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 29بهمن روز زن در آيين زرتشتى
زن فرشته نگهبان زمين

ناهيد حقيقى

• جشن مزدگيران
طبق سالنامه زرتشتى ،روز اسفند از ماه اسفند يعنى پنجمين روز از اين
ماه و بنابر تقويم امروزى ۲۹ ،بهمن ماه روز سپاسدارى از جايگاه زنان و
مادران است كه مظهر مهر و پاكى و فروتنى هستند .اين جشن مربوط به
امشاسپند ۱سپندارمذ ۲است كه حامى زنان درستكار و پارسا است.
از اين رو ماه اسفند و به خصوص اين روز (سپندارمذ) جشن زنان بوده و
در اين روز مردان به زنان هديه مى دادند .اين روز متعلق به س��پندارمذ
يا سپنته آرمئيتى است و چون نام روز و نام ماه با هم موافق مى شوند،
جش��ن مى گيرند .اين فرشته در عالم مينوى نماد عشق ،محبت ،تواضع،
بردبارى ،جانبازى و فداكارى است و در جهان مادى پاسبان و حامى زنان
نيك و پارسا است و تمام خوشى هاى روى زمين در دست اوست .اين
فرشته گذشته از پاسبانى زنان پارسا نگهبان و حامى زمين هم است .اين
جش��ن را به دليل نزديكى كشت و كار و فصل بهار به نام «برزگران» نيز
مى گويند .در آيين زرتشت  ،به دليل برخى ويژگى هاى مشترك زمين
ب��ا زن همچون آفرينندگ��ى و زايندگى ،اين روز به نام «زن و زمين» نام
گرفته است.

• ديرينگى و آيين هاى باستانى

به زنان اختصاص داشته است .از اين رو ،آن را «روز زن در ايران باستان»
ناميده اند .حكيم توس در اين باره در شاهنامه چنين آورده است:
سپندارمذ پاسبان تو باد
ز خرداد روشن روان تو باد
در س��فره اين جشن جامى از ش��ير و تخم مرغ كه نشانه ماه بهمن است
قرار دارد .به جز آنها ميوه هاى فصل به ويژه انار و سيب ،شاخه هاى گل،
شربت و شيرينى ،برگ هاى خشك آويشن با دانه هايى از سنجد و بادام
در چهار گوش��ه س��فره قرار مى دهند و مواد خوشبو و كندر بر روى آتش
م��ى گذارن��د و مقدار كمى از هفت گونه حبوبات و دانه ها كه در جش��ن
مهرگان براى س��فارش كاش��تن در آن فصل در سفره جشن مهرگان قرار
داده اند مى گذارند.
از ويژگى هاى اين جشن ،استراحت كامل زنان از كار و تالش و كوشش
و فرمانبردارى كامل مردان از زنان بوده اس��ت .در اين روز به پاس تالش
يك ساله زنان ،مردان وظايف ايشان را بر دوش گرفته و با اين كار ،فعاليت
ه��اى يك زن را تجربه م��ى كردند و در عين حال در اين روز هديه دادن
به زن خانه از آداب و رس��وم اصلى اين جش��ن به شمار رفته است.به اين
ترتيب از محبت و مهربانى زنان سپاس��گزارى مى شود .در اين روز خاص
همچني��ن انجام كارهاى خانه بر عهده مردان اس��ت و زنان با پوش��يدن
لباس هاى نو ،مورد تكريم قرار مى گيرند .در مراسم جشن اسفندگان در
آيين زرتش��ت همچنين زنان پاكدامن و پرهي��زگار كه به تربيت فرزندان
نيك پرداخته اند و اين فرزندان به عنوان شخصى نيك شناخته شده اند،
تشويق مى شوند.
مطابق عقايد و اصول مذهبى زرتش��تيان ،سپندارمذ در عالم معنوى نماد
مهر و محبت و در جهان خاكى فرش��ته اى است نگهبان زمين .به همين
منظور ايرانيان ،در ماه اسفند اقدام به امور اجتماعى و عمرانى عام المنفعه
م��ى كردند .و به حفر قنوات و خش��كانيدن مرداب ه��ا و باتالق ها و آباد
كردن زمين هاى باير به وس��يله س��دبندى رودخانه ها و كش��ت و زرع و
نش��اندن درخت مى پرداخته اند .و اج��راى اين امور را جزء فرايض دينى
خود به حس��اب آورده و ايمان داش��تند كه اگر كسى چنين كارهاى نيكو
كند ،پس از مرگش در بهشت جاويدان خداوند ،منزل خواهد گرفت.
در فرهنگ زرتش��تى شش فروزه و صفت بين انس��ان و خداوند مشترك
است به گونه اى كه انسان مى تواند با بهره مندى و به كارگيرى هر يك از
اين صفت ها به اهورامزدا نزديك تر شود .در بين اين ويژگى ها چهارمين
صفت و فروزه س��پنته آرمئيتى نام دارد .اي��ن واژه كه فروتنى و بردبارى
معنى مى دهد يكى از فروزه هاى اهورايى اس��ت كه انس��ان نيز مى تواند
آن را در خود پرورش دهد.

ابوريحان بيرونى مى گويد«:اس��فندارمذ ماه روز پنجم آن روز اسفندارمذ
است و براى اتفاق دو نام آن را چنين ناميده اند و معناى آن عقل و حلم
(بردبارى) اس��ت و اس��فندارمذ فرش��ته موكل به زمين است و نيز بر زن
هاى درس��تكار و عفيف و شوهردوست و خيرخواه موكل است و در زمان
گذش��ته اين ماه به ويژه اين روز عيد زنان بوده و در عيد مردان به زنان
بخشش مى كردند و هنوز اين مراسم در اصفهان و رى و ديگر بلدان پهله
(غ��رب و مركز ايران) باقى مانده و به فارس��ى مزدگيران مى گويند و در
اين روز افسون مى نويسند و عوام مويز را به دانه انار مى كوبند و ترياقى
خواهد شد كه از زيان گزيدن كژدم ها دفع مى كند و از آغاز سپيده دم
در ب��اور ايرانى م��رد داراى قدرت مردانگى و تفكر و خردورزى بيش��ترى
تا طلوع آفتاب اين رقيه (افس��ون) را به كاغذهاى چهارگوش مى نويسد.
اس��ت ،در برابر آن زن نيز داراى مهر ورزى ،عش��ق پ��اك ،پاكدامنى و از
( )...و بر س��ر ديوار خانه مى چسبانند و ديوارى را كه مقابل با صدرخانه
خودگذش��تگى فراوان ترى اس��ت كه هر يك از اين دو ب��ه تنهايى راه به
اس��ت خالى مى گذارند و مى گويند :اگر ب��ه ديوار چهارم از اين كاغذها
جايى نبرده و حتى روند پويايى گيتى را هم به ايس��تايى مى كشانند .اگر
بچس��بانيم هوام و حشرات س��رگردان مى شوند و راهى نمى يابند كه از
م��ردان بدنه هواپيماى خوش��بختى اند ،زنان موت��ور آن اند كه پيكره بى
آن خارج ش��وند و س��رهاى خود را به قصد خروج از خانه بلند مى كنند
موتور و موتور بى بدنه هيچ كدام به تنهايى به اوج س��عادت نمى رس��ند
و خاصيت اين طلس��م اين بود كه ذكر ش��د ».ابوريحان بيرونى در كتاب
بلكه ذره اى حركت و جنبش هم برايشان ناممكن است.
«التفهيم» از اين روز به عنوان «مردگيران يا مزدگيران» يادكرده كه در
در گاهان س��توده شده ،اشوزرتشت خوش��بختى بشر را وابسته به ميزان
اين روز زنان از مردان هديه دريافت مى داش��ته اند و در واقع اين جشن
دان��ش و خرد انس��ان مى داند نه جنس��يت و قوميت و رن��گ و نژاد و از

ديدگاه وى همه انس��ان ها _ همه زنان و مردان _ داراى حقوق برابرند.
او دختران را در گزينش همس��ر آزاد ش��مرده و عشق پاك و دانش نيك
را دو معيار اصلى مى داند و خوش��بختى همس��ران ج��وان را در زندگى
زناش��ويى در اين مى داند كه هر يك بكوش��ند تا در راس��تى از ديگرى
پيشى جويند.

آرمئيتى بارها ياد شده و ويژگى هاى آن برشمرده شده است:
«اى آرمئيت��ى ،اى مظه��ر ايم��ان و محبت ،آن پرتو اي��زدى كه پاداش
زندگانى سراس��ر نيك منش��ى اس��ت به من ارزانى دار( »...گات ها هات
 ۴۳،بند )۱
« ...پروردگارا مرا به س��وى راس��تى و پاكى كه نهايت آرزوى من اس��ت
رهبرى كن تا با پيروى از آرمئيتى مظهر ايمان و محبت به رس��ايى نايل
آيم( ».هات  ۴۳،بند )۳
« ...آرمئيتى نور محبت و ايمان را در دل رادمردان روشن كرده آنان را به
سوى حقيقت رهبرى خواهد كرد( ».هات  ۴۳،بند )۶

« ...از بين زنان و مردان ،كسى كه برابر آيين راستى ستايشش بهتر است،
مزدا اهورا از آن آگاه اس��ت .اين گونه زنان و مردان را ما مى س��تاييم...
اي��ن زمين را ب��ا زنانى كه بر روى آن زندگى مى كنند مى س��تاييم .اى
اهورامزدا ،مى س��تاييم زنانى را كه در اثر درس��تكارى و راستى نيرومند
ش��ده اند ...ما مى ستاييم مردان و زنان نيك انديشى را كه در هر كشور
ب��ا وجدان نيك بر ضد ب��دى قيام كرده يا مى كنن��د ...كدبانوى خانه را
كه اش��و و سردار اشو هس��تند مى ستاييم .زن پارس��ايى را مى ستاييم
• اى مام مهربانم
كه بس��يار نيك انديش ،بسيار نيك گفتار ،بس��يار نيك كردار ،فرهيخته
و يارى رس��ان شوهر خود و اشو باش��د .اى اهورامزدا ما مى ستاييم زنان
زبان گوياى اس��رار اينك كه زمان سپاسدارى از مهر و وفاى توست گنگ
يارى رسان را»...
م��ى ماند .در يك س��خن مى خواهم بدانى كه آن دس��ت هاى كوچك و
جسم ناتوان اكنون كه پرتوان شده است ،يكسره تو را سپاس مى گويد.
اين هماهنگى و ميانه روى ،بسيار ارزشمند و قابل توجه است .در زمانى
اس��فندگان روز م��ادر ،روز زن و زمين و روز گراميداش��ت همه فروزگان
كه در بسيارى از سرزمين ها و فرهنگ هاى جهان باستان ،دختر منفور
پسنديده و نيكوى انسانى است و اكنون شايسته است ما نيز چون نياكان
خان��واده بود و حت��ى گاهى پس از زايش بى درنگ زنده زنده به گور مى
فرزان��ه خود اين جش��ن فرخنده را برگزار ك��رده و از مهر و مهربانى همه
رفت ،در ايران باس��تان ،زن همكار و همفكر مرد در زندگى زناش��ويى و
مادران و بانوان ايران زمين سپاسگزارى كنيم و شايد روزى تمام مردمان
حت��ى گاهى در زمينه حقوقى _ دينى و مذهبى _ جنگ و پهلوانى بوده
جهان روز اس��فند از ماه اس��فند را روز مادر طبيعت (محيط زيس��ت) نام
است.
نهادند.
در افس��انه هاى پيش از زرتش��ت ،س��پندارمذ دختر اهورامزداست و در
س��مت چپ او مى نشيند و بهمن پس��ر اهورامزداست و سمت راست او
قرار مى گيرد.
در گاهان از او چون پرورش دهنده آفريدگان ياد مى شود( .يسنا  ۴۶،بند
 )۱۲و مردم از طريق اوست كه تقدس مى يابند( .يسنا  ۵۱،بند  )۲۱نام
او اغلب مترادف نام زمين است( .ونديداد  ۲،بندهاى  ۱۸و )۲۰
چون زمين زير نظر اوست مى گويد كه به چهارپايان چراگاه مى بخشد.
س��پندارمذ وقتى كه دزدان و مردان ب��د و زنان بى مالحظه آزادانه روى
زمين راه مى روند ،آزرده مى ش��ود ،اما وقتى فرزند پارس��ايى زاده مى
ش��ود ،ش��ادمان مى گردد .هماورد داخلى او تروميت��ى ()Taromaiti
«گستاخى» و پرميتى (« )Pairimitiكج انديشى» اند.
آرمئيتى _ س��پندارمذ به معنى محبت س��ود رس��اننده و حلم و تواضع
اس��ت .اين مقام ش��ريف مقدس را كه پسنديده خود اوست ،اهورامزدا به
امشاس��پند آرمئيتى عطا فرموده و او را خالصه براى بروز اين صفات در
زمين مامور و منصوب داش��ته تا از آبادى زمين و پرورش آنچه متعلق به
زمين اس��ت و زمين در صفات مذكور مطيع آرمئيتى و سودرس��اننده به
اهل زمين و نس��بت به اهلش حليم و متواضع باش��د و تمامى آن صفات
در پ��روردگان زمين بروز مى كند .زمي��ن را آباد ،بدى ها و قتل و غارت
را معدوم مى س��ازد و زمين كه آباد شود ارزاق اليق آفريدگان كه روزى
دهنده حقيقى مقرر كرده فراهم مى شود و زمين كه آباد شود روح انسان
را شاد و مفرح مى نمايد.

• نيايش
در كت��اب گات ها ،س��روده هاى جاودانه اشوزرتش��ت از فروزه س��پنته

پى نوشت ها:
 _ ۱امشاس��پند = مفرد كلمه امشاسپندان به معنى پاكان بى مرگ است.
بهمن ،ارديبهشت ،شهريور ،سپندارمذ ،خرداد و امرداد.
 _ ۲سپندارمذ ،چهارمين امشاسپند سپندارمذ يا سپنته آرمئيتى است .از
دو جزء تشكيل شده ،سپنته = پاك ،آرمئيتى = مهر و عشق.
آر  +مئيتى = رس��ا و درس��ت و موافق  +انديش��ه (ى) در آخر اين كلمه
عالمت تانيث است.
(در زبان اوستايى و همچنين زبان هاى فرانسه و عربى صفاتى كه براى
زنان به كار مى رود داراى عالمت ويژه اى اس��ت كه به آن عالمت تانيث
مى گويند).
س��پنته  +آر  +مئيتى = پاك  +درس��ت  +انديشه = فروتنى عشق پاك و
انديشه رسا (صفتى براى زنان)
منابع:
 _ ۱جشن هاى ايران باستان  /حسين محمدى
 _ ۲ما ...ايرانى هستيم  /سيروس كريمى بختيارى
 _ ۳بدانيم و سربلند باشيم  /منوچهر منوچهرپور
 _ ۴زرتشت ،پيامبرى كه از نو بايد شناخت  /كيخسرو شاهرخ
 _ ۵اصل و نسب و دين هاى ايرانيان باستان  /رضايى
 _ ۶گات ها
 _ ۷روزنامه شرق
َ
 _ ۸سايت اينترنتى يتااهو

بیرجند
نویسنده  :یزدان صفایی

غله حاصل ش��ود و چند موضع توابع دارد و در دره های آن انگور و میوه
ها باشد.نزاری شاعر از آن موضع است8».
گویش بیرجندی

ش��هر بیرجند ،مرکز شهرستان بیرجند از استان خراسان جنوبی ،با پهنه گویش یا لهجه بیرجندی از گویشهای فارسی نو است که مانند گویشهای
ای حدود  30کیلومتر مربع ،در مرکز استان ،در مسیر راه مشهد-شوسف ،دیگر به نس��بت زبان رس��می کمتر تحول پذیرفته و از اینرو بس��یاری از
در  32درجه و  53دقیقه پهنای شمالی و  59درجه و  13دقیقه دارازای ویژگیهای فارس��ی کهن را نگه داشتهاس��ت .محم��ود رفیعی در مقدمه
واژهنامه گویش بیرجند مینویسد که چون بیرجند در نزدیکی کویر و در
خاوری نسبت به نیمروز گرینوچ جای دارد.
منطقهای کوهس��تانی واقع ش��ده ،در گذر تاریخ کمتر مورد تاخت و تاز و
هجوم قرار گرفته و در نتیجه گویش آن نیز پاکیزه و دس��ت نخورده باقی
نام شناسی
ماندهاست.
«این ش��هر تاکنون به نامه��ای :بَرجن،بَرگان،بَرجند،بَرکند،بَرگند،بیرجند
،بیرگند،پیرچند،قوهستانُ ،قهستان،کوهس��تان و ُکهس��تان خوانده ش��ده کوهها
است»1
این گستره دارای کوههای زیادی است و از همین روی به آن " ُکهستان" دو رشته کوه از سوی شمال و جنوب شهر بیرجند را در برگرفته است:
میگفته اند و پس از اس�لام به " ُقهستان" نامور گشته است؛ محمد معین )1کوههای مادر میشان ،شکر آب،کمر حاجی
در این باره مینویس��د« :نام نخس��تین بیرجندُ " ،کهستان" یا "کوهستان" )2کوه باغان
بوده که عربی آن " ُقهس��تان" اس��ت،یعنی زمینی که در آن کوه بس��یار شهر بیرجند در جلگه میان این کوهها جای گرفته،فاصله ی شهر بیجند،تا
باشد 2».و همچنین یاقوت حموی از نام "قوهستان" یاد کرده؛ مینویسد :کوه باغاران را دشت باغاران میگویند.
« "قوهس��تان" تعریب کوهستان اس��ت به معنی ناحیه ی کوهها و کمتر
س��رزمینی از بالد ایران یافت میشود که در آن جایگاهی به نام کوهستان آب و هوا
نباشد و تنها بدین لفظ شهرت نیابد و جز آن شناخته نشود3».
درباره ی واژه شناس��ی "بیرجند" نی��ز دیدگاههایی وجود دارد که در زیر معتدل و خشک،بیشترین درجه گرما در تابستانها 40،درجه باالی صفر و
کمترین درجه گرما در زمستانها 10،درجه زیر صفر است.
به آنها اشاره میشود:
َ
َ
«واژه ی بیرجند در اصل "بَرگند" یا "بَرکند" بوده که عربی ش��ده ی آن
بَرجند اس��ت".بَر" به معنی نیم،نصف و " َگند" به معنی شهر است.بنابراین جمعیت
برگند یا برجند به معنی نصف ش��هر اس��ت که به دلیل کوچکی شهر آن
را برگن��د گفته اند و عرب ها "برجند" نامی��ده اند 4».که اندک اندک به «این شهر در سال  ،۱۳۸۵تعداد  ۱۵۷,۸۴۸نفر جمعیت داشتهاست9».
"بیرگند" و "بیرجند" تبدیل شده است.
«در پاره ای از نقشه های جغرافیایی از این شهر به نام "بَرجن" یاد و چاپ جاذبه های گردشگری
شده است.واژه ی "برجن" شاید در اصل "بَرگان" بوده که با ورود عرب ها
به این ناحیه به "بَرجان" تغییر یافته و اندک اندک "برجن" شده است.
"برگان" از دو پاره ی "بَر" به معنی نصف و "گان" (نس��بت مکان) تشکیل
ش��ده و "برگان" یا "برجان" یا "برجن" به معنی نصف ش��هر یا یک قصبه
باشد،زیرا به دلیل کوچک بودن شهر ،آن را برجان یا برجن نامیده اند.
واژه ی "بیرجن��د" ی��ا "بیرگند" نیز از دو پاره ی "بی��ر" به معنی چاه(در
عربی) و "گند" یا " جند" ،پس��وند مکانی و شهر است،یعنی مکان،محل و
شهری که دارای چاه آب باشد.بعضی ها به همین مناسبت آن را "بیرگند"
یا "بیرجند" نامیده اند5».
یاقوت حموی نخس��تین کسی است که نامی از "بیرجند" آورده و نوشته
اس��ت" «:بیرجند" از زیباترین ش��هرهای ناحیه ی "قهستان" است که در
دوران خالفت از اعمال خراس��ان بوده اس��ت و اکنون قصبه ی قهس��تان
است6».
در تاری��خ سیس��تان( 725-445ه.ق ).از ای��ن ش��هر به ن��ام بیرجند یاد
شده،آمده است:
را
علی
الدین
شمس
شاه
خود
فرزند
نصیرالدین...
ملک
خدام
«فرس��تادن
وجود آثار و بناهای فراوان کهن در این شهر که دیرینگی آنها به دوره ی
ب��ه نیه(نهبندان)،و آباد کردن آن بقعه و از آنجا به جانب قهس��تان رفتن افشار و زند و قاجار و پهلوی میرسد؛ نشان از از بزرگی و تمدن مردم این
و گرفتن جوسف(خوس��ف) و بیرجند و باقی ش��یب طرف قهستان و مقام شهر دارد.بیرجند از تاریخی ترین شهرهای استان است.
ساختن در این سال( 688ه.ق7»).
حمداهلل مستوفی از این شهر به نام برجند و بیرجند یاد کرده،میگوید:
قلعه بیرجند:
«بیرجند/برجند قصبه ای است و در آن قصبه زعفران بسیار باشد و اندکی

ارگ کالهفرنگی

قلع��ه بيرجند (قلعه ته ده يا پايين ش��هر) ،بزرگتري��ن و کهن ترين بناي
تاريخي بیرجند به ش��مار مي رود و بر ف��راز بلندترين نقطه باختری تپه
ماهورهاي ش��هر س��اخته ش��ده اس��ت.این بنا با پهنایی افزون بر  3000ارگ کاله فرنگ��ی یکی از آثار تاریخی ش��هر بیرجند میباش��د .این ارگ
مترمربع در دوره صفويه س��اخته ش��ده و به راستی هسته نخستین شهر در دوره قاجاری��ه و بین س��الهای  ۱۲۶۴تا  ۱۳۱۳هجری قمری س��اخته
بيرجند به ش��مار می آید .البته برخي نيز بناي اين قلعه را به پيش از آن شدهاست.این ارگ که منسوب به امیر حسن خان شیبانی میباشد متعلق
دوره نسبت مي دهند .قلعه بيرجند از خشت و گل و چينه ساخته شده و ب��ه امیر علم خزیمه بوده که وی آن را به فرمان��داری بیرجند اهدا نمود.
از دوره صفويه تا قاجاريه مردم اين ش��هر را در برابر یورش های دشمنان سازمان میراث فرهنگی این بنا را به عنوان یک ساختمان کهن و ارزشمند
به ثبت رساندهاس��ت.این ارگ به ریخت شش ضلعی و در رأس به ریخت
به ويژه تركمنها و ازبكها محافظت ميكرده است.
قلعه بيرجند در دوره قاجاريه به طور كامل بازس��ازي و مورد بهره برداری
قرار گرفت .با توجه به ش��واهد موجود به وس��يله نقب هاي زيرزميني به
نقاط مهم ش��هر مانند ارگ بهارس��تان ،ارگ كاله فرنگ��ي و قنات قصبه
مرتبط بوده است.
اين قلعه داراي هفت برج بوده كه هم اكنون ش��ش برج از آن باقي مانده
اس��ت .بازساری اين بنا در سال  1378به وس��يله شهرداري بيرجند آغاز
شد.
خانه تاریخی رحیم آباد:
این خانه تاریخی در خیابان پاسداران شهر بیرجند جای گرفته است.این بنا
به پهنای  2744متر مربع زیر بنا،امکانات آب،برق،جاده دسترسی،گاز،تلفن
و مجوز قانونی آماده بهره برداری می باشد.از جاذبه های پیرامون بنا ،باغ
و عمارت اسکویه و باغ و عمارت شوکت آباد را میتوان نام برد.

مخروط و به رنگ س��فید میباش��د و مصالح این س��اختمان از گل ،آجر،
آهک و س��اروچ است.در حال حاضر این ارگ در محل استانداری خراسان
جنوبی جای دارد.

آرامگاه حکیم نزاری
بند دره
آرامگاه س��عد الدین نزاری قهستانی ،نامور به حکیم نزاری ،سراینده سده بن��د دره  ،ج��ای گرفته در  ۵کیلومت��ری پایان خیابان م��درس بیرجند
در میان رش��ته کوه جنوب این ش��هر به نام رش��ته کوه باقران است.این
بند  ،بزرگترین بند کوهس��تانی ش��هر بیرجند اس��ت که به دس��تور امیر
شوکتالملک در س��ال  ۱۲۹۴هجری قمری ساخته شدهاست.بند دره از
س��نگ  ،آجر و مالت ساروج ساخته شدهاست که دارزای تاج آن  ۳۱متر،
عرض تاج آن  ۳تا  ۵متر و بلندای آن حدود  ۱۳متر است.راه ارتباطی آن
از بیرجند ،از طریق خیابان پاسداران امکان پذیر است.
عمرات اکبریه
عمارت اکبریه ،یکی از بناهای تاریخی شهر بیرجند است .این بنا در دوره
قاجاریه و توسط شوکت الملک در دو اشکوبه ساخته شدهاست.
ریخت معماری آن ترکی با الهامی از معماری روس��ی است که تلفیق آن
با معماری اس�لامی ،سبک معماری نوینی را نشان میدهد .این بنا شامل
ت��االر آیینه ،گنب��د کاله فرنگی  ،تزئینات مقرنس النه زنبوری و رس��می
بندی که صرفاً برای پذیرایی از نمایندگان سیاسی داخلی و خارجی مورد
استفاده قرار میگرفتهاست.
این عمارت در خیابان معلم بیرجند واقع است.
هفتم هجری ،یکی از نقاط دیدنی و تاریخی ش��هر بیرجند اس��ت که در
بافت قدیمی ش��هر جای دارد.این آرامگاه در ابتدای خیابان حکیم نزاری،
بیرجند در تاریخ
کنار میدان شهدا ،قرار دارد.
در اس��توره های تاریخی،بنای قهس��تان را به س��ام پس��ر نریمان نسبت

میدهند و آن را بخشی از قلمرو فریدون،پادشاه پیشدادی میدانند.در این
ناحیه آثاری از وجود زرتشتیان نیز بدست آمده است که نشان از مهاجرت
زرتشتیان در دوره ای از تاریخ ،به این شهر دارد.
بیرجند در مس��یر رویدادهای پس از اس�لام نقش به نسبت مهمی داشته
اس��ت .این ناحیه از یک سوی ،به شوند کوهس��تانی بودن پناهگاه خوبی
برای اس��ماعیلیان بوده و از س��ویی دیگر به شوند خش��کی هوا و بیابانی
بودن ،به آب و هوای عربستان نزدیکی داشته و مورد توجه عربهایی که از
دستگاه عباسی و یا فرمانروایان وقت میگریخته اند ،قرار داشت و هر دوی
اینها به این منطقه پناه می آورده اند.
ناحیه بیرجند در مسیر حرکت عربهایی بود که به نواحی گوناگون خراسان
بزرگ و ورارود(ماوراء النهر) میرفته اند؛روستاهای عرب نشین همچنان در
جنوب بیرجند وجود دارند.
ب��ا توجه به قلع��ه هایی که از دوران اس��ماعیلیه در بیرجن��د باقی مانده
اس��ت،حضور طوالنی این فرق��ه در زمانهایی از تاریخ در بیرجند آش��کار
میش��ود.پس از دوره ی صفویه و رسمی ش��دن مذهب شیعه ،قائنات که
پناهگاه ش��یعیان به ش��مار می رفت مورد توجه بیشتری قرار گرفت و با
توج��ه به عالق��ه صفویان به تجارت و همچنین گس��ترش امنیت ،در این
ناحیه،ش��کوفایی اقتصادی و اجتماعی بیرجند آغاز و این ش��هر به آرامی
به یک مرکز حکومت ناحیه ای تبدیل ش��د و گس��ترش یافت و از همین
روی،بناهای تاریخ��ی گوناگونی در آن پدید آمد که برخی از آنها تاکنون
به یادگار مانده اند.
بافت فیزیکی شهر
با توجه به بافت فیزیکی ش��هر،بیرجند را به سه پاره ی شمالی،مرکزی یا
قدیمی و نیمه ی جنوبی بخشبندی میکنند.
بخش مرکزی در حقیقت هسته نخستین شهر بیرجند است که بر خالف
بافت قدیمی اش،بخش مهمی از مراکز شهری،فرهنگی و خدماتی بیرجند
را ش��امل میش��ود.در این بخش آثار هنری و معماری سنتی مانند مسجد
جامع،قلعه پایین شهر،ساختمان ارگ،آرامگاه حکیم نظامی و کاروانسراها
و آب انبار ها و تنها بازار بیرجند یافت میشوند.
سبک معماری
س��بک معماری و کیفیت بناها در بیرجند بیش از هر چیز تحت تاثیر دو
عامل طبیعی و انس��انی اس��ت .عامل طبیعی در س��اخت و پرداخت خانه
های روستایی و بافت قدیمی شهر بیرجند اثر گذاشته است.در بیرجند با
توجه به دوره های زمانی ،میتوان س��ه گونه معماری سنتی و نیمه سنتی
و جدید را شناسایی کرد.
معماری س��نتی مربوط به بافت قدیمی شهر است که در آن به فراوانی از
خشت و گل و دیوارهای قطور و سقف های گنبدی و بادگیرهای کوچک
و بزرگ و پنجره های کوچک و فشرده یافت میشود.
معماری نیمه س��نتی به گذش��ته های دور تا دهه های نخس��تین س��ده
کنونی بازمیگردد.این سبک معماری،ویژه دهه های نخستین سده کنونی
تا حدود  1340خورشیدی است.
معماری جدید از دیدگاه زمانی،بازتاب دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی
ایران در دهه  1340خورشیدی است.در این معماری ،کاربرد مصالح جدید
به ویژه آجر و تیر آهن است که بر سبک معماری اثر گذاشته است.
پی نوشت ها:
)1افشار سیستانی،ایرج.پژوهش در نام شهر های ایران.رویه 213

)2معین،محمد.فرهنگ فارسی،جلد سوم.رویه 3138
)3حموی،یاقوت.برگزیده ی مشترک حموی.رویه 154
)4آیتی،محمد حسین.بهارستان.رویه 13
)5افشار سیستانی،ایرج.پژوهش در نام شهر های ایران.رویه 214
)6همان کتاب.رویه 269
)7تاریخ سیستان.تصحیح ملک الشعرای بهار.رویه 406
)8مستوفی،حمداهلل.نزهة القلوب.رویه 177
)9ویکی پدیا
بن مایه ها:
)1عبدالحسین سعیدیان/شناخت شهرهای ایران/انتشارات علم و زندگی
)2مژگان سبزیان و دیگران/کتاب جامع ایرانگردی
)3افشار سیستانی؛ایرج/پژوهش در نام شهرهای ایران
)4حس��ن زنده دل و دس��تیاران/مجموعه ی راهنمای جام��ع ایرانگردی
استان خراسان/نشر ایرانگردان
)5ویکی پدیا
)6ویکی مپیا

ابوحنیفه  ،اصالح طلبی از تبار ایران
نویسنده  :امیر هورنام

در همه ی اعصار و به کرات مردم شاهد حرکت های اصالحی در همه ی
امور بودند که سیاست  ،مذهب و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی نقش
محوری و انکار ناپذیری در آنها داش��ته است  .مذهب نیز به نوبه ی خود
گه گاه دستخوش تغییراتی می شد و شاید بیشترین تالش های اصالحی
در ای��ن حوزه رخ می داد  .البته این رون��د تنها در مورد مذهب یا دینی
خ��اص رخ نمی داد و اصالحات مذهبی همه در یک س��ری پارامتر های
کلی مش��ترکا عمل می کردند  .همه ی اصالحات تالش می کردند رویه
ی بعضا خرافی در این زمینه را به شکلی انسانی و آگاهانه سوق دهند که
صد البته با واکنش و موضع گیری های سرس��ختانه ی روحانیون سنتی
مواجه می ش��دند ولی با تمام این احواالت و س��ختی ها تالش ادامه می
یاف��ت و اصالح طلبان ب��دون لحظه ای تردید و درنگ  ،بی ما بانه به دل
خرافات و تحجر حمله ور می ش��دند که در مواردی ایجاد مکاتب فرعی
در دل یک ایدئولوژی از این سلس��له ممارس��ت ها نش��ات می گیرد  .به
طور مثال در دین مسیحیت نیز شاهد این اندیشه های اصالحی و خرافه
س��تیز بودیم که نهایتا منجر به پاگیری مذهب پروتستان در کنار مذهب
بس��یار تندروی کاتولیک ش��د که قوانینی به مراتب سهل تر  ،انسانی تر
و عقالنی تر را با خود به همراه می آورد  .حال به بررس��ی ش��خصیتی و
علمی یکی از این اصالح طلبان مذهبی که در حوزه ی اس�لام لحظه ای
دس��ت از اعتقادات برنداش��ت و بی باکانه و با وجود فشارهای بسیار هم
از جان��ب حکام وقت و هم از جان��ب روحانیون هم کیش و البته متحجر
خود  ،دمی دس��ت از اندیش��ه های خود برنداشت تا جان خود را در این
راه از دست داد .
ابوحنیف��ه یکی از ایرانی زادگان اصالحات مذهبی بود  .درباره ی اصلیت
او نظریات��ی نه چندان دور از هم وجود دارد البته همه ی آنها متفقا او را
ازشمال شرقی ایران دانسته اند  .به هر روی  ،خود او به سال 80هجری
در کوفه متولد ش��د و در مکتب اساتید بزرگ فقه به تحصیل پرداخت و
توانست روزی به (( امام اعظم )) در نزد اهل سنت بدل شود .
پدرب��زرگ او زوت��ا یا مرزبان ب��ود که در زمان تصرف خراس��ان د ر عهد
خلیفه سوم به جبر یا به اختیار راهی کوفه شد و توانست در مدت زمان
کوتاهی اعتبار و آبرویی در نزد اعراب برای خود به دس��ت آورد .رسیدن
به این جایگاه در حالی که زوتا هیچگاه به اسالم روی نیاورد کار و التفاتی
زیرکانه را به امور می طلبید حال جالب اینکه ش��خصی با این ش��رایط و
به نوعی یدک کش عنوان موالی  ،به پاسداشت آیین های ایرانی پیش از
اس�لام نیز اهتمام ورزد  .برای نمونه در تاریخ بداد  ،ماجرای بردن فالوده
توسط زوتا برای علی ابن ابیطالب  ،خلیفه ی وقت  ،در نوروز یکی از این
ظرافت های ایرانی در انتشار فرهنگ زیبای میهنی است  .پدر ابو حنیفه
در زمان امویان زاده شد و اسالم آورده  ،نام ثابت بر خود نهاد و به تجارت
مش��غول ش��د  .فرزند او نعمان نیز به تحصیل نزد مدرس��ین سرشناس
ایران��ی تبار کوفه روی آورد و توانس��ت در اواخر دوران زمامداران اموی
مکتبی تحت عنوان (( اهل رای )) را بنیان نهد که فقهای اسالمی را به
موضع گیری های بس��یار سرس��ختانه وادار نمود  .حتی جعفر بن محمد
باقر در اظهار نظری در باره ی او گفت  " :تو دین رس��ول خدا را تغییر
دادی "  .اب��و حنیف��ه حتی تا بدین جا پیش رفت ک��ه در مورد احادیث
منقول از پیامبر اس�لام نیز شبهه به وجود آورد و حدود چهارصد حدیث
موجود را رد کرد و در جایی بیان داشت  " :اگر رسول اهلل در زمان ما می
زیست همین ها را می گفت که من می گویم " .
یکی از بزرگترین فتاوی ابو حنیفه که مخالفت های زیادی را برانگیخت

فتوای او در مورد اصولی ترین و سیاس��ی ترین رویداد آن زمان بود که
جنگ با قدرتمند ترین قشر آن دوران یعنی خلفا را می طلبید  .او اعتقاد
داش��ت انتصاب خلیفه امری نامشروع اس��ت و خلیفه باید با آرای آزادانه
ی مسلمین انتخاب شود و خود انقالبی عظیم در امر امامت و خالفت را
سبب ساز می شد  .هر چند خلفای اموی نیز دست روی دست نگذاشته
و به نوش��ته ی تاریخ بغداد  ،او توس��ط والی عراق دستگیر و یکصد و ده
ضربه شالق را تحمل کرد .
در حوزه ی ش��یعه نیز ضدیت با ابو حنیفه هر روز بیش��تر اوج می گرفت
زیرا پایه های تشیع را که همان امامت بود به باد انتقا می گرفت و اساس
ای��ن انتصاب��ات به نقلی الهی را نادرس��ت و اطاعت از امام��ان انتصابی را
نامشروع می دانست .
س��فیان ث��وری  ،از فقه��ای بزرگ کوفه  ،در اش��اره به ای��ن موضوع که
ابوحنیفه نه عرب بلکه از موالی است می گفت  " :از زمانی که غالمزادگان
بنی اس��راییل به مقام فقاهت رس��یدند و به رای خودشان فتوا دادند دین
یه��ود از بین رف��ت " و حتی در جایی بیان داش��ته کس��ی خطرناکتر از
ابوحنیفه در میان مسلمانان پیدا نشده است زیرا برای از بین بردن اسالم
هیچ رحمی به دل راه نمی دهد  .مالک بن انس  ،بنیانگذار مذهب مالکی
 ،نیز به زبان آمده و در باب ابوحنیفه این چنین گفت  " :تا کنون در میان
مس��لمانان مردی زیان بار تر از ابو حنیفه متولد نش��ده است  ،فتنه ی ابو
حنیفه از فتنه ی ابلیس بدتر اس��ت  ،در هر ش��هری که آرای ابوحنیفه را
قبول دارند س��کونت جایز نیست " و اینکه " او نسبت به دین اسالم کینه
دارد و می خواهد نابودش کند " و یا اینکه حتی محمد بن مس��لمه او را
در جرگه ی دجال ها جای داد و بس��یاری سخنان دیگر که رسیدگی به
همه ی آنها در این مجال نمی گنجد .
ابوحنیف��ه در فقه خود تکیه ی خاصی بر آزادیهای فردی در امور مختلف
اجتماعی ،چون ازدواج و معامالت دارد ،تا آنجا که گاه این آزادی را بهسان
قاعدهای در تعارض با منابع نقلی ضعیف ترجیح دادهاس��ت .آش��کارترین
نمونه ،نظر او در مورد آزادی زن در عقد ازدواج اس��ت .او ازدواج یک زن
بالغ و عاقل را به رضای خویش جایز دانسته و صدور عقد از جانب ولی و
حتی اذن ولی را در صحت عقد شرط نشمردهاست .وی با ابراز این نظر در
واقع با رأی مش��هور مخالفت ورزیدهاست و حتی شاگردان او  ،ابویوسف و
محمدبنحسن در این رأی از وی پیروی نکردهاند .
به هر روی  ،او بی ش��ک یکی از علمای دگراندیش عصر خود بود و حتی
دکتر احمد الش��رباصی  ،ابوحنیفه را به خاطر خراس��انی بودنش و بلندی
پایه فقاهتش ش��امل این حدیث نبوی می داند که بخاری و مسلم هر دو
آن را روای��ت ک��رده اند " .لوکان العلم معلقاً عن��د الثریا لتناوله رجال من
ابناء الفارس " یعنی اگر علم از س��تاره ی ثریا آویزان باشد مردانی از نژاد
فارس بدان دست می یابند.
در پایان نیز ابو حنیفه به علت مخالفت های بیش��مار با دستگاه خالفت و
به ویژه مخالفتش با درخواست منصور عباسی به زندان افکنده شد که در
همان جا درگذشت .
پس از ابوحنیفه  ،ش��اگردانش نتوانس��تند محافظ��ان خوبی برای آرای او
باش��ند و تحت تاثی��ر امامان مکاتب ش��افعی و حنبلی ب��ه تعدیل اصول
مطروح��ه از ابوحنیفه پرداختن��د و حتی به نقلی دو تالیف بزرگ او یعنی
(( فقه االکبر )) و (( کتاب الحیل )) توس��ط دو شالگرد عرب تبارش  ،ابو
یوسف و محمد بن حسن  ،از میان رفت .
با نگاهی به :
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م��اد بود .پارسها که هندوجرمن و خویش��اوند ماده��ا بودند ،در جنوب
پارسه مینامیدند ،این همان
ایران جایگیر شده بودند و سرزمین خود را َ
جایی اس��ت که یونانیان آن را پرس��یس میگفتند و امروزه روی دریایی
از نف��ت جای دارد .آش��وریها و بابلیها ،ایالمیه��ا را با آن دین رازآمیز
و فرمانروایی مادرس��االران ه و پیشینۀ چندهزارسالهش��ان ،ناتوان ساخته
ش��کاری آماده برای کورش یکم ،شاهنش��اه پارس و پدربزرگ پایهگذار
شاهنشاهی جهانی هخامنشی کرده بودند.
ک��ورش دوم ،نوۀ او ،در س��ال  558بر آن ش��د ک��ه فرمانروایی خود را از
سوی خاور و شمال گسترش بخشد ،اما همچنان زیر دست آستیاگ ،شاه
ماد بود .در ش��مال خاوری قلمرو آن زمان او که برابر با خراس��ان و باختر
افغانستان امروز است ،فرمانروایی دیگری به نام خوارزم هستی داشت که
شاهش هیستاس�� ِپس نام داش��ت و پایتختش جایی نزدیک مشهد امروز
بود.
ای��ن ش��اه هیستاس��پس را نباید با پ��در داریوش که همین ن��ام را دارد،
اش��تباه کرد .آنچه ما امروزه میدانیم آن اندازه نیس��ت که بتوانیم بگوییم
فرمانروایی او چگونه به قلمرو کورش دوم پیوس��ت شد .اما بسیار دلبسته
به بدس��ت آوردن آگاهیهایی موش��کافانه در بارۀ آن دوره هستیم .لیکن
آنچه که س��خت زیر پردۀ تاریخ مانده ،نقش کاشمر است .این شهری که
چندان به آن نگرش��ی نمیاندازند ،شاید دیدارگاه کورش دوم و زرتشت،
پیامبر بزرگ ایران کهن بوده باشد ،دیداری که از باالترین ارزش در تاریخ
جهان برخوردار تواند بود.

جستاری که میخواهیم در بارهاش گفتگو کنیم ،اوج و فرود شاهنشاهی
پ��ارس و زنده ماندن فرهنگ پارس��ی اس��ت .آهنگ ما از «شاهنش��اهی
پ��ارس» ،فرمانروایی جهانی هخامنش��ی -نخس��تین فرمانروایی جهانی
تاریخ اس��ت -که به راستی شایستۀ چنین نامی است .زمان آن به خوبی
روش��ن است :کورش در سال  550پیش از میالد آن را بنیاد میگذارد و
تاخت الکس��اندر در س��ال  330پیش از میالد به آن پایان میدهد .پس
شاهنشاهی هخامنشی  220سال سر پا بوده است.
هرچن��د سرچش��مههای پژوهش��ی در دس��ت چن��دان ک��م نیس��تند،
کموکاس��تیهای فراوانی نیز در آنها به چش��م میخ��ورد .دامنهدارترین
گزارشهای��ی ک��ه در ب��ارۀ پارسهای کهن اس��ت ،از یونانی��ان به ویژه
هردودت بر جای مانده؛ البته یونان در پی ماراتن ،دشمن پارسها شد و
دشمن هم ماند .از این جاست که آنچه را که بُنچاکهای یونانی به دست
میدهند ،باید با اندیش��ناکی بس��یار در نگر گرفت .سرچشمههای بومی
ب��ا داریوش بزرگ و س��ال کموبیش  520پیش از میالد آغاز میش��وند .زندگی زرتشت
ای��ن فرمانروا از دفتر خود ک��ه تا آن زمان به زبانه��ای بابلی ،ایالمی و من بر آنم که زایش زرتش��ت در س��ال [ 630پی��ش از میالد] روی داده
آرامی چیز مینوشت ،خواس��ت که دبیرۀ میخی سادهای را برای نوشتن اس��ت .زرتشت یک پیشوای دینی بود ،شاید در باکتریا یا همان بلخ امروز
پارسی باستان به کار گیرد .دبیرۀ تازه بیشتر در نگارشهای پیروزمندانۀ میزیس��ته .وی در سیس��الگی به پیامبری رسیده اس��ت .زرتشت که در
سنگنبش��تههای صخرهها و دیوارها و بنچاکهای بسیار پرارزش به کار س��ال کموبیش  590چهلس��اله بوده در زمس��تان ،ناچار راه گریز را در
برده شد؛ برای همین است که ما سرچشمههای پارسی چندانی در دست پیش میگیرد .پیامبر گلهآمیز میگوید« :به کدامین سرزمین روی کنم؟
به کدامین س��وی گریزم تا جان بدر برم؟ اش��راف و پیش��وایان دینی مرا
نداریم.
س��ی سدۀ کنونی از خ��ود میرانند ،انجمنها مرا از خ��ود دور میکنند ،زمینداران ناخوب
های
ل
س��ا
در
آمریکایی
گر
ش
کاو
هرتس��فلد،
ارنس��ت
ِ
[بیس��تم] هزاران لوح��ۀ گلی را از دل خاک تخت جمش��ید ،در نزدیک دشمن مناند».
شیراز امروزی بیرون کشید .باستانشناسان با شگفتی دیدند که کمابیش شاه هیستاسپس و همۀ دربارش در سال  ،588دو سال پس از این هجرت،
همۀ آنها نه به پارس��ی باس��تان ،بلکه به زبان ایالمی نوش��ته شده است .به آموزشهای تازۀ او میگروند .آموزشهای زرتشت در خوارزم با کامیابی
لوحههای گلی ،بُنچاکهای کارآمد دیوان گنجخانۀ داریوش و خشایارشا ویژهای روبرو میشود .پیامبر پس از رویارویی با آن همه سرخوردگیها و
بود ،اما دریافت آنها با مانعی برخورد و آن این که واژههای ایالمی که ما
تا آن زمان میدانستیم ،چندان زیاد نبود.
متنهایی دینی هم هس��تند که در اوس��تا آمدهاند .ما در بارۀ جس��تاری
سخن میگوییم که ناچار باید از بخشی از اوستا نیز یاد کنیم .این بخش
از اوس��تا همواره کار پژوهش را دش��وار میکند ،چون به بسیار هنرآلود
اس��ت و به زبان بسیار کهن شمال خاوری ایران [ ِبزرگ] نگاشته شده و
در بارۀ خود آنهاست.
پس با نگرش به آنچه گفتیم ،جای شگفتی نیست اگر بسیاری از سخنانی
که هماینک خواهیم گفت ،هنوز گمانآلود باش��ند .پژوهش��گران در بارۀ
بس��یاری از جس��تارهای تاریخ ،تودههایی از کاغذ را سپید کردهاند ،و در
بارۀ ایران نیز .آنچه من در اینجا مینویسم ،برآیند  20سال کار روی این
جستارهاس��ت ،اما تا هنگامی که بحث روی سرچشمههایی عینی پایان
نیافته ،میتواند ریشه در واقعیتهای ذهنی داشته باشد.
رویاروییها در ایران خاوری
نخس��ت این که هنگامی که ک��ورش بزرگ گام بر صحن��ۀ تاریخ جهان
گذاش��ت ،دوران سومین نس��ل خاندان هخامنشی ،خاندان خودش ،بود؛
دوم این که ش��هر اکباتانا ،همدان در باختر ایران کنونی ،پایتخت شاهان

تلخیها ،روی کامیابی را میبیند و س��روی را در کاشمر مقدس همچون  546بر لیدی ،پایتخت سارد هم چیره شد .پارسهایی که با آستیاگ ماد
یادبود میکارد که تازه در سدۀ نهم میالدی و به دست یکی از خلیفههای برخورد نرمی کرده بودند ،نگذاش��تند کروسوس خود را در آتش اندازد و
متعصب از پای درمیآید .پهنههای دور شمال خاوری ایران ،تازه در سال بکشد.
 588باور به یزدان پیدا میکنند.
آموزشهای زرتشت
آموزشهای زرتش��ت را نمیتوان در نوش��تهای چنی��ن کوتاه گنجاند .در
اینج��ا تنها تا آن اندازه که برای دریافت مناس��بات جهانی در آن روزگار
بایس��ته است ،بدان میپردازیم .زرتشت مانند همۀ پیامبران بر آن بود که
فوق طبیعت را درمییابد .با دیدۀ روشن به وهومنه مینگریست و با گوش
باز آموزشهای او را مینیوش��ید .زرتش��ت س��راینده هم بود .تجربههای
شهودی خود را در گاتها ،سرودههای هنرآگند خود آورد .شانزده سروده
از گاتها گرچه چند س��ده پس از ابالغ پیام او به صورت نوش��ته درآمده،
اما دستنخورده و اصل باقی مانده است.
از نگاه من هس��تۀ بنیادین پیام گاتها ک��ه البته ما در دریافتنش گرفتار
دشواریهای فراوان زبانی و مفهومی هستیم ،این است:
اهورهمزدا ،سرور همهدانا .در میان
تنها یک یزدان و آفریننده هستی داردَ ،
دو آفریدۀ نخست ،ناسازگاری هنگفتی پیدا میشود :یکیشان روان مقدس
(س�� ِپنتا َمی ْنیو) میش��ود که کردارهای یزدان به دستش انجام میپذیرد؛
(انگره َمی ْنیو) میگردد .وظیفۀ آدمها
و دیگری مخال��ف او ،یعنی روان بد
َ
این اس��ت ک��ه در جنگ میان روش��نایی و تاریکی ،در نب��رد میان روان
پاک و روان بد ،به س��ود جهان روش��نایی به پیکار درآیند .آن کس��ی که
به خواس��ت خود آزادانه به س��وی روان مقدس میگراید ،با این کار خود،
به قلمرو س��امانمندی یزدانی درمیآید .وی همچون کس��ی که به سود
ْرتَم ،س��امانمندی یزدانی ،میرزمد ،پس از مرگ به «خانۀ س��رودههای
ستایش��ی» درمیآید؛ اما دشمن سامانمندی درست ،وادار است همچون
خدمتگذا ِر دروغ در تاریکی فرو رود و در آنجا گرفتار نالهها ،خوراکهای
بیزاریانگیز و رنجی درازمدت گردد.
زرتش��ت با این آموزشهای روش��ن ،خشم و دش��منی مهرپرستان را که
ریش��های ژرف در ایران کهن دوانده بودند ،برانگیخت .پیامبر در س��رودۀ
پنجم خود سخت با آنان تسویه حساب کرده است:
«کسی که با چشم خشم به خورشید و گاو مینگرد ،پرهیزگاران را گمراه
میس��ازد ،چراگاهه��ا را خراب میکند ،و بر روی درس��تکاران شمش��یر
میکشد ،دشمن خونی فرمان یزدان است!»
پس دش��منان زرتش��ت از خورش��ید و گاو بیزار بودهاند .از میتراپرستی
این را میدانیم که هواخواهان آن ش��بها گاو قربانی میکردهاند .بر روی
س��نگنگارهای در موزۀ ویس��بادن میبینیم که قهرمانی که دارد گاوی را
میکش��د ،کس��ی جز میترا ،ایزد کهن ایرانی نیس��ت .همان کسی که در
آن لژیون
اندیشههای تکخدایی زرتشت جایی نداشت .این سنگنگاره از ِ
یکی از پرس��تشگاههای رومی اس��ت و در جلوی یکی از پرستشگاههای
زیرزمینی که مهرپرستان شب را در آن میگذراندهاند ،جای دارد .پیشینۀ
معنوی ایران کهن ،تاریخ درگیری اندیش��ههای زرتش��ت و مهرپرستی و
دیگر بتپرستان است.
پایهگذاری فرمانروایی جهانی
در س��ال  ،550فص��ل تازهای در تاریخ جهان آغاز ش��د .آن هنگامی آغاز
گش��ت که کورش از پاسارگاد به س��وی اکباتانا راه افتاد تا چیرگی مادها
را بزداید.
نبونید ،ش��اه بابل که دید کورش چگونه آستیاگ را از تخت پایین کشید،
واکنش س��ردی از خود نش��ان داد .هنگامی که کورش به س��وی آسیای
خرد روی کرد ،بر آن ش��د -که پس از س��رنگونی فرمانروایی ماد -به نبرد
کروس��وس ش��اه لیدی برود .کروسوس شکس��ت خورد و کورش در سال

یک پیشگویی
در می��ان اس��یران یهودی آن زم��ان پیغمبری هم بود که م��ا او را به نام
دویتْرو-جِ س��ایا میشناس��یم .پیش از این به او وحی شده بود که کورش
رهاییگر مردمش خواهد ش��د .کورش بندیان را از زندان و خواری رهایی
بخش��ید و به میهنش��ان بازگرداند تا آنان اورش��لیم را دوباره بس��ازند و
پرستشگاههایشان را از نو بر پا دارند.
کورش پس از هشت سال از سرنگونی فرمانروایی لیدی ،روی به بابل نهاد.
ولیعهد ب ِالس ْتار را شکست
گردیاس ،سپهس��االرش در ماه اوت سال 539
ْ
بسیار سختی داد و بابل بدون هیچ پایداری مهمی گردن نهاد .شاه نبونید
دس��تگیر شد و -مانند آستیاک و کروسوس -بخشوده گشت .همۀ شهر و
پیش��وایان دین ،آمدن ش��اه پارس را جشن گرفتند و کورش بر پایۀ آیین
که��ن آنان با م��ردوک بیعت کرد .این ارجنهی بر ای��زد بومی با اقدامهای
سیاس��ی نیز هماهنگ شد و کورش با شتاب به بازسازی پرستشگاههایی
که نبونید مخلوع بیارجشان کرده بود ،دست یاخت.
ک��ورش دوم در س��ال  538فرمان بس��یار بزرگ��ی داد و آن این بود که
یهودیه��ای تبعیدش��ده به بابل ،میتوانن��د به فلس��طین برگردند .آنان
میتوانس��تند اشیای مقدسی که نبوکدنصر از آنان ربوده بود ،را نیز همراه
خود ببرند و پرس��تشگاههای خود را دوباره بس��ازند .این فرمان کورش،
یهودیت را از مرگ رهایی بخشید .اگر یهودیان به فلسطین برنمیگشتند،
ش��اید تاریخ جهان راه دیگ��ری را در پیش میگرفت .چه چیزی میتواند
کورش را بر آن داش��ته باش��د که یهودیان تبعیدش��ده را به میهنش��ان
برگرداند؟ این کاری اس��ت که یگانه و بیهمانند بوده و مانده است .چون
مردمانی که آشوریها و بابلیها به زور کوچ میدادند ،هرگز اجازۀ بازگشت
نمییافتن��د .من گمان میکنم که ک��ورش در چهرۀ یهوۀ یهودیان ،همان
خدای همهتوانایی را میدیده که زرتشت وی را اهورهمزدا نامیده بود.
کورش تنها یک سپهساالر برجس��ته نبود ،بلکه دولتمردی دوراندیش و
انس��انی ارجمند ،جوانم��رد ،داد َورز نیز بود و در براب��ر باورهای گوناگون
بردبار و ش��کبیا .ش��اه بزرگ در واپسین س��الهای فرمانرواییاش آغاز به
استوارس��ازی مرزهای ایران کرد .کورش دوم در س��ال  529درگیر جنگ
در اس��تپهای خاور دریای مازندران و جنگ با اسکیتها شد .آرامگاهش
یاد او را در پاسارگاد زنده نگاه داشته است.
تاجوتخت به کمبوجیه رس��ید .وی که پس��ر بزرگ کورش بود مصر را هم
گرف��ت .آنگاه از ایران آگاهی آمد که مغی به ن��ام گوماتَه خود را به جای
بردیا (به یونانی )Smerdis :برادر درگذش��تۀ وی جا زده و تاجوتخت را
فراچنگ کرده اس��ت .کمبوجیه بیدرنگ راه بازگشت از مصر را در پیش
گرفت و هنوز به آهنگ نرس��یده درگذش��ت .این رویداد در س��ال 522
رخ داد و فرمانروای��ی جهان��ی پارسها را ناگهان با بحرانی س��خت روبرو
ساخت.
به دستگاه رسیدن داریوش
در همین شرایط دش��وار بود که پرارزشترین چهرۀ تاریخ کهن جهان به
صحنۀ رویدادهای جهانی گام گذاش��ت :داریوش ،یکی از هخامنشیهای
جوان .وی خود بر سنگنبش��تۀ بیس��تون به گزارش چگونگی به دستگاه
رس��یدن خویش میپردازد :شاهنشاهی که گوماتۀ مغ از چنگ کمبوجیه
آن دودمان ما بود .گوماته آن را از خود کرد
درآورده بود ،از همان آغاز از ِ
و ش��اه شد .هیچ کس زهرۀ آن را نداشت که به گوماتۀ مغ چیزی بگوید،
تا من آمدم ».داریوش ،پیکارگر حق ازدس��ترفته میشود« :من به درگاه
اهورهم��زدا روی آوردم ،اهورهمزدا به من ی��اری کرد .من در روز دهم ماه

جدیش ( 29سپتامبر سال  )522گوماتۀ مغ را شکست دادم».
ب َ َگه َ
داریوش در آن هنگام هنوز به 20سالگی نرسیده بود و پدرش هیستاسپس،
ش��اروان پارت ،هنوز زنده بود و پدربزرگش آرش��ام نیز؛ اما «به خواس��ت
اهورهمزدا» تاجوتخت فراچنگ او شد .داریوش در سنگنبشتۀ خود بارها
و بارها میگوید که همه کار را به خواست و با یاری اهورهمزدا انجام داده
اس��ت .داریوش در میان هخامنش��یان ،تعیینکنندهترین تاجور زرتشتی
است.
ش��ورشهایی که پس از زدوده شدن بردیای فریبکار پیدا شد ،سخت و
پرنیرو بود .آتش آش��وب از هر گوشهای زبانه کشید« .داریوش شاه گوید:
پس از آن که ش��اه شدم ،نوزده بار جنگ کردم و به مهربانی اهورهمزدا بر
دشمنان پیروز گشتم و ن ُه شاه را به بند کشیدم».
کارهای داریوش در راه بازس��ازی س��امانمندی درونی کش��ور ،همگام با
نوس��ازیها و پیش��رفتها و آرامی و امنیت در این شاهنشاهی جهانی ،به
خوبی پیش میرفت .گوماتۀ مغ در ن ُُه ماه فرمانروایی خود ،پرستشگاههای
زرتش��تی را با خاک یکس��ان کرده بود .داریوش آنها را از نو ساخت .برای
پاس��داری از کشور باید کاری ش��تابناک انجام میگرفت ،به گزارۀ دیگر:
س��اخته شدن نهادی یگانه در س��ایۀ نیزۀ پارسی که صلح را استوار سازد.
این کار غولآسا ،داریوش را بزرگترین دولتمرد روزگار کهن کرده است؛
تأثیر این اقدامش در ایران امروز نمایان است.
داریوش در سال  517قانونهای تازهای را گذاشت .پهندشت شاهنشاهی
هخامنشی بر پایۀ مرزهای قومی ،نخست به  20و سپس به  28شارستان
بخش ش��د که بر چکاد هر کدامشان یک شاهزاده یا یکی از اشراف پارس
جای داش��ت .ش��اروانها (س��اتراپیها) همچون باالترین مقامات کشور،
درس��ت یک پله پایینتر از ش��اه بزرگ بودند .آنان میتوانس��تند کس��ان
را در س��پاه به خدمت ف��را خوانند و به کارهای نظامی رس��یدگی کنند،
اما نمیتوانس��تند به س��پاهیان دس��تور بدهند؛ مالیات را نیز باید برابر با
ارزیابی آغازین گردآوری میکردند و به دربار میفرس��تادند و به اندیش��ۀ
رفاه شارستان (ساتراپ) میبودند.
هر ش��اروان یک صدراعظم داشت که همانند خودش تنها یک پله از شاه
ب��زرگ فروتر بود و باید گزارش همۀ کارهای ش��اروان را به دربار میداد.
«چش��موگوش»ها که فرستادگانی ویژه بودند همهساله به آهنگ برقراری
پیوند بهتر میان کارهای کش��وری و ش��اه به شارس��تانها میرفتند ،اما
روانه شدن آنان به چند شارستان ،به ویژه آنهایی که دور بودند ،چندان
مرتب نبود .این فرس��تادگان مستقیماً خواس��تهها و شکایتهای مردم را
میپذیرفتند و کارکرد ش��اروان را میآزمودند .یکی از س��رداران گارد هم
باید همراهشان میبود و امنیتشان را تأمین میکرد.
س��ازماندهی کاره��ای کش��وری نیازمند ب��ه راههای رفتوآمد و پس��ت
شاهنش��اهی بود .راههایی که به دس��تور روشن خود داریوش ساخته شد،
شارس��تانهای دور را به هم نزدیک کرد« .راه ش��اهی» که ش��وش را به
س��ارد ،یعنی ایالم را به لیدی پیوس��ته میکرد ،از راههای دیگر پرآوازهتر
بود .در هر کجای این راه 2683کیلومتری س��اختمانهای پس��ت فراوانی
بود که شمارشان به  111میرسید .پیکها بسیار خوب کار میکردند .هر
پیک س��واره بدون ایس��ت و نگرش به وضع آبوهوا و چه روز و چه شب،
چیز فرستادهشده را به پیک بعدی میرساند.
دفتر ش��اه برای هر کدام از شاخههای اداری کشور ،یک کتاب داشت که
برخی از آنها به آرامی و روی پوس��ت ،و برخی به ایالمی و روی لوح گلی
نوش��ته میشد .پارس��ی ،زبان فرمانها و گزارشهای شفاهی دبیران بود،
اما در نوش��تن چندان کاربردی نداش��ت .تنها شاه حق سکه زدن داشت،
شاروانها میتوانستند در شرایطی ویژه سکۀ سیم بزنند.

برانگیخ��ت .هیچ کدام از مردمان خاورزمی��ن کهن به اندازۀ ایرانیان دورۀ
داریوش برای افزایش جمعیت و پیشرفت کشور و گسترش باغها کار نکرده
اس��ت .دلبس��تگی ملی ایرانیان به هنر باغداری و پارکسازی (این را هم
نباید فراموش کرد که واژۀ [ Paradiesبهشت] هرچند از یونانی به زبان
ما [آلمانی] راه یافته ،پارس��ی اس��ت) در همۀ شاهنشاهی بازتاب تابناکی
یافت .فرمانی از داریوش در دست است که در آن یکی از شاروانهای خود
را ستوده که چند گونه گیاه را از بابل به باغستانی آورده است.
روشن اس��ت که داریوش در کوششهایی که در راه باال بردن و پیشرفت
کش��ور میک��رد ،وظیفهای خدایی را بر دوش خ��ود میدید و آن را تأیید
س��امانمندی درست میدانس��ت ،همان چیزی که زرتشت به ستایشش
میپردازد.
آنچه همراه چنین اندیشهای میشود ،برداشتی از فرمانروایی است که از
یک س��و کشوری غولآس��ا را به میانگاه خود پیوسته میکند و از سویی
دیگر به زندگی خصوصی مردمان گوناگون کاری ندارد .داریوش نخستین
بار آدمان را با شکیبایی و بردباری در برابر دگراندیشان آشنا کرد.
در بارۀ داریوش -همانند کورش -باز گرایش چش��مگیر ش��اه بزرگ را به
مردمی یکتاپرس��ت ،یهودیان میبینیم .ساختن پرستشگاههای آنان پس
از م��رگ کورش با درنگ فراوانی روبرو ش��د؛ با این که ش��اروان س��وریه
همساز نبود ،داریوش دستوری داد و پرستشگاه دوم در سال  515مورد
بهرهبرداری نهاده شد .نوۀ داریوش ،اردشیر یکم در سال  458این سیاست
را دنبال��ه گرف��ت و کار تجدید قانونهای «عهد عتیق» را بر دوش ا ِرس��ا،
پیش��وای دینی و توراتشناس گذاش��ت .ن ِ ِهمیا در سال  444با همسازی
اردشیر ،شاه بزرگ دین یهود را در فلسطین به نهایت استواری رساند.
هیچ کدام از این کارها که همه در تاریخ دین نقشی ارزشمند بازی کرده،
بدون کارگر افتادن آموزشهای زرتش��ت بر ش��اهان هخامنش��ی تعبیری
نمییابد.

شخصیت داریوش
ش��خصیت و منش داریوش بزرگ را میتوانیم روی سنگنبشتهاش که به
س��ه زبان پارسی ،ایالمی و بابلی نوش��ته شده ،بازیابیم .داریوش در پایین
سنگنبشتۀ بزرگش در بارۀ کارهایی که پس از زدودن اسمردیس فریبگر
گزارشی داده و در آن از آن جهان سخن میگوید« :ای تویی که روزی این
سنگنبشته را خواهی خواند ،کارهایی را که من کردهام باور داشته باش،
اینها را دروغ ندان .من همچون کس��ی که اهورهمزدا را میشناسد سوگند
میخ��ورم که اینها راس��ت ،و نه دروغ اس��ت .من به مهربان��ی اهورهمزدا
کارهای بس��یار دیگری هم کردهام که در این سنگنبش��ته نیامده تا آن
کسی که روزی این را خواهد خواند ،گمان نکند گزافه گفتهام».
داریوش با این س��خنی که دستور نوشته ش��دنش را بر سنگنبشتهای بر
س��ینۀ کوه و روبروی پرس��تشگاه زرتش��ت در تخت جمشید داده ،به ما
نش��ان میدهد که چه برداشتی از قدرت شاهی و چه پیامی دارد« :چون
اهورهمزدا این زمین را در آشفتگی دید ،آن را به من سپرد ،مرا شاه کرد؛
و اینچنین ش��د که من هماینک ش��اهم .من به مهربان��ی اهورهمزدا همه
چیز را به جایگاه درس��ت خود برگرداندم .هر آن چه روی داد ،به خواست
اهورهمزدا بود .گوش کن ای رعیت ،با فرمان اهورهمزدا ناهمسازی نکن ،از
راه راست بیرون نشو ،به راه پشت مکن!»
داریوش همواره سخت دلبستۀ آن است که فرمانروایی جهانیاش ،گام در
راه س��امان خدایی گذارد« :سرشت من به خواست اهورهمزدا چنین است
که راس��ت را دوست دارم و از دروغ بیزارم .دل من سوی آن چیزی است
که راس��ت است .من دوست کسی که اجیر دروغ باشد نیستم ».آهنگ از
دروغ -به پارسی باستان – drauga :همان اهریمن است که زرتشت آن
کشاورزی به عنوان وظیفهای سنتی
را روح دروغ میداند.
ش��اه بزرگ و گونۀ برخورد وی با کارهای درونی کش��ور ،مردم را به تقلید در همۀ سنگنبشتههای داریوش ،روح تازهای هست ،حالوهوایی که برای

ام��ا چنان که میدانیم در جنگ س��االمین در س��ال  480نیروی دریایی
ایران آس��یب س��ختی دید .خشایارشا برگشت .اما ما باید هشیار این نکته
باش��یم که رویدادها را تنها از چشم گزارشگران یعنی یونانیها میبینیم.
سرچش��مههای ایرانی در این زمینه خاموشاند ،لیک کاروکرد خشایارشا
ش��اه بزرگ و اردش��یر یکم به ما میآموزانند که روحیۀ باالی ایرانیان نه
زود بلکه بسیار آرام فرو میکشیده است .شاهنشاهی پارس در همۀ سدۀ
پنجم بیبروبرگرد ابرقدرت آس��یا و ش��مال آفریقا بود ،و یونان در همین
روزگار با آن که در اوج ش��کوفایی فرهنگی بود ،خود را از نگاه سیاس��ی
پارهپاره میکرد.
سیاست منطقهای تازه
ما از خشایارش��ا سنگنبش��تهای پرارزش در دست داریم ،سنگنبشتهای
بنیادین در تخت جمشید .وی هم مانند پدرش داریوش پافشاری میکند
که پیروزیهایی که به دس��ت آورده ،در رویارویی با ش��اروانان س��رکش،
به ش��کرانۀ اهورهمزدا انجامپذیر شده است .خشایارشا در دنبالۀ گفتارش
میگوید« :در یکی از این سرزمینها خدایان دروغین ( )Daivasپرستیده
میشدند .آنگاه من به مهربانی اهورهمزدا آن بتها را ویران کردم و فرمان
دادم :برای پرس��تش خدایان دروغین اجازه نیس��ت! من اهورهمزدا را در
جاهایی که آن دیوان پرس��تیده میش��دند ،بر پایۀ راستی پرستیدم و بر
او ارج نهادم .تو ای کس��ی که روزی امیدواری در زندگی خوشبخت و در
مرگ رس��تگار باش��ی ،بر س��ر آن قانونی بمان که اهورهمزدا بر تو ارزانی
داشته است!»
ش��اید خشایارشا در آن هنگامی که این ممنوعیت را اعالم داشته ،مرامی
ویژه برای خود داش��ته است و تنها یک گونه از پرستش را در نگر داشته.
پی��کاری چنین قطعی با خدایان دروغین میتوانس��ته اس��ت ریش��ه در
مهرپرستی داشته باشد.
اما بر سنگنبشتۀ خشایارشا چیز تازۀ دیگری نیز هست .وی از این سخن
میگوید که آدم میخواهد در زندگی خوشبخت و در مرگ رستگار باشد.
زبانزد «رستگار» که خشایارشا در اینجا به کار برده ،یعنی همان rtavan
از زرتشت سرچشمه میگیرد و به معنای آدمی است که خود را با سامان
پاک خدایی ،با  Rtamهماهنگ ساخته باشد.
نشانههای رخنۀ فزایندۀ پیشوایان دینی ،در پی بررسی بیشتر فرمانروایی
خشایارش��ا و اردشیر پسر و جانش��ینش افزونتر روشن میشود و پرده از
ژرفای فزایندۀ آن برمیدارد .گویا مغها که همچنان الیۀ پیش��وایان دینی
را میساختهاند ،در این میانه ناگهان به کاروکنش درآمدهاند و در دل شاه
راه پی��دا کرده ظاهرا ً باورهای زرتش��ت را پذیرفتهاند .آنان در حقیقت در
دین تازه رخنه کردهاند .خود را زرتشتی وانمود کرده آموزشهای پیغمبر
کهن ایران را چنان از ش��کل راستین خود درآورده و در آن جعل کردهاند
که دیگر چندان بازش��ناخته نمیش��د .با رخنۀ مغها و س��قوط باورهای
زرتشت ،زمینۀ سقوط فرمانروایی هخامنشی هم هموار شد.

فرمانروایان کهن خاورزمین ،س��ومریها ،ایالمیها ،آش��وریها و بابلیها
غریب بوده است .پهنۀ فرمانروایی هخامنشیان بزرگ بود ،چون بنیادگذار
هخامنش��یان ،کورش و داریوش بزرگ بودند .داری��وش چیزی را بر زبان
میآورد که کورش شاید تنها آن را احساس کرده باشد« :سرور همهدانا در
کنار من بود ،چون اهریمنی نبودم ،چاکر اهریمن و دروغ نبودم ،ستمکار
نب��ودم ،نه من چنین بودم و نه خانوادهام .کس��ی که اهورهمزدا را با همۀ
توان ستایش میکند ،در زندگی هم مانند مرگ نیکبخت است».
اهورهم��زدا برای داریوش ،مانند یهوه بود ب��رای یهودیها ،مانند اهلل برای
مس��لمانان ،و مانن��د خدا ب��رای ترس��ایان .آموزشهای ناب زرتش��ت به
هخامنش��یان بزرگ روحیهای ویژه بخشید و جهان آن روزگار را با آنها به
بلندای شایس��تهای رس��اند که تا آن زمان هیچ کس چیزی از آن نشنیده
بود .درگیری با یونان که قدرتی همچش��م و البت��ه از نگاههای گوناگونی
بزرگ بود ،نیز از همین جا پدیدار ش��د .ارزشه��ای دینی که پارسهای
باستان از روحیۀ زرتشتی به دست آورده بودند از باورهای یونانیان باستان
برت��ر بود .تنها این هلنیه��ا بودند که روحیهای آزاد داش��تند .دو جهان سقوط شاهنشاهی پارس
ایران��ی و هلن��ی باید با هم تراز میش��دند تا آدمی را ب��ه جایگاهی باالتر در س��ال  334هنگامی که الکساندر ش��اه جوان مقدونی از راه هلنزپونت
رسانند ،البته چنین ترا ِزشی پدید نیامد.
به آس��یای ُخرد رسید ،به فرمانروایی بس��یار پوسیده و تباهیدهای تاخت.
س��ه پیروزی بزرگ ،الکساندر را میراثخوار شاهنشاهی جهانی ایران کرد.
درگیری با یونان
داریوش س��وم ،واپسین هخامنش��ی در ژوئیۀ س��ال  330در راه گریز به
سال
شکست
درگرفت.
داریوش
فرمانروایی
های
ل
س��ا
واپس��ین
جنگ در
دست یک شاروان کژپیمان کشته شد .تخت جمشید با خروار خروار گنج،
 490س��پاه پ��ارس در ماراتن ،ش��اه بزرگ را بر آن داش��ت که تجهیزات رایگان در چنگال پیروزمندان افتاد .الکس��اندر بزرگ ،در جشنی در حالی
س��نگینی را فراهم آورد .هنوز این کار به انجام نرس��یده بود که داریوش که مست کرده بود و زنهای پایکوب و خواننده دوروبرش را گرفته بودند،
درگذشت ،این رویداد در سال  486رخ داد.
تخت جمشید را به آتش کشید .با درگرفتن چوبهای سدر ،هخامنشیان
کش��ور و فرمانروایی آن به خشایارش��ا که پس��ر وی بود رس��ید و وی به و شاهنشاهیشان هم خاکستر شد.
زودی س��وی یونان لش��کر کش��ید .پیروزی س��وی درفش ایران گرایید،

میراث فرهنگی
میراث فرهنگی شاهنش��اهی پارسه��ا را باید در زمینهه��ای هنر ،رجل
سیاسی-سازماندهی و دین بررسی نمود.
هنر شاهنش��اهی هخامنش��ی چن��دان هنر مردم پارس��ی ب��ه ویژه خود
هخامنشیها نبود .در حالی که کورش کاخ خود پاسارگاد را به روش ناب
ایرانی س��اخته و قرینۀ مرمر س��پید و سیاه را در آن به کار برده ،داریوش
هنری را در تخت جمش��ید و ش��وش به کار زده که همۀ نش��انههای یک
شاهنش��اهی جهان��ی را با خود دارد ،اما همزمان با ای��ن ،از برنامهریزی و
خالقی��ت بیچونوچرای ش��اه بزرگ برخوردار ب��وده و مهر وی را خورده
است.
پ��س از پنج س��ده رخنۀ هلنگرای��ی که چندان هم ژرف نبود ،در س��دۀ
س��وم میالدی گونهای از هنر معماری ایرانی پدیدار شد .این گونۀ هنر ،به
میراث دورۀ هخامنشی چندان نگرشی نداشت و در پی شکل و قوارههای
آن نبود .با این همه در هنر ساس��انی ،نیروی آفرینشی پارسهای باستان
هنوز زنده است ،گونهای از شکل یادمانهای هخامنشی و شکوه با ظرافت
در هم میآمیزد.
در اینجا تنها میتوان اش��ارهای به میراث فرهنگی شاهنش��اهی پارس در
زمین��ۀ رجل و س��ازماندهی نمود .در روزگار داریوش دیوان شاهنش��اهی
جهانی پیریزی ش��د که از فهرستسازی بس��یار باریکسنجانه و بایگانی
برخوردار بود به گونهای که فرمانروای تازه میتوانست ادارۀ شفاف و مداوم
شاهنش��اهی را در دست داش��ته باشد ،هرچند تازه بر تخت نشسته باشد.
الکس��اندر و جانش��ینانش همین بوروکراسی بس��یار نغز را به ارث بردند.
س��نت آنان نزد پارتها و ساس��انیان همچنان زنده ماند و تا زمان تازش
تازیان به ایران در سال  650هستی داشت و سپس اسالمیزه شد ،همین
ساختار به دست تازیان و دبیران
پارسیش��ان به س��وریه و مصر رسید و سپس به سیس��یل هم راه یافت.
اس��تافرها در س��دۀ س��یزدهم از این میراث س��اختاری بهرهمند ش��دند.
س��ندهای برجایمانده نش��ان میدهند که نه ش��اهان فرانک ،نه شاهان
آلمان ،فرانس��ه ،ایتالیا و بورگوند هیچ کدام ساختار دفتری نداشتند .تنها
دفتر پاپ از کتابهای ثبت اداری برخوردار بود که آن هم سرمش��قی جز
س��اختار روم باس��تان نداشت .در بارۀ س��اختار بایگانی نیز اینچنین بوده
است .تازه نورمنهای سیسیل و قیصر فرانسه ساختار ثبت اداری و بایگانی
داش��تند که به روشنی «اس�لامی» خوانده میشد ،اما میراثی پارسی بود.
این همان چیزی اس��ت که دفترداری ما ت��ا امروز روز ،ریزهخوارش مانده
است...
البته بزرگترین میراث فرهنگی شاهنشاهی ایران نه به هنر پیوسته است
و ن��ه به س��ازماندهی ،بلکه به دین برمیگردد .برداش��ت ما از این میراث
بس��یار پیچدرپیچ است و به دش��واری میتوان چهرۀ راستین آن را دید،
چ��ون توفانهای گوناگونی آن را از میان بریدهاند ،تکه تکهاش کردهاند و
باز تکهها را با هم پیوس��ت دادهاند و کار را به جایی رس��اندهاند که تنها با
تجزیه و سادهسازی نش��انههای برجامانده میتوان آنها را باز شناخت .دو
جریان بزرگ دینی ایران ،مهرپرستی کهن ،و بهسازیهای زرتشت است.
در حالی که در هلنگرایی ،مکتبها و دینها مرزهای جداگانهای نداشتند
و سنتها و باورهای فلسفی با اندیشههای دینی آمیخته شده بود ،عرفان
میترایی پیش��روی پیروزمندانۀ خود را از ایران و بابل به آسیای خرد و از
راه آن به باخترزمین آغاز کرد .مهرپرستی در سال  67پیش از میالد از راه
پومپیوس به ایتالیا راه یافت و بر راهزنان دریایی سیسیل چیره شد .سپس
پرشتاب سپاه روم را فرا گرفت .لژیونرهای آسیای خرد آن را به جرمنها و
اسکاتلند رساندند .و در زمان قیصر کامادوس دین رسمی شد .دیوارهای
هزاران زیرزمین مهرپرس��تان روم آراسته به نگارههای ایزد ایرانی در حال
کش��تن گاو ماده در جشن قربانی میگساران گردید .در آنجا نه تنها برای
ای��زدان ،بلکه برای اهریمن هم قربانی میکردند .چنین میگس��اریهایی

برای مردانی که در این گونه آیینهاشرکت میکردند چه ارزشی داشته و
در میان این عارفان چه تباهی اهریمنی هستی داشته ،اینها پرسشهایی
اس��ت که ما در برابر روشناندیشان امروزی پاسخ درستی برایشان نداریم.
مهرپرس��تی خطرناکترین دشمن دین جوان ترسایی بود که تازه از چند
سده درگیری آسوده شده بود.
پژوهشها پیکار زرتش��ت با مهرپرس��تی و تأثیر وی به عنوان یک پیامبر
را اندکاندک روش��ن میس��ازند .ما باید در پژوهشهای امروزی به چهرۀ
انسانی زرتشت و پیامش پی بریم و آن را به خوبی روشن سازیم تا پرتوی
از واقعی��ت خدایی در ما نیز بتابد .واقعیت یک کلیت اس��ت ،اما تا روزی
که آدمی به پختگی بایس��ته نرسیده تنها بخشهایی از آن بر وی پدیدار
میشود.

زبانهای ایرانی باستان
یزدان صفایی
زبان شناسان با توجه به اسناد و مدارکی که چگونگی دگرگونی و تکامل
زبانه��ای ایران��ی را در درازنای تاریخ نش��ان میدهند،زبانهای ایرانی را از
دیدگاه تحول زبانی به سه دوره بخش کرده اند:
)1دوره ی باستان )2دوره ی میانه )3دوره ی نو
درب��اره ی زبانه��ای ایرانی میانه،در ش��ماره آبانگان صحبت ش��د.اکنون
میخواهیم به بررسی و پژوهش در زبانهای ایرانی باستان بپردازیم.
باید توجه داشت که این نامگذاری،پیش از آن که ناظر به دوره ی زمانی
ویژه ای باش��د،بر اساس ساختمان زبان و درجه ی تحول و دگرگونی آن
اس��ت.با این وجود زبان شناس��ان،زمان رواج زبانهای ایرانی باستان را از
دیرینه ترین زمانها تا پایان شاهنشاهشی هخامنشی میدانند.
زبانهای ایرانی باس��تان با توجه به مدارک و اسناد موجود به چهار شاخه
ی مادی،سکایی،پارس��ی باس��تان و اوستایی بخش��بندی میشوند.دور از
ذهن نیس��ت ک��ه زبانهای دیگری نیز افزون بر ای��ن چهار مورد ،در دوره
ی باس��تان وجود داشته بوده باشند اما شوربختانه سند و مدرکی از آنها
نمانده است.
زبان مادی

دور از ذه��ن نیس��ت که در این مدت این دو زب��ان از همدیگر اثر گرفته
باشند.این زبان با زبانهای مادی و پارسی یکسان نبوده اما تفاوت فراوانی
هم نداشته است چنانچه هرودوت مینویسد که هو َوخش َتر "پادشاه ماد"،
با گروهی از س��کاییان جنگجو که به پن��اه آورده بودند؛ به احترام رفتار
کرد و دس��ته ای از کودکان ماد را به ایشان سپرد تا زبان خود را به آنان
بیاموزانند .همین مورخ برخی از افسانه های ملی و داستانهای سکایی را
درباره اصل و نژاد و تاریخ کهن این قوم آورده است .استرابون (جغرافیایی
نویس یونانی س��ده نخست میالدی) به نزدیکی فراوان زبانهای سکایی و
مادی و پارسی باستان اشاره کرده است.
از زبان س��کاهای خ��اوری و باختری،چند واژه که بیش��تر آنها نام خاص
هستند باقی مانده است که در زیر چند نمونه از زبان سکاییان باختری را
که در نوشته های یونانی و التینی به جای مانده است ،می آوریم:
 =Arvantتند و سریع
 =Aspaاسب
 =Aatarآذر
 =Baazuبازو
 =Charmaچرم
 =Chyavشدن
 =Gaushaگوش
 =Haptaهفت
 =hushkaخشک
پارسی باستان
پارسی باس��تان نامی اس��ت که به زبان سنگ نوش��ته های شاهنشاهان
هخامنش��ی داده شده اس��ت.این زبان گویش مردم پارس بوده که در آن
نش��انه های اندکی از یک گویش شمالی نیز دیده میشود.این زبان را تنها
از روی همین نوش��ته های ش��اهانه،که بر روی کوهه��ا و لوح ها بر جای
مانده،میشناسیم.
روابط اداری در شاهنشاهی هخامنشی به زبان و خط آرامی بر روی چرم
یا پاپیروس و با قلم و مرکب ،انجام میگرفت.اسناد گنجینه ی کاخ شاهی
در تخت جمش��ید که شمار آنها نزدیک س��ی هزار است به زبان عیالمی
است.ش��وند ب��ه کار بردن این زبانها به جای زبان پارس��ی این اس��ت که
هخامنشیان خیلی رود بر گستره ای پهناور چیره گشتند و در نتیجه زمان
کافی برای پرورش دبیران و کارمندانی آگاه به زبان پارس��ی نداشته اند و
در نتیجه کاربردی ترین ش��یوه را برگزیدند که همان اس��تفاده از دبیران
و کارمندان محلی برای پیش��برد کاره��ای دفتری و اداری بود .و بنابراین
زبان پارسی باستان تنها برای ثبت کارهای بزرگ و درخشان شاهنشاهان
هخامنش��ی به کار می رفت که برجس��ته ترین آنها کتیبه ی بیس��تون از
داریوش بزرگ است و پس از او خشایارشا و اردشیر یکم و داریوش دوم و
اردشیر دوم و اردشیر سوم به کتیبه نویسی ادامه دادند.
از آریارمنه و ارش��امه و کورش نیز کتیبه به جای مانده است اما با توجه
به اختراع خط میخی در زمان داریوش یکم،این کتیبه ها به احتمال زیاد
پس از خود آنها و به دستور داریوش نوشته شده است.

شاهنش��انی ماد،نخس��تین دولتی اس��ت که با استناد به س��النامه های
دولته��ای می��ان رودان و یونانی از آن آگاهی داری��م .با این وجود از این
زبان ،نوش��ته ای باز نمانده است.برخی از سندهای هخامنشیان عالوه بر
پاسارگاد ،شوش و بابل در هگمتانه نیز نگهداری میشد.بدون شک دولت
ماد نیز نیاز داش��ته است که س��ندهای دولتی و رسمی را به نگارش در
بیاورد اما س��ندی نیست که نش��ان بدهد این اسناد حتماً به زبان مادی
نوشته شده باشند.
دینون مینویس��د که در نیمه ی نخس��ت س��ده ی ششم پیش از میالد،
سرایندگانی در دربار شاهان مادی بوده اند و موضوع سروده های خود را
از داستانهای ملی برداش��ت میکرده اند.چندین داستان و افسانه از دوره
ی مادها در نوش��ته های تاریخ نگاران یونانی آورد ش��ده که از روی آنها
میتوان دریافت که در زمان مادها،داس��تان ها یا منظومه هایی داستانی
وجود داش��ته اس��ت اما ش��وربختانه هیچ یک از آنها اکنون در دسترس
نیستند.
از زبان مادی ش��ماری واژه در نوشته های پارسی باستان و یونانی مانده
اس��ت که چند نمونه از آن را که در پارس��ی باستان به جای مانده است،
در زیر می آوریم:
 = Wazarakaبزرگ
 =Khshaayathyaشاه
= Mithraمهر
اوستایی
از این زبان پس از دوره ی هخامنشی هیچ آگاهی در دست نیست.

اوستایی به زبانی گفته میشود که اوستا به آن نوشته شده است.در اوستا،
سکایی
میهن نخس��ت آریاییان،آریا ویج نامیده ش��ده و پژوهشگران بر این باورند
که خاس��تگاه این زبان می بایست جایی در نزدیکی خوارزم و دریاچه ی
س��کاها دس��ته ای از ایرانیان بودند که در خاور دربای کاس��پین و باختر
آرال باشد.
آن پراکنده بودند.س��کاهای باختری ،چندی بر مادها مسلط بودند و هیچ
زبان اوستایی را باید دارای دو گویش دانست:

گویش��ی که در گاهان به کار رفت��ه و کهنتر می نماید و دیگری گویش
دیگر بخش��های اوس��تا که نو تر است.گاهان یا گاتها،س��روده های خود
زرتشت است چرا که در شش مورد از این سروده ها،نام زرتشت به صیغه
ی یکم ش��خص آمده اس��ت و بنابراین زمان سروده ش��دن گاتها ارتباط
مستقیمی با زمان زندگی اشوزرتشت دارد.
بر اس��اس روایت های زرتشتی دوره ی ساس��انی،زمان زرتشت را حدود
 2600س��ال پی��ش در نظر گرفته اند البته دیدگاه در این زمینه بس��یار
متف��اوت اس��ت و حتی برخی مناب��ع یونانی زمان زرتش��ت را تا 8500
س��ال پیش نیز عقب میبرند.دیگر بخش��های اوستا در دوره ی ساسانیان
گردآوری شده است.
به موجب دینکرد،اوستای زمان هخامنشیان بر روی چرم گاو نوشته شده
بود و اسکندر آنها را سوزاند سپس در زمان بالش "شاه اشکانی"،اوستا را
از روی روایت های شفاهی گردآوری کردند و در زمان اردشیر ساسانی،بار
دیگر این متنها تصحیح و ثبت گردید.اوستای ساسانی  21نسک یا کتاب
بوده اما پس از یورش عربها بخشهای بسیاری از آن نابود شد با این حال
نویسنده دینکرد در سده ی نهم میالدی،سه برابر متن کنونی را در دست
داشته است.
اوس��تای کنونی شامل  5بخش "یَسنا" " ،ویس ِپرد" َ " ،وندیداد"  ،یَشتها"
و "خرده اوستا" است .
متن اوس��تایی که اکنون در دسترس اس��ت به دبیره خاصی نوشته شده
اس��ت که تنها برای ثبت این نوش��ته های دینی ش��اخته ش��ده و زمان
پیدایش آن را سده ششم میالدی دانسته اند.
تفاوتهای زبان اوستایی و پارسی باستان
زبان اوس��تایی با پارس��ی باستان بس��تگی زیادی دارد بطوریکه میتوان
گفت این دو زبان،گویشهایی با اندکی اختالف از زبان ایرانی باستان بوده
اند.زبان بخش��هایی از اوس��تا مانند گاتها و بخشهایی از یشت ها کهن تر
از متن های بازمانده از پارس��ی باس��تان است اما با این حال بیشتر زبان
شناس��ان همرای هستند که زبان اوستایی گویش خاوری ایران باستان و
پارسی گویش باختری یا جنوب باختری آن است.
تفاوت این دو،از جهت واکها و از جهت ساختهای صرفی است .در زیر به
چند نمونه از تفاوت واکهای این دو زبان میپردازیم:
)1واک "س" در اوس��تایی برابر با "ث" در پارس��ی باس��تان است.برای
نمونه:
اوستايي = masishta :پارسی= mathishta :مهست،بزرگترین
)2واک "ز"در اوستایی برابر با "د" در پارسی باستان است.برای نمونه:
اوستایی =zasta :پارسی=dasta:دست
اوستايي =zrayah:پارسي=drayah :دریا
)3گروه دو صامت"س پ" در اوس��تایی برابر با صامت "س" در پارس��ی
است.برای نمونه:
اوستايي = aspa :پارسی=asa:اسب
اوستایی=vispa:پارسی=visa :قبیله
"س" در پارسی است.برای نمونه:
)4گروه دو صامت "ث ر" برابر با َ
اوستایی =thritiya:پارسی=ssitiya :سوم
از جهت س��اختهای صرف نام در اوستایی،هر هش��ت حالت وجود دارد.
تفاوتهای میان زبانهای پارس��ی باستان و اوس��تایی ،منظم و پیرو قاعده

اس��ت.بنابراین هر جا که واژه ای در متنهای پارس��ی یافت نشود از روی
واژه ی اوس��تایی میتوان پی برد که ریخت پارس��ی آن چگونه بوده است
و چون از زبان اوس��تایی ،متنهای مفصل تر و واژگان فراوان تری موجود
است در پژوهش تاریخ تحول زبان فارسی از آن استفاده میشود.
دیگر زبانهای ایرانی باستان
از روی برخ��ی قرینه ها میتوان به وجود زبانهای دیگر ایرانی باس��تان پی
برد.از آن جمله اند زبانهای ماد ِر زبانهای ایرانی میانه ای که از آنها اسناد و
مدارکی در دست داریم و بر اساس زبان شناسی آشکار است که اصل(زبان
مادر آنها) با زبانهای ایرانی باس��تان که در باال به آنها اش��اره شد،یکس��ان
نبوده و در نتیجه صورت باس��تانی آنها،همزمان با زبانهای ایرانی باس��تان
وجود داشته است .از میان میتوان به وجود زبانهایی مادر و باستانی برای
زبان سغدی میانه و زبان پهلوانیک پی برد.اما از این زبانهای باستانی هیچ
سندی حتی به صورت غیر مستقیم در دست نیست.
بن مایه ها:
)1تاریخ زبان فارس��ی،جلد یکم،انتش��ارات بنیاد فرهنگ ایران/پرویز ناتل
خانلری
)2تاریخ زبان فارسی،انتشارات سمت/دکتر محسن ابوالقاسمی

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

ائتالف(كردن) -بهم پيوستن  ،هماهنگي
سازگاري  ،دمسازي  ،سازگارشدن
ائمه -پيشوايان
ائمه جماعت -پيشنمازان
ابا -رويتافت  ،سرپيچي  ،سركشي
اباطيل -چرندها  ،بيهوده ها  ،پرت و پالها
اباكردن -نافرماني  ،سرپيچي كردن  ،سركشي
ابتدا  -نخست  ،آغاز  ،پيش درآمد
ابتدايي  -آغازين  ،نخستينه  ،فراهستي
ابتذال  -خوارداشت  ،پيش پاافتادگي
بي ارجي  ،خوارگرايي
ابتر -دم كوتاه  ،بي فرزند  ،فرومايه
ابتكار -نو آوري  ،تازه يابي
ابتالء  -دچار شدن  ،گرفتاري  ،بيچارگي
درماندگي  ،دررنج افتادن
ابتهاج  -شادي  ،شادماني  ،خرسندي
ابتياع  -خريد  ،خريداري  ،بازخريدن
فروختن  ،بازفروختن
ابتهال  -زاري كردن
ابد  -هميشه  ،جاويد  ،جاودان
زمان بي پايان
ابدا» -هرگز  ،هيچگاه

ویل دورانت چه می گوید
نویسنده م.روشنگر

در ای��ن بخش میخواهم به ماجرایی بس��یار اس��تثنایی و عبرت انگیز در
دوران پادشاهی پارس��یان بپردازم .ماجرایی که از مهم ترین رویدادهای
دوران هخامنش��ی به شمار می آید؛ اما یا معموال نادیده گرفته میشود و
یا عامدا حادث ه ای جزئی تلقی میشود! چه بسا این ماجرا به هیچ عنوان،
داس��تانی همچون دیگر قصه های معمول تاریخ باس��تان نیست! در این
رویداد ،نکته هایی نهفته اس��ت که بازگو کننده بسیاری از حقایق پنهان
دربار هخامنش��یان است .همان درباری که ویل دورانت آن را تا حد یک
روسپی خانه حرفه ای پایین می آورد!

اما خشایارشا -همان شاه خودرأی و آدمکش ویل دورانت -چنان استقبال
و مهمان نوازی گرمی از دش��من قسم خورده امپراتوری اش به عمل می
آورد ،ک��ه انس��ان با خواندن روای��ت آن در کتاب "حی��ات مردان نامی"
ش��گفت زده میشود! این تمیس��توکلس که همچون نیازمندی به درگاه
ش��اه بزرگ روی می آورد ،نه تنها شکست دهنده ارتش دریایی ایران در
جنگ س��االمیس بود ،بلکه همان اس��ت که در این جنگ 3 ،اسیر نجیب
زاده پارسی که همه فرزندان "سانداس" ،خواهر خشایارشا بودند را بر فراز
کشتی ،در راه خداوند باخوس قربانی کرد!

اما خشایارش��ا نه تنها انتقام شکس��ت و قتل خواهرزادگان خود را از این
فات��ح آتنی نمیگیرد ،بلکه به رأی دادگاه( و نه بر اس��اس تصمیم ش��اه!)
نخس��ت بخشیده میشود و س��پس مورد مهر و بخشش بی پایان وی قرار
میگیرد! اما اجازه دهید این ماجرا را از زبان راوی اصلی این داستان ،یعنی
من این رویداد را در ادامه ی پاسخ به ادعای آقای "ویل دورانت" مبنی بر "پلوتارک" در کتاب "حیات مردان نامی" بشنویم:
مستبد و آدمکش بودن خشایارشا(و همه شاهان پارس!) میآورم تا روشن
شود آیا ش��اهان هخامنشی در برخورد با پارسیان و نیز مردم دیگر ملت «تمیستوکلس در پیرامون کش��تی فرماندهی به گزاردن قربانی پرداخته
ها ،انسان هایی کینه توز و بیرحم بوده اند...؟
بود که سه تن دستگیر نزد او آوردند و اینان که رختهای گرانبهای زردوز
بر تن خود داشتند ،چنین گفته شد که پسران آرتیاکت و سانداس ،خواهر
اج��ازه بدهی��د یک بار دیگر ب��ه گفته های آقای وی��ل دورانت در کتاب خشایارشا میباشند.
"تاریخ تمدن" درباره نظام حکومتی پارس��یان و برخورد ایش��ان با مردم "ایوفرانتیدیس" پیش��گو همین که چش��مش به اینان افت��اد و قضا را در
دیگر ایالتها ،بپردازیم:
این میان آتش��ی که روشن بود و قربانی ها گزارده می شد و از آن سوی،
مردی از دست راست عطسه ای زد که این خود نشان آن بود که به زودی
کلمه ای که از دهان وی(اطرافیان ش��اه)بیرون می آمد ،کافی بود که هر حادثه خوش��ی روی خواهد داد .از اینجا پیشگو تمیستوکلس را به کناری
کس را بدون محاکمه و توضیح به کشتن دهد  -و این راه و رسمی است برده ،چنین گفت:
که بعض��ی از دیکتاتورهای زمان حاضر نیز در پیش گرفتهاند؛ گاهی نیز این��ان را بای��د قربانی کرد و هر س��ه را با دعای فیروزمن��دی به باخوس
به مادر یا زن سوگلی خویش این حق فرمان قتل صادر کردن را تفویض خونآش��ام قربانی داد که چنین کاری اگر کرده شود ،نه تنها یونانیان آزاد
میکرد.کمت��ر از میان حتی اعیان مملکت ،کس��ی را جرأت آن بود که از میش��وند ،بلکه بر دش��من چیرگی هم مییابند .خود تمیستوکلس از این
ش��اه خردهگیری یا وی را س��رزنش کند .افکار عمومی در نتیجه ترس و پیش��گویی بیمانند و از آن پیش��نهاد دلگداز روی درهم کشید .ولی توده
تقیه ،هیچگونه تأثیری در رفتار شاه نداشت!()...کسانی که تنشان در زیر انبوه()...پیش��نهاد پیشگو را سخت پسندیده ،همگی به یک آواز داد زدند:
ضربههای تازیانه سیاه میشد ،از مرحمت شاهنشاه سپاسگزاری میکردند «باخوس!» و دس��تگیران را به س��وی قربانگاه برده ،بدانس��ان که دستور
که از یاد آنان غافل نمانده است.
پیشگو بود ،قربانی کردند».
اما در اینجا به چگونگی برخورد خشایارشا ،همان شاه دیکتاتور و بیرحم
ویل دورانت ،با یک بیگانه یعنی تمیستوکلس آتنی می پردازیم .البته که
مدارک و شواهد فراوانی از کتب و نوشتههای یونانیان می توان آورد که
دال بر بخش��ش و مهربانی و بلندنظری ش��اهان پارس است نه سفاکی و
حقارت آنان در میان پارسیان! در این میان هیچ چیز بامعنا تر از ماجرای
تمیس��توکلس و پناه آورن او به ش��وش نیست! در این روایت نکته هایی
نهفته است که به خوبی برمالکننده تمام ادعاهای پوچ و بی اساس آقای
دورانت است.
خالصه ی این داستان چنین است که آتنی ها پس از مشاهده شهرت و
محبوبیت روزافزون تمیس��توکلس پس از جنگ ساالمیس در سال 480
پ.م ،ب��ر طبق آیین "اوستراکیس��م" ابتدا وی را ب��ه تبعید محترمانه در
خارج از خطه آتن میفرس��تند؛ سپس مدتی نمی گذرد که اتهام دیگری
توسط دسیسه چینان علیه او طرح می شود! هدف مخالفان تمیستوکلس
که عمدتا اس��پارتی ها بودند ،رقم زدن سرنوشتی مشابه پائوزانیاس برای
تمیستوکلس یعنی مجازات مرگ بود! در این زمان که مردان آزاد آتنی،
خواس��تار محاکمه ی تمیستوکلس می ش��وند ،وی مجبور میشود که به
پادشاه هخامنشی -همان شاهی که وی را در آب های ساالمیس شکست
داده بود ،-متوسل شود(!) تا از شر توطئه های مردان آزاد رهایی یابد.

تمیس��توکلس عالوه بر شکست دادن نیروی دریایی ایران در ساالمیس،
قاتل خواهرزادگان ش��اهی بود که در موقع نیاز ،از اینکه با گس��تاخی و
جس��ارت ،دس��ت نیاز به س��وی وی دراز کند ،هیچ ابا و اکراهی نداشت!

بهتر و دقیق تر بگویم :تمیستوکلس به خوبی میدانست که پادشاه پارس
برخالف دیگر س�لاطین خودرأی زمانهاش ،آنقدر شرافت و انسانیت دارد
که به انتقامگیری از او نپردازد .به هر حال زمانی که سرانجام ،دموکراسی
آتن��ی فرمان اعدام تمیس��توکلس را صادر میکند ،وی دس��ت خویش را
همچون نیازمندی بیپناه به س��وی پادشاه پارس دراز میکند .هنگامی که اما دوست دارم که چندین روایت دیگر نیز از زبان مورخان و نویسندگان
این فاتح آتنی به ش��وش می رسد ،نه تنها مورد مجازات و حتی مؤاخذه و فیلسوفان یونانی(و نه نویسندگان ایرانی!) در اینجا بیاورم تا بازگوکننده
ق��رار نمی گیرد ،بلکه از وی اس��تقبال و پذیرایی گرمی هم به عمل می ی واقعی بسیاری از صفات و نشانههای اخالقی ایرانیان باستان باشد.
آی��د! و این مهما 
ن نوازی ،نه به معنای حقارت یک ملت آنچه که معموال هرچند که نمیتوان پلوتارک را نویس��نده ای بی طرف و بی غرض معرفی
مورخ��ان اروپایی اذعان دارن��د ،بلکه دال بر روحیه ن��رم و انعطاف پذیر نمود ،اما آنچه که مسلم است اینکه پلوتارک اهل ایالت تب ،نویسنده ای
ایرانیان و نیز بخشش و بزرگواری بی دریغ شاهان هخامنشی است.
نیست که به فرهنگ و تمدن ایرانی عالقه و وابستگی ویژه ای داشته باشد
تا درصدد ستایش از آن برآید! بلکه در مجموعه نوشته های خود ،در کل
آنگونه که پلوتارک می گوید ،خشایارشا اعالم کرده بود هرکه تمیستوکلس هیچگونه نظر مثبتی نس��بت به جامعه ایرانی ندارد .چه بس��ا اگر اینگونه
را زنده نزد او بیاورد 200 ،تاالن پاداش می گیرد! به این ترتیب این پاداش نب��ود در کتاب "خباثت ه��رودوت" به بازیابی آب��رو و حیثیت برباد رفته
به خود تمیس��توکلس تعلق گرفت .عالوه بر این ،درآمد سه شهر آسیای ایرانیان(توسط هرودوت) می پرداخت ،نه آنکه جا به جا در کتابش بگوید:
صغیر به او بخش��یده میشود .این ش��هرها عبارتند از :مغنیسیا ،مئوس و من به ایرانیان و دروغهایی که هرودوت درباره آنان گفته ،کاری ندارم!
المپس��اکوس .پلوتارک از قول "نیانثیس" و "فانیاس" نام دو ش��هر دیگر
را به این فهرس��ت می افزاید .یکی "پاالیسکپسیس" برای تهیه رختهای
تمیستوکلس و دیگری "پرگوئی" برای فراهم آوردن ابزارهای خانه او!
ستایشهای پلوتارک از اردشیر دوم
دست و دلبازی پارسیان به این جا هم ختم نمی شود؛ بلکه به تمیستوکلس
اجازه داده می ش��ود تا بدون اجازه نگهبان به سرای شاهنشاه وارد شود" ،ایرانی��ان و یونانیان(حی��ات م��ردان نامی)،ترجم��ه احم��د
با وی به ش��کار برود و هرگاه که دوست داشت با مادر شاهنشاه به گفت کسروی،اردشیر،ص:"194
و گو بنشیند.

که هم��واره ملتهای ضعیف تر از ملت ه��ای قدرتمندتر ،با لعن و نفرین
یاد کنند !...با این هدف که حداقل مقداری از عقده های نهفته در درون
خویش را تخلیه کنند.

آنچه بس��یار جالب و قابل تأمل است اینکه "ناپلئون" هنگامی که از روی
نیاز و کمک خواهی به ش��اهزاده نایب الس��لطنه انگلستان یعنی دشمن
خوی��ش روی می��آورد ،در نامه خویش به وی ،به مقایس��ه ش��خصیت و
شرایط خویش با تمیستوکلس میپردازد! ناپلئون در این نامه چنین می
نویسد:
«واالحضرت ،من عمر سیاس��ی خود را صرف مبارزه با دسته بندی هایی
که کشورم را چندپاره می کردند و رویارویی با دشمنی بزرگترین قدرت
های اروپایی کردهام .من مانند تمیستوکلس می آیم نا در خانه ی مردم
بریتانیا بنشینم و خود را تحت خمایت قوانین آنان قرار دهم .واالحضرتا،
من انگلستان را نیرومندترین ،ثابت قدم ترین و بزرگوارترین دشمن خود
میدانم».
تمیس��توکلس به ایران آمد و خود را تحت حمای��ت قوانین ایرانیان قرار
داد و مردم پارس نیز تنها به گونه ای که برازنده ی فرهنگ ایرانی باشد،
از او پذیرایی و مراقبت نمودند .و این نش��ان دهنده چیزی جز روحیه ی
بخش��ندگی و بزرگواری نیس��ت که همواره از کوروش تا داریوش س��وم،
زینت بخش کردار ش��اهان پارس بود .اما متأس��فانه ارزش��های مقدس و
س��کوتهای قراردادی تاریخی ،از  25قرن پیش تاکنون موجب گشته که
ای��ن وجه��ه ی فرهنگ ایرانی یا نادیده گرفته ش��ود و یا از آن به عنوان
سستی و فساد اخالقی تعبیر کنند!

«راستی هم در آغاز پادشاهیش(اردش��یر دوم) از او نکوخوییهای اردشیر
یکم پیدا بود .هر کسی میتوانست پیش او بیاید و به همه کس جوانمردی
نموده نوازش دریغ نمیساخت.
از کیفر دادن به گناه نیز دشنامی نداده کینه از خود نشان نمیداد .کسانی
که هدیه پیش اومیآوردند از چگونگی پذیرفتن آن س��خت خوشدل می
گردیدند.
هم چنین کسانی که بخشش از او درمییافتند از مهربانی و خوشرویی وی
لذت فراوان می بردند.هر چه به او داده میش��د اگر چه بسیار بی ارج بود
با خوش��رویی میگرفت .هنگامی "اومسیس" نامی یک انار بسیار بزرگی به
او هدیه داد .پادشاه آن را گرفته گفت:
به مهر س��وگند اگر شهرها به دست این مرد سپرده شود شهر کوچکی را
بسیار بزرگمیگرداند.
باری راه میرفت کس��انی هدیه هایی پیش میداش��تند .کارگر بینوایی که
به هیچ چیز دسترس نداشت به چوبی که در کنار راه بود دویده دو کیف
خود را پر آب س��اخته به عنوان هدیه یش پادش��اه آورد .ارتخشثر از این
کار او چندان خرس��ند گردید که یک ق��دح زرین و یک هزار دریک پول
برای او فرستاد()...همیشه رسم بر آن بود که بر سر خوان پادشاه جز مادر
و زن عقدی او نمی نشس��ت(آن یکی باال دست شاه و این یکی زیر دست
او) .ولی ارتخش��ثر دو برادر کوچک خود اوس��تانیس و اوکاثریس را نیز بر
سر خوان خویشمی نشاند.
آنچه بیش از همه مایه ش��گفت و خرس��ندی همه ایرانیان بود داس��تان
گردونه (عرابه) زن او "استاتیرا" بود که همیشه چون در برون پیدا میشد
پ��رده های آن را پایین میآوردن��د و به همهزنان ایرانی اجازه میدادند که
نزدیک آن آمده به بانوی کشور خود درود بگویند و از اینجا مردم آن زن
را سخت دوست میداشتند».

هنگامی که نوش��ته های افرادی چون هرودوت ،پلوتارک ،دیودور و دیگر
نویسندگان یونانی درباره فساد اخالقی پارسیان را می خوانم ،ناخودآگاه
به یاد شاهان قاجار میافتم که پس از سفر به کشورهای فرنگی و مشاهده
پیشرفتهای صنعتی و تمدنی آنان ،به جای اصالح وضع رقت بار کشور و
مل��ت خویش و برای پر کردن عقده ها و کینه های پنهان خویش ،اغلب گزنفون و ستایش از صفات نیک کوروش کوچک
جوامع اروپایی را به فس��اد اخالقی متهم و حتی تمدن و حکومت آنان را
محکوم به مرگ و نابودی میدانس��تند! در واقع عادت بر این بوده اس��ت "لشکرکشی کوروش،ترجمه وحید مازندرانی،ص:"76

«همگ��ی برآنند که کوروش (دوم) پ��س از «کورش بزرگ» بیش از همه
اه��ل پارس دارای روش و منش پادش��اهی و برازنده ترین نفر برای احراز
مق��ام فرمانروایی بود .زی��را اوالً هنگامی که هنوز جزو نوباوگان و به اتفاق
ب��رادرش و ک��ودکان دیگر مش��غول تحصیل بود ،از هم��ه جهات بر تمام
همش��اگردی های خود برتری داشت .چه همه فرزندان بزرگان پارس در
دربار پرورش می یابند و در آنجاست که استعداد رازداری و بردباری را به
حد کمال می آموزند و به هیچ وجه هر رفتاری که پست و خوار باشد ،در
میان آنها دیده و شنیده نمی شود .کودکان همواره سیمای مردان برازنده
ممتاز را در جلوی چش��مان خوی��ش دارند ،یعنیافرادی که مورد احترام
پادشاهند و همچنین وضح و حال آن کسانی را که فاقد قدر و منزلت اند.
اطف��ال درباره این طبقه نیز مطالبی میش��نوند و بنابراین از اوان کودکی
میآموزند چگونه فرمان دهند و نیز چگونه تس��لیم و فرمانبردار باش��ند .و
نیز ش��هرت داش��ت کورش اوالً در میان همساالنخود از همه سادهتر و
کامال بیآالیش بوده و حتی بیشتر از همقطاران پائینتر از خویش نسبت به
ارش��دان اطاعت مینمود .ثانیأ به اسب عالقه بسیار و در سوارکاری مهارت
سرش��ار داشت و می گفت ه اند شوق فراوان نس��بت به تحصیل و آموزش
مینمود و در تمرین های نظامی هشیاری و چاالکی عجیب نشان میداد و
در زوبین انداختن و تیراندازی نیک ماهر بود.
()...این نکته هم نیک آش��کار بود که هر گاه کس��ی نسبت به او نیکی می
نمود یا خیری به او می رس��انید و یا آنکه س��بب صدمه هایی می گردید
همواره میکوشید متقابال قدرت جبران یا قصاص نشان دهد و در واقع نقل
میکرده اند که یکی از خواس��ته های قلبی او این بوده اس��ت ،که آن قدر
زنده بماند تا بتواند خوبی سایرین را در حق خود دو چندان تالفی کند و
آسیب از ناحیه دیگران را سخت قصاص دهد و خالصه از عهده نیکی و یا
بدکرداری دیگران درس��ت برآید .به همین جهات هم بوده است که بیش
از همه بزرگان زمان ما طرفدار داش��ته و بسا کسانی که با اشتیاق فراوان
او را ضامن و حامی مال و سامان و حتی وجود خویش محسوب میداشته
اند ولی از طرف دیگر هم احدی امکان اظهار این ادعا را نداشت که او به
کسی حق و یا اجازه دهد که آلت ریشخند یا نیشخندش سازند .برعکس
درباره این قبیل عناصر هیچ رحم و گذش��تی نداش��ت و بارها در طی راه
لشکرکش��ی افرادی دیده ش��ده بودند که بهمین جهت پا یا بازو یا چشم
خود را از دست داده بودند .از این رو در قلمرو کوروش هم یونانیان و هم
چریکهای بیگانه اگر خطا نمیکردند در عین آسودگی به هر جا حق رفت
و آمد داشتند و میتواستند آنچه می خواستند همراه بردارند».
هرودوت ،پلوتارک ،ویل دورانت ،اومس��تد و دهها مورخ و نویس��نده دیگر
ع��ادت کرده اند که روحیه نرم و انعطاف پذیر ش��اهان هخامنش��ی را به
سست عنصری و کردار زنانه آنان تعبیر کنند .با این حال ،همین مورخان
و مفسران هنگامی که به سنگ نبشته داریوش و برخورد جدی و جسورانه
وی با ش��ورش کنندگان می رس��ند ،از داریوش ،شاهی سنگدل و بیرحم
و درنده خو می س��ازند! این همان مرضی است که با کتاب تواریخ شیوع
یافت و با پیروی های کورکورانه دیگر نویسندگان یونانی روز به روز بیشتر
گسترش پیدا کرد .عامل این بیماری هم ویروس بدبینی است که دوست
دارد بخشش و بزرگواری انسان ایرانی را به تجمل پرستی و نیز قدرتمندی
پارسیان را به جبر و استبداد ذاتی شاهان هخامنشی تعبیر کنند!
این نوشتار ادامه دارد...

اقتصاد در اسالم ودین بهی (زرتشت)
برگردان  :آرمین

اخالق اقتصادی از نظر وبر انگیزه های عقالنی برای عمل هس��تند( .نک.
وب��ر )303:1384،اما به طور مفصل تری می توان گفت ،اخالق اقتصادی
در واقع ارزش��های دینی حاکم و جهت دهنده به فعالیت های اقتصادی
جوامع انسانی است.
مس��لمانان در دوره طالیی اسالم و بین قرون سوم تاششم هجری قمری
س��ردمداران پیشرفت علمی و اقتصادی در جهان محسوب می شدند.که
البته این پیش��رفت ها تحت تاثیر اخالق اقتصادی دین اسالم ایجاد شده
ب��ود.در قرآن در مورد دنی��ا اگر چه در نکوهش دنیا و پس��تی آن آیاتی
وج��ود دارد ام��ا آیاتی نیز وجود دارد که بر ارزش��مندی دنیا و س��عادت
دنی��وی تاکید می کند.این رویکرد قران به دنیا م��ی تواند و این قابلیت
را دارد تا برای حرکت کردن مس��لمانان به سمت توسعه و نوسازی مورد
عنایت قرار گیرد.همانطور که در قرون س��وم تا ششم این دنیا ارزشی در
جهان اس�لام وجود داشته و در پیشرفت مس��لمین اثر گذار بوده است .
به همین ترتیب تاکید دین اس�لام بر خرد گرایی و نیز تاکید بر کس��ب
علم و دانش که در متن قرآن به آن تاکید فراوانی ش��ده است و در عصر
طالیی اس�لام نهضت ترجمه را در بین مس��لمین ایجاد کرده  ،به عنوان
یک از پیش نیاز های توسعه و پیشرفت اقتصادی می تواند همگام با نیاز
های روز در جهت پیش��رفت و توسعه ملل مسلمان و کشورهای اسالمی
مورد تاکید و توجه دوباره قرار گیرد همچنان که مس��لمانان کش��ورهای
ایران  ،مالزی  ،ترکیه و برخی دیگر از کش��ورهای اس�لامی در این مسیر
به پیش��رفتهای بس��یاری دس��ت یافتند و در این بین با استفاده از علم
و تقویت نظام دانش��گاهی و آموزش��ی کش��ورهای خود در مسیر توسعه
حرکت کرده اند و این راه می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورهای
اس�لامی باش��د .اهمیت توجه به علم و دانش به حدی است که بسیاری
از اندیش��مندان این عامل را مهمترین عامل از برای رس��یدن به توسعه
می پندارند( .نک.ازکیا)62:1377،توصیه دین اسالم به تجارت به عنوان
ش��یوه تولید برترسبب شده تا عم ً
ال شرایط ظهور انسان های برون گرا و
جهانی اندیش در بطن ملل مس��لمان شکل بگیرد .تجار مسلمان در اوج
تمدن اس�لامی به دور ترین نقاط دنیا س��فر می کردند.ایرانیان و اعراب
مسلمان در چین  ،اندونزی  ،هند  ،اروپا و سایر نقاط جهان پراکنده شده
و موجبات پیش��رفت های اقتصادی عظیمی را در کشورهای هدف سبب
ش��دند .ایرانیان مسلمان در زنگبار( عمدتاً ش��یرازیها) سبب دگرگونی و
بهبود اقتصادی این س��رزمین را در سواحل ش��رقی آفریقا فراهم کردند
و البت��ه در این بین بس��یاری از آفریقایی های منطقه بواس��طه صداقت
و تالش این گروه به اس�لام گرویدند و در جهت س��ازندگی کشورش��ان
بیشتر تالش از خود نشان دادند.برون گرایی به عنوان پیشنیاز توسعه در
بطن دین اس�لام وجود داشته و دارد و در عصر حاضر نیز می تواند برای
مس��لمین به عنوان یک ابزار قوی برای رس��یدن به توسعه مورد استفاد
قرار گیرد.تاکید دین اس�لام برنظم از این جنبه قابل توجه است که این
عامل از ارکان تش��کیل بوروکراس��ی مدرن ونیز از پیشنیاز های رسیدن
به توس��عه و پیشرفت محسوب می شود.رسیدن به سطح توسعه یافتگی
بدون ایجاد نظم در همه ارکان زندگی و حرکت در جهت مدرنیزاس��یون
امکان پذیر نیس��ت و اس�لام در درون خود این ارزش مثبت اقتصادی را
در خود جای داده اس��ت که باید بیشتر توس��ط مفسرین و اندیشمندان
مورد توجه و در زندگی روزمره و همه س��طوح برای رسیدن به توسعه و
پیشرفت مورد استفاده همه جانبه قرار گیرد.همچنین تاکید بر همکاری
و تعاون که در دین اس�لام بر آن تاکید زیادی شده است در طول تاریخ
از مهمترین عناصر فراهم آرونده مشارکت اجتماعی مسلمانان در فعالیت

های اقتصادی اجتماعات مسلمان بوده است .مشارکت اجتماعی از سوی
راج��رز و بس��یاری دیگر از احبنظران توس��عه به عنوان عن��ار الزم برای
رس��یدن به توسعه شناخته شده است .رش��د بخش سوم و سازمان های
خیریه در غرب و ممالک توس��عه یافته بیانگر اهمیت مشارکت اجتماعی
و همکاری مردم در زندگی اجتماعی جهت دس��تیابی و حرکت در مسیر
توسعه پایدار است.عقالنیت اقتصادی و جستجوی حداکثر سود به تعبیر
وبر از پیش نیاز های س��رمایه داری و توسعه صنعتی شناخته شده است.
در اس�لام این جستجوی حداکثر س��ود منع نشده است بلکه به تعبیری
این جس��تجوی حداکثر س��ود تنها در صورتی مجاز پنداشته شده است
که نخس��ت از طریق کسب و کار حالل و شرعی ایجاد شده باشند و دوم
اینکه از قبال دستیابی به حداکثر سود آسیبی به سایر اقشار جامعه وارد
نشود.کس��ب حداکثر سود به تعبیر وبر در بین همه انسان ها وجود دارد
و اینگونه نیس��ت که مشخصه صرف انسان پروتستان غربی باشد و اسالم
نیز با ش��روط فوق با ان موافق است چرا که الزمه و محرک فعالیت های
اقتصادی محس��وب می شود.در مورد عنصر ارزشمندی کار و تالش دین
اس�لام کار یدی را بس��یار ارزشمند می پندارد .س��یره و زندگی شخص
پیامبر و نزدیکان وی س��بب ش��ده تا الگوی مناسبی در این زمینه وجود
داشته باشد .بدون شک دستیابی مسلمین به تمدن اسالمی بدون وجود
روحیه کار و تالش میسر نبوده است.اسالم با صرف سخت بودن کار برای
ارزش��مندی آن مخالف اس��ت اما با تقدس بخش��یدن به کار و همردیف
ک��ردن کار و تالش در صف جهاد و عبادت موجب ایجاد روحیه مضاعف
در بین مس��لمانان در طول تاریخ شده اس��ت و این عامل هم اکنون نیز
با نیاز های الزم برای رس��یدن به توسعه و صنعتی شدن همخونی دارد.
عوامل دیگری نیز به عنوان عناصر پیش��برنده و محرک مثبت در توسعه
در دین اسالم وجود دارد و مسلمانان با تکیه بر آن می توانند از مرز سنت
گرایی به عنوان مهمترین مانع رسیدن به توسعه و دگرگونی اقتصادی در
زندگی ش��ان از آن س��ود ببرند  .لذا می توان نتیجه گرفت شرایط ارزش
الزم برای رس��یدن به توس��عه در بطن اسالم موجود است و از این جهت
اس�لام نه تنها منافی و مانع توسعه نیس��ت بلکه با تشویق مسلمانان به
بهبود ش��رایط خویش و بس��ط رفاه در جامعه آنان را در برای گام نهادن
در مسیر توسعه تشویق می کند .همانگونه که مسلمانان در قرون سوم تا
شش��م به پیشرفت های عظیم علمی و اقتصادی دست یافتند هم اکنون
نیز ب��ا تکیه بر اخالق اقتصادی دین اس�لام می توانند ازاین ارزش��های
اقتصادی دینی برای بهبود شرایط زندگی خویش و جبران عقب ماندگی
های زندگی اقتصادی ش��ان از آن بهره مند ش��وند.در مورد دین زرتشت
نیز به نظر می رس��د متغییر ها و عناصر اخالق اقتصادی دین زرتش��ت
تضادی با توس��عه  ،صنعتی شدن و مدرنیسم نداش��ته باشند.به عبارتی
دین زرتشت دینی است سازگار با نیاز های روز و توسعه و صنعتی شدن.
توسعه یافتگی پارسیان هند دلیل مهمی بر تناسب دین زرتشت و توسعه
است.تاکید بس��یاری که دین زرتشت بر ارزشمندی دنیا  ،بهره مندی از
دنیا و نعمتهای روی زمین ،تاکید بر اسایش و رفاه از ارزشهایی است که
در گرایش و ایجاد انگیزه برای سازندگی و پیشرفت نقش اساسی داشته
اس��ت .همچنین تاکید بسیار زیاد دین زرتش��ت بر خرد و خرد گرایی و
عل��م آموزی به نظر می رس��د از مهمترین عناصری ب��وده که ایرانیان با
تکیه و توس��ل به آن تمدن را در ایران باس��تان در زمینه های گوناگون
صنعتی  ،پزش��کی  ،نجوم  ،کش��اورزی  ،سدسازی و راه سازی( به عنوان
زیر بنای توسعه)  ،اقتصادی و ..به اوج رساندند.الزم به ذکر است دانشگاه
جندی ش��اپور در ایران باس��تان بزرگترین مرکز پزش��کی آن روز دنیای
ش��رق محسوب می شد که مدرسینی حتی از یونان  ،هند و مصر در آن
تدریس می کردند.خدمات خاندان بختیشوع به عنوان اساتید و پزشکان
نامدار ایرانی این دانش��گاه حتی بعد از اسالم نیز مورد استفاده مسلمین
و خلفا عباس��ی قرار گرفت( .نک.کرامتی )25:1380،الزم به ذکر اس��ت

خردگرایی همواره از سوی صاحبنظران توسعه به عنوان یکی از مهمترین
پیش نیاز ها و عناصر توس��عه وپیش��رفت اقتصادی شناخته شده است و
دین زرتش��ت از این جهت سرش��ار از آموزه ه��ای مبتنی بر خرد گرایی
اس��ت و از این جهت این آموزه عنصر پیشبرنده در مسیر توسعه در دین
زرتشت شناخته می شود که با نیازهای زندگی مدرن نه تنها تضاد ندارد
بلکه الزمه زندگی مدرن و توسعه یافته محسوب می شود.
به نظر می رسد تاکید دین زرتشت بر نظم و قانون یکی از مهمترین پایه
های شکلگیری دیوانساالری در ایران باستان بود.در ایران باستان و پس از
اسالم دیوانساالری و بوروکراسی که ایجاد شده بود بسیاری از ویژگیهایی
که وبر در مورد بوروکراسی نامبرده وجود داشت .اولین دیوانساالری بزرگ
دنیا در زمان داریوش هخامنش��ی در ایران ایجاد ش��د .این بوروکراس��ی
ابداعی ایرانیان عصر هخامنش��ی بعدها در عصر ساس��انیان توسعه یافت .
تاثیر پذیری اروپاییان از این بوروکراس��ی منظم و منس��جم به حدی بوده
است که ویل دورانت می نویسد :سرچشمه رسوم دیپلماسی اروپا و آمریکا
را میتوان در دربار پادشاهان ایران جست.( .دورانت )169:1385،مطمئناً
تمدن عظیم ایران باستان ( بویژه امپراطوری هخامنشیان ) بدون تکیه بر
نظم و س��ازماندهی نمی توانسته به آن حد اعلی برسد.وبر و اندیشمندان
توس��عه  ،از نظم به عنوان یکی از مهمترین ارکان های رسیدن به توسعه
یافتگی یاد می کنند.در دین زرتش��ت بر مس��ئولیت شناسی و مشارکت
اجتماعی تاکید بس��یاری شده اس��ت.خیر و نیکی در کنار دیگران معنی
پیدا می کند.راه رستگاری در دین زرتشت از مسیر حرکت در جهت خیر
همگانی می گذرد .زرتش��ت در گات ها پیروانش را تش��ویق می کند تا به
یاری یکیدیگر بش��تابند.راه رستگاری اخروی از مسیر کمک به دیگران و
آبادی زمین می گذرد و به تعبیر اوس��تا  ،خوش��بخت کسی است که در
جستجوی خوشبختی دیگران باشد.این روحیه به نظر می رسد در توسعه
و پیش��رفت پارس��یان هند در حال حاضر نقش مهمی ایفا کرده باش��د و
میزان همبس��تگی باالی این اقلیت زرتش��تی در هند عالرغم همزیستی
و هماهنگ��ی ف��وق العاده با بومیان هند  ،می تواند ش��اهدی بر این مدعا
باشد.به نظر می رسد یکی از مهمترین متغییر ها و عناصری که پیشرفت
اقتصادی زرتشتیان را در طول تاریخ رقم زده است نفی تقدیرگرایی است.
زرتشتیان همانگونه که در فصل پنجم توضیح داده شد سرنوشت از پیش
تعیین شده را را قبول نداشته و مشیت الهی را همان قانون پایدار رسیدن
ه��ر کس به ح��ق خود با تالش خود می دانند .این عنصر در بس��یاری از
ادی��ان توحیدی وجود ندارد.راجرز تقدیر گرایی را از موانع روانی توس��عه
می پندارد  .همچنانکه بس��یاری دیگر از اندیشمندان نوسازی و مدرنیسم
بر این باورند( .نک.ازکیا)115:1377،در مورد عقالنیت اقتصادی نیز آیین
زرتشت به ارزش��های مورد نظر وبر نزدیک است.جستجوی حداکثر سود
با توجه به ارزش��مندی رفاه و س��عادت مادی در دین زرتشت یک ارزش
اس��ت .دین زرتشت تنها دین بزرگی است که در آن ثروت یکی از مالک
های برتری انسان ها محسوب می شود.تاکید دین زرتشت بر مختار بودن
انس��ان در برگزیدن سرنوشت خویش و محاسبه گری به نظر می رسد در
پیش��رفت های زرتش��تیان در طول تاریخ در ایران باستان و پس از آن در
هند بی تاثیر نبوده باش��د.اگر چه این عقالنیت از تمامی مولفه های مورد
نظ��ر وبر برخوردار نبود.یکی از عناصری که س��بب ش��ده تا احتماالً دین
زرتش��ت در ایران باس��تان نتوانسته نوعی س��رمایه داری مورد نظر وبر را
بوجود بیاورد تاکید بر کش��اورزی به عنوان ش��یوه تولید برتر اس��ت .این
تاکیدات دین زرتشت بر کشاورزی که البته تاثیرات عمیقی در طول تاریخ
بر زندگی زرتش��تیان و ایرانیان داش��ته به نظر می رسد از موانع صنعتی
ش��دن ایرانیان زرتشتی بوده است .زمین و کش��اورزی هنوز هم در ایران
با گذش��ت قرن ها مقدس و ارزشمند است.از سوی دیگر متغییری به نام
ارزش��مندی کار و تالش همواره محرکی برای زرتش��تیان در طول تاریخ
بوده تا هر سرزمین را که در آن زندگی می کنند به هایت آبادانی برسانند

و آبادانی است که در دین زرتشت از آن به عنوان راه رستگاری زرتشتیان
و عامل خشنودی اهورا مزدا نامبرده شده است.تمدن عظیم ایران باستان
 ،حفر قنات های بسیار طویا و ارزشمند پیشرفت پارسیان هند در پس از
اسالم احتماالً تحت تاثیر همین آموزه های دینی بوده است.
با توجه به موارد فوق به نظر می رس��د هم دین زرتشت و هم دین اسالم
با توجه به شواهد تاریخی و مستندات علمی نه تنها مانع توسعه و توسعه
یافتگی محسوب نمی شوند بلکه بسیاری از ارزشهای اقتصادی دینی مورد
تاکید این ادیان که در باال بدان اش��اره ش��د از عناصر پیش��برنده و مورد
نیاز توس��عه محس��وب می شوند و این دو دین تقابلی با مدرنیته و توسعه
یافتگی ندارند بلکه الزم اس��ت تا این ارزش��های مثبت و س��ازنده بیشتر
شناس��ایی و برجس��ته و مورد اس��تفاده قرار گیرند .نکته مهم اینجاست
که هر دو دین اس�لام و زرتش��ت بر برابری فرصت ها در مس��یر توسعه و
پیش��رفت تاکید می کنند .مقوله ای که گون��ار میردال آن را مهمترین و
مناسبترین ارزش برای توس��عه می داند( .نک .زاهدی )103:1382،و در
هر دو دین هدف توسعه در نهایت کاهش و از بین بردن نابرابری بین همه
اقشار و طبقات مردم است

