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با درود خدمت سرواران ارجمند و خوانندگان گرامی امردادنامه
از اینکه امردادنامه را برگزیدید سپاسگزاریم و وقتی خوش برای شما آرزومندیم
با پوزش از اینکه این ش��ماره به دلیل پاره ای دش��واریها با دیرکرد بس��یار به دس��ت شما می رسد.
خواهش مند اس��ت چنانچه مایل به دریافت امردادنامه در صندوق پست الکترونیکی خود هستید در
خبرنامه ماهنامه در پایگاه اینترنتی امردادنامه که نش��انی آن در زیر می آِید نش��انی پست الکترونیک
خود را ثبت کنید .همچنین از طریق این پایگاه می توانید ما را از نگرش��ها و پیشنهادهای خود بهره
مند سازید.
نیز صفحه فیس بوک ماهنامه در دس��ترس ش��ما س��ت و از طریق آن می توانید جستارها را پیگیری
کنید  ,برای دوستان خود به اشتراک بگذارید و به گفتگو و تبادل نظر بپردازید.
گفتنی است نسخه های پی دی اف امردادنامه کماکان در فایلخانه تاالر گفتگوی امرداد در دسترس
شماست

پایگاه اینترنتی امردادنامه
برای دریافت هر شماره با ایمیل,نشانی خود را در خبرنامه ثبت کنید

http://www.amordad.org/emag
تاالر گفتگوی امرداد
برای دریافت نسخه پی دی اف هر شماره به فایلخانه بروید

http://www.amordad.org/forum/index.php
فیس بوک امردادنامه
کافیست به هواداران امردادنامه بپیوندید تا از مزایای آن بهره مند شودید
http://www.facebook.com/pages/amrdadnamh/239237788426

آبانگان
در فرهنگ ايرانيان قديم و زرتش��تيان امروز روز دهم آبان ،آبان روز نام
دارد وقتى نام روز و ماه در فرهنگ زرتش��تى يکى ش��د ،جشن برپا مى
ش��ود .دهم آبان نيز به جش��ن آبانگان اختصاص دارد .آبان به نام آب و
فرش��ته آب است .اين فرش��ته به نام «برزيزد» نيز خوانده مى شود .در
اوس��تا «اپم نپات» و در پهلوى «آبان» گفته مى ش��ود .آب جمع باران
اس��ت .در اوس��تا و پهلوى «آپ» و در سانس��کريت «آپ��ه» و در فرس
هخامنشى «آپى» است .اين عنصر مانند عناصر اصلى (آتش ،خاک ،هوا)
در آيين مقدس است و آلودن آن گناه است و براى هر يک از آنها فرشته
مخصوصى تعيين شده است.
• جشن و يسنه
واژه جش��ن از کلمه «يس��نه» اوس��تايى آمده و اين کلمه نيز از ريش��ه
اوستايى مشتق ش��ده که به معناى ستايش کردن است .بنابراين معنى
واژه جشن ،ستايش و پرستش است.در جشن هاى ايران باستان هميشه
شادى و تفريح ،با ستايش اهورا مزدا و آفرين و نيايش همراه بود .به اين
معنى که پيش از آغاز برنامه اصلى جش��ن ،با حضور ش��رکت کنندگان
س��رودهايى از اوس��تا و دعاى آفرينامه خوانده مى ش��ده ،سپس برنامه
اصلى جش��ن آغاز مى گرديده .جش��ن هاى ايران باس��تان به سه دسته
تقس��يم مى شوند :جشن هاى ساليانه يا گهنبارها ،جشن هاى ماهيانه و
جشن هاى متفرقه.
جش��ن ها يادگارهاى درخش��ان پدران بيدار دل ما هستند که متاسفانه
در طول تاريخ بس��يارى از آنها به علت جبر زمان و تعصبات بس��يار ،از
بين رفته و هم اکنون از آنها نمونه هايى بسيار اندک در جامعه ايرانى به
چش��م مى خورند .ولى اين نمونه اندک ،نشانه هايى بس بزرگ هستند
از انديشه بلند و طبع ظريف ايرانى ،طبعى که خداوند به اين قوم ارزانى
داشته است.
هدف از برگزارى جشن ها در ايران باستان ستايش پروردگار ،گردهمايى
مردم ،س��رور و شادمانى ،داد و دهش و بخشش به بينوايان و زيردستان
بوده است.
• آب مقدس

و عموماً آنچه ناپاکى اس��ت در آن نمى ريزند ».کريس��تين سن نيز مى
گويد« :ايرانيان احترام آب را بيش از هر چيز واجب مى شمرند».
در جش��ن آبانگان ،پارس��يان به ويژه زنان در کنار رود ،دريا و يا چشمه،
فرشته آب را نيايش مى کنند .آبى را که اوصاف سه گانه اش (رنگ ،بو و
مزه) تغيير مى يافت ،براى آشاميدن و شست وشو به کار نمى بردند.
بيرونى در آثار الباقيه در مورد جش��ن آبانگان چنين مى نويس��د« :آبان
روز ،روز دهم آبان اس��ت و آن عيدى است که به واسطه توافق دو اسم،
آبانگان مى گويند .در اين روز «زو» پسر تهماسب از سلسله پيشداديان
به پادش��اهى رس��يد و مردم را به کن��دن نهرها و تعمي��ر آنها امر کرد
و در اين روز به کش��ورهاى هفتگانه خبر رس��يد که فريدون ،بيوراسب
(ضحاک) را اسير کرد و خود به پادشاهى رسيده و به مردم دستور داده
است که خانه و زندگى خود را مالک شوند».
همچنين درباره پيدايش جش��ن آبانگان روايت اس��ت که در پى جنگ
هاى طوالنى بين ايران و توران ،افراس��ياب تورانى دستور داد تا کاريزها
و نهرها را ويران کنند .پس از پايان جنگ پس��ر تهماس��ب که «زو» نام
داش��ت دستور داد تا کاريزها و نهرها را اليروبى کنند و پس از اليروبى،
آب در کاريزه��ا روان گردي��د .ايرانيان آمدن آب را جش��ن گرفتند .در
روايت ديگرى آمده است که پس از هشت سال خشکسالى ،در ماه آبان
باران آغاز به باريدن کرد و از آن زمان جشن آبانگان پديد آمد.
زرتش��تيان در اين روز همانند س��اير جش��ن ها به آدريان ها مى روند و
پس از آن به کنار جوى ها و نهرها مى روند و با خواندن اوس��تاى آبزور
(بخشى از اوستا) که توسط موبد خوانده مى شود ،اهورا مزدا را ستايش
کرده و درخواس��ت فراوانى آب و نگهدارى آن را مى نمايند و پس از آن
به شادى مى پردازند.
در اوستا «آبان» فرشته اى است که به عنوان فرزند آب ها معرفى شده
اس��ت .اين اوس��ت که آب ها را پخش مى کند (يش��ت  ۸،بند  )۳۴او
نيرومند و بلند قامت است و داراى اسب تندرو .او مانند هرمزد مهر ،لقب
اهوره (= سرور) دارد و مانند امشاسپندان درخشان است .در وداها نام او
به صورت «اپام نپات» ظاهر مى شود که خداى آب ها است.
در فقره يک و دو ،گرده  ۸،هفتمين يشت بزرگ مى گويد« :به سرچشمه
آب درود مى فرس��تيم ،به گذرهاى آب درود مى فرستيم ،به کوه هايى
ک��ه از باالى آنها آب جارى اس��ت درود مى فرس��تيم ،ب��ه درياچه ها و
استخرها درود مى فرستيم».
در يس��نا  ۶۵فقره  ۱۰،اهورا مزدا به پيامبرش مى گويد« :نخست به آب
روى آور و حاج��ت خويش را از آن بخ��واه ».احترام به آب امروز نيز در
کش��ور کم آب ما مشهود اس��ت .در ميان مردم مايع روشنى است و اگر
ناخواسته آبى به روى کسى پاشيده شود ،مى گويند آب روشنايى است
يا اين که پشت سر مسافر آب مى پاشند تا سفرش بى خطر انجام گيرد
و زود بازگردد و اين اعتقاد که آب ناخواس��ته و يا نطلبيده ،مراد اس��ت
همه نش��ان از احترام و ارزشى اس��ت که مردم ايران نسبت به اين مايع
حيات بخش قائل هس��تند .در اينج��ا ،چون صحبت از آب و عظمت آن
آمد ،بهتر است اناهيتا ايزدبانوى آب ها نيز معرفى شود.

روز ده��م آب��ان در تقويم زرتش��تى به ن��ام «آبان» اس��ت و اکنون در
گاهش��مارى جديد اين روز ۶ ،روز به عقب آمده و  ۴آبان ش��ده اس��ت.
دليل اين تفاوت اين اس��ت که در گاهشمارى قديم ،همه ماه هاى سال
 ۳۰روز بودند و حاال که شش ماه نخست سال  ۳۱روزه است ،اين روزها
تغيير مى کنند.
ه��رودوت مى گوي��د« :ايرانيان در آب ادرار نم��ى کنند ،آب دهان نمى
اندازند و در آب روان دست نمى شويند».
• آناهيتا
اس��ترابون مى گويد« :ايرانيان در آب جارى خود را شس��ت وش��و نمى
دهند ،زمانى که ايرانيان به درياچه يا رود يا چشمه اى مى رسند ،گودال
ناهيد ،اناهيد (اردويس��ور اناهيتا) ايزدبانوى با شخصيتى بسيار برجسته
هاى بزرگ کنده و قربانى در کنار آن مى کشند و سخت پرواى آن دارند
اس��ت که قدمت س��تايش او به قبل از زرتشت مى رس��د« .اردوى» به
ک��ه هرگز خون به آب نياميزد ،چون اين کار س��بب آلودگى آب خواهد
معن��اى رطوبت ک��ه در دو بخش «آن» که حرف نفى اس��ت و «هيت»
شد ».و در جايى ديگر مى گويد« :در آن (آب) الشه و مردار نمى اندازند
ب��ه معن��اى آلوده و ناپاک ،ب��ه مفهوم آب هاى پ��اک و نيرومند معرفى

مى ش��ود .اين ايزدبانو در کتيبه اردشير دوم هخامنشى و در بسيارى از
س��نت ها ،به صورت خالصه شده «آناهيتا» در مى آيد و در اواخر دوره
هخامنش��ى در کتيبه هاى پادشاهان اردشير دوم و سوم در کنار هرمزد
و مهر ،ذکر مى ش��ود .بنابراين پدر و مادر آب ها مى شود و از اپم پنات
پيشى مى گيرد.
اناهيتا در آبان ش��يت اوستا ،زنى است جوان ،خوش اندام ،بلند باال ،زيبا
چهره با بازوانى س��پيد و اندامى برازنده ،کمربند تنگ به ميان بسته ،به
جواهر آراس��ته با طوقى زرين برگردن و گوش��واره چهارگوش در گوش،
کفش هايى درخش��ان به پا ،با باال پوشى زرين و پرچين .اين ايزدبانو با
صفات نيرومندى ،زيبايى و خردمندى به صورت الهه عشق و بارورى در
مى آيد ،زيرا چش��مه حيات از وجود او مى جوش��د و بدين گونه «مادر
خدا» نيز مى ش��ود و همتاى ايرانى آفروديت (الهه عش��ق و زيبايى در
يونان) و ايشتر (الهه بابلى) به شمار مى آيد .اناهيتا گردونه اى دارد با ۴
اسب سفيد .اسب هاى گردونه او ايزد ابر ،باران ،برف و تگرگ هستند .او
در بلندترين طبقه آس��مان جاى گزيده است .او نطفه مردان را پاک مى
کند و زهدان زنان را براى زايش آماده مى کند .او خداى محبوبى بود که
بسيارى را به خود جلب کرد و امروز هم در هندوستان پيروانى دارد.
• قسمت هايى از اردويسور نيايش يا آبزور
درود و س��تايش و توانايى و زور و آفرين باد به اهورا مزداى فروغمند با
ش��کوه و به امشاس��پندان ،به آب هاى خوب مزدا داده ،به آب اردويسور
اناهيتاى پاک ،به همه آب هاى مزدا داده ،به همه گياهان مزدا داده ،به
همه ستودگان مادى و مينوى و به فروهرهاى پاکان و راستان که پيروز
و پرتوان هستند.
مى س��تايم آب اردويس��ور اناهيتا را که در همه جا گس��ترده اس��ت و
تندرستى بخش است و بدانديشان را دشمن است و اهورايى کيش است
و در خور س��تايش و نيايش در جهان مادى .آن پاکى که جان افزاست،
پاک��ى که فزاينده گله و رمه اس��ت ،پاکى که گيتى افزاس��ت ،پاکى که
خواسته افزاست.
اردويس��ور اناهيتا که داراى هزارها درياچه و هزارها نهر است که هر يک
از اين درياچه و نهرها به اندازه چهل روز راه هس��ت براى کس��ى که با
اسب راهوارى براند.
آب ما ،از آن بدانديش نيس��ت ،از آن بدگو نيست ،از آن بدکردار نيست،
از آن بدبين نيست ،از آن کسى که دوست را بيازارد نيست ،از آن کسى
که همراهان را بيازارد نيست ،از آن کسى که کارکن را بيازارد نيست ،از
آن کسى که خويشان را بيازارد نيست.
اى آب س��توده ،به من بزرگ ترين دارش ها (نعمت ها) ،تن درس��ت و
اندام درس��ت ارزانى دار .اى آب س��توده ،به من خواسته فراوان ببخش،
گله و رمه گوناگون و فرزندان دلير همان گونه که پيش از من به کسانى
که از تو خواستند ،بخشيدى.
با آرزوى اين که تمامى ما ايرانيان ،گذش��ته خود را بشناسيم و تا جايى
که توان داريم جشن هاى کهن خود را زنده کنيم و به احترام آب هاى
تمام دنيا که پاک اس��ت و پاک کنن��ده ،به آن ارج نهيم و در حفاظت و
پاک نگه داشتن آن بکوشيم.

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

احتجاج  :گواه آوری
اجتذار  :پرهیز کردن  -دوری کردن
احنرار کردن  :ذوری -گریز -کناره روی  -پرهیزکردن
احتراق  :اتش سوزی -افروختگی -سوختن
احترام  :بزرگداشت -نیکداشت  -پاس -ارج
احترامات  :ستایش ها -بزرگداشت ها
احترامات فائقه  :باالترین پاس ها
اجتساب  :شمارش -هماردن
احنشام  :شکوهیدن  -دستگاه
احتضار  :دم مرگ  -واپسین دم زندگی
(درحال احتضار) :جان کندن  -جان آهنگ
احنکار  :کیسه داری  -بنداری -انبارکردن
احتمال  :گمان  -گمانه -شوایی
(به احنمال زیاد )  :به گمان بسیار
احنماال»  :شاید -گویا -گمانم -چه بسا
احنمال دادن  :گمان بردن  -پتداشتن
احنمالی  :شدنی -شایدی
احنیاج  :نیاز -بیچارگی  -بی چیزی -تنگ روزی
احتیاط  :دوراندیشی-پایش
بااحنیاط  :با دوراندیشی  -باهشیاری

داریوش بزرگ

کارهای ساختاری داریوش:

داریوش را نباید تنها با جنگها و نبردهایی که کرده اس��ت ،ش��ناخت .او
نویسنده  :یزدان صفایی
کارهای زیربنایی بس��یاری در جهت سازماندهی بزرگ ترین شاهنشای
داریوش نخس��ت ،پسر ویشتاسپ و نوه ی ارش��ام از دودمان هخامنشی جهان باستان انجام داده که بی شک برای دوام فرمانروایی هخامنشیان،
و ش��اخه ی پارس��ی اس��ت .او ش��اهی دانا و با اراده بود ک��ه ماندگاری بسیار بایسته بوده است .در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
شاهنش��اهی هخامنش��ی را میتوان پیامد فرمانروایی او دانست چنانکه
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کمتر کسی را میتوان می یافت .1بخ��ش کردن کش��ور به چند اس��تان که ب��رای هر یک ،ش��هربان یا
"خش��ترپَوان" گماشت.اس��تان های هخامنش��ی را یونانیان س��اتراپ یا
َ
که پیش از آغاز شاهی و در سالهای نخست پس از آن ،مشکل هایی که
ساتراپی نامیده اند.شمار ساتراپی های هخامنشی بر اساس سنگ نوشته
داریوش با آنها ،رو به رو بوده؛ را از سر گذارنده باشد.
پیش از فرمانروایی داری��وش و در زمانیکه کمبوجیه در مصر بود،فردی ی داریوش ،به س��ی می رسیده است و آشکار است که اداره ی همه ی
مادی به نام گئومات که خود را بردیا ،پس��ر ک��ورش و برادر کمبوجیه ،آنها ،نیازمند س��امانه ای بس��یار دقیق بوده است که می بایست توانایی
میخواند؛ تخت شاهی را به تصرف در آورده بود.کمبوجیه پس از شنیدن اجرایی باالیی داش��ته باش��د.نظارت بر ش��هربانان در چنین شاهنشاهی
این خبر از مصر به س��مت ایران رهس��پار ش��د اما پیش از رس��یدن به گس��ترده ای بر عهده س��ر دبیران و یا دبیرانی بوده که از سوی پایتخت
ای��ران،در ش��ام ،جان خود را از دس��ت داد.گئومات نیز از فرصت س��ود برگزیده میش��دند تا پیوند مستقیم با مرکز داش��ته باشند و گاه دستور
جس��ته و جای خود را اس��توار کرد.در این میان کس��ی نبود که راستی مس��تقیم از مرکز دریافت میکرده اند .عالوه بر آن س��الی یکبار ،کسانی
را از دروغ بازشناس��اند چرا که مردم به ش��دت از این میترس��یدند که با فرنام "چش��م و گوش شاه " به استانها فرستاده میشدند تا کار نظارت
گئومات،کس��انی که بردیا را میشناس��ند؛ از دم تی��غ بگذراند.در چنین دقیق تر انجام شود.
ش��رایطی داریوش که از این رویداد آگاه گشته بود ،به کمک یارانش،در
"س��یک ی ووتیش" در س��رزمین ماد،گئومات را شکس��ت داد و بار .2ارتباط و پیوند در هازمانی با گس��تردگی ایران هخامنشی بسیار مهم
دژ
َ َ َُ
دیگر،شاهنش��اهی را به دودمان هخامنش��ی بازگرداند ودر نخستین روز ش��مرده میشده اس��ت و از همین روی ،چاره جویی هایی برای افزایش
از روزهای جش��ن مهرگان در  10مهر (دوم اکتبر)  522س��ال پیش از توان ارتباطی،در این دوره دیده میش��ود .به فرمان داریوش راه هایی در
زایش،به ش��اهی رس��ید.از کارهای او در جهت جبران زیانهای گئومات ،سراس��ر شاهنشاهی ساخته شد که از نامور ترین آن ها میتوان به راهی
میتوان به آباد کردن پرستش��گاههایی که او ویران کرده بود اشاره کرد .که سارد را به شوش و آنجا را به پایتخت پیوند میداد،اشاره کرد.درازای
داری��وش همچنین چراگاه ها و رمه ها و خانه هایی که گئومات از مردم این راه را دو هزار و چهار سد کیلومتر یا نزدیک چهار سد فرسخ برآورد
ک��رده ان��د.و برای افزایش کیفیت آمد و ش��د در راهها ،کاروانس��را ها و
ستانده بود به آنها بازگرداند.
به شوند سستی که گئومات در دوران فرمانروایی اش نسبت به کشورهای چاپارخانه هایی نیز س��اخته میش��د که امکانات رفاهی برای مسافران و
تابع از خود نش��ان داده بود،ش��ورش ها و بی نظمی هایی به وجود آمده همچنین افزایش سرعت پیام رسانی را در پی داشت.
بود که سال نخست فرمانروایی داریوش خودش را نشان داد.همه ی این
شورش ها که جنبه ی لشگری و سپاهی (و نه مردمی) داشتند ،به گفته .3س��پاه جاویدان :توان نظامی همواره بس��یار مهم ش��مرده میشد و از
ی داریوش،در  19جنگ و در همان س��ال نخس��ت فرو خوابانده ش��ده همین روی به فرمان داریوش بزرگ،سپاهی ده هزار نفره ،فراهم شد که
است .برخی از آنها را خود مردم با دستگیری فرد شورشی ،خنثی کرده هیچگاه از ش��مار آن کاسته نمیشد و جاهای خالی به سرعت پر میشد.
اند که از این میان میتوان به نخستین شورش که از سوی خوزیان و به نام س��پاه جاویدان نیز به همین ش��وند بر آن نهاده شده است.همچنین
رهبری فردی به "آثرین" آغاز شده بود اشاره کرد که به فرمان داریوش نیرویی چهار هزار نفره از پیاده و سواره،از کاخ شاهی و پایتخت پاسداری
 ،اورا دس��تگیر کردند و به نزد ش��اه فرس��تادند.و همچنین شورش فرد میکرده اند.
دیگری در خوزس��تان به نام " َمرتی َی" که مردم آن را س��رکوب کردند.
برخی دیگر از ش��ورش ها توسط فرماندهی از فرماندهان هخامنشی که .4پیش از داریوش،در شهرها و اس��تان ها،فرمانروایان محلی ،به دلخواه
مورد اعتماد داریوش بوده ،فرو خوابانده ش��ده اس��ت که میتوان شورش خ��ود از مردم،خراج(مالیات) می س��تاندند .اما داریوش فرمان داد که به
سپاه ارمنستان اشاره کرد که "دادرشیش" آن را خنثی کرد.برخی دیگر کار خراج س��ر و س��امان داده ش��ود به این صورت که برای هر اس��تان،
َ
از شورش ها مانند شورش سپاه بابل و سپاه " َفرورتیش" در ماد را،سپاه خراج ثابتی مشخص بش��ود تا زمینه ی رفاه مردم فراهم شود.به نوشته
َ
ی پلوتارک ،پس از آن ،داریوش در پی آن بر آمد که دریابد آیا پرداخت
داریوش خنثی کرده است.
در این میان دو نکته وجود دارد نخس��ت آنکه هیچگاه مردم بر داریوش خراج تعیین ش��ده در توان مردم هست یا نه؟ که دریافت میزان تعیین
نش��وریده اند و این س��پاهیان بوده اند که آهنگ نافرمانی از داریوش را ش��ده ،در اندازه توان مردم اس��ت ام��ا با این وجود بازه��م از میزان آن
میکردند و بر همین اساس نیز سپاه داریوش و یا سردارانش،تنها با سپاه کاست.
شورشی جنگیده و آنها را شکست می داده اند.دوم آن که توانایی باالی
داریوش در کنترل ش��ورش ها و رساندن کشور به شرایط آرامش بسیار .5در س��ال ش��ش صد و نه پیش از زایش،کانالی ساخته شده بود تا دو
س��تودنی است و او براستی با این کار خدمت بزرگی به ایران هخامنشی دریای س��رخ و مغ��رب را به هم پیوند دهد که کان��ال نام برده در زمان
داریوش بزرگ ،پر شده بود .داریوش این مشکل را دریافت و دستور داد
از خود نشان داد.
که کانال نام برده را پاک و خالی کنند تا آماده استفاده شود و به یادگار

خود کتیبهای در آنجا نصب کرد که کهنترین سند دنیا به شمار میرود از دیگر جنگهای داریوش می توان به جنگ با یونان اشاره کرد اما درباره
و البته نام خلیج فارس را نیز در خود جای داده است .این کتیبه اکنون کیفیت آن بس��یار تناقض گویی دیده میشود و توسط یونانیان به افسانه
و داستان آمیخته شده است و از شرح آن در اینجا میگذریم.
در موزه لوور نگهداری میشود.
.6برای آس��انتر شدن داد و ستد،داریوش دس��تور زدن سکه را داد ،این منش و روش داریوش:
سکه ها را " َدریک" می نامیده اند.
نظام اداری داریوش به اندازهای پیشرفته بوده است که حتی برخی جنبه منش و روش داریوش را میتوان از روی س��نگ نوش��ته هایی که از او به
جای مانده دریافت.براس��تی که او همواره دروغ را س��رزنش میکند و به
های آن امروزه هم به کار میرود7.
در نظ��ام اداری داریوش در  2500س��ال پیش ،تمام��ی کارکنان دولت س��تایش راس��تی میپردازد و از این رو نیکوکار را پاداش نیک میدهد و
دارای ش��رح وظایف بوده و روند و روال دس��تورهای اداری ودستمزد ها دروغزن را سخت پادافره میکند .شاهنشاهی اش را از اهورامزدا میداند و
کام ً
او را یار خویش در انجام کارها میبیند .نیز داریوش را پیرو دین زرتشت
ال سازماندهی شده ،بوده است
دانسته اند.
او ب��ه پیروی از رفتار کورش،همواره به باورها و آیین های مردمی که در
دیگر نبردهای داریوش:
قلمرو فرمانروایی او زندگی میکرده اند؛احترام میگذاشته است بطوریکه
گذش��ته از نبردهایی که در آغاز جس��تار به آن اشاره شد داریوش نبرد به مصریان اجازه داد که آموزشکدهی پزشکی معبد ساییس را دوباره بر
پا س��ازندو از فرمانروای آنجا میخواس��ت که در کارها با روحانیان دینی
هایی دیگری نیز داشته است.
پس از آرام کردن ش��ورش ها و سامان بخش��یدن به کشور،چند جنگ همپرسگی کند.
دیگ��ر در دوران داری��وش رخ داد که در پی آن ها دو اس��تان مهم هند چهار سال پس از جنگ با یونان،داریوش در حالی که برای جنگی دیگر
"س��ند" و" پنجاب" به قلمرو ایران هخامنش��ی پیوس��ت شد .پس از آن با آنها آماده میش��د در  486پیش از زایش ،در گذش��ت و پس از سی و
داریوش متوجه س��کاییانی شد که در استپ های شمالی سکنی داشتند شش سال ،فروامانروایی هخامنش��ی را به پسر خود خشایارشا سپرد.در
و ایران را از ش��مال مورد تاخت و تاز قرار میدادند.لش��گر ایران از دانوب زیر نقشه ای از ایران در زمان داریوش بزرگ دیده میشود:
گذش��ته و به زیستگاه سکا ها یا "اس��تپ" نیز درونشد کرد اما سکاها از
روبه رو ش��دن با داریوش پرهیز کردند و از پی��ش داریوش فرار کردند.
داریوش نیز از راهی که به اروپا رفته بود به س��ارد بازگش��ت اما هشتاد بن مایه ها:
ه��زار نفر را به س��رکردگی "بغابیش" در اروپا گم��ارد و او نیز تراکیه و .1حسن پیرنیا،تاریخ ایران،کتاب فروشی خیام،بهار 1370
مقدونیه را گش��ود و تا دریای آدریاتیک نیز پیش فت تا جاییکه پادشاه .2رل��ف نارم��ن ش��ارپ،فرمانهای شاهنش��اهان هخامنشی،موسس��ه
پازینه،زمستان 1384
مقدونی "آمین تاس" پیرو ایران شد.
.3تارنمای تاریخ ایرانیان در این روز.

سکاها

نویسنده :یزدان صفایی

نامشناسی
سکستان(سیس��تان) ،سگز(سقز)،ساکس��ن ،ساسان(ساس) بازتابهایی از
قوم سکاس��ت .در شاهنامه« ،س��ام» و بازماندگانش نامدارترین خاندان
س��کایی در ایران هس��تند . .به ی��اد داریم که جهان پهل��وان را به گونه
«رس��تم س��کزی» نیز میخواندند .از س��کاها با این نامها یاد شده است:
س��ائی ،آشکوزایی ،ساک ،س��اس ،اس��کیت و ...میتوان «اشکش» مهتر
سرزمین «مکران» را در همین رده دانست که بسی یاوری به «کیخسرو»
می نماید)1(.
خاستگاه و نژاد
این قوم در زمان هخامنش��یان و پیش از آن در پیرامون ایران میزیسته
اند .قوم سکا در ازمنه  ,تاریخی از درون آسیای وسطی یعنی از ترکستان
چین تا دریای آرال و خود ایران و از این نواحی با فاصله هایی تا رود ُدن
و از این رود تا رود عظیم دانوب منتش��ر بودند .در بخشهای مختلف این
صفحات وسیع و دشتهای پهناور نام آنها تغییر میکرد)2(.
س��کاها از ترکستان امروزی و سیبری غربی آمده اند و کیمری ها را در
استپ ها و دشت های روسیه جنوبی میزیستند ،بیرون راندند و خود در
آنجا س��اکن شدند )3(.و تا سده س��وم پیش از میالد ،مالک استپ های
روسیه بوده اند)4(.
از اش��یایی ک��ه در «مارتونوش��ا»  Martonochaو «ملگون��وف»
 Melgounovبدس��ت آمده ،بر می آید که س��کاها بدو ش��ک جنوب
اوکراین را در تصرف داش��ته اند.این ناحیه ش��امل «دنی پر» س��فلی و
«بوگ» س��فلی است و این تسلطف پیوس��ته و کامل نبوده و کمال آن
میان س��الهای  55تا  450پیش از میالد است .به باور تالگرن ،در همین
سالهاس��ت فرهنگ س��کایی تمام اوکراین را در برمیگیرد و در سالهای
 -35-250پیش از میالد به اوج پیش��رفت میرس��د .شمالی ترین ناحیه
ای در اختی��را س��کاها قرار گرفت در حد ش��مالی اس��تپ های جنگلی
جای دارد ،کمی در جنوب ش��هر «کیف»  Kievو در منطقه ی ش��هر
«ورونژ»  .Voronejدر بخش ش��مال ش��رقی گسترش نفوذ سکاها در
مسیر رودخانه ولگا است و به «ساراتوف» میرسد)5(.
بس��یار از دانشمندان یونان باس��تان ،به اشتباه ،سکاها را کهن ترین نژاد
جهان دانس��ته اند .تروگوس پومپئیوس  ،Trogus Pompeiusمورخ
س��ده اول پیش از میالد ،تأکید کرده اس��ت که س��کاها همیشه در نظر
هم��گان ،به جز مصریان ،ک��ه از مدتها پیش با این نظ��ر مخالف بودند،
کهن ترین نژاد جهان به ش��مار می رفتند .نگرش مصریان درست تر به
نظر می رسد زیرا سکاها مدت ها پیش از سده ی هشتم پیش از میالد،
موجودیت ملی قابل تشخیصی نداشتند)6(.
تش��خیص هویت این قوم شناخت نام آنها در کتیبه ی اسرحدون آشکار
می ش��ود که در آن س��کاها با نام ایشکوز  Ishkuzیا شکوزرا Shkzra
در س��النامه ی همان شاه آش��وری سخن رفته و نیز نام یک سرکرده ی
سکایی به نام ایشپاکا  Ishpakaکه متحد ماناها بوده به کار رفته است.
()7
این اقوام را یونانیان اسکوت می نامند یونانی ها این اسم را از این جهت

بای��ن مردمان داده بودند که (اس��کوت ) در زب��ان یونانی به معنی پیاله
اس��ت و افراد این مردم همیش��ه پیاله با خود داشته اند( )8همان هایی
هس��تند که نزد آشوریان اش��کوازی  Sshkuazaiو پارس ها  Sakaو
هندیان چاکا  Chakaمی نامند)9(.
س��کاها در واقع ،قوم عم��ده ای از یک گروه ب��زرگ بیابانگرد بودند که
طوایفش��ان را نمی توان با اشارات نویسندگان پیشین به آنها از یکدیگر
باز شناس��اند .اصل و منش��أ آنها را به طور دقیق نمیتوان مشخص کرد.
()10س��کاها ب��ا توجه به برخی ش��واهد و اس��ناد ،برابر ب��ا تورانیان در
شاهنامه هستند که به نادرس��ت ترک خوانده می شوند .دیاکونف اقوام
تور را س��کایی و سرزمین آنان را «ایران شرقی» دانسته است(ص.)144
آبایف(ص )273با اس��تناد به نوشتۀ اوس��تا ،فریانه را متعلق به قوم تور
و درس��تتر گفته شود ،سکاییان دانس��ته ،و یادآور شده است که وجود
این نام و دیگر نامهایی از اینگونه در میان س��کاییان مفهوم و روش��ن
اس��ت( )11او اقوام سکایی را ایرانی میداند )12(.تورانیان را از تیره های
سکایی دانسته اند)13(.
استرابون ،منطقه ی دوبروجا  Doubrudjaرا «سکائیه کوچک» نامید
و حال آن که سراس��ر نواحی جلگه ی واقع در ش��مال و ش��مال شرقی
دریای سیاه را «سکائیه شرقی» نام گذاشت)14(.
قوم «س��کا» تا دوردست ترین نقطه یعنی قرقیزستان و به طور دقیق تا
کوه های تیان ش��ان ،تاالس و آالی و نیز منطقه ی دریاچه ی ایس��یک
کول  Isik.Kulپراکنده بودند)15(.
نخستین باری که اثری از این قوم ایران شمالی ،در روسیه اروپایی پدیدار
میش��ود ،مربوط به کشف گورهایی در «خوالینسک»  Khvalinskمی
باشد)16(.
بلینتس��کی درباره ی پراکندگی قوم سکا می نویسد که گروه دیگری از
آریاییان که از همان نژاد آریایی هند و ایرانی بودند در پایان قرن هشتم
پیش از میالد ،پس از تش��کیل دولت ماد از همان سرزمین اصلی بیرون
آمده و در ش��مال آسیای مرکزی و جنوب سیبری امروز و شمال دریای
کاس��پی (مازندران) و مغرب آن تا پش��ت کوههای قفقاز در دشت های
پهناور این ناحیه بسیار وسیع پراکنده شدند و تا آغاز سده دوم پیش از
میالد در مغرب بودند .نژاد و زبان و افکارش��ان کام ً
ال آریایی بوده اس��ت.
این گروه بزرگ آریاییان سکا  Sakaخوانده می شوند)17(.
رنه گروسه معتقد است که به گواهی علم نام شناسی ،کاها به نژاد ایرانی
تعلق داش��تند اینان از ایرانیان ش��مالی بودند که به حالت صحرانوردی
در موطن اصلی ایرانیان و اس��تپ های ترکس��تان روسیه ی کنونی می
زیستند و تا اندازه زیادی از نفوذ تمدن مادی و آشوری و بابل دور مانده
بودند( .)18در فهرست نام های هخامنشی از سکاهای haumavarka
(هوم آشام) سخن می رود که با سکاهای خاص ساکن در فراغنه و کاشغر
سکونت داش��تند .س��کاهای ( Tigrakhaudaتیزخود) که در اطراف
دریاچه ی آرال و سیردریا ساکن بودند و نیز سکاهای ( Tradrayaآن
سوی دریا) که در اینجا از آنان سخن می رود)19(.
از س��کاها ،گورهای باس��تانی در سیبری ،اکتشاف ش��ده است .رادلوف
 ، Radlovدر کاوش های��ش در س��ال  1865ب��ه کاتان��دا Katanda
در جنوب آلتایی کش��یده شد و نخس��ت به تپه ی منجمدی برخورد و
هنگام کاوش دریافت که بس��یاری از اجس��اد و اشیایی که زیر یخ مانده
بودند ،به خوبی حفظ ش��ده بودند ،اجسادی که کشف شد ،بخش هایی
از لباسهایشان نیز به خوبی باقی مانده و لوازم خانگی آنها دست نخورده
مانده بود)20(.
«دایوش بزرگ» در س��نگ نبشته ی خود از سه گروه سکایی یاد کرده

پیشروی دست برداشت و دبین سان ،سکاها برای سه سده دیگر صاحب
است« :هورم ورک»« ،تیگر خئودا»« ،تئی ترادریا»)21(.
در واقع به نشانه هایی از نام قبیله یا نام  -نژاد «رپه» به طور پراکنده در روس��یه ی جنوبی ماندند .البته این لشکرکشی داریوش ،موجب آرامش
آسیای مقدم بر می خوریم که اطالعات جالب توجهی درباره سرگذشت آسیای مقدم از حمالت سکاها شد)30(.
مهاجرت سکاها در اختیار ما میگذارد .بنا بر روایت «کتزیاس» نخستین خسروانوش��یروان از سکایان کوچ نش��ین برای قوام لشگر خود استفاده
کرد)31(.
شاه ماد :اربسس(به زبان ایرانی :اربکه ،ارپه) نامیده می شد..
می توان کوههای «ریپه ای»« ،تَه ریپیه» یا « ریپیه اُریس» را ذکر کرد
دین
که یونانیان چند سلسله کوه را در ارتفاعات شمال می خواندند.
در دوره ه��ای مختل��ف کوههای ریپه ای را با سلس��له ه��ای مختتلف
کوههای کو و بیش ناش��ناخته ش��ده از س��رزمین های «سرمت» های س��کاها در هزاره های دوم و اول پیش از میالد ،دارای دینی برخاس��ته
آس��یایی تا «آلپ» یکی دانس��ته اند .به نظر می آید ک��ه بعدها این نام از آیین کهن پرس��تش عناصر طبیعت همچون آس��مان ،خورشید و ما
برای نامیدن قس��متی از سلس��له کوه های «اورال» به کار رفته اس��ت ..بودند و سرداران و شیوخ هر طایفه امور دینی و دنیایی آنان را در دست
مح��ل دیگری به نام ارفه{عرفات؟} در لبنان وجود دارد .رودخانه ای به داشتند)32(.
نام رباس(ریوه) به دریای س��یاه می ریزد .نم��ی دانم آیا این نامها نوعی س��کاها که مظاهر طبیعت را می پرستیدند ،بزرگ ترین مراسم دینی را
درباره ی تابیتی – وس��تا  Tabiti-vestaالهه ی بزرگ که مظهر آتش
پیوستگی با قبیله ی «رپه» دارد یا نه؟()22
و شاید جانوران بود ،بر پا می داشتند .تنها همین الهه در آثار هنری آنها
دیده می شود)33(.
تاریخ
س��کاها نیز آپیا – فلوس  Apia –Fellusالهه ی زمین ،اویتوسوروس
ت��ا آنجا که به س��کاها مربوط اس��ت ،آغاز تاریخ آنان را ش��اید بتوان به – آپول��و  Oetosyrus – Apolloخ��دای خورش��ید ،آرتی��م پئاس��ا
حدود  1700پیش از میالد دانس��ت ()23از پایان قرن هش��تم پیش از  Artimpeasaالهه ی ماه را می پرستیدند.گذش��ته از این ،س��کاهای
میالد ،س��کایی ها ،موجب اغتشاشاتی در ش��مال غربی ایران گردیدند ،س��لطنتی تهاموس��اداس – نپتون Thamumasadas – Nemtun
آنها همچنین باعث اغتشاش��اتی در آس��یای صغیر ،س��وریه و فلسطین خ��دای آب را م��ی پرس��تیدند.هرودوت از فقدان تندی��س و قربانگاه و
پرستشگاه در میان سکاها اظهار شگفتی می کندودر واقع غیر از دؤهای
شدند)24(.
حدود  768پیش از میالد ،شاه سکاها به نام «ایش پاکای»  Ishpakaiمتأخر در ش��هرهایی سکایی ،هیچ پرستش��گاه یا چیزی که آن را بتوان
مربوط به مراسم دینی دانست تاکنون کشف نشده است)34(.
به آشور حمله ور شد اما پیروزی نیافت)25(.
در زمان پادشاهی پارتاتوا  Partatuaطبق منابع آشوری و یا پرتوتیس آبایف به اختالف دینی تورانیان و ایرانیان توجه کرده ،و ضمن اشاره به
 Protothyesبه قول هرودوت ،کشور سکاییان شامل بزرگترین بخش عدم نفوذ آیین زردشت در باورهای دینی مردم اوستیا(آسها)یادآور شده
ایات��ی بود که بعده��ا به نام آترپاتن (آذربایجان کنونی) نامیده ش��د که است که اقوام سکایی و سرمتی تنها اقوامی از تیرههای ایرانی بودند که
مرکز آن در جنوب دریاچه قرار داش��ت .پادش��اه مانای س��لطنت آن را آیین زردشت به سرزمینشان راه نیافت )35(.و نسبت به کیش مزدیسنا
میش��ناخت ،و به نظر می رس��د که با مادها روابط نیکو داشته اند.چون بیگانه ماندند)36(.
اورارتو هنوز خطرناک بود ،پادش��اه آشور میکوشید که بر سکاییان غلبه
کند .پارتاتوا که بر اثر این پیشرفتها قوی شده شده بود ،تقاضای ازدواج زبان
با ش��اهدخت آش��وری کرد )26(.در زمان او س��کاها با آشوریان نزدیک
شدند ،دلیل این نزدیکی را میتوان داشتن دشمن یکسانی به نام کیمری سکایی باستان
ها دانس��ت .لشگر س��کاها با هموافقت آش��وری ها به «پونت» حمله ور س��کاها دس��ته ای از ایرانیان بودند که در خاور دربای کاسپین و باختر
ش��د و در س��ال  638پیش از میالد ،واپس��ین بقایای تمدن کیمری ها آن پراکنده بودند.سکاهای باختری ،چندی بر مادها مسلط بودند و هیچ
را براندخ��ت .ده س��ال بعد ،پس��ر پارتاتوا که ه��رودوت او را «مادیس» دور از ذهن نیس��ت که در این مدت ای��ن دو زبان از همدیگر اثر گرفته
 Madyesشناسانده به کم آش��وریان آمد )27(.زمانیکه خشثریته ،شاه باشند.این زبان با زبانهای مادی و پارسی یکسان نبوده اما تفاوت فراوانی
مادی به آش��ور تاخت ،از عقب مورد حمله ی سکاییان تحت فرماندهی هم نداشته است چنانچه هرودوت مینویسد که هو َوخش َتر "پادشاه ماد"،
مادیس واقع ش��ده و شکس��ت یافت و در  653پیش از میالد جان خود با گروهی از س��کاییان جنگجو که به پن��اه آورده بودند؛ به احترام رفتار
را از دست داد .س��کاییان از این شکست استفاده کردند و به ماد هجوم کرد و دسته ای از کودکان ماد را به ایشان سپرد تا زبان خود را به آنان
بردند و به قول هرودوت ماد مدت بیس��ت و هش��ت س��ال زیر سلطه ی بیاموزانند .همین مورخ برخی از افسانه های ملی و داستانهای سکایی را
آنها ماند ( 625-653پیش از میالد) ( )28هووخش��تر سکاها را شکست درباره اصل و نژاد و تاریخ کهن این قوم آورده است .استرابون (جغرافیایی
داد و از ماد بیرون راندو باقی مانده ی آنان به س��مت قفقاز به روس��یه نویس یونانی س��ده نخست میالدی) به نزدیکی فراوان زبانهای سکایی و
مادی و پارسی باستان اشاره کرده است.
جنوبی رفتند)29(.
داریوش نخس��تین لشگر کش��ی بزرگ خود را علیه سکاهای اروپا انجام از زبان س��کاهای خاوری و باختری،چند واژه که بیش��تر آنها نام خاص
داد( 514-512پیش از میالد) او از تراکیه و «بس��ارابی» Bessarabieهس��تند باقی مانده است که در زیر چند نمونه از زبان سکاییان باختری
کنونی وارد مرغزارها شد .اما سکاها با اتخاذ تاکتیکی ویژه ،به جای پیکار را که در نوشته های یونانی و التینی به جای مانده است ،می آوریم:
به عقب نش��ینی می پرداختند و داریوش را به سحراهای خشک و بی و  Arvantتند و سریع
علق می کشاندند.اما داریوش با استفاده از هوش نظامی خود ،به موقع از  Aspaاسب

 Aatarآذر
 Baazuبازو
 Charmaچرم
Chyavشدن
Gaushaگوش
Haptaهفت
Hushkaخشک()37
سکایی میانه
س��کاها از قبایل آریایی نژادی هستند که از هزاره نخست پیش از میالد
تا س��ده دهم میالدی در گس��تره ی پهناوری از کنار های دریای سیاه
تا غربی ترین اس��تان های چین پراکنده بودند .از زبان ایش��ان در دوره
باس��تان اثری جز چند واژه و نام خاص باقی نمانده است اما از این زبان
در دوره ی میانه ،آثار زیادی در ختن و تمش��ق و مرتق یافت ش��ده که
بیش��ترآنها ،مربوط به س��ده ی هفتم تا دهم میالدی می باش��ند ،برای
نوشتن این زبان از الفبای براهمی استفاده شده که برای نگارش سکایی
متناس��ب شده بود؛ این الفبا را س��کاها از هندیها و آنها نیز از آرامی ها
گرفته بودند.الفبای براهمی از چپ به راس��ت نوش��ته میشود و همچون
میخی پارسی باس��تان  ،به ریخت هجایی است به این ترتیب که همراه
ه��ر صامت یک مصوت نیز وجود دارد.این زبان به دو زیر گروه "ختنی"
و "تخاری" بخش شده است)38(.
هنر
تنوع شگفت انگیز اش��یای بدست آمده از سکاها حاکی از روش زندگی
بسیار پیچیده و استعداد آن ها در طراحی است)39(.
س��کاها نیز مانند کیمری ه��ا مدت زیادی در عصر مف��رغ ماندند)40(.
ورود س��کاها در س��ده هفتم پیش از میالد ،به قفقاز و آس��یای صغیر و
ارمنس��تان و ماد و آشور که تماسی به درازای یک سده است ،در هنر و
صنعت سکاها اثر فراوانی گذاشت .از نفوذ آشوری و بابلی بر هنر سکاها،
مدارکی در دست است :تبر آهنین و تبر زرین «کلرمس »Kelermes
در کوبان که تقریباً مربوط به س��دته شش��م پیش از میالد است ،دارای
متن تصویر است که همان موضوع و صحنه ای است که در آشور و بابل
و لرستان پیوسته اجرا می شده است و گوزنهای زیبایی در کنار درخت
زندگانی جای دارند .ظاهرا ً این طرز ترس��یم و ش��بیه سازی رئالیست از
هنر ترس��یم ش��کل و هیکل حیوانات که در آشور رایج بوده الهام گرفته
اس��ت ولی با ذوق سکاها کام ً
ال منطبق ش��ده و برای تزئین به کار رفته
است)41(.
آثار فلزی سکایی نیز تأثیرات مشخص تکامل از تراش چوب و استخوان
را با خود دارد)42(.
در این صنعت و هنر همواره شکل انواع گوزن و آهو و مجسمه آنها دیده
میشود ،و در گور یافت شده در «کوسترومسکایا  »Kostromskayaو
در گورهای کوبان ،مجسمه های گوزن که با طال ساخته شده ،شاخهای
مارپیچی آنان نیز با نهایت ظرافت نش��ان می دهد .این هنر و ضرافت از
روسیه جنوبی تا مغولستان و چین نفوذ می کند)43(.
به دلیل وابستگی زندگی سکاها به چارپایان که تکیه گاه اقتصادی آنان
به ش��مار می رفت ،ایشان اش��یا خود را تصاویر چارپایان و جانوران می
آراستند)44( ،از ویژگی های هنری سکاها ،نقش و نگار حیوانات با نظم
هندسی دقیق به همراه اثر تزئینی است )45(.این تصاویر نوعی شیفتگی

نس��بت به جهان حیوانات را نشان می دهد ،زیبایی و فریبندگی آنها در
هنر بخش بزرگی از اروپا ،تأثیر فراوان بر جای نهاد)46(.
تصاویری که در  1940از ازبکستان کشف شد ،مناظری از شکار جانوران
را نشان می دهد که شبیه نقاشی های پیش از تاریه در شمال اسپانیا و
جنوب غربی فرانسه است .در سبیری در روزگار نو -سنگی ،یعنی در طی
هزاره سوم پیش از میالد ،نمونه تمام قد حیوانات را اغلب با استخوان یا
چوب به منظور به دام انداختن جانوران دیگر می س��اختند .نمونه های
مزبور در آغاز دارای س��بکی طبیعی بود ولی با گذش��ت قرنها ،جنبه ی
طبیعت گرایی آن ها تا اندازه ای دارای سبکی خاص شد)47(.
اش��یا یاف��ت ش��ده در گوره��ای س��کایی کاسترومس��کایا اس��تانیتزا
 ، Kostromskaya Stanitzaگوره��ای کلرم��س در ناحیه کوبان و
گوره��ای تپه ای ملگونوف  Melgunovدر جنوب روس��یه ،و گنجینه
ای که در سکز (سقز) در اورارتو ،نشان دهنده تأثیر فرهنگ ایران است.
غالف شمش��یری که از ناحیه ماگونوف به دس��ت آم��ده ،ترکیب عناصر
بومی و آشوری را نشان می دهد ،زیرا شمشیر از لحاظ شکل ایرانی است
و تزیینات روی غالف نیز حاکی از گرایش های ش��دید آشوری – ایرانی
اس��ت و تزیینات روی غالف نیز حاکی از گرایش های شدید آشوری –
ایرانی است که برخی دارای َس ِر شیر و بعضی دارای سر آدمی می باشد
ئ بال های آن دارای اصل سکایی است()48
نف��وذ هن��ر ایران نیز در اش��یای زرین کلرمس منعکس اس��ت .تندیس
پلنگی واقع در وس��ط یک سپر مدور نیز ،که به سبک ایرانی لعاب کای
شده ،بسیار جالب توجه است .یک نیمتاج زرین و جواهر آالت دیگر که
به دست آمده به همان صورت تزیین یافته اند .تبری با تزیینات طالح و
با طراحی سکایی نیز یافت شده است .دسته ی آن دارای نقش هایی از
جانوران مختلف نشس��ته است که به صف ،نشان داده شده اند ،هر چند
برجستگی قسمت پایانی تبر از لحاظ سبک بیشتر ایرانی است  .از دیگر
اش��یای مهم یافت شده بش��قابی با تصویر الهه بزرگ است .در گور تپه
ای در کاسترومس��کایا ،زانو بندی با پولک و ش��انه بندی مرکب از پولک
های برنجین و زیباتر از همه ،تندیس کوچک گوزنی نشس��ته اس��ت که
از افتخارات هنر س��کایی به شمار می رود .مهمترین ویژگی منحصر به
فرد هنر سکایی ،گوزن است .گوزن زیبای کاسترومسکایا مربوط به قرن
هفتم یا شش��م پیش از میالد اس��ت و در حالت نشسته قرار دارد و ساق
های او در زیر بدنش جمع ش��ده و کف س��م هایش به خوبی پیداست،
س��یمایش حاکی از هراس اس��ت و به نظر می رس��د که گوزن در حال
حرکتی چابک و طبیعی است)49(.
تندیس های ماهی در هنر سکایی نسبتاً متداول بوده است ،هر چند این
هنر در سیبری بیشتر از سکائیهرونق داشه است .این تندیس ها در هنر
سکایی ،نشان دهنده دوران کهن است )50(.
س��کاها ،استفاده از س��نگ های تزیینی را باید از ایرنیان آموخته باشند.
آنها به نشاندن سنگهای گرانبها بر روی اشیا به ویژه در سالهای نخستین
قدرت آنان رواج داش��ت .یک نمونه ی زیبا و کهن از نش��اندن سنگهای
گرانبها بر روی زر ،پلنگ زرین کلرمس اس��ت که با س��بکی بسیار گیرا
و ماهرانه به همان گونه در گوزن کاسترومس��کایا به کار رفته و عم ً
ال از
لحاظ قدمت با آن هم زمان است ،به چشم می خورد)51(.
در روزگار س��کاها ،تندیس های گوزن ،بز کوهی ،گاو نر یا جانوری دیگر
در حالب که پاهایش��ان جمع ش��ده و به صورت دس��تگیره یا دسته ای
در آمده ،بر روی تیرک ها یا دس��ته های اثاثیه ،منزل گذاش��ته می شد.
()52
سکاها اگر ه جاهنرا از لحاظ آثار بزرگ غنی نکرده اند ،ولی میان جهان

باس��تان و روس��یه ی اس�لاوی به منزله ی پلی بودند ،و سبکی بر جای ی گورهای س��کایی هس��تند و بیش از هر ناحیه ی دیگری در جلگه ی
نهادند که در تکامل چندین ش��اخه از هنر اروپایی تأثیر داشت .گذشته اوراسیایی طال و مواد گرانبها با خود دارند)62(.
از این ،آنان موفق ش��دند که یک هنر واقعاً مردمی بیافرینند و این خود از لحاظ اداری س��کائیه سلطنتی یا سکائیه خاص به چهار ناحیه تقسیم
می ش��د و هر ناحیه ی آن تحت فرمان حاکمی بود که از س��وی پادشاه
اقدامی نادر است)53( .
منصوب می گشت .این حکام می بایستی در اجتماع ساالنه ی جنگجویان
شرکت جویند)63(.
زندگی و ساختار اجتماعی
سکاها در اوج قدرت خود ،مردمی موفق و کامکار بودند و بخش زیادی از ویژگی های ظاهری و پوشاک
ثروت خود را از بازرگانی و به ویژه بازرگانی با بونان به دست می آوردند،
زی��را حتی در آن روزگاران کهن ،س��رزمین ه�لاس (یونان) ،بدون وارد ارابه های سرپوش��یده ی س��کاها به منزله ی خانه ی دائمی آنها بوده
کردن مواد ضروری از نواحی دوردست ،قدر به تغذیه ی مردم خود نبود .است و مردان – که پیوسته سواره به این سو و آن سو می تاختند -شب
س��کائیه به منزله ی یکی از انبارهای غله ی یونان به ش��مار می آمد .از هنگام برای اقامت در آن ها باز می گش��تند .به طور کلی زندگی روزانه
سویی دیگر سکاهای کوبان با صاحان کشتی هایی که از ایونی به بندگاه ی افراد سکایی نسبتاً به خوشی می گذشت .بقراط نوشته است که آنها
فربه و تنبل و بذله گو بودند .ش��راب می نوش��یدند و با نوشیدن از یک
ای آن ها می آمدند ،به طور مستقیم معامله می کردند)54(.
فرن بغ دادگی با اش��اره به اینکه سام پادشاهی سکایان و مرز نیمروز را ظرف ،پیمان برادری با محبت می بستند و با خواندن و رقصیدن همراه
به دس��تان(زال) داد ،می گوید« :اس��ب داری ،زین آوری ،ستبر کمانی ،طب و سازهای زهیی شبیه عوب به تفریح می پرداختند)64(.
پاکیزگی ،رامش و خنیاگری ،و بلند آوازی بر ایش��ان بیشتر است )55(».سکاها ،لباس های خود را با تزیینات شاد می آراستند و به این کار عالقه
اس��ب ،رفیق همیشگی و همسفر سکاها است و مگان هم سالح برگزیده ی بسیار داش��تند و می توانستند کارهای تکه دوزی را با چنان ظرافت
و مهارتی انجام دهند که ش��بیه کامل ترین قالبدوزی ها باش��د .آن ها
آنها)56(.
در اروپا ،هر کدام از گروه های عمده ی س��کایی دوره ای ویژه از ش��کوه اغلب پوس��ت و چرم به کار می بردند و در واقع پوس��ت ها و چرم آنان
داش��تند .گروه کوبانی یکی از نخستین گروه هایی بود که عالقه ی خود با چنان مهارتی عمل آورده می ش��د که در نقاط دوردس��ت هم خریدار
را به توانگری و جالل آش��کار ساخت .گورهای آنان که تاریخ غنی ترین داش��ت .پر سودترین بازارهای پوست در آشور ،بلخ و یونان بود .پوست و
آنان را میتوان میان سالهای نخستین سده هفتم و سالهای واپسین سده چرمی که در پازیریک  Pazirikیافت ش��ده از جنس بسیار عالی است،
ششم پیش از میالد دانست ،حاوی اشیایی عالی از طالست که بسیاری و از لحاظ بافت ااز چرم ضخیم و سنگین گرفت ،تا پوست های ظریف و
قابل انعطاف ،سبیه به بسیاری از محصوالت امروزی است .همه ی لباس
از آنها نمونه های ممتاز از استادی در صنعت است)57(.
در میان سکاها افسانه ای وجود داشته است که بر اساس روایت هرودوت های افته ش��ده در پازیریک بر اثر وفور تزیینات خود بیننده را ش��گفتی
این گونه بوده اس��ت که خیش��ی زرین و یوغی و پیال��ه ای که همه ی وا می دارد)65(.
آنان حاکی از تس��لط بر کشاورزان و جنگجویان بود از آسمان فرو افتاد ،جام��ه ه��ای زنان پازیریک حت��ی مزین تر از جامه های م��ردان بود .از
فرزندان تارگی تائوس ( )58( )Targitausبرای برداشتن این اشیا قدم پازیریک قبای بزرگی به دس��ت آمده به مخروطی شکل و بدون آستین
پی��ش نهادند ،ولی هنگام��ی که دو فرزند بزرگ تر نزدیک می ش��دند ،است ،ولی جاهایی برای بیرون آمدن دست در آن تعبیه شدهاست .این
ش��عله هایی از زمین بیرون می جس��ت که آنان را عقب براند .هنگامی لباس را از نمد درس��ت کرده اند و در حاش��یه ی آن خز گذاش��ته و در
که جوان ترین فرزند پیش آمد  ،ش��عله ها فرو نشس��ت او آن اشیا را بر سراس��ر س��طح آن عم ً
ال طرح هایی تو در تو و پیچیده ای با تکه دوزی
گرفت و پادش��اه طایفه ی س��لطنتی فاالتاه��ا  Phalataeو فرمانروای نهاده اند .جامه هایی که همراه این قبا می پوش��یدند بلند و تنگ بود با
مردم اس��کولوت  Scolotشد .این پس��ر که کوالکسیس  Colaxisنام آس��تین های دراز و سینه بندی چسبیده .هیچ پوشش سری برای زنان
داش��ت بعد ها کشور خود را میان سه فرزند خویش تقسیم کرد و سنت در پازیریک به دس��ت نیامده ،جز مقابی دراز و کالهی پش��می با گیسی
جنگویان به س��ه گروه تا چند قرن باقی ماند )59(.این اسطوره نمیتواند بافته ی متصل به آن)66(.
جدا از داس��تان فریدون باش��د در این اس��طوره نیز بخش میانی بزرگتر چند ظرف بس��یار عالی زرین از گورهای غنی و پر از اش��یا یافت ش��ده
اس��ت و با این که دو بخش دیگر از حکومت اصلی جدا ش��ده اند قدرت ک دارای جزییاتی اس��ت که لباس و آداب سکاها و همچنین چگ.نگی
مرکزی را به رس��میت می شناس��ند  )60(.این افسانه صورت دیگری از ظاهر آنها را آش��کار می سازد .لباس های روی کوزه ی مشهور نقره ای
گون��ه ی ایرانی فره ایزدی اس��ت که تنها نصیب پادش��اه پرهیزگار می از ورونژ  Voronezhو ک��وزه ی الکترومی( )Elecrum( )67از کول
اوبا  Kul Obaدیده می ش��ود .تاریخ این طورف س��ده چهارم پیش از
شد)61(.
س��کاها چنین می پنداش��تند که تارگی تائوس هزار سال پیش از  513میالد می رس��د و تاریخ لباس ها ممکن است اندکی از این بیشتر باشد.
پیش از میالد می زیس��ته است .یعنی قرنها پیش از آنها که خود سکاها بر روی کوزه ورونژ ،طرح یک اردوگاه س��کایی در حال اس��تراحت نشان
به دنیپر رس��یده باشند .بنا بر روایات مختلف ،آنان گورهای سلطنتی را داده ش��ده است که شاید شامگاه پیش از نبرد باشد .در آغاز ،فرماندهان
در درون س��رزمین مربوط به تارگی تائوس متمرکز کردند و جانش��ین س��کایی را می بینیم که که در انجمنی گرد آمده اند و سپس جنگجوی
موروثی رهبران خود را به آرامی می پذیرفتند .این امر منجر به رش��د با تجربه ای به جنگجوی جوانی روش استفاده از کمان را می آموزد .در
یک طبقه ی اشرافی در درون آن ناحیه شد و همچنین به افزایش ثروت هر مورد ،جامه یراحت و مناس��ب و کمربند داری که قس��مت پشت آن
ش��خصی خانواده های سلطنتی و ش��اهزادگان انجامید .این ثروت را در درازتر از پیش آن می باش��د ،نشان داده شده است ،همچنین شلوارهای
گورهای این ناحیه می توان دید زیرا گورهای س��لطنتی غنی تر از همه تنگ با حاشیه های زیاد که آن ها را در چکمه های بلند و نرم فرو برده

اند ،به تصویر کشیده شده است .سر جنگاوران ،کاله های نوک تیز که با
بند ،آن ها را به زیر چانه بس��ته اند ،به چشم می خورد ،همان نوع کاله
های��ی که هن��وز (هر چند در میان کودکان) در بخش هایی از روس��یه،
و به باش�لاق معروف است )68(.س��کاها ریش دارند و کالهی نوک تیز
مانند برادران س��اکا که تصاویرشان در نقوش تخت جمشید باقی مانده،
گوش��های آنها را از آسیب بادهای شدید مرغزارها محفوظ می دارد .آنها
لباس گش��اد بر تن دارند و نیم تنه و ش��لوار گش��اد آنها مانند نیم تنه و
شلوار عموزادگان مادی و پارسی آنهاست)69(.
جامه ی رویی س��کاها با ردای آشوری تشابه دارد ،جامه ی آنان با روش
زندگی سوارکارانه ی آنان در تناسب است .در حدود  300پیش از میالد،
چینیان نیز تغییراتی در در لباس نظامی خود داد و لباس��ی را اس��تفاده
کرد که بس��یار نزدیک به دش��منان س��کایی او بود .یعنی از شلوارهایی
کیس��ه ای و رداهای تنگی تش��کیل میش��د که تا جنگ جهانی دوم به
عنوان لباس ملی چینیان باقی ماند)70(.
شواهد انسان شناس��ی پازیریک نشان می دهد که رؤسای قبیله بیشتر
باال بلند بوده اند و قد آنها به پنج پا و هش��ت اینچ می رس��یده اس��ت.
احتمال دارد که مردمان قبیله دوس��ت داش��ته اند که رهبرش��ان قوی
هیکل باش��د .قد عمومی ممکن اس��ت کوتاه تر باشد.زیرا در آثار هنری،
پهن و چاق و خپل نشان داده شده اند)71(.
کاوش ه��ای پازیریک معلوم می دارد که اگ��ر چه مردان طایفه یا موی
صورت خود را می کندند و یا می تراشیدند ،ولی رئیس قبیله ای که در
تپه  ،2پازیریک دفن شده بود ،اگرچه به طور طبیعی ریش نداشت ،ولی
ریش مصنوعی در زیر سرش نهاده بودند)72(.
شهرنشینی
تحقیقات اخیر نش��ان داده که تا قبل از س��ده ی پنجم پیش از میالد،
گروهی از س��کاها در جنوب روسیه به عنوان کش��اورزان ثابت سکونت
اختی��ار کرده بودند .کاوش هایی که در منطق��ه ی دنیپر به عمل آمده
ویرانه های ش��هرهایی را اش��کار س��اخته که به بعضی از کوچ نش��ینان
س��کایی ،یا در هر صورت به بعض از جوامع نیمه س��کایی ،تعلق داشته
اس��ت .یکی از آنها کامنسکویه  Kamenskoeاس��ت که می توان آن
را ن��وع ویژه ی این گونه زیس��تگاه دانس��ت .این محل در س��احل چپ
دنیپر و مقابل نیکوپول  Nicoplقرار دارد ،که از س��ه س��و به وسیله ی
استحکامات طبیعی حفظ می شد ،اما در بخش جنوبی ،ساکنانش حصار
گلی و بسیار مستحکم ساخته بودند)73(.
جالبترین شهر سکایی که تاکنون مورد کاوش قرار گرفته شهر نئاپولیس
 Neapolisبوده است.این ش��هر در حومه سیمفروپول Simferopol
در کریم��ه ق��رار دارد .و در  1945حفاری هایی در آن جا به وس��یله ی
شولتس  Schultzو گولوفکینا  Golovkinaبه عمل آمد .این شهر از
پایان قرن چهارم پیش از میالد تا آغاز عصر میحسیت ،پایتخت سلطنتی
بوده و در پیرامون آن ،دیواری بزرگ از س��نگ ساخته بودند ،این دیوار،
نه تا چهارده یارد ضخامت داش��ت و در داخل آن ،پایتخت اسکولوروس
 Scylurusو پس��ر و وارثش پاالکوس  Palakusشاه آینده قرار داشت
و دارای بناهای عمومی جالب توجه از س��نگ بود .این بناها را با س��تون
های مجلل ،سرس��تون های آراسته ،و تندیس های مفرغین و مرمرین،
مزین کرده بودند()74
گورهای سکایی

آرامگاه های سکاها بیشتر در منطقه سیردریا با تپه های کوچک با ارتفاع
های متفاوت پوش��انده شده وبه «کورگان» معروف است .گاه مردگان را
پس از سوزاندن به صورت خاکستر به خاک سپرده اند )75(.در گورهایی
که در «خوالینسک»  Khvalinskشکافته شده و تالگرن ،آنها را مربوط
به سالهای  1200تا  700پیش از میالد و متعلق به سکاها می داند ،آثار
و اشیای مفرغی یافت شده است)76(.
س��کاها به گورس��تانهای خود بیش از همه ی دارای��ی خویش ارج می
نهادن��د ب��ه طوری که در گورهای حفاری ش��ده که از دس��تبرد هم در
ام��ان نمانده اند ،با جهانی پر از تصاویر در ه��م پیچیده و تندیس های
عالی ،رو به رو می ش��ویم .در موذد گورهای کوبان و روس��یه ی جنوبی،
آگاهی های زیادی در دس��ت نیست .مهم ترین و جالب ترین گورستان
های سکایی عبارت از گورهای سلطنتی روسیه ی جنوبی است .از همه
بیش��تر ،گورهای چرتوملیک  ،Chertomlykشاید هم از لحاظ تنوع و
هم از لحاظ کیفیت هنری اش��یایی که در آنها یافت ش��ده ،و همچنین
به س��بب ارزش ذاتی تقریباً افسانه ای این اشیای زرین ،از همه غنی تر
است)77(.
بیش��تر گوره��ای س��لطنتی در نزدیک��ی الکس��اندروپول – نیکوپ��ول
 Alexandropol – Nicopolق��رار دارن��د ولی بعضی گورهای دیگر
نی��ز در پانت��ی کاپایوم  Panticapaeumیافت ش��ده اند .جالب ترین
گورهای الکساندروپول – نیکوپول عبارت از تولستیا موگیلی Tolstiya
 – Mogilyیا گورهای تپه ای بزرگ است که از لحاظ ارتفاع  30تا 70
پا و از لحاظ محیط  400تا  1200پا بوده است)78(.
قدمت نخستین گورها از لحاظ تاریخی ،هم زمان با پیروزی های نظامی
سکاها در خاورمیانه است و در نتیجه ،بیشتر آنها در انتهای شرقی بخش
اروپایی دش��ت اوراس��یا قرار دارند .بعضی از تپه های جنوب روسیه نیز
از لحاظ تاریخی به زمان آن ها نزدیک اس��ت .گورهای کاسترومس��کایا
اس��تانیتزا  ، Kostromskaya Stanitzaگورهای کلرمس در ناحیه
کوب��ان و گورهای تپه ای ملگونوف  Melgunovدر جنوب روس��یه ،و
گنجینه ای که در س��کز (سقز) در اورارتو ،یا در محل احتمالی نخستین
پایتخت سکاها یافت شده حایز اهمیت ویژه ای است)79(.
پانویس
-1ایران بزرگ ،رویه .93
-2لغت نامه دهخدا ،زیر واژه سکا.
-3امپراطوری صحرانوردان ،رویه .33
-4همان ،رویه .35
-5همان ،رویه .40
-6قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .101
Assiro-Vavilonskie istocniki“ 1951.Dyakonov,I.M-7
 ،.2,3,4. po istorii urarto “, VDI. Noب��ه نقل از قوم های کهن
در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .258
-8لغت نامه دهخدا ،زیر واژه سکا
-9امپراطوری صحرانوردان،رویه .33
-10قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .101
-11ایران و ترکان در روزگار ساسانیان ،رویه .62
-12همان ،رویه .63
-13ایران بزرگ ،رویه .93
 ،21.The Scythians . p-14ب��ه نق��ل از قوم های کهن در آس��یای
مرکزی و فالت ایران ،رویه .258

-60داریوش و ایرانیان ،رویه 453
-15باستان شناسی در آسیای مرکزی ،رویه .56
-61قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران  ،رویه .105
-16امپراطوری صحرانوردان ،رویه .32
-62همان ،رویه  105و .106
-17همان ،رویه .34
-63همان ،رویه .106
-18خراسان و ماوراءالنهر ،رویه .123
-64همان ،رویه .107
-19امپراطوری صحرانوردان،رویه .34
-65همان ،رویه  107و .108
-20قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .102
-66همان ،رویه .108
-21ایران بزرگ ،رویه .93
-22نخس��تین انس��ان و نخستین ش��هریار ،به نقل از ایران بزرگ ،رویه -67آلیاژی از طال و نقره که در قدیم استفاده می شده است.
-68قوم های کهن در آس��یای مرکزی و فالت ایران ،رقیه بهزادی ،رویه
.94
.108
-23قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .103
-69امپراطوری صحرانوردان ،رویه .34
-24ایران از آغاز تا اسالم ، ،رویه .97
-70امپراطوری صحرانوردان ،رویه های  61و .62
-25امپراطوری صحرانوردان ،رویه .38
-71قوم های کهن در آس��یای مرکزی و فالت ایران ،رقیه بهزادی ،رویه
-26ایران از آغاز تا اسالم ،رویه .99-98
.109
-27امپراطوری صحرانوردان ،رویه .38
-72همان ،رویه .109
-28ایران از آغاز تا اسالم ،رویه .99
-73همان ،رویه  109و .110
-29امپراطوری صحرانوردان ،رویه.38
-74همان ،رویه .110
-30همان ،رویه .39
-75خراس��ان و ماوراءالنهر ،رویه های  ،99-98به نقل از قوم های کهن
-31ایران در زمان ساسانیان ،رویه .394 -390
در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .258
-32ایران نامک ،رویه 137
-33قوم های کهن در آس��یای مرکزی و فالت ایران ،رقیه بهزادی ،رویه -76امپراطوری صحرانوردان ،رویه.32-31
-77قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .113
.111
-78همان ،رویه .113
-34همان ،رویه .111
-79همان ،رویه .119
-35ایران و ترکان در روزگار ساسانیان ،رویه .64-63
-36امپراطوری صحرانوردان ،رویه .35
.37یزدان صفایی ،مقاله زبانهای ایرانی باستان ،امردادنامه ،شماره بهمن کتابنامه
-1عطایی فرد ،امید ،1384 .ایران بزرگ ،انتشارات اطالعات.
.88
.38یزدان صفای��ی ،مقاله زبانهای ایرانی میانه ،امردادنامه ،ش��ماره آبان .2بهزادی ،رقیه ،1386 .قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران،
انتشارات طهوری.
.88
.3گروس��ه ،رنه ،1387 .امپراطوری صحرانوردان ،ترجمه عبدالحس��ین
-39قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .117
میکده ،انتشارات علمی و فرهنگی.
-40امپراطوری صحرانوردان ،رویه .32
.4پایگاه اینترنتی لغتنامه دهخدا.
-41همان ،رویه .43-42
.5دیاکونوف ،1354 .تاریخ ماد ،ترجمه کریم کش��اورز ،انتش��ارات پیام
-42قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .118
تهران.
-43امپراطوری صحرانوردان ،رویه .43
.6رضا ،عنایت اهلل ،1384،ایران و ترکان در روزگار ساس��انیان ،انتشارات
-44قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .117
علمی و فرهنگی.
-45امپراطوری صحرانوردان ،رویه .44
.7گیرش��من ،رومن ،1355 .ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمه محمد معین،
-46قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .117
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
-47همان ،رویه .118-117
.8کریستین سن ،آرتور ،1351 .ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید
-48همان ،رویه .119
یاسمی ،انتشارات ابن سینا.
-49همان ،رویه .120-119
،1380 ،------.9ایران نامک ،هرمس.
-50همان ،رویه .120
.10ملک شهمیرزادی ،صادق ،1372 ،باستان شناسی در آسیای مرکزی،
-51همان ،رویه .120
مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
-52همان ،رویه .123
.12هینتس ،والتر ،1386 .داریوش و ایرانیان ،ترجمه پرویز رجبی ،نش��ر
-53همان ،رویه .124
ماهی.
-54همان ،رویه .105
 .13ناتل خانلری ،پرویز،1387 ،تاریخ زبان فارس��ی،جلد یکم،انتشارات
-55بن دهش ،رویه  ،141به نقل از ایران بزرگ ،رویه .93
بنیاد فرهنگ ایران.
-56امپراطوری صحرانوردان ،رویه .34
.14ابوالقاسمی ،محسن.1373 ،تاریخ زبان فارسی،انتشارات سمت.
-57قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه .105
.15ماهنامه الکترونیکی امردادنامه ،وابس��ته به تارنمای (تاالر گفتگوی)
-58نیای سکاهای مستقر در جنوب روسیه.
امرداد.
-59قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،رویه 105

شناس�اندن نس�ک (مبانی اندیشه ی
سیاسی در خرد مزدایی)
نویسنده مریم امامی جعفری

من آرزومن ِد نیروی نیک آفریده و خوب پرورده ،پیروزی اهوراآفریده و
برتری شکست دهنده ام تا (من و همگنانم) بتوانیم بدخواه را از دور
دیده بانی کنیم و دشمن را برانیم و همیستا ِر بدخوا ِه کینه ور را به
یک زخم از پای درآوریم( .من آرزومندم) که در پیکار با هر بدخوا ِه
اندیش بدگفتا ِر بدکرداری ،بر او چیرگی
کینه ور ،هر بدخوا ِه زشت
ِ
یابم و پیروز شوم (من آرزومندم) که در نیک اندیشی و نیک گفتاری
و نیک کرداری کامیاب شوم و همه ی دشمنان و دیوپرستان را نابود
کنم تا به پاداش نیک و نام نیک دست یابم و روانم از بهروزیِ جاودانه
برخوردار شود.
آفرینگان دهمان ،بند11-9
ِ
آرمان زندگی در خرد انس��ان مزدایی تالش او برای پیروزی بر اهریمن
و زندگی بر مدار نظم کیهانی(اش��ه) می باش��د .او باید با اندیشه ،گفتار
و کردار نیک خود به یاری اهورامزدا و امشاس��پندان بش��تابد و برای ده،
ش��هر و کشور خود انسان س��ودمندی باشد .انسان مزدایی می بایست با
پارس��ایی و نکوهش دیوان و تبلیغ دین مزدیس��نا ب��ه پیروزی خوبی بر
ب��دی که همانا تنها آرمان زندگی در ادبیات اوس��تایی و مزدایی س��ت
یاری رساند.

مذهبی و پرجمعیت زاده ش��د .دوران مدرس��ه را در رش��ت گذارند .در
همان سالهای گذراندن مقطع دبستان بود که به تئاتر عالقه پیدا کرد و
ش��روع به خواندن نمایش نامه های مختلف کرد .این عالقه ی او س��بب
ش��د تا در کالس��های تئاتر شرکت کند .از اینرو بیش��تر او را در پیوند با
کارهای تئاتر و فیلمنامه نویس��ی و کارگردانی تئاتر می شناس��اند .ولی
تحصیالت عالی خود را در رشته ای متفاوت می گذراند.
در س��الهای  1365ت��ا 1369دوره ی لیس��انس را در رش��ته ی ادبیات
فارسی در دانشگاه آزاد رشت گذراند .و دوره فوق لیسانس را در سالهای
 1371تا  1374در دانش��گاه آزاد تهران در رش��تهی فرهنگ و زبانهای
باس��تانی و درک محضر اس��اتیدی همچون مرحوم دکتر احمد تفضلی،
دکتر ژاله آموزگار ،دکتر محس��ن ابوالقاسمی ،دکتر مهشید میرفخرایی،
دکتر محمدتقی راشد محصل و ...را نموده است.
مقال��ه های دیگری نیز از ایش��ان در زمینه های زب��ان و فرهنگ ایران
باس��تان و همچنین اندیش��ه ی ایرانشهر و آرمانش��هر در فرهنگ ایران
باستان به چاپ رسیده است.
نس��ک «مبانی اندیشه ی سیاس��ی در خرد مزدایی» ،در واقع گسترش
یافته ی پایان نامه ی کارشناس��ی ارش��د نگارنده در رشته ی فرهنگ و
زبان های باستانی است .نگارنده در این راه از همفکری و یاری های دکتر
زهره ی زرشناس و دکتر فرهنگ رجایی بهره برده است و همچنین بانو
کتایون مزداپور ایشان را در نگاشتن این نسک یاری بسیار کرده اند.
پس از پیش��گفتار و پیش درآمدی بر اندیشه ی سیاسی ایرانشهر ،هات
های زیر در این نسک پیش روی خواننده است:
·

پیروزی کیهانی خیر بر شر -غایت زندگی انسان

·

اَشَ ه ،نظم اخالقی کیهان ،الگوی سامان مندی کشور

·

آرمانشهر و اندیشه ی سرزمین قومی

در پیشگفتار نسک آمده است که« :چنانکه از عنوان این نسک هویداست،
بحث در پایه ها و مبانی اندیش��ه ی سیاس��ی در ایران پیش از اسالم و
شاه آرمانی ،عامل نیات آرمانی
خر ِد مزدایی است ،ولی برای دستیابی به این هدف راه همواری در پیش ·
نیس��ت .کمبود بن مایه
سلسله مراتب -الگوی ساختاری جامعه
های دست اول از یکسو· ،
و مهم تر از آن س��اختار
وی��ژه ی اندیش��ه ی هر کدام از این هات ها خود دارای بخش بندی می باشند.
شرقی درباره ی سیاست
از سوی دیگر ،نیز نزول نس��ک «مبانی اندیش��ه ی سیاس��ی در خرد مزدایی» نوشته ی محمد
حوادث پیاپ��ی در گذر رضایی راد در پاییز  1379در  433رویه با بهای  2400تومان ،توس��ط
ادوار ما را از دسترس��ی انتشارات طرح نو وارد بازار نسک شده است.
ب��ه ش��مایلی واض��ح و
آش��کار از این اندیش��ه
محروم میسازد»......
محم��د رضای��ی راد در
 28دی م��اه  1345در
محلهی بیس��تون رشت
در ی��ک خانواده��ی

