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  ايــرانی ـــومق

گوئيم يک زندگی دور و دراز در يک سرزمينِ مشخص را در  سخن می» قوم«تی از ما وق
ی شگفت از ائهزار سالۀ تاريخی داستاهن در يک سفرِ طوالنی چندين کە کنيم ذهنمان جمسم می

گونی را برای ما  حتوالت و فرازها و نشيبها و افت و خيزها و کاميابيها و ناکاميهای گونه
که چيزی جز سرگذشتهای ديرينۀ ۔ شگفت ایاين داستاهن کە يابيم  میگويد؛ و عالقه بازمی

  . کنيمبازخوانی را ۔خودمان نيست

  سرزمينِ آريان

خود گرفت از زماهنای بسيار دوری مسکن  بەزمين ايراندر تاريخ جهان نام  کە سرزمينی
هپناور پراکنده در سراسر اين زمين  کە مشاری از قوم بزرگ آريا بود مجاعات متعدد و قبايل بی

 و آمودرياشد، زمينهای مياِن دو روِد بزرگ  اين سرزمين از تاجيکستاِن کنونی شروع می. بودند
 سرزمينِ بيشينۀگرفت،  می در بر را) اند که اکنون در ازبکستان و ترکمنستان واقع (سيردريا

 را) اکستان استر پپارۀ بزرگترش دکه اکنون (کُران  شد، َمک یافغانستاِن کنونی را شامل م
سوی شرقی و غربیِ  نورديد، در مشال شامل سرزمينهای دو میشد، ايراِن کنونی را در شامل می

رسيد، در غرب شامل سرزمينهای شرقی و  کوههای قفقاز می بەشد و  میدريای مازندران
ه ک(شد   امروزی بود، و سرزمينهای کوهستانی کردستاِن بزرگ را شامل میدرياچۀ وانجنوبیِ 

» فالت ايران«مهۀ اين سرزمينها را ).  ترکيه و عراق استکشورهای در های اصليش پارهاکنون 
در اوستا  کە گونه گوئيم، آن  ما فالت ايران میچە  بەآن اين سرزمينهایساکناِن باستان. دنامن

است، و » جايگاه نشيمنِ آريان«معنای لفظيش  کە گفتند،  میجا  وائیَءاَيريان ،آمده است
  .زمين گوئيم ، و ما ايرانزمين آريانشود  تلفِظ امروزينش می

 ترين اثر دينی قوم آريا و مربوط کهنکە ) ِمهر َيشت(  يَشتميترَ ۱۴ و ۱۳در بندهای 
يعنی قلۀ  (هرابُرزاز فراز کوه » ميتَر«ده کە ايزد هزارۀ دوم پيش از مسيح است تصريح شبە

در  کە  است رودخانه نام برده شدهچهارکند؛ و از  میسرزمينهای آريايی را نگهبانی ) دماوند
و » کَت ايش«سرزمينهای آريايیِ زيرِ خورشيِد باالی هراُبرز در سغد و خوارزم و مرو و هرات و 

رسد بر فراز ميانۀ  ميانۀ آمسان می بەيعنی خورشيد وقتی در نيمۀ روز. اند روان» َپئورت«
رت ديگر، هراُبرز در وسط سرزمينهای آريايی قرار عبا بە.گيرد سرزمينهای آريايی قرار می
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. گرفته است، و سغد و خوارزم و مرو و هرات خبشهای مشالی و شرقیِ سرزمينهای آريايی است
ترتيب، ايراِن کنونی در هزارۀ دوم پيش از مسيح خبش غربی و جنوبی سرزمينهای  با اين

 گاِه  نشيمنی مازندران نيز سرزمينِداده و مهۀ سرزمينهای شرقی دريا آريايی را تشکيل می
  .آريان بوده است

 هبترين سرزمين جهان است، ولی جا  وائیَءاَيريان کە  آمدهونديداددر آغازِ کتابِ 
ا اقوام ديگر چشم طمع پسنده کرده است ت اهوَرَمزدا سرزمينهای هر قوم ديگر نيز نزد آن قوم دل

نِ در مهان بندهای خنستي. ندآي نهآريان بربە جا ندوزند و درصدد تعدی  وائیَءاَيريان بە
 رود ارس گسترده است؛ و جا تا سرزمينهای مشالیِ  وائیَءونديداد تأکيد شده کە اَيريان

  .کند  سرزمينهای آريايیِ واقع در مشال رود ارس میسخِتسرمای  بەئی نيز اشاره
ی غيرِآريايی ، در خوزستاِن امروزی، قوم آريادر مهسايگی جنوب غرب قومِ بزرِگ

اند، و اسناد  ناميده شده) َرفت مثلِ( ما با نام قومِ َخوج در اسناِد تاريخیِ کە جاگير بودند
در . اند ياد کرده) مردمِ سرزمينِ باال/ ها يعنی بااليی(تاريخی بابِل و آشور از آهنا با نام عيالم 

، در نيمۀ جنوبی عراق مهسايگی غربیِ قوم آريا در سرزمينهای حوضۀ رودهای دجله و فرات
  .در جای خود آهنا را خواهيم شناخت کە زيستند رودان می  ميانکنونی، نيز اقوام بومیِ

علِت در دست نبودِن اسناِد مکتوب، ما اطالع چندانی دربارۀ متدن قومِ آريا در دوراِن  به
 زيرِ زمين بيرون شناسی از در کاوشهای باستان کە هائی دورِ تاريخ نداريم، ولی اشياء و ساخته

آهنا از زماهنای بسيار دورِ تاريخ در مجاعات متعدد و پرمشاری  کە دهد آمده است خرب از آن می
جانشينی در جممتعات روستايی بوده، تشکيالت حکومتیِ حمدود حملی  دارای متدِن يک

  .اند  بودهپرور دامداشته، و کشاورز و 
 کە شود دست آمده است معلوممان می بەیشناس تا کنون در کاوشهای باستانچە   آناز

در حوضۀ رودهای کارون و  کە متدن قوم آريا در هزارۀ دوم پيش از مسيح در مقايسه با متدهنائی
 در حوضۀ رودهای دجله و فرات در عراقِ کنونی شکل گرفته بود، نيزکرخه در خوزستان، و 

، و متدن »متدِن عيالم«ن را اکنون متدن حوضۀ کرخه و کارو. رفته نبوده است چندان پيش
  .نامند می» رودان متدِن ميان«حوزۀ دجله و فرات را 

سازد   قوم آريا را در هزارۀ دوم پيش از مسيح از ديگر اقوام جهاِن باستان متمايز میچە آن
 اخدايانشان عموًمکە   بلپرستانه داشتند و نه نياپرستانه؛ اينها نه عقايد بت کە آن است

ترين  مهم. پيامربشاه هم نداشتند. ناميم می» مظاهر آمسانی«ما آهنا را  کە دذاهتائی بودن
/ مهر (ميترَ) فلک (وارُنَە.  بودندبادخدايان قوم آريا خورشيد و ماه و اختران و آذرخش و 
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، )عطارد/ تير (خشَتريَە، )مريخ/ هبرام (وَرَهران، )زهره/ ناهيد( اَناهيتَە ،)فروغ خورشيد
نور و / آذر (آتَر، )پرور نسيم روح( گُواتَە، )نتوفانيروی  (وايو، )برقِ آمسانی/ شآذرخ (ايندِرَ

 قوم آريا ذاهتائی ايزدانمهۀ .  قوم آريا بودندايزداِن گوناگوِن) آتش سوزنده (آگنی، )حرارت
نيروی خويش  بەهای طبيعی َتَجلّی يافته بودند تا جهاِن انساهنا را در پديده کە آمسانی بودند

بر طبيعِت پيرامون و زندگی انسان داشت  کە  بنابر تأثيریايزدانهرکدام از اين . اره کننداد
 داوِ ريگدر کتابِ کە  چنانميتَر و واُرَنە مقام خنست را داشتند، . شد  واقع میستايشمورد 

  .آيد مهراِه هم می بەدو در نيايشها  نام اينالًمعمو) هند بەکتاب آريان مهاجر(
اکنون  کە رفت کار می بەمهان مفهومی بەزبان آريايی يک صفت جمرد بود ودر » ميتَر«

 »مهربان«از مهين صفت جمرد است واژۀ . مهر، حمبت، دوستی: رود میکار  بەدر زبان پارسی
 و بيداری زندگی کە خبش و مهرآفرين بود گر و حيات  روشنايزِدميتَر . » مهردار پاس«معنای بە

دانستند و بنابر عقيدۀ آريان مهۀ خوشيها و لذهتا از او ناشی  او میو حرکت و فعاليت را از 
 ادامه یزندگ  تا انسان و جانور و گياه بە کرد  و نظارت میتابيد روزه بر جهان می شد، مهه می

برای ريزش  دهند؛ تغييرِ فصول و آمدن هبار و تابستان و پائيز و زمستان و فعاليتهای اَناهيَتە
 و آبسنت کردن مادگان از ها  و ميوهو درختانها  بوته ها و  سبزه رودها و رويشباران و جاری شدن

جا را روشن  تابيد، مهه او بر جهان می. ميتَر جتسم مهرِ عام و مطلق بود. شد او دانسته می
اش تغيير  جا حضور داشت، و با گَرِدشِ روزانه رسيد، در مهه جا می مهه بەکرد، پرتوش می

موجوداِت آورد برای مهۀ  او فرامی کە تغييراتی. شد رۀ طبيعت را باعث میفصول و تبديل چه
هيچ موجودی کينه  بەاو. شد  و برای مهۀ انساهنا بود و شامل مهۀ نيکان و بدان میروی زمين

 کە  آمدهمهر يشتدر سرودهای باستانیِ . شد دات میشامل مهۀ موجو کە نداشت و رمحتی بود
 ميترايند، ولی  راستينِايند اگر کردارشان چون ميتَر باشد ستايندگاِنست ميتَر را می کە کسانی

کردار باشند  نيککە   آنجای بەاگر کردارشان چون ميتَر نباشد ستايندگان دروغين ميترايند، و
پيماهنا وفا ورزند کە بە  آنجای بەند و استآور مهرورز باشند خشمکە   آنجای بەکنند و بدی می
ند؛ اينها در  استورز موجودات و مردم حمبت ورزند کينه بەنسبتکە   آنجایە باند و شکن پيمان

رسند ولی قلبشان از راستی و نيکی و  نظر می بەاِن راستين ميتَرگر ستايشظاهرِ کردارشان 
  ١.دور است بەعدالت

 دارندۀ مجيع فضايل است؛ و کسی کە در بر در اينجا ميتَر با صفتی توصيف شده است
 ميتَر منونۀ واالی فضايل باشد و از مهۀ رذايل دوری جويد؛ و مهچونستايد بايد   میميتَر راکە 

                                                 
  .۱۳۹۔ ۱۳۷، ۱۱۱۔ ۱۰۴، ۲۹/ ۱۰يشتها، . 1
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تاَبد و برکاِت فصول سال را برای  مهۀ هستی نظر لطف دارد و بر مهه می بەميتَر کە گونه مهان
ها مهر بَورَزد و مهرورزيش شامل مهه  مهۀ هستی بەآوَرد، انسان نيز بايد مهۀ موجودات فرامی

  .کس و هيچ چيز دريغ ندارد مهه چيز باشد و امکانات خويش را از هيچکس و 
اراده و تدبيرش باران  کە بە بارندگی و باروری و رويش و زايندگی بودايزِد»  اَناهيَتە«

) زنان و جانوراِن ماده(روئيدند و مادگان  افتادند و گياهان می جريان می بەباريد و رودها می
نيز شامل مهۀ  رمحِت اَناهيَتە. يافت انسان و حيوان و گياه ادامه میشدند و زندگی  آبسنت می

نيز برای ايرانيان يک ذاِت  يعنی اَناهيَتە. سبب ستودنی بود مهين بەشد و موجوداِت زنده می
چيز را  کس و مهه  او مههمهچونچون او کند، و مهانسان وظيفه داشت خودش را  کە مقدس بود

ذراء  اَناهيَتە معادل َع ظاهریِمعنای. چيز برسد کس و مهه مهه بەشدوست داشته باشد و برکات
  . ولی مفهومش مهچون آهنا نيستو معصومه در زبان عربی است

 کە مردم آموخته بود بەاو. داد  نربد را ياد می رزم و نيروخبش بود و فنونايزِد»  خَشترَيە«
 برابر درندگان تيزچنگالی چون شير و افزار بسازند و برای دفاع از خود و افراد جامعه در جنگ

 داد هربان ياد میر   بەنيز. پلنگ و برب و گرگ، و در برابر جتاوزهای دمشنان از آن استفاده کنند
  .ه امور جامعه را تنظيم و جامعه را اداره کنندکە چەگون

شت دا در سرمای زمستان خانه را گرم می کە آفرين بود  حرارت و گرمیايزِد) آذر(» آَتر«
َمن بودند در  ساختۀ اهری کە زدگی منيرد، و خانه را از آسيب جانواران موذی تا انسان از يخ

انسان  کە بەکردند داشت؛ زيرا هرجا آتش روشن بود جانوراِن موذی جرأت منی امان می
او  بەترسيدند و َمنی از آن می نيروهای اهری کە نزديک شوند، و اين مهه از نيروی آذر بود

داشت گوشت جانوران را با   انسان را دوست میکە  آذر چون،بعالوهشدند؛  منینزديک 
  .درست مباَند  و نيرو بگيرد و تنپخت تا انسان خبورد و لذت بربد حرارتش می

 گياهان و جانوران را با خودش) يعنی گَردۀ ختمِ(َبرِ  کە گرد بود نسيمِ جهان» گُواَتە«
وزيد و گياهان  انوران بارور شوند و زاد و رود کنند؛ مهواره میپراکند تا گياهان و ج جا می مههبە

از  کە ابرها را. داشت تا بار و بر دهند و در خدمت سعادت انسان باشند و درختان را شاداب می
آورد تا  سرزمينهای آريايی می بەبارِ اهانيتە برخاسته بودند از جاهای دوردست دمِ رمحت

گُواَتە بسياری از حشراِت آزاررسان را از انساهنا دور نيز، . نندباران ببارند و برکت ايجاد ک
ها و گياهان و درختان مهواره  افزا بود، و بوته گواَتە شادی. زدود کرد، و گرما را نيز می می

  ١.خواندند رقصيدند و سرود می  او میدر برابرشادمانه درحال نيايش او بودند و 
                                                 

است تا امروز در زبان بلوچی استعمال » باد«کە تلفظ کهنِ » گُوات«درخورِد يادآوری است کە . 1



۲۳ ايران پيدايش

کرد، و مرگ و مير  ت انسان در اين زندگی را او تعيين می تقدير بود، سرنوشايزِد» واُرَنە«
قلمرو واُرَنە در جهاِن اختران در . ُبرد عالَمِ خودش می بەفرستاد و انساهنا را برگرفته را نيز او می

مهان  بە»َچرخِ فلک«واُرَنە معادلِ . گرفت می در بر کرانه را زير آمسان بود و سراسر فضای بی
در زبان انگليسی » هيوِن«و معادل (در ادبياِت فارسی آمده است   کەمعنای فلسفی است

مهچون مهتای يک  کە ئی آمده است گونه بەی آرياِن ِهندودا وصف واُرَنە در ريگ). است
 »روزگارِ گذرنده«دهندگاِن  سامانبا اين تعبير، واُرَنە و ميتَر . جفت در کنار ميتَر قرار دارد

 آمد و شدشان کە يابد روز و شب حتقق می) تعاقبِ(مهیِ  ه در پی گذرند، و اين روزگارِنداست
  شب وايزِد، و وارنە  و روشنايی روزخبش و ايزِد هستیميتَر . تدبير واروَنە و ميتَر استبە

جهانی، و وارُوَنە ايزِد زندگیِ  ميتَر ايزِد زندگیِ اين .روای جمموعۀ ستارگان بود  فرمانتاريکی و
  .جهانی بود آن

جايگاهشان در زير آمسان بود و گردانندگان امور جهان و انسان  کە ايزدانفراز اين بر 
از  يکی.  آمسان بوددو برادر بودند و جايگاهشان فرازِ کە بودند، دو آفريدگار وجود داشتند

اين طرز فکر رسيده  بەآريان در زماهنای بسيار دوری. دَيوَ بود و ديگری اَهورَدو نامش  اين
کنندۀ  اَهوَر خدای اداره.  بزرگ تقسيم شده استخدایمهۀ هستی در ميان اين دو   کەبودند

کنندۀ امور  يافت، و َديَو خدای اداره َتَجلّی می امور کلیِ جهان در روز بود و ذاتش در خورشيد
نامشان را  کە ايزدانی. يافت ماه و اختران َتَجلّی میو کلیِ جهان در شب بود و ذاتش در واُرَنە 

  . اين دو خدای بزرگ بودندجمرياِن ارادۀورديم آ
 کە  و پديد آمدن روستاها، مجاعات روستايی آريايیجانشينِ با تشکيل مجاعات يک

زيستی و ثبات و آرامش نياز داشتند اهوَر خدای برترشان شد، و ديَو بيشتر مورد  صلح و همبە
نياز جامعه  کە  صفتهای نوينیين زمان ااز. و ُمَتَنقِّل بود) دار رمه(کاره  توجه مجاعات شبان

َديَو خدای قهر و خشم شد، و اهوَر خدای کە   آناين دو خدا داده شد؛ ازمجله بەکرد ايجاد می
  .زيستی مهر و پيمان و صلح و هم

 مجعی در جوامع روستايی باز هم نيازهای نوينی پديد آمد و  زندگیِتر شدِن با پيچيده
تنها خدای مجاعات  بەزمانی هم اهوَر. اهوَر و َديَو داده شدە بمهراه با آن صفتهای نوينی

                                                                                                                               
کە تلفِظ عربی گُوات است نام برخی از شاهان و بزرگان » قُباد«. )يعنی باد را گوات گويند (شود می

) کُواد کے(ايران بوده، و خنستين شاهی کە در داستاهنای تاريخیِ ما اين نام را دارد کاوے گُواتا 
شده نيز  اند و ايرانياِن مسلمان وزبانۀ ايرانی گُوات را قُباد نوشتهنگارِ د نويساِن عربی تاريخ. است

 .بعدها اين تلفظ غلط را بەکار بردند
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آشکاری سخن رفته  بەگونۀ »وِدا ريگ«دربارۀ اين رخداِد بزرگ در . جانشين تبديل شد يک
در آجنا . دهد جانشينِ آريايی می طلب بودن مجاعاِت يک جو و صلح است و خرب از مساملت

 و ١،ابزار ندارند کنند، جنگجو نيستند، و جنگ ی منیپيروان اَهوَر از ديَو پيرو کە گفته شده
آرياِن  کە آيد  برمیوِدا نوشتۀ ريگاز . جانشينی و کشاورزی است اين طبيعِت زندگی يک

  .دار است ؛ و اين طبيعِت زندگی قبايل متنقل و رمهآور و جتاوزطلب بودند  َديَو جنگپرستندۀ
  زمانی ازدر کە  در ميان مجاعاِت بزرِگ آريان تقسيمِ اهوَره و َديَوهبا اين رخداد بزرِگ

جانشين  يک کە خبشی:  متمايز تقسيم شدنددو خبشِ بەم رخ داد آريان اوائلِ هزارۀ دوم پ
 اين از. متنقل بودند و َديَو خدای برترشان بود کە بودند و اهوَر خدای برترشان بود، و خبشی

ن اشاانشينان و ممتلکات و دارائيهوستر   بەمجاعات متنقل کە علت تعديهائی بە،زمان
شد،  جتاوزهای آهنا سبب ناامنی و سلب آرامش از روستانشينان میکە   آنعلت بەکردند، و می

 علتش نيز آن بود. گرديد و منفور شدخدای جتاوز و تعدی تبديل  بە روستانشينَديَو نزد آرياِن
زمان  کە گرفت  در شب صورت میالًمحله برای تاراج روستاها بود معمو کە تعديهای آهناکە 

 رفت وستانشينان میر  بەتوسط آهنا کە بيان ديگر، تعديهائی بە.حاکميت َديَو بر جهان بود
جوی روستايی  ديَو نزد مجاعات مساملت کە گرفت؛ و مهين سبب شد ارادۀ ديَو صورت میبە

خبش از  ارد پندار آناز مهين زمان و) اهوَر و َديَو(ستيز نور و ظلمت  بەعقيده. منفور گردد
ترين  دانيم، اين عقيده اساسی میکە  چنانبعدها قوم ايرانی را تشکيل دادند؛ و  کە آريان شد

  .دهد رکن و پايۀ دين ايرانی را تشکيل می
آميز پيرواِن اَهوَر و ديَو نيز در متون باستانی هندوان باقی  زيستیِ مساملت خاطرۀ زمان هم

کتاب ديگر  (مَهاهباراتَەدر . شود وِدا ديده می های ريگ ه سرودمانده است، و در مشاری از
 کە تصريح شده) هند تدوين گشتهسرزمين در هزارۀ خنست پيش از مسيح در  کە آرياِن ِهند

اَهوَر برادرِ بزرگتر و ديَو برادر  (*)زيستند،  هم میبابرادر بودند و  دو روزگاری ديَو و اَهوَر
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 دو  نيزهای خمتلف زبان ايرانی در هلجه. اند گفته و نوشته اَسوَر شده را در تلفِظ آرياِن هندی  اَهوَر(*)

: مثاهلای اين مورد بسيار است. شوند  بسياری جانشين يکديگر میدر موارد«ه» و » س«حرف 
لفظ (ُخروه / ، َدسياَو۔ َدهياَو، ُخروس)عدد ده(، َدس۔ َده )هفت و هفته(َسپَتە / َهپَتە۔ َسپت/ َهپت

مهچنين است جانشينیِ دو حرف . ، َجسنت۔ َجخنت، و جز اينها)خروه هنوز در الرستان باقی است
، لَخت۔ لَهت، لُخت۔ لُهت، َخرس۔ )خورشيد(خَور۔ هَور : اری از نامها، مثالًدر بسي«ه» و » خ«

، ِخشم۔ ِهشم، ُخواب۔ ُهواب، ُسرخ۔ ُسهر، سرخاب۔ )عرقِ بدن(، خيد۔ هيد )اشک چشم(َهرس 
 .ُسهراب، و جز اينها
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  ١.جنگ يکديگر برخاستند بەالف يافتند وکوچکتر بود، و بعدها اخت
سوی هند و اناتولی و شرق اروپا  بەمجاعات آريايی در آينده کە مهاجرهتای بزرگی

ين بودند در جانش يک کە داشتند توسط پرستندگاِن ديَو صورت گرفت، ولی اهوَر پرستان
نشان بەنام  و سرزمي ماندگار شدند۔ت ايراندر مناطق خمتلف فال۔شان  سرزمينهای بومی

  .زمين ناميده شد خودشان آريان

  مهاجرهتای آريان

چون تغيير مه حميطی زيست تاريخی و جغرافيايی و تغيير شرايط ئی مسبباِت بنابر پاره
درجۀ حرارت و کاسته شدن درجۀ ريزش باران و کم شدن موارد گياهی، در دورانی از هزارۀ 

با افزوده شدن .  شدرو روبهت با دشواريهائی  آريان منطقۀ شرقیِ فالم شرايط زيستیِ دوم پ
 و دامها نداشتند ميان انساهنا کافی موارد غذايی برای بەاندازۀ کە مجعيت در زمينهائی

سر حفظ يا حصول زمينهای بارورتر درگيريهائی بروز کرد و   شرق فالت برمجاعات آريايیِ
ئی  دسته از مجاعات آريايی دسته هر  کەاز آجنا. اه افتادر   بەدار و جنگهائی خصومتهای دامنه

جات ديگر تفاوهتائی   دستهايزداِناز نظر سلسله مراتب با  کە پرستيدند  را میايزداناز 
 قابل تصور نبود، ايزداندر دنيای کهن پيروزی در جنگها بدون ياری  کە داشتند، و از آجنا

 گوناگون درآمد و  ايزداِنبە شکل ستيز ميان وابستگان بەجات مجاعات آريايی جنگهای دسته
جاِت قبايلِ  َتَبعِ آن هرکدام از دسته کە بە وارد پندار آريان شدايزداندرنتيجه نوعی خصومِت 

جات قبايل رقيب را   حامی دستهايزداِن حامی خويش را خدايان برحق، و ايزداِنمتخاصْم 
دنبال اين  بە.قرار دادندخدايان دمشن پنداشتند و در مراسم عبادی خويش آهنا را مورد نفرين 

دو خدای متخاصم برای دو خبشِ متخاصم  بەپيشترها مقام مهسان داشتند کە امر، ديَو و اَهوَر
 زمان صفِت ديَو برای خدای برتر خويش تا آن کە تبديل شدند؛ يک خبش از مجاعات آريايی

بردند، در  اه او مناز میدرگ بەکردند و بردند و مهواره در موارد خطر از او استمداد می کار میبە
جنگهای قومی نيز از َديَو ياری ُجستند تا امکانات زيستی هبتری را برايشان فراهم آوَرد و 
انساهنای پيرامون آهنا را نابود يا از زمينها اخراج کند و زمينهای آهنا را در اختيار اينها قرار 

 کە وسل شده از او ياری طلبيدنداَهوَر مت بەخبشی ديگر از اين مجاعات برای مهين هدف. دهد
  .گرداند و دمشنان را از آهنا دور يا نابود کند شان  جتاوزِ دمشنان پيروزدر برابرِ

 ميان ستيزه و درگيریئی  گونه بە مجاعات آريايیها و درگيريها ستيزهدرنتيجه 
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پنداشته اين حامیِ يک گروه و آن حامی گروه ديگر  کە پرستندگان دو خدای بزرگ آريايی بود
در مقابل آهنا از اَهوَر ياری  کە خواستند با کسانی در نربد بودند از ديَو ياری می کە آهنا. شد می
عنوان منشأ بدی و شرارت نگريستند  بەاَهوَر۔ بەخواه و ناخواه۔پرستندگان ديَو . طلبيدند می

کە   چونری برساند؛ ودمشنان آهنا يا بەاَهوَر را شکست دهد تا نتواند کە و از ديَو طلب کردند
پرستندگان اَهوَر مهچنان نيرومند و استوار بودند، پرستندگان ديَو خشم خويش را متوجه اَهوَر 

  .بديل شدخدا ت ضِد بە اَهوَر نزد آهنا اين زمانکردند و او را مورد لعن و نفرين قرار دادند؛ و از
اند و بازماندۀ دوران  هندياِن باستان سروده کە وِدا ريگدر خبشهائی از سرودهای 

عنوان  بە)با تلفظ اَسوَر( مجاعات آريايیِ شرق فالت است بارها از اَهوَر ها و درگيريهای ستيزه
ايزِد خشم  کە )آذرخش تندر و ايزِد(درخور نابود شدن است؛ و از ايندَر  کە دمشن نام برده شده

د و اهوَر هوَر را در هم شکَنلشکر اَ کە  استی بوده تقاضا شدهگر ويرانو قهر و سوزندگی و 
  ١. کندنابودپرستان را 
 دمشن بشريت و خالق شر و بدی و درخورِ نابود شدن است و يوَدَ  کە در آئين ايرانْیاين

 درگيريهایاز زمان  کە ئی است  است خاطرهشدهکلی برای بشريت ممنوع  بەداری از او طرف
 در اذهان ايرانيانْ بازمانده و مهراه ديگر آريان ماقبل مهاجرت و از هزارۀ دوم پيش از مسيح

  .باورهای سنتی در درون فالت ايران پراکنده شده است
  بەهائی از هزارۀ دوم پيش از مسيح، خبشی از پرستندگان ديَو راه مهاجرت در دوره

درون مشال و غرب شبه قارۀ  بەجنوب را در پيش گرفته از راه افغانستان کنونی و تنگۀ خيرب
اين مجاعات پس از در هم شکسنت مقاومت اقوام شهرنشين و متمدِن بومیِ . يدندهند خز

با کشتار اشان کە کردن شهره  آهنا و ويرانکوفنت آثار متدنیِ ند و برهمِسمشالِ مناطق پنجاب و 
گروههای بشری مهراه بود، در مناطق خمتلف مشال و غرب هند جاگير شدند و بعدها تشکيل 

خاطرۀ اين جنگها و کشتارها و . شناسيم می» متدن هند«ما آن را با نام   کەيک متدنی دادند
در اينجا  از آن جای سخن کە وِدا و َمهاَبهاراَتە ديد، توان در کتاهبای ريگ ويرانيها را می

اين مهاجران  بارها و بارها تکرار شده تا تأکيد بر ماهيت قومیِ آريَەها نام  درآن سروده. نيست
  . باشدا بودهبەآن سرزمينه

 ايراِن کنونی روانۀ اناتولی و سواحل خبشهای ديگر از مجاعات آريايی با زيرِ پا گذاشنت
در نيمۀ شرقی ( و متدهنای خيتا و ميتانی و آرمنّيە جاگير شدندشام شدند و در آن سرزمينها 
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. جود آوردندو  بە) طينفلسيیِ  کرانۀ مديترانهدر (و َپِلستان ) در لبناِن کنونی(و فينيِقّيه ) اناتولی
شبه جزيرۀ بالکان رسيدند و بعدها متدن يونان را تشکيل  بەيک خبش از اين مجاعات نيز

. تلفظ کردند» ديوس«بعدها  کە يونان رفتند نيز پرستندگاِن َديَو بودند، کە بەمجاعاتی. دادند
  .نام ديوس برای مهيشه نزد آهنا ماندگار شد

 شرقی کرانۀاناتولی و  کە بەمسير مهاجرت آريانی کە ندنگاران غربی عالقه دار تاريخ
دريای  دور زدِن( سرزمينهای يونان رسيدند را از راه مشال دريای مازندران نيزمديترانه و 
سوی جنوب و سپس غرب بدانند، ولی اين ايده را خرد  بەو عبور از منطقۀ قفقاز) مازندران

 دن مشال ايران کنونی وارد اناتولی شده و از آجناآهنا با درنورديکە   اينپذيرد؛ و تصور منی
هزاران و  کە بەمجاعات بزرگی. رسد نظر می بەسوی سرزمينهای ديگر پراکندند خردپذيربە

مينهای پربارتری نقل مکان کنند امکان ز   بەشوند تا ند میشان جاکَ دههاهزار از سرزمين اصلی
کە   آناميد بە دريای مارندران واقع بوده است،در شرق کە وارد بياباهنائی شده باشند کە ندارد

 شايد زمينهائی هبتر از  استرسيده نظر می بەناپذير زمان پايان در آن کە شايد پشت اين بياباهنا
از نواحی کە   بلاگر آهنا نه از نواحی مرکزی فالت ايالن. زمينهای خودشان وجود داشته باشد

سير مرو و گرگان و ری و قزوين و آذربايجان بوده شرقی ايران کوچيده باشند، عبورشان از م
ان شناس باستاندر اين مسير توسط  کە آتش کشيده شده بەشده و گاه آثار شهرهای ويران. است

تواند يادآور اين عبور  می) های چنداليۀ باستانی تپه(از زير زمين بيرون کشيده شده است 
در اساطير آمده است نيز يادآور  کە )گان ديَوپرستند(جنگهای ايرانيان با لشکريان ديو . باشد

  .ديگری از مهين عبور است

  زمين ايرانيان و ايران

اَهوَر خدای برترشان بود در نواحی ُسغدياَنە و ُهواَرزِمَيە و باخترَيە  کە نشينجا يکآرياِن 
شامل سرزمينهای (قاط ديگر داَنە و ن و َمرِغياَنە و َهَريَو و ِدَرنِگياَنە و هيَرکانَِيە و َرغَە و اَسَپە

اينها تنها . جاگير بودند) ازبکستان و تاجيکستان و ترکمنستان و افغانستان و ايراِن کنونی
نام قومی خود را برای مهيشه حفظ کردند و بر سرزمينهای  کە خبش از قوم بزرگ آريا بودند

بود کە بعدها اَرَيە و ) تاررف ردار و نيکک درست (يَەاَيرنام نژادی آهنا . کونتشان هنادندحمل س
  .شد» اناَير«بعدها  کە بود،» اَيريان«شد  آريا شد؛ اين نام وقتی مجع بسته می

ها، و سرزمينشان  يعنی اَيرَيە؛  است نام قوم استيرانا کنونيشتلفظ  کە اناَير
 اسالمی که پس از فتوحات۔ولی در زبان پارسیِ کنونی . ها ەَياَيريعنی زمينِ ؛  استزمين اَيران



۲۸ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

شکل گرفته و بسياری از واژگان و مفاهيم و اصالحالت و عبارهتا و نامهای ما را دگرگونه کرده 
  .گوئيم» ايرانيان«و » ايرانی«و مردمِ سرزمين را » ايران« سرزمين را ۔است

با گذشت زمان تا اواخر هزارۀ دوم پيش از مسيح شکل گرفت و بعدها  کە در دين ايرانی
ئين آورده  آريايی از مرتبۀ خدايی پاخدايان تدوين شد، مهۀ اَوِستا  بەیِ موسومدر جمموعۀ دين

آفريدگارِ جهان نيز . کارگزارِ آفريدگارِ جهان بود کە ١ تبديد شد،يَزداِ شدند و هرکدام بەيک
روزگاری  کە  لذا ميتَر نيز٢.ناشدنی بود ذاتی ناديدنی و وصف کە گرفت» اهوَرَمزدا«صفِت 

در خنستين . َيزدهای اهوَرَمزدا و آفريدۀ اهوَرَمزدا تبديل شدِايکی از  بەبودخدای برتر 
  :شود گونه از ميتَر ياد می عبارات سرود باستانیِ ِمهرَيشت از زبان اهوَرَمزدا اين

ها و چراگاههای گسترده حاکم است و َمرغَەزاربر  کە من ميتَر را آفريدم؛ ميتَر کە آنگاه
  .ام من خود ستودنی و نيايش شدنی کە گونه است مهانشدنی  ستودنی و نيايش

َيزدهای اهوَرَمزدا شدند، ِاگونه  ئی، بەمهين کدام در مرتبهديگرخدايان آريايی نيز، هر  
َيزدان مهواره در نيايشهای فصلی و ِا و کردگارِ جهان شناخته شد، ولی اهوَرَمزدا تنها آفريدگار

ايرانيان باستان  کە َيزدانِارودهای زيبای ستايش س. گرفتند مومسی مورد ستايش قرار می
ستای  سرودند بعدها در کتاب اوستا تدوين شد و برای ما برجا ماند، تا شاهد فرهنگ طبيعت

اندازه نزد ايرانيان  چە آفريدگاِن نيِک اهوَرَمزدا در جهان تا کە ايرانيان باستان باشيم و بنگريم
  .اند ارج و منزلت داشته

                                                 
باشد » َيزدانِا«َيزدها کە ِاصفِت مجعی . ترمجه کرد» مالئکه«را شايد بشود بەتعبيرِ امروزی » َيزدِا«. 1

دانيم با مسلمان شدِن ايرانيان مفهوم  کە می ، و چنانبرای مهيشه و تا امروز در زبان ايرانی باقی ماند
 .درآمد و بر خدای واحد اطالق شد» َيزدان«نوينی بەخود گرفت و تلفظش نيز بەشکل 

کە اين صفت  اند، ولی با توجه بەآن معناهائی آورده» َمزَد«اوستاشناسان غربی و ايرانی برای واژۀ . 2
کە  آمده است، و با توجه بەآن» اَسوَر َمَهت«ين جا بەشکل وِدا چند بەمهراه نام اَهوَره در ريگ

و بزرگتر را » َمَزن«هنوز هم در زبان بلوچی بزرگ را (بوده » بزرگ«در زبان آريان بەمعنای » َمزَتە«
کە تا کنون در » بزرگترِ مطلق«بەمعنای » َمَهست«ام کە صفِت  ، من بەاين نتيجه رسيده)گويند» َمزَتر«

» مغان َمزد«يا » مغان َمهست«لقبِ . بوده باشد» َمزَتە«و » َمزَد«يافتۀ  ه است شکل حتولزبان ما ماند
برای رهربِ بزرِگ دينی بەکار ) مشخصا در منطقۀ دماوند(تا پس از فتوحات اسالمی در مشال ايران 

اَهوَر «شود  میاگر اين تعبير را بپذيريم، معنای اهوَرَمزدا . اند نوشته» َمصُمغان«رفته کە بەعربی  می
کە اسم جمرد  ئی بسيار کهن است و نه صفت بل کە واژه نيز چون» اَهوَر«. »کە بزرِگ مطلق است

توان و نبايد برايش  بوده است اکنون منیا  زماهنای دوری برای آريان دارای معندراست، گرچە 
پرستندگانش بەصورت  اهللا کە از زمان ظهور اسالم بەبعد نزد ماننِدمعنائی جستجو کرد ۔درست بە

  .اسم جمرد در آمده است



۲۹ ايران پيدايش

وح انسانی و زندگی پس از مرگ نيز در آينده خبش اصلی باورهای دينیِ ر   بەعقيده
عالَمِ  بە رها شدهشانسان پس از مرگ او از کالبد خاکيحِ  رو،بنابر عقيدۀ آهنا. ايرانيان شد

بعقيدۀ ۔َوَهرها  فره. ناميدند  میوَهَر فَرَهاين روح را . داد زندگی ادامه می  بەرفت و  میاختران
مين ز   بە)اکنون ماه فروردين(گذاری شد  نام آهنا نام کە بە ماهیآغازِه مهراه هبار در  هرسال۔آهنا
 آوردند؛ و در سيزدمهين روز فروردين مين میز   بەآمدند و برکات آمسانی را با خود می
برای استقبال از ) ماِه مقدس(در يکی از آخرين روزهای اسفندماه . گشتند آمساهنا برمیبە
شب بر فراز  با افروخنت آتش در آن کە شد سم باشکوهی توسط مردم برگزار میرها مراهو فره

 سپس در روز سيزده فروردين برای ١.ن نگاه داشن سطح زمين مهراه بودقصد روش بەبلنديها
  .کردند رفتند و جشن برپا می دشتها می بەَورها بدرقۀ فره

ون فالت ايران در جتمعات ها و کنار رودهای در  دور در واحههای هايرانيان در هزار
هرکدام از اين . پروری و کشاورزی اشتغال داشتند دام بەزيستند و مشاری می روستايیِ بی

، و احتاديۀ )يی پايهجايگاه  (جَگت بُن يا جَگت بومرا شان  جتمعات روستايی سرزمين بومی
وجود ) دهکده (يسو در هر ِدهياَو تعدادی ٢.ناميدند می) دهستانيعنی  (دِهياوَ را روستايی
هر ويس از مشاری . بودند) ، تبارختمه (تُهمايَەهای خمتلف از يک   تيرهساکنانش کە داشت
مجعيتش از يک  کە تشکيل شده بود و حکم يک خانوادۀ بزرگ را داشت) خاندان (مانو

رئيس . رسيد دوران دور تاريخ می بەشان دودمان و نوادگان يک پدر و مادر بودند و سررشته
، و هرکدام از اعضای روستا )اعتپدر مج (ويس پَئيتےود در حکم پدر خاندان ب کە ستارو

متشکل از چند روستای  رئيس احتاديۀ روستايی ٣.شد ناميده می) پورِ مجاعت (ويس پوهر
ايران و زبان ايرانی  کە اين نامها در آينده). پدرِ دهستان(گفتند   میدِهياوَ پَئيتےتبار را  هم

و تا پايان  پور تلفظ شدند بد و واس گاه و ختمه و ِده دهبد و مان و ويس اشکال بنبە متحول شد
  .مهين اشکال ماندند بەدوران ساسانی

                                                 
اين رسمِ ديرينه هنوز هم بەطور قراردادی در يکی از آخرين روزهای سال کە چارشنبه سوری ناميده . 1

  . شود، ولی ديگر آن شکوِه ديرينه را ندارد شود و درستش چارشنبِِد ُسهران است برگزار می می
در مفهومِ کنونی شامل يک شهر و ( بزرگ بەمعنای شهرستان های داريوش نبشته در سنگ» ِدهياَو«. 2

در تقسيماِت کشوریِ زمان . دهد را می» اميرنشين«آمده است، و معنای ) چندين روستای تابعه
 .اند گفته می» کُوَر«ساسانی دهياَو را 

ن ايرانی زبان که گويش بلوچی نزديکترين گويش بە. پدر را اکنون نيز در گويش بلوچی پِت گويند. 3
مان تبديل  پوهر نيز در نويسۀ کنونی. است و بسياری از مفردات آن را در خويشنت حفظ کرده است

  . شده است» پور«بە 
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طلبیِ يک روستای قدرمتند يا ضرورت  نتيجۀ گسترش کە با پديدآمدن احتاديۀ روستايی
ع برتر قرار د و در موضکر دفاعی بود، در هرناحيه يکی از روستاها امهيت خاصی کسب می

  مهۀ رهربان سياسی دنيای کهن رهرب دينی نيز بودندمانندکە بە  چونها ِدهياَو َپئيتے. گرفت می
 .شان موروثی شد مرور زمان نوعی تقدس کسب کردند و رهربی سياسی و دينی در خانوادهبە

گويی و تالش برای  دانی و غيب دين نقش اساسی در زندگی اجتماعی داشت غيبکە  چون
ويارويیِ َتَوهُّمی با آسيبهای احتمالیِ نيروهای طبيعی از ضرورهتای اوليۀ زندگی در اين ر

کسی رابط ميان مردم روستا و نيروهای  کە بايست در هر روستا می. جتمعاِت روستايی بود
ے ِدهياَو َپئيتکە   چون.شد، و اين امر در روستا برعهدۀ ِدهياَو َپئيتے بود تأثيرگذارندۀ طبيعی می

توهم  به۔ديگران برخوردار بود و  بە از جتربيات بيشتری نسبتا روستاها بود ضرورًتبزرِگ
با نيروهای تأثيرگذارندۀ طبيعی رابطه برقرار کند؛  کە توانست  هبتر از ديگران می۔مردم

  .درنتيجه ِدهياَو َپئيتے هم رئيس احتاديه بود و هم رئيس دين
ئی از تقدس  شد و هاله  بيشتری برخوردار میارجِنسلها از ِدهياَو َپئيتے با گذشت زماهنا و 

های  بعدها با پديد آمدِن احتاديه. ها ساخته شد اش افسانه کرد و درباره را احاطه می وی
  .است» امير«معادل واژۀ  کە خود گرفت بەکاوے روستايی ِدهياَو َپئيتے لقب ترِ بزرگ

  اجتماعْیتر شدن شکل زندگیِ يی و پيچيدهترِ روستا های بزرگ مهراه با تشکيل احتاديه
دارندگان آهنا از امتيازات خاصی برخوردار  کە منصبهای ديگری نيز در جامعه پديد آمد

 ناميده شدند کە در رپَنکَ، اوسيج، گِرِمهاشان  ناسبِ مناصب دينی و اجتماعیت بەبودند؛ اينها
  .دادند  تشکيل میگيرِ جامعه را کاوے عناصر برتر و ممتاز و تصميمکنار 

وِدا و َمهاَبهاراَتە مرجع ديگری برای شناخنت اين مناصب در دست  جز اوستا و ريگ
آريايیِ هند نيز رهربان دينی را گرمهاها متوليان شعائر دينی بودند، زيرا مجاعات . نيست
 اجنام متوليانها در کنار گرمهاها   اوسيج١.گرمها استناميدند کە تلفظ ديگری از   میبِرِمها

وِدای هنديان  اين منصب در ريگ بە.بودندو تقديم قربانيها بەايزدان  نيايشهای ويژهمراسم 
بر امر  کە  داورهای جامعه بودندا۔ظاهًر۔ها  کرپن. تصريح شده است) ۲۱، سرود ۲مانداال (

  ).قُضات(حل اختالف نظارت داشتند 
ها و گرمهاها و  قه بر امهيت کاوےمهراِه گذشِت زمان و بزرگتر شدِن جامعه در هر منط به

                                                 
و » گزيدن«در زبان خودمان . در زبان آريايی يک امر معمولی است» ب«و » گ«جانشين شدن . 1

لفظ دومی هنوز هم در الرستان هبترين مثال برای آن است، و ت» ُبستاخ«و » گستاخ«و » ُبزيدن«
 . معمول است
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های روستايیِ ايرانی طبقۀ  آهنا در جمموع خود در احتاديه شد و ها افزوده می ها و کرپن اوسيج
  .صاحب امتياز را تشکيل دادند

پذير نيست، و بلندپروازی و  خواهیِ انسان سيری طلبی و افزون خوی قدرت کە از آجنا
تعالیِ متدن بشری است، هرکدام از کاويان در تالش توسعۀ  و رشْد الزمۀ رفت پيشتالش برای 

اه ر  بەآمدند، و درنتيجه جنگهای خونينی مناطق اطراف برمی بەاندازی قلمرو خويش و دست
افزودند و تشکيل  انداختند و با تصرف روستاهای اطراف بر دامنۀ قلمروهای خودشان می می

نگها گروههای بسياری از مجاعات آريايی در در اثر مهين ج. دادند اميرنشينان گسترده می
 در بر م را ئی از اواخر هزارۀ دوم پ دوره کە وضع اين. شدند  میجابەجادرون فالت ايران 

 تاريخ ايران» دوران اساطيریِ«نام  کە شود دورانی از تاريخ قوم ايرانی مربوط می بەگرفت،
  .دهم انی مورد مطالعه قرار میرا با عنوان اساطير اير اند، و من نيز آن آن دادهبە

  اساطير ايرانی

رويم، انسان  کجا می بەايم و از کجا آمده کە پرسيم ما امروز از خودمان می کە گونه مهان
او مهواره . آمد آن برمی بەجستجوی پاسخ بەکرد و دنيای باستان نيز اين پرسش را از خود می

 و ماه و ستارگان، اين درختان و جنگلها و اين جهان هپناور، اين خورشيد کە پرسيد از خود می
زمانی آفريده شده و خنستين  چە کسی ساخته است؟ انسان در چە کوهها و رودها و درياها را

ه چەگوناند،  ه پديد آمدهچەگونکسی و در کجا بوده است؟ زن و مرد  چە آفريده شده کە انسان
  جود آمده کجا بوده است؟و   بەدر آنانسان  کە اند، و خنستين نقطۀ روی زمين افزايش يافته

جود آمد، و هرکدام از اقوام روی و  بەاساطير کە اين پرسشها بود بەبرای يافنت پاسخ
ئی ساختند، خنستين انسان روی زمين را نيای بزرگ خودشان  زمين برای خودشان اسطوره

ها خدای روی  خودشان را حمور کائنات پنداشتند، خدای خودشان را تنگاِه زيستدانستند، 
  .زمين مشردند، و جمموعۀ آداب و رسوم دينی خودشان را تنها دين خدايی پنداشتند

های اقوام  در سدۀ اخير اجنام گرفته بسياری از اسطوره کە شناسی بر اثر کاوشهای باستان
عمر صدها هزار  کە سازان خاورميانه سومريان بودند خنستين اسطوره. جهان کشف شده است

 جهاِن پيش از خودشان قائل بودند، و خودشان را حمور آفرينش و کائنات ساله برای
اين . استخنستين سلطنت و معبد نيز در سرزمين آهنا ايجاد شده گفتند کە  میدانستند، و  می

بارديگر در هزارۀ  م و يک بار در هزارۀ دوم پ م ساخته شده و يک در هزارۀ سوم پ کە اسطوره
از  کە يک سلسلۀ بلندباال از نامهای شاهان خدازاده را رديف کردهم بازنويسی شده است  پ
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 کە خداياِن جهان در اين اسطوره دوتا بودند خنسين شاه. آغاز جهان در سومر سلطنت کردند
 آوردند و» اَريدو«شهر  بەتاج و ختت و ساختمان معبد و اثاث و زيورآالت معبد را از آمسان

يکی از آهنا  کە خدا پس از اينها سه شاه. ل سلطنت کردند سا۶۴۸۰۰ ادنبال مهديگر مجًعبە
خدا در شهر  سپس يک شاه. سلطنت کردند» بادتبيرا«هزار سال در شهر ۱۰۸ديموزی بود 

سلطنت سال  ۲۱۰۰۰خدا در شهر سيپار  پس از او يک شاه.  سال سلطنت کرد۲۸۸۰۰» الرک«
بارِ  ن بارانتوفاپس از آن . ت کرد سال سلطن۱۸۶۰۰خدا در شوروباک  پس از او يک شاه. کرد
ن و وقتی آهبا فروکش کرد و زمين توفا پس از ١. کردويرانآلوده از آمسان آمد و جهان را  خشم

غربِ  مهسايگی جنوب(» کيش« سلطنت از آمسان پائين آمد و در شهر ديگربارهپديدار شد 
اينها .  سلطنت کردند سال۱۰۰۰دنبال مهديگر هرکدام حدود خدا بە شاه ۲۲) بغداد کنونی

سيلۀ مؤمنين و و  بەآمده بودند تا جهان را اداره کنند و معبد را کە شان خدازادگانی بودند مهه
اينها و پدراِن اينها و معبد اينها را  کە خداپرستان آباد بدارند؛ و مهۀ مردم جهان مکلف بودند

  .، زيرا اينها فرزندان حقيقی خداياِن آمسانی بودندبندگی کنند
امروز در ميان مسلمين و  اند و  اسرائيلياِن باستان ساخته کەيک اسطورۀ مکتوبِ زنده

يادگار  کە  است۔از اقوام سامی۔قوم عربی پيدايش يهودان و مسيحيان وجود دارد اسطورۀ 
اين اسطوره . نوشته درآمده است بە توسط انبيای يهودزمان هخامنشیدوران دينه است و در 

بنابر اين اسطوره، اين . ا آدم ناميده و او را خنستين پدرِ بشر دانسته استخنستين انسان ر
 کە  سال پيش از مسيح در مهان سرزمينی آفريده شد۳۵۰۰خنستين انسان روی زمين در حوالی 

مهين شکل و  بەاين انسان از خنستين حلظۀ آفرينش. زيستند م می اقوام سامی در سدۀ ششم پ
يعنی خنستين . دانست گفت و برخی از علوم و صنايع را می یهيأت کنونی بود و سخن م

در . انسان، در اساطير سامی، در حلظۀ آفرينشِ خويش يک بشر کاملِ خردمنِد ابزارساز بود
 بشر بر روی اين کرۀ خاکی وجود داشتند از فرزندان اين انسان خنستين هرچە اين اسطوره،

برای ادارۀ جهان فرستاده شده بودند از  کە زيدۀ خداجود آمده بودند؛ و مهۀ پيامرباِن برگو بە
رسيدند؛ يعنی يک سلسله از  می» آدم«اين  بەنسب بودند و در يک سلسله) يهود(قوم عربی 

 قوم يهود بودند، پشت اندرپشت، برای رهربیِ مردم جهان آفريده شده  کە نياگاناين فرزندان

                                                 
رودان شنيدند و وقتی تورات را  اين مهان داستانی است کە اسرائيليان در زمان هخامنشی در ميان. 1

در کتابشان آوردند، و آن را ) طوفاِن نوح(شناسيم  ئی کە ما اکنون می نوشتند داستانش را بەگونه می
مان يکی از نياکاِن آهنا کە نوح نام داشته و بەدرخواسِت او از چنان بازسازی کردند کە انگار در ز
 . خدای آمسانی رخ داده بوده است
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ئی حمول کرده بود و آهنا را  ا وظائف ويژهآهن بەبودند و تقدسی خاص داشتند و خدای آمسان
 گفت و احکامی را برای ادارۀ جامعه کرد و مهواره با آهنا سخن می راه مهواره ياری می در اين

بودند و هرجا بودند توابع و مطيعان بالفعل اينها مشرده  هرچە ديگران. داد آهنا حتويل میبە
  .شدند می

خدا ابتدا آمسان را برای نشيمنِ  کە گفته شده) يشِسفرِ پيدا/ آفرينش کتابِ(در تورات 
 خودش ساخت، سپس زمين و خورشيد و ماه را ساخت، آنگاه آدم و زنش را آفريد و در زمينی

زمينهای جهان را آبياری کند چهار کە   آنسپس برای. نام َعَدن در باغی سرسبز اسکان دادبە
ون است در زمين َحويله، ديگری جيحون يکی رود فيش کە اه انداخت،ر   بەرودخانه در جهان

آنگاه خدا مهۀ جانوران و پرندگان روی . است در کوش، سومی دجله و چهارمی فرات است
. امر خدا نامهای جانوران و پرندگان را تعيين کرد بە»آدم«زمين را آفريد، و در مهان هنگام 

 نامش هابيل و ديگری يکی کە سپس آدم با زنش درآميخت و زن حامله شد و دو پسر زائيد
اين دو برادر بزرگ شدند، و هابيل را قائن کشت و خودش در . او دو دختر نيز زائيد. قائن بود

 نام خنوخ از اين زن بەندگی ادامه داد، و با زنش درآميخت و فرزندیز  بەشرق باغستاِن َعَدن
نامش را شيث هناد، و  کە زائيدپسر ديگری ) مادرِ قائنِ زنده و هابيلِ ُمرده(زِن آدم . دنيا آمدبە

  .از ختمۀ شيث انساهنای بسياری پديد آمدند. شيث برگزيدۀ خدا بود
در  کە خدا نيز پسران بسياری داشت.  بسيار زيبا بودندآدمهادختراِن و گفته شده کە 

پسران خدا اين دختران را از آن باال ديدند و عاشقشان شدند و بر زمين . زيستند آمسان می
شاهان روی زمين شدند و  کە دنيا آمدند بەبا آهنا درآميختند، و از اين آميزش پسرانیآمده 

خدايان و خدازادگان سومر و  مهان شاه(َور گشتند  شان شاهانی نام مههدارای روح خدا بودند 
يکی از ). برهم بازنويسی کردند شان را شنيده بودند و بەاين شکلِ درهم  کە يهودان افسانهبابل
 روی و چون مردمِ. گزيدۀ خدا برای رهربیِ مردم جهان بود کە گاِن آدم، نوح نام داشتنواد

افراد  کە نوح گفت بەنسل بشر را براندازد؛ و کە کاری کردند خدا تصميم گرفت زمين تباه
خانوادۀ خودت را بردار و يک کَشتی بساز و آنان را سوار کشتی کن و از هر جانور و پرنده يک 

پس از آن باران . ير آب خواهم بردز   بەودی دنيا راز  بەمن کە ده در آن سوار کننر و يک ما
. وار باريدن گرفت و مهۀ دنيا را منهدم و کليۀ مردم روی زمين و مهۀ جانوران را نابود کرد سيل

جفت از  يک(در کشتی بودند  کە نوح با سه پسرش سام و حام و يافث و زنانشان و جانورانی
  .زنده ماندند) وجوداِت زندۀ روی زمينهرکدام از م

پسرِ نوح در آينده زاد و رود کردند و نوادگانشان بسيار شدند و تشکيل  سهو گفته شده کە 
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بار يکی از اين  روی زمين از تهرکدام از نژادهای بزرِگ. مجاعات بشری در روی زمين دادند
. پسران يافث بودند) يی و مادیمری و سکا آرياِن گوم(جوج و مادای اجومر و م: پسر است سه

 شان کوش بود حام دارای چند پسر شد و يکی. مصريان و کلدانيان و شاميان از تبار حام بودند
و ) مردم مصر( ديگر مصرايم ١؛)کلدانياِن جنوب عراقِ کنونی(پسرش منروِد جبار بود کە 

بود، و ديگری آشور ) وزیقوم خ(از پسراِن سام نيز يکی عيالم . بود) مردم شام(ديگری کنعان 
  .و چند پسر ديگر) قومِ آرامی( آرام نيزو ) قوم آشوری(

نام خودشان  بەکه انبيای يهود از اساطير بابلی برگرفته و۔ تورات افسانۀدر دنبالۀ 
زيستند،  می) رودان در ميان(ابتدا مهۀ مردمِ جهان در شهر بابِل  کە خوانيم  می۔مصادره کردند
اگر کار بر اين  کە خدا بر زمين نگريست و با خود گفت. کاخی عظيم بنا کنند کە و برآن شدند

اينها را پراکنده و  کە هبتر استپس  اينها خنواهد بود؛  هيچ چيزی جلوگيرَِرَودپيش بەمنوال 
 بابِل  سرزمينِدر کە و چنين شد.  کنندتفاهمبا هم  کە گون کنم تا نتوانند  را گونهاشانزباهن

برای ديگران نامفهوم بود، و در ميان  کە م پديد آمد و هر قومی دارای زبانی شدزباهنای مرد
مردم اختالف افتاد و قومها در جهان پراکنده شدند و هر قومی در زمينی جاگير شد و کشورها 

  .پديد آمد
در بياباِن حوالیِ (در سرزمين کَلَده  کە يکی از نوادگان سام، ابراهيم بودو گفته شده کە 

تو  بەمن کە مينی بروز   بەاز اين زمين بيرون شو و کە او گفت بەخدا. زيست می)  کنونیجنف
فرزندان و نوادگان تو هبترين مردم روی زمين باشند و  کە نشان خواهم داد، و چنان خواهم کرد
 آهنا درود بفرستند، و هرکه با آهنا دمشنی کند بەجا مردم مهۀ تقدسها ازآِن ايشان گردد و در مهه

کنارۀ رود اردن (مين کنعانيان ز  بەيشاهنمايیِ خدار  بەابراهيم. من با آهنا دمشنی ورزم
ولی . ابراهيم خبشيد تا برای مهيشه ازآِن نوادگاِن او شود بەوارد شد و خدا آن زمين را) کنونی

صر تابعِ م کە بيابان فلسطينِ کنونی(مصر  بەسالی افتاد و ابراهيم چندی بعد در آن زمين خشک
کنعان برگشت و در کنعان جاگير شد و  بەسببی او را از مصر بيرون کردند، و او بەاما. رفت) بود

  .گاه ساخت برای خدايش عبادت
در آينده سرزمين نوادگان ابراهيم و سرزمين قبايل  کە اين مهان سرزمينی بود

 کە  معبد سليماناسرائيل شد و خنستين دولت اسرائيلی را در آن سرزمين تشکيل دادند و بنی

                                                 
قبيلۀ عربی نيز از مهين . ترين اميرنشياِن سومری در سرزمين کَلَده بوده منرود نام يکی از کهن. 1

 و سپس نواحی های هزارۀ دوم پيش از مسيح بەبياباهنای مشال عربستان سرزمين بوده کە در نيمه
  .گرفته است) سوی رود قبيلۀ آن(» َعربايِم«رود اردن هجرت کرده و نام 
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اکنون اورشليم  کە نام دارد در آن سرزمين و در شهری) يافته خانۀ تقدس(املقدس  اکنون بيُت
  .شود بنا گرديد ناميده می) قدس(

توسط انبيای اسرائيلی ساخته شده  کە اين بود اسطورۀ تشکيل جوامع بشری در تورات
 برای خودشان اساطيری دربارۀ آفرينش عرهبای مکه و مدينه نيز در پايان دوران ساسانی. بود

و ديگران )  پيامربعموزادۀ(نقل از عبداهللا ابن عباس  بەمسعودی. وارد اسالم شد کە داشتند
بر روی آب )  اهللاگاِه ختت(اهللا آفريد آب بود، و عرش اهللا  کە خنستين چيزی: چنين نوشته است

 رفت و آمسان شد، و آمسان را هوا بەسپس از آب دودی برانگيخت و اين دود. هناده بود
آمسان زيرين از زمرد سبز بود، آمسان دوم از سيم سپيد، . شکافت و هفت آمسان ساخت

آمسان سوم از ياقوت سرخ، آمسان چهارم از مرواريد سپيد، آمسان پنجم از زر سرخ، آمسان 
 و زمين از آنپائين بود خشک شد  کە سپس آبی. ششم از ياقوت زرد، و آمسان هفتم از نور بود

را شکافت و هفت زمين ساخت، و زمين را بر پشت  يک زمين بود و آنگاه آن کە جود آمدو بە
ئی هناده شده  ئی بود، پشته بر دوش فرشته هننگ هناد، هننگ در آب بود، آب بر روی پشته

 سپس هننگ لرزيد و در زمين زلزله افتاد، و خدا. بود، و فرشته بر روی سنگی ايستاده بود
در آمساِن هفتم  کە  خداگاِه ختت(زير عرش خدا . کوهها را بر زمين فروکرد تا زمين آرام بگيرد

اين دريا  بە موجودات زنده از آن برآيد، و هرگاه خدا اراده کندروزیِ کە دريائی است) است
و شود،  ناميده می» ابرم« کە جائی برسد بەبارد تا آمسان باران می بەفرستد و آمسان وحی می

کند و  کند و ابر اين آهبا را غربال می درون ابر منتقل می بە خدا اين آهبا رابەفرماِن در آجنا باد
  ١.آدم را بيافريند کە پس از آن خدا اراده کرد. ريزد بر زمين می

 شش روز آفريد، ابتدا زمين و مدِتزمين و آمساهنا را اهللا در  کە در قرآن گفته شده
از زمين برده  کە ن را ساخت، آنگاه پيکرۀ يک مردی را از گل ُرسخورشيد و ماه سپس آمسا

. جود آمدو  بەخنستين انسان بود کە شده بود در آمسان ساخت، در اين پيکره روح دميد، و آدم
هم  بەسبب نافرمانی از اهللا از آمسان رانده شدند و بر زمين افتادند و در مکه بەآدم و مهسرش

د و تناسل کردند، فرزندانشان از آجنا در نقاط خمتلف گيتی پراکنده آهنا در مکه توال. رسيدند
  .خنستين مرکز عبادِت اهللا توسط آدم بنا شد کە شدند، در مهان مکه بود

مردم مکه در پايان دوران ساسانی ساختند مکه حمور  کە  بنابر اين، در اسطورۀ آفرينش
 نيزگاِه اساسیِ دين و نبوت و   متدن و ُبنو مرکز) ىاُّم القُر(آفرينش و زايندۀ جوامعِ بشری 

  .کنندۀ دين و نبوت بود خبش و تکميل خامته
                                                 

  .۴۰۔ ۳۸/ ۱ مروج الذهب مسعودی،. ١
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های اقوام جهان  ترين اسطوره در ميان مهۀ اسطوره اسطورۀ مردم مکه و مدينه نامنظم
های  افتاده از حاشيه است، زيرا برخاسته از يک بينش غيرمنطقیِ بيابانیِ مردمی بسيار پرت

کە هيچ پيشينۀ  اند ولی بەعلِت آن ه است کە چيزهائی از اين و آن شنيده بودهمتدن جهانی بود
کە اسطوره  هاشان را تنظيم کنند، و بەجای آن اند کە شنيده اند نتوانسته متدنی و فکری نداشته

های پراکندۀ کوتاه و برخاسته از خياالِت نامتوازن است؛ و بەجز  باشد يک جمموعه از افسانه
  .َبَرد های ديگرشان راه بەاسطوره منی بارۀ ساخته شدِن کعبه است افسانهچە کە در آن

اقوام بابلی و آشوری و مصری و فينيقی و يونانی و هندی و ديگر اقوام نيز هرکدام 
  .گی پديد آمدن هستی و جامعۀ بشری بودچەگون از ختيلیتفسيرگرِ  کە  بوداساطيریدارای 

گی پيدايش چەگوندربارۀ منشأ آفرينش و  کە هائیپرسش بەقومِ ايرانی نيز برای پاسخ
 کە آن خبشِ اسطوره. ساخنت اسطوره پرداختند بەشد انسان و جامعه و دين برايشان مطرح می

 واقعيتهای تاريخی نيست اما گرِ  کە بيانگيری جوامع بشری است هرچند در ارتباط با شکل
رو   واقعيتهای تاريخی نساخته است؛ از اين و بدون ارتباط باارا نيز ذهن بشر ابتداًء  آنکليِت

ئی مبهم و  گونه بەتوان يافت، ولی در هريک از اساطير جای پائی از رخدادهای تاريخی را می
صورتی مبهم در  کە بەاند اند يادهای تاريخی در اساطير آمده کە نامها و جايهائی. تاريک نيمه

مرور زمان با ختيالت و آرماهنای  بەمانده انساهنا برجا )يادهای گنِگ ذهنیِ (وجدان مجعیِ
اساطير ايرانی  کە توان گفت با اين تعبير می. اند شکل اسطوره درآمده بەبشری در هم آميخته

دارد، و اين مهان  در البالی خبشی از خود حکايت دورانی از تاريخ قومِ ايرانی را هنفته می
زارۀ دوم و اوائل هزارۀ خنست پيش از  سياسی در ايراِن اواخر هجمتمعاِتگيری  دوران شکل

اش سرزمينهای وسيعی از حدود تاجيکستان امروزی در مرور از  مسيح است، و عرصه
افغانستان تا سيستان و در مرور از ازبکستان و ترکمنستاِن امروزی تا مشال و مرکزِ ايراِن کنونی 

  .گيرد می در بر را
سينه در  بەی ساخته و پرداخته شده سينههای متماد که طی سده۔برطبق اساطير ايرانی 

هم پيوند خورد و در زمانی هم منظم شده  بەنواحی گوناگون پراکنده گرديد سپس در طول زمان
خرِد / انديشی نيک (وُهومِنَە کە آفريدگار بەَهست آَورد  خنستين موجودی۔وارد اوستا شد

 گاؤمَرتَنن و گياهان را ساخت  و آب و زميآمسانکە   آنآنگاه پس از. بود) نيِت خير/ نيک
وئيد؛ ارادۀ خدا از زمين ر بەاست» طبيعِت ميرنده«معنايش  کە  گاؤَمرَتن١.را آفريد) کيومرث(

پايان رسيد، از جسمِ مردۀ او و از  بەسپس چون زندگیِ گاؤمرتن. دروَيگونه کە گياه  درست مهان
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۳۷ ايران پيدايش

 اين جفِت نر و ماده ١. روئيدندمَشيانی  ومَشيَەوجوِد نرينه و مادينه بەنامهای درون زمين دو م
شکل انسان درآمدند، و آنگاه  بەمرور زمان تغييرشکل يافته بە گياه بودند وشکلِ بەدر آغاز

  :آهنا خطاب کرده چنين گفت بەپس از آن اهوَرَمزدا.  در آهنا دميده شدجان
ام تا احکام مرا در  دهمن مشا را کامل آفري. ايد مشا پدر و مادرِ مردم جهان. ايد مشا انسان

اجرا درآوريد؛ انديشۀ نيک داشته باشيد؛ گفتار نيک داشته باشيد؛ کردار نيک  بەجهان
  ٢.داشته باشيد

از  خنستين پدر و مادر بشر بودند، و مهۀ مردم روی زمين ۔بنا بر اساطير ايرانی۔اينها 
از ختمۀ  کە  و يکی از اين اقوام جهان شدند؛گوناگون اقوام نياگانفرزندان اينها .  اينهايندتبارِ

  ٣.هوشنگ بودند قوم ايرانی را تشکيل دادند
در تورات و قرآن َتَجلّی يافته است، انسان را خدا در  کە در اسطورۀ آفرينشِ اقوام سامی

يعنی .  يک پيکرۀ ِگلين ساخت و آنگاه روح در دماغِ او دميد و حيات خبشيدمهچون آغاز
ما  کە اما در اساطيرِ ايرانی، موجودی. اکنون هست کە ن وضعی بودمهي بەانسان از حلظۀ صفر

 گياه از درون زمين پديد آمد مهچونئی و   هر موجود زندهماننِد بەناميم در ابتدا انسان می
بود سپس ُمرد و از مردِن او ) طبيعِت ميرا(» گاؤَمرَتن« کە و رشد و منو کرد؛ اين موجود) روئيد(

  تبديل بەآدمهای بەمرور زمان با تغييرشکل يافْنتهنوز انسان نبودند و  کەموجوداتی روئيدند
  .حقيقی شدند

کوشند تا آيات  آرزومندانه می کە  بينديشدُمالّيانی مهچون کە اگر کسی عالقه داشته باشد
اسطورۀ چە   کە آنتواند بگويد  نوين تفسير کنند، میآوردهای علمیِ قرآن را در پرتوِ دست

ولی . چندان تفاوتی با نظريات علمیِ نوين ندارداست رۀ آفرينش انسان گفته ايرانی دربا
 مانندايرانيان باستان هم  کە البته چنين سخنی جز بيان يک آرزو نيست؛ بيان اين آرزو

توان  هذيان است؛ زيرا منی بەولی چنين ادعائی شبيه. کردند دانشمندان امروزين فکر می
شايد بتوان در اسطوره افکار  کە ر اساطيری پيوند زد و پنداشتافکا بەآوردهای علمی را دست

                                                 
در زباِن کهنِ ايرانی نامها مذکر و مؤنث . بوده است» َمرِتيانی«و » َمرِتَيە«شکلِ کهنِ اين دو واژه . 1

» ی«و نامهائی کە آخرشان ساکن بوده را با » نی«ە آخرشان حرکت داشته را با اند؛ نامهائی ک بوده
است کە حتريف » نازنين«مان  آخرين بازماندۀ اين ترکيب در زبان کنونی. اند کرده مؤنث می

 . مذکر است و معنايش فَخور» نازان«. است» نازانی«
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۳۸ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  .علمی يافت
ه پديد آمده چەگونانسان  کە خواستند بدانند ايرانياِن باستان وقتی میکە   آنمنظور

رويند؛  موجودات زنده از درون زمين می کە طبيعت و حميط نگريستند و متوجه شدند بەاست،
 هر موجوِد زندۀ ديگر از درون زمين روئيده و مانند بەانسان نيزە  کو بر اين اساس نتيجه گرفتند

  .رشد کرده و تغيير شکل يافته و انسان شده و زاد و رود کرده و بر مشاَرش افزوده گشته است
ترين نوادۀ َمشَيە بود و پادشاه  شايسته) َونگهان وی(هوشنگ  کە گويند اساطير ما می

گذشته وارد مازندران شد و ديَوهای مازندران را شکست ) ١ُبرزَهرا(جهان شد؛ او از کوه الربز 
خبشی از قبايل آريايی از راه  کە شود خوبی نشان داده می بەدر اينجا. اطاعت کشاند بەداده

پيشترها جاگير شده بودند و دينی  کە نژادانشان وارد مازندران شده، با هم) هيَرکانَِيە(گرگان 
د و يونان داشتند و ديَو پرست بودند درافتاده در آن سرزمين جاگير هن بەشبيه دين آرياِن مهاجر

  .سلطنت رسيدبە) ُتهَمە اَروَپە( هتمورث  پس از هوشنْگ پسر يا برادرش.شدند
و هوشنگ و هتمورثْ خنستين مؤمنان بودند، دين يزدانی و ستايش  کە گويند اساطير می

 ردن منازهای روزانه راه و روش خداپرستی راک آذر را در جهان رواج دادند، و با مقررنيايشِ 
  .مردم آموختندبە

بنابر اساطيرِ ما پس از هتمورث پادشاه ) َونگهان خَشيَتە وی يَِمە(مجشيد از تبارِ هوشنگ 
 در زمان او ، و مهۀ موجودات روی زمين در فرمانش بودند گفته شده کەسراسر گيتی بود، و

سالی از   شدند، رنج و بيماری و خشکخبت خوشمهه  خرم و مردم نعمتها فراوان و جهانْ
ير فرمان کشيد، و ز   بەاو ديَوها را. سر بردند بەجهان رخت بربست و مهگان در آسايش و رفاه

  .ايرانيان آموخت بە راهای گوهناگون پيشه
چون مجشيد بر جهان دست يافت و مهۀ موجودات روی زمين از  کە گويند اساطير می
فرمان او درآمدند، شکوه قدرْت او را فريفت و مغرور شده  بە و پرنده و چرندهانساهنا و ديوان

رو فرۀ ايزدی از او  پرستش خودش فراخواند؛ از اين بەخود را خدا ناميد و مردم روی زمين را
/ اژدهای هزاراسپی(»  بيَوراَسپاژدهاگ«برگشت و محايت آمسانی از او بازگرفته شد، و 

جنگ او برخاسته او را  بەبيگانه و دمشن ايرانی بود کە ) اسپ داردزورِ هزار کە اژدهائی
  .يرِ سلطۀ خويش کشيدز   بەشکست داد و ايرانيان را

مجشيد تشکيل داد، و از  کە ئی دارد نظام اجتماعی بە اشارها۔ظاهًر۔داستان مجشيد 
ش کرد و خودش او مردم را بندگاِن خوي کە گويند زيرا اساطير می. گرفت مردم باج و خراج می
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۳۹ ايران پيدايش

خدايی يا خدازادگیِ  بەدر هيچ زمانی در تاريخ، عقيده کە دانيم يقين می بەما. را خدا ناميد
توان  پس می.  در ميان ايرانيان رواج نيافته است۔در ميان اقوام سامی بوده کە گونه آن به۔شاه 

اج گرفنتِ او از داستاِن ادعای خدايیِ مجشيد و بندۀ خودش ناميدِن مردم جهان را باج و خر
از مستلزمات اساسیِ تشکيل حاکميت سياسی بود ولی  کە ايرانياِن منطقۀ حاکميتش تفسير کرد

  .برای مردم تازگی داشت و آمادۀ پذيرش آن نبودند
 ١. گرفتخشَيتَەصفت  کە َونگهان خنستين کس بود يَِمە وی کە  تأکيد شدههُمايَشتدر 

 .افزوده شده است) جم(»  يَِمە«نام  کە بەاست» يَتەخَش«نکتۀ درخور توجه در اينجا صفت 
بان ايران ز  کە بە، کسانی)ُهَور خَشيَتە(نيز آمده است » ُهَور«اين صفت مهراه با نام کە  چون

جمِ «ت؛ و مجشيد را اس» درخشنده«معنای آن  کە اند اند پنداشته باستان آشنايی نداشته
 ق اسناد بازمانده از دوران هخامنشی، اين صفتبرطبکە   آنحال. اند  کردهامعن» درخشنده

ناميده و » خَشيِتّيە«هايش خودش را  هنبشت سنگداريوش بزرگ در . است» شاه«معنای بە
اگر اين صفت بر نام ُهَور . اند بوده» خَشيتِّە«پيش از او هشت تن از خاندانش  کە متذکر شده

شيد در عقيدۀ کهن آريايی پادشاه است، زيرا خور» پادشاه«نيز اضافه شده است، معنايش 
  ٢.خود گرفته است بەشده و صفت خَشيَتە آمسان مشرده می

مجشيد  کە  گفته شده۔اند کَرت نيز بازنويسی کرده که در دين۔در خبش اساطيریِ اوستا 
خنستين پادشاه روی زمين بود و هزار سال سلطنت کرد؛ در زمان او ديَوها خوار و ناتوان 

در زمان او پيری و ناتوانی برای . روی زمين از مهۀ نعمتهای مادی برخورداربودند، و مردم 
 و کشتزارها و بارَورباريد، زمينها  طور منظم می بەمردم نبود، رودها مهواره جاری بودند، باران

شد؛ بيمِ رنج و  پرَورد برآورده می  بودند؛ هرکس هر آرزوئی در دل میپرميوه و بارِدهباغستاهنا 
 در دهلای مردم جائی نداشت؛ او برای مردم آسايش و آرامش آورد؛ مهۀ نيازهای بيماری

) حکمت (چيستاداد؛ از اينها فراتر او   بەمردم میمردمان را برآورده کرد زيرا هبترين چيزها را
مسبب درد و رنج  کە را» خشم«و » آز«سبب رستگاری مردمان بود؛ او  کە را برای مردمان آورد

جای زيسنت  کە  شدندبسيار جهان برافکند؛ در زمان او مردمِ روی زمين چندان اند از مردم
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۴۰ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

آسايش بزَِيند  بەبار وسعت داد تا مردم در تنگنا نباشند و بتوانند نداشتند و او زمين را سه
 ولی در پاياِن اين دوراِن سراسر سعادت و خوشی). برابر گسترش داد سه بەيعنی قلمروش را(

 بسيار سختی در پيش خواهد زمستاِن کە رهنمود دادمجشيد  بەشت بود خداجهان مهچون هبکە 
مجشيد رهنمود  بەاو. بود و مهۀ موجوداِت روی زمين از سرما و برِف سنگين تلف خواهند شد

ترين مردان و زناِن   در زير زمين فراهم آوَرد و ختمِ زيبااندام برای زندگیحفرۀ وسيعی کە داد
 هان و درختان و مفيدترين جانوران و هبترين خوراکيها را با خود برداشتهآريايی و هبترين گيا

شدن برهند و در اين دوراِن سخت بتوانند زندگی را ادامه  ير زمين کوچ دهد تا از نابودز بە
 کە او وعده داد بەآجنا محل کند، و بەشآذر را نيز با خود کە رهنمود داد او بەنيز، خدا. دهند

مهراه  کە و مزارع سرسبز و خرم در اختيار خواهد داشت و با مهۀ موجوداتیدر آجنا چراگاه 
در آجنا دروغ، آز، خشم، کينه، ستيزه، بيماری، و پيری . دارد در آسايش ابدی خواهد زيست

  ١.وجود خنواهد داشت، و مهگان با هم برابر و مهسان خواهند بود
دوره از تاريخ  قوام ايرانی در يکدر حقيقتش داستاِن زندگی اجتماعی ا کە اين داستان

حيات اخروی است  بە داستان گريزناپذيری مرگ و عقيدهنيزدر سرزمينهای پرنعمِت آريان، و 
وِدا  ، در ريگ)ير زمين و ادامۀ حياِت سعادمتندانه در آجناز   بەنقل مکان کردن از روی زمين(

) تلفِظ هندیِ يَِمە (يِمَە مِە  کدر آجنا گفته شده.  آمده استگونهمهين ۔ بەکم و بيش۔نيز 
مردم آموخت و مهۀ مردم را در راه درست قرار داد؛  بەراه و رسم زندگی را کە خنستين کس بود

. مهه از نعمتهايش برخوردار بودند کە راه و رسم برای مردم مهچون چراگاه وسيعی بود اين
 را آن کە و خود خنستين کس بوديَِمە برای مردم ايجاد کرد مرگ بود، و ا مِ کە سراجنامِ راهی

در زمان او بودند و پس از او  کە  خدا برای خودش برگزيد، و مهۀ کسانیخاطر خشنودیِبە
 برسند؛ زيرا  و جهاِن ديگرمرگ بەراه را سپری کنند و  اين کە بايد بەناگزيرآمدند و خواهند آمد

 ولی مرگ. ريزناپذير استيَِمە کشيده است و پيمودنش بر مهگان حتمی و گ راه را مِ اين
مهه نور و  کە رسند هی میگا  بەمنزلگذرند راه می از اين کە معنای عدم نيست زيرا کسانیبە

يَِمە در آن  و مِ) خدايان آريان هند(شادی و نشاط و باغستاهنای سرسبز و پربار است و ديَوها 
» َمهاَبهاراَتە«در کە  چنان اين جايگاه ٢.مرگی است آجنا سرای جاودانگی و بی. زَيند می

، دارای هوائی معتدل است و سرما و گرما در آن وجود ندارد، رنج و پيری و  استتوصيف شده
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۴۱ ايران پيدايش

گردد؛  هيچ دردی مبتال منی بەشود و مرگ در آن نيست، انسان در آجنا گرسنه و تشنه منی
  ١. خشنودند و دلشان از آرامش کامل برخوردار استالًآجنايند کام کە کسانی

 بعدها زندگی اخروی در دينِ زرتشت براساس آن ترسيم و کە  مهان تعريفی استاين
را از ايرانيان آموختند و وارد  هبشت تبديل شد، و اقوام سامی نيز در زمان هخامنشی آنبە

  .را در جای خود خواهيم خواند دينشان کردند؛ و اين
 ديديمکە   کە چنانروی،جهاِن اخ بەاما در کنار اسطورۀ انتقال مجشيد و مردم زمانش

پس از  کە بينيم  ُنمادين بيان شده است، در جای ديگر از اساطيرمان مجشيد را میبەشکلِ
 ها را ها و حرفه جهان را خرم ساخت و پيشهکە   آنمدهتا سلطنِت باشکوه و جالل، و پس از

 و درنتيجه پرستندگان وی شوند؛ کە مردم آموخت، گرفتار کرب و غرور شده از مردم خواستبە
 اژدهاگ و کشورش را َورافتادخدا از او ناخشنود شد و فرۀ سلطنت را از او بازگرفت و سلطنتش 

  . بود ايرانياندمشنِه و  کە بيگانبيَوراَسپ گرفت
پرست و زورگو ياد کرده و او  عنوان يک کاوے قدرت بە»َونگهان يَِمە وی«زرتشت نيز از 
  ٢.تعدی و جتاوز و ستم زد بەاستی منحرف شد و دستاو از راه ر کە را نکوهيده و گفته

هند و نزد خبشی از ايرانيان يک شخصيت  بەمجشيد نزد آريان مهاجر کە بينيم می
غم مهۀ کارهای ر  کە بەمقدس جاويد است، و نزد خبش ديگری از ايرانيان شخصيتی است

آن  کە خبشِ خنست آن .راهه گرفته و منفور شده است اجنام داده در اواخر عمرش کج کە نيکی
زيسته  او از آغاز در ميانشان می کە فرجام زيبا را برای مجشيد بازگفت ازآِن آريانی بوده

خبشِ ديگر را  رياست قبايلشان را داشته و در سرزمينشان تشکيل حاکميت داده بوده؛ و اين
 مردمشان را قلمرو خويش افزوده و بە را تصرف کردهاشاناو سرزمينه کە اند آريانی ساخته

اند و خاطرۀ زورگوييهای او و  از او ناخشنوده بوده کە اينهايند هم. گزار خويش کرده است باج
يعنی  (اژدهاگسرزمينشان را  کە و هم اينهايند. اند ناخشنودی خدا از او را برای ما بازهناده

  .تصرف درآورد بەپس از شکست دادِن مجشيد) عيالم/ خوزيەشاه 
از او ياد شده است » شاه«در اساطير ايرانی با صفت  کە ستين کسخنکە   آنمنظور
م يک احتاديۀ بزرگ از خبشی از قبايل آريايی  در دورانی از هزارۀ دوم پ کە مجشيد است

ناميده و امنيت و آرامش را در ميان اين قبايل ) شاه(تشکيل داده بوده و خودش را خَشيَتە 
 در وسط و ا در کجای فالت ايران تشکيل شده بوده، يقيًنولی اين احتاديه. برقرار داشته است
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۴۲ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 کە تواند در ناحيۀ پارت و هرات و مرو بوده باشد؛ زيرا آريانی غربِ فالِت ايران نبوده، و می
سبب نام و نشانيهای  مهين بەاند؛ و هند مهاجرت کردند با آن برخورد داشته بەمهان اوقات

هرودوت از ايرانيان شنيده  کە شايد يک روايت. استودا نيز با تقدس آمده  مجشيد در ريگ
تامانيان و : نوشتههرودوت . ما کمک کند بەبتواند برای يافنت حمل اين احتاديهاست بوده 

هيرکانيان و پارتيان و هرائيويان و خوارزميان پيش از تشکيل پادشاهیِ ايران وارد پيمانی 
  ١.ندآب رودخانۀ آک استفاده کن  ازامشترکً کە شدند

 پيش از اقوع پيوسته بوده ولی ُمَسلًَّمو   بەزمانی چە ئی در چنين احتاديه کە معلوم نيست
بوده باشد حکايت تشکيل يک احتاديۀ بزرگ  کە هردوره بەدوران ماد بوده است؛ و متعلق

 کە  مهين قبايل است،سراِن نيرومنِدهربی يکی از ر   بەقبايل آريايی در شرق فالت ايران
يعنی ۔ دمشناين روايت برای محايت از زمين و آب منطقه در برابر هجوم قبايل فحوای بە

توان با  تشکيل اين احتاديه را می.  صورت گرفته بوده است۔خبشی ديگر از قبايل آريايی
 داستانش کە  دانستپيوند قبايل آريايی و دوراِن آغازينِ مهاجرهتا در های ستنيزهدوران 
 هپناور در ًتاه بوده است؛ و مفهومی جز تشکيل يک حاکميت نسبهرودوت رسيدئی بە بەگونه

  .شرق فالت ايران ندارد
خواری افتادند خرب از احلاق  بەدر زمان مجشيد ديَوها کە  شده در اساطيرِ ماگفتهکە  اين

 دهد؛ و خبشی از پرستندگاِن ديَو مهاهنا بودند قلمرو مجشيد می بەسرزمينهای پرستندگاِن ديَو
يونان مهاجرت کردند  کە بەآن مجاعاتی کە گونه درون هند مهاجرت کردند؛ مهان بەمگفتيکە 

 متجيدی). ديوس(نيز پرستندگاِن ديَو بودند، زيرا نام ديَو برای مهيشه بر خدای بزرگشان ماند 
او در زمانی تشکيل حاکميت خويش را  کە دهد اند نشان می هند از مجشيد کرده بەمهاجرانکە 

اده بوده و ديَو و اَهوَر در کنار هم مورد پرستش افت نهدرگيری  بەآريان هنوزکە  داده بوده
 نيزاما اساطير ايرانی و . خدايیِ َديَو در کنار اَهوَر معترف بوده است بەاند، و مجشيد نيز بوده

مجشيد پرستش  کە دهد  نشان از زمانی می استبا خشم از مجشيد ياد کرده کە سخنان زرتشت
 اگر چنين باشد، مجشيد. دانسته است  کنار هناده بوده و ديَو را تنها خدی بزرگ میاهوَر را

علت تقدس ابدی مجشيد نزد . هند مهاجرت کردند بەدر آينده کە مهان قبايلی تعلق داشتهبە
کە از  ؛ و اگر چنين باشد، مجشيد نه از قومِ ايرانی بلد را نيز بايد در مهينجا ُجستآريان هن

  .ی است کە بەهند مهاجرت کردندمهان آريان
دوراِن  بەحتقيْق و بنابر متون دينیِ هندياِن باستان، متعلق بەمجشيد،دوراِن  کە از آجنا
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۴۳ ايران پيدايش

هند است، داستان مجشيد و سلطنت او سپس شکست او  بەپيش از مهاجرت مجاعات آريايی
ز و مشال ايران در مرک بە)یعيالم(خوزی يادآور دوران هتاجم نيروهای  کە تواند  میاژدهاگاز 

 بيَوراَسپ از نژاد غير ايرانی  کە اژدهاگگفته شده. م باشد زمانی پيش از نيمۀ هزارۀ دوم پ
 هزار سال با زور و ستم  کە اژدهاگو گفته شده. آمده بوده» گذار دشت سواراِن نيزه«بوده، و از 

 کرده گير دستريد و او را مردم را گردآورده برضد او شو» کاوِے«کە   آنبر ايران سلطنت کرد تا
شاهی  بەرااز ختمۀ هتمورث ) تاؤَنە  ترِے(ندان افکند و فريدون ز  بەدر غاری در کوه دماوند

  .شاهی نشست بەکاوِے از مردم اسپهان بود، و فريدون در ری کە نيز گفته شده. نشاند
 و از سوی مرکز ايران اسپهان در بەه وقايع داستان پس از مجشيد از سوئیچەگونو اما 

کند و  شود، و کاوے در اسپهان قيام می جنوب کوههای الربز و ناحيۀ ری منتقل می بەديگر
  نشيند؟ سلطنت می بەفريدون در ری

ئی از حد ری   ماد در منطقهپيش از شاهنشاهیِدر دوراِن . اين نيز قابل توجيه است
  زَنتَە ەآريَ آريايیِ موسوم بەقبايل بزرِگ) داَنە اسَپە(تا نزديکيهای منطقۀ اسپهان ) َرغَە(
 پَرتَکانَە جاگير بودندە داَن ەدر منطقۀ اسَپ کە ئی از اين قبايل  شاخه١.جاگير بودند) آرياَزند(

که تا پايان عهد ساسانی و دوران (نام داشته » گََبی«شان  شدند و مرکز احتاديه ناميده می
 آمده آرياَزنتوتلفِظ  بەَزنَتە ەآرَيم قبايل در اسناد آشوری نا).  برجا بودشهری بزرگ واسالمی 

در مرکزِ آن قرار » تپۀ ِسَيلک«اکنون  کە ئی منطقه(َزنَتە  ەدر منطقۀ قبايل آرَي کە آثاری. است
. ترين مناطق متدنی جهان است اينجا از کهن کە دهد خرب از آن میاست دست آمده  بە)دارد

هائی از آهو و  نگاره. رسد پيش از مسيح میهزارۀ ششم  بەسازی در اين منطقه قدمت سفال
ترين نگارگری در  اند شايد کهن اين مردم در هزارۀ ششم بر روی سفاهلا نقش کرده کە خرگوش

مهان  بەرود دستۀ يک خنجر بوده و متعلق گمان می کە  کوچکیيک اثر هنریِ. تاريخ بشر باشد
ئی بر ميانش   برسر دارد و جامهکالهی کە دهد روزگارِ دور است پيکرۀ مردی را نشان می

اين از  کە شناسان اتفاق نظر دارند باستان. بسته است) کمربندی(ئی  با تسمه کە پوشيده
                                                 

. تشکيل شده است» َزنَتە«و » ەآرَي«َتە از ترکيب َزن ەنام آرَي. است» قبيله«در اوستا بەمعنای » َزنتو«. 1
بوده و نام اين قبايل ) به معنای بزرگ(» َزند«شکل قديمی » َزنت«اين احتمال نيز وجود دارد کە 

توان تلفظ کرد، اگر  نيز می» آريان َزنت«َزنَتە را بەشکل  ەاز آجنا کە آرَي. بوده باشد» آريای بزرگ«
. جا خنواهد رفت گرفته شده باشد گمامنان بی» آريان َزنت«ان از لفِظ گمان کنيم کە نامِ مازندر

 ئی راه بە تواند بەگونه کە خبشی از تاريخِ داستانی ما با مازندران در ارتباط است، اين گمان می چون
» مادَزندآريان«توانيم تصور کنيم کە لفظ مازندران شکل تغييريافتۀ کلمۀ  می. حقيقتی بربد

  . بوده باشد، کە در دوران شاهنشاهیِ ماد بەاين شکل درآمده بوده است)  مادزندآريايياِن(



۴۴ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

های مسی مهچون سوزن و برخی  ساخته. ترين اثر هنری در نوع خود در تاريخ بشر است کهن
مردم  کە دهد  آن میخرب ازاست دست آمده  بە»تپۀ سَيلک«از  کە مهان روزگار بەزيورها متعلق

. اند کار گرفته بەمس را کشف کرده و کە اند اين منطقه خنستين کسانی در تاريخ بشر بوده
مردمِ اينجا در آن  کە دارد معلوم میاست کە هائی از صدف نيز در اينجا کشف شده  ساخته

در . ندا کرده جاهای دوردست سفر می بەدوران بسيار دورِ تاريخ برای جتارت و داد و ستد
طور گسترده برای ساخنت ظروف مورد استفاده قرار  بەم مردم اين منطقه مس را هزارۀ پنجم پ

 رفت پيشم نزد اين مردم   سفالين در هزارۀ چهارم پنگارگری بر روی ظروِف. اند داده
استادان بر روی سفاهلائی با زمينۀ  کە دهد شده نشان می بسياری کرده بوده، و ظروف کشف

نگ سياِه ماندگار نقش ر   بەهای آهوان و پرندگان را با لعابی رنگ نگاره ازِک سرخلعابِ ن
 مردم اين منطقه چرخ برای سفالگری اختراع کرده  مورد گفتگويمانتا اين زماِن. اند کرده
گذارد و  منايش می بەزمان دورِ تاريخ را ئی در آن رفته پيش ًتااين ظرفها هنرهای نسب. اند بوده

. روزگار در کمتر اقوام جهان بتوان ديد شايد در آن کە دهد شناسی واالئی خرب می یاز زيباي
خدايان  بە مردم ديگر نقاط فالت ايران بوده،مانند بەعقايد دينی اين مردم از مهان روزگار دور

در ميان آثار بسيار زيادی از . اند ساخته  برای خدايان منیمعبد و بتاند و  جمرد باور داشته
در سَيلک کاوش شده  کە )بعد بەاز هزارۀ پنجم پيش از مسيح(های تاريخی  ها در دوره خانه

  .ه استآمد نهدست  بەپيکرۀ خداياناثری از معبد و 
بعدها نام  کە  درآن جاگير بودند آريايیمردمی کە اينجا مرکز مهان منطقۀ هپناوری است

نيمۀ دومِ هزارۀ  بە متعلقالًن منطقه و احتمافريدون از مردم اي. خود گرفتند بەَزنَتە ەآرَيقبايلِ 
  . بوده استپيش از مسيحدومِ 

تلفظ اصلیِ فريدون . وستايی بودهلقب رئيس احتاديۀ ر» کاوے« کە پيش از اين گفتيم
در زمان هخامنشی نيز . اند گفته می» ِترِے« را آريان سهعدِد  کە دانيم می.  استتاؤنَە  ترِے

پختوهنای . لفظ ِترِے آمده است بەسههای داريوش بزرگ عدد  نوشته در شده، و ترے گفته می
  .گويند» ِدرِے« را سهند نيز عدد  است»توران«بازماندگاِن قبايل آريايیِ  کە افغانستان و پاکستان

مجله  از آن کە آمده است» ِترِے«نامهای ديگری نيز با ) فريدون(تاؤَنە  عالوه بر نام ترِے
آهنا را  هخامنشی کە در جای خود از برجستگاِن دوراِن» َتخَمە تـرِے«و » بازو تـرِے«است 

  . شناختخواهيم
» متحدکنندۀ مردم سه منطقه«يا » متحدکنندۀ سه احتاديۀ قبايلی«تاؤَنە را   توان ترِے می

رئيس احتاديۀ روستايی  کە دانيم معنای کاوے را می از آجنا کە .معنا کرد» منطقه امير سه«يا 



۴۵ ايران پيدايش

تاؤَنە را دو لقب برای يک رئيس بدانيم،   کاوے و ترِے کە رسد نظر می بەت، خردپذيربوده اس
با تالش بسياری توانسته يک احتاديۀ بزرگ از سه احتاديۀ کوچکتر ايجاد  کە يعنی يک کاوے

تواند سه احتاديۀ قبايل َپرَتکانياِن اسپهان و آريازنتاِن ری و  اين سه احتاديۀ کوچکتر می. کند
از ناحيۀ ری با نام ) فرگرد خنستونديداد، (در اوستا . شان بوده باشد ی مهسايۀ غربیمادها
تواند با  قبيله است، و اين نام می معنايش مرکز احتاديۀ سهاست کە  ياد شده زَنتو ترِے

  . يا تلفِظ ديگری از آن باشدشباهت نزديک داشته باشد» تاؤَنە  ترِے«
هربی ر   بە يادآور قيام مهگانیِ ايرانياِن اين ناحيهاژدهاگداستان فريدون و کاوِے و 

 اژدهاگ است، و )عيالميان(خوزيان برضد سلطۀ ) يک کاوے(يکی از پيشوايان خودشان 
در برابر قيام ايرانيان شکست يافته و  کە  در منطقه بوده باشدخوزیروای  تواند فرمان می

هربیِ ر   بەگ قبايل ايرانی در منطقهدنبال آن يک احتاديۀ بزر بە و زندانی شده وگير دست
خنستين تالش ايرانيان در راه تشکيل سلطنت ايرانی  کە تشکيل شده) فريدون(تاؤَنە   ترِے

 کە ری باستان بوده باشد؛ زيرا گفته شده کە تواند روايی نيز می مرکز اين فرمان. بوده است
شکيل سلطنت ماد در سدۀ ری در اوائل ت کە اطالع داريم. سلطنت نشست بەفريدون در ری

خبش مهمی  بەم يکی از مراکز مهم متدنیِ ايران مشالی بوده و با تشکيل سلطنت ماد هشتم پ
  .از شاهنشاهی ماد تبديل شده است

ريزی،  در انديشۀ مجعیِ ايرانيان، کشنت و خون کە اين حقيقت نيز جالب است بەتوجه
از . نداردترين انسان روی زمين بوده، جائی کار ستمنزد آهنا  کە  بيَوراَسپاژدهاگحتی کشنت 

نانه از گي خشمايرانيان در انديشۀ انتقامِ کە   آنجای کە بەشود  در اين داستان ديده می،رو اين
 را سوزاندند و خاکسترش اش الشه را گرفته بردار کردند و اژدهاگ« کە دمشن باشند و بگويند

خاص اقوام سامی و ديگر اقوام  کە طلب است قامنوع طرز تفکر انت واين يک(» را برباد دادند
  .بند کشيدند و در غاری زندانی کردند بەاو را گرفته کە اند ، فقط گفته)غير ايرانی است

بعدها اساس نظريۀ سياسی ايرانيان را تشکيل داد، داستان مجشيد  کە موضوع ديگری
؛ ولی چون شيفتۀ قدرت شد و شاهی بسيار باشکوه و نيرومند بود و جهان را آباد کرد کە است

 کرد، فر و شکوه از او گرفته شد و سلطنتش را از خدايیخود را برتر از انساهنا پنداشته ادعای 
در اين . چنين تفکری در ميان هيچ قوم ديگر جز قوم ايرانی ديده نشده است. دست داد

 تر از انساهنا نشمارد،دادگری و مهرورزی رفتار کند، و خود را هب کە بەتفکر، شاه وظيفه دارد
برای مهگان مهچون پدر باشد، وگرنه فر سلطنت از او گرفته خواهد شد و پادشاهی از کە  بل

در نظريۀ سياسی ايرانيان بر  کە در آينده خواهيم ديدکە   اين.دودمانش بيرون خواهد رفت



۴۶ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 اين نظريه از ، استدوست و دادگر و مهرورز بودن شاه تأکيد رفته سيرت و انسان ضرورِت نيک
اين خصيصه در ميان مهۀ اقوام جهانْ . مهين خصيصۀ ويژۀ قوم ايرانی نشأت گرفته بوده است

  .خاص ايرانيان بوده است
فريدون سراسرگيتی را زير نگين داشت و پادشاهی دادگر و  کە در اوستا گفته شده

 سه پسرش ايرج و تور و باايمان بود و مدهتا بر جهان حکم راند، و در پيرساليش جهان را ميان
تور، و  بەايَرج، توران را بەاو ايران را. آرامش و عبادت بگذراند بەَسلم تقسيم کرد تا خود

  .پرستش يزدان مشغول شد بەَسلم داد و خود از سلطنت کناره گرفته بەغرب را
 توَريا در و ازمجله َپرَتکانيان، توران سرزمينَزنَتە  آرَيەايران در اين داستان منطقۀ قبايل 

خبشی از قوم ) توران(توَريا .  منطقۀ قبايل ماد بوده استالًشرق فالت ايران، و غرب نيز احتما
 کە سرزمينهائی بەبعدها مجاعات بزرگی از آن منشعب شدند و خبشی از آهنا کە ايرانی بودند

 ها نيز ەخبشهائی از سکَ.  و سکستان ناميده شد مهاجرت کردندزاُولستاننام آهنا  بەبعدها
ئی از  شاخه. را در جای خود خواهيم ديد درون اناتولی رفتند؛ و اين بەآذربايجان و از آجنابە

اکنون  کە ماورای جنوب سکستان رسيدند و در جاهائی بەقبايل توَريا نيز با حفظ نام اصلی
ناد در اس کە گونه آن۔اين سرزمين . کويته و خضدار در بلوچستان پاکستان است جاگير شدند

  ١.را برخود داشته است» توران« تا سدۀ چهارم هجری نام ۔تاريخی آمده است
ئی  پاشده شدِن احتاديه  از همگرِ بيانداستان تقسيم جهان توسط فريدون ميان سه پسرش 

 برادران ايرج از اين تقسيم راضی نبودند و کە گفته شده. او تشکيل داده بوده است کە است
خيرات ايران داشتند، و  بەترين زمينهای جهان بود آهنا چشم طمع تسهم ايرج پربرککە  چون
  .هم داده ايرج را از ميان برداشتند، و جنگهای توران با ايران آغاز شد بەدست

درون  بەجنگهای توران و ايران معنای درستش تالشهای قبايل توَريا برای خزيدن
مهين قبايل .  واقعيتهای تاريخی استگرِ نبيادر مشال ايران است، و َزنَتە  آرَيەسرزمين قبايل 

اناتولی رسيدند، و  بەمشال رود ارس و شاخۀ ديگرشان بەئی از آهنا چندی بعد شاخه کە بودند
ۀ داريوش نبشت سنگضمن سخن از شاهنشاهی ماد آهنا را خواهيم شناخت؛ و ضمن بازخوانی 

  .ودندم ديواپرست ب آهنا تا اواخر سدۀ ششم پ کە بزرگ خواهيم ديد
 مشردهترين سرزمين جهان نيز  پربرکتکە   بلترين زمين نه تنها مقدس در اساطير ما ايران

 خيرات ايران جنگها بەیياب دستآن داشته و برای  بەمهۀ اقوام جهان چشم طمع کە شده است
 هگون اين  اقوام و ملل رادرگيريرها و جنگهای باستانیِ ما علت نياگان. اند انداخته اه میر بە
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اند ولی  طلب نبوده گاه جنگ ايرانيان هيچ کە منودند برای خودشان تفسير و توجيه می
اندازی کردند و  خاک ايران دست بەبر خيرات ايران دست يابندکە   اينخاطر بەمهسايگان

 کە افتادن جنگهای خونين شدند و ايرانيان را جمبور کردند اهر   بەباعث ايجاد کينه و دمشنی و
 طلبی ايرانی در اين خبش از اسطوره روحيۀ صلح. وجوديتشان با آنان جبنگندبرای حفظ م

به تعبير (خوبی منودار است و جنگهای ايران با اقوام ديگر را اقدامات دفاعی حمض بە
 جتاوزکارانه از سوی یِگير جهتگونه  هيچ کە اند قلمداد کرده) امروزی، جنگ عادالنه

  .ايرانيان در آن وجود نداشته است
. کشته شدن ايرج اجناميد بەجنگهای توران با اَيران کە شود گونه دنبال می اين بەاساطير

شاهی رسيد، اَيران مهچنان مورد  بەپس از پدرش کە پسر ايرج) َمنيوش چيتَر(در زمان منوچهر 
. کوهستاهنای الربز گريخت بەمنوچهر در جنگ با توران شکست خورد و. محلۀ توران بودند

. رسيد، و اين نيز در جنگ با توران کشته شد) ُنؤَتَر(پسرش نوذر  بەذشت او شاهیپس از درگ
سومين پسرش . جانشين نوذر شد نيز در جنگ با توران کشته گرديد کە )زاَو(پسر ديگرِ او زاب 

 کە پس از شکست از توران متواری شده در کوهستاهنای الربز در غاری) اَسَپە کرِش(گرشاسپ 
  .خوابی طويل فرورفت بەآن خنواهد رسيد بەيَوهاگاه دست د هيچ

در يک برهۀ زمانیِ  کە اين داستاهنا بازگوکنندۀ رخدادهای حقيقی و تاريخی است
تاؤَنە موفق   ابتدا ترِے. چندين نسله در خبشی از مشال و مرکز فالت ايران در جريان است

 را از منطقه برچيده )يانعيالم(خوزيان دهد و سلطۀ کيل يک احتاديۀ بزرگ تش کە شود می
تالشِ احيای احتاديه شکست  جانشينانش در. پاشد کند؛ ولی اين احتاديه پس از او ازهم می

هربی رئيس يکی از قبايل رقيب تشکيل ر  کە بەئی اش سراجنام در احتاديه خورند و قبيله می
  .گردد شده بوده است ادغام می

 خوزياناديۀ نيرومندی برای بيرون راندن  در اين داستان امهيت دارد تشکيل احتچە آن
 ولی ايرانيان هنوز راهی دراز تا رسيدن. شود با موفقيت کامل اجنام می کە از منطقه است

چنين  بەدوران زايماِن پردرِد رسيدن کە بايست مرحلۀ تشکيل سلطنت در پيش دارند، و میبە
اين يک تالشِ . يران و توران استسر بگذرانند؛ و اين دوران مهان جنگهای اَ ئی را از مرحله

مرحلۀ متدنیِ  بەدرصدد انتقال کە کند متدنی است و حالت درد زايماِن يک قومی را بيان می
مهۀ اين رخدادها مراحل ماقبل پيدايش احتاديۀ نيرومند قبايل ماد . واالتر قرار گرفته است

  .اميد در غرب فالت ايران اجن مادتشکيل پادشاهیِ بەسراجنام کە است
نظم و  کە فريدون و ايرج و پسرانش در اساطير ايرانی خنستين دادگران جهان بودند
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: تلفظ نوينش( است فَراداتَەقانون و امنيت را در جامعۀ بشری برقرار کردند؛ لذا نام اينها 
داستان » داديان پيش«دنبالِ داستان  بە.کنندگان قانون ، يعنی خنستين وضع)داديان پيش

بيان پيروزی خبشی از قبايل آريايی در نربدهای متدنی و تشکيل يک  کە آمده است» کاويان«
اين خبشِ . استدامن   گستردهاحتاديۀ بزرگ و خنستين تالش ايرانيان برای تشکيل سلطنِت

زند، و بازگوکنندۀ تشکيل  داستان در زمين هپناوری از حد ری تا هرات و سيستان دور می
گفته شده . جانشينانش بودو ) کاوے گُواَتە(واد گُ  فرمان کےزير کە احتاديۀ بزرگ قبايلی است

رستم کە .  يافتشاهی دست بەمهت رستم بەواد از نوادگان منوچهر پسر ايرج بود، وگُ کە کے
ترين قهرمان اساطير ايرانی و از دار ناماست، ) يعنی ختمۀ نور (تُهمَە روشتتلفظ اصلیِ نامش 

سلطنت نشاند، توران را رستم  بەواد را رستمگُ ه کە کےه شدگفت. نوادگان گرشاسپ است
پسر و ) کاوے اوسن(س کاوو کے. اوج قدرت و شکوه رساند بەشکست داد، و ايران را رستم

ی رستم با تالش فراوان او را اسير شد ول) آريان ديواپرست(واد در جنگ با ديَوها گُ جانشين کے
شيفتۀ قدرت بود فريب ديوان خورد و  کە کاووس کے. رآورد او داطاعِت بەی داد و ديَوها رايرها

 راه مدهتا در جنگلهای کوهستاهنای الربز سرگردان ماند و عزم تسخير آمسان کرد و در اين
پادشاهی بسيار شکومهند و  کە کاووس پسر کے) کاوے خَشتَر(خسرو  کے. مقصد نرسيدبە

اهنا سفر کند، ولی در کوهستاهنا ناپديد شد آمس کە بەثرومتند بود، نيز مهچون پدرش اراده کرد
  .آمد نهدست  بەو اثری از او

 شکست يک تالش گرِ بيانبازگونندۀ حقايق تاريخی است نيز  کە اين خبش از اسطوره
روزگاری  کە  مهان قبايلی استدسِت بەدامن گستردهبزرگ ديگر برای تشکيل سلطنت 

اتفاق افتاده َزنَتە  آرَيەدها در منطقۀ هپناور قبايل مهۀ اين رخدا.  فريدون و ايرج بودندسرانشان
خَشتَر تلفظ ديگری از خَشيَتە و . است) کاوے خَشتَر(خسرو   کےآخرين شاه اين احتاديه. است

  .تلفظ ايرانيان غربی بوده است
مان از يک  در داستاهنای تاريخی کە بار است اين دومين) مجشيد(خَشيَتە  پس از يَِمە

ترين و  خسرو در اساطير ايرانی حمبوب کے.  صفت شاه داردارًمس کە شود ده میکاوے نام بر
پايۀ او برسد  بەهيچ شاهی نتوانسته است کە نيرومندترين و ثرومتندترين شاه تاريخ مشرده شده

در زمان ساسانی شاهانی چون شاپور  کە ئی گونه بەگنجهائی معادل گنجهای او دست يابد، بەو
داشتند، و  سر می خزائن و ختت و تاج او را در بە و خسرو پرويز آرزوی رسيدنروان اول و انوشە

ترين شاه ماد  بعدها پرقدرت. املثل ايرانيان بود نگين خسروی و ختت و تاج خسروی ضرُب
شايد تصوير انسان ). اند يونانيان کياکسار نوشته کە کاوے خشتَر،(مهين صفت را برخود هناد 
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، و برخی از  استشيد و جاهای ديگر از دوران هخامنشی برجا ماندهمج در ختت کە داری بال
 خسرو اساطير باشد نامند، فروهرِ مهين کے را تصوير اهوَرَمزدا می غلط آن بەشناساِن غربی ايران

  .سپارد اش می نواده بەدر اين نقشها نگين سلطنت راکە 
دستۀ پيشين و از مهان  وان دور در اين داستاهنا دنباله کە روايان دستۀ ديگری از فرمان

اکنون تاجيکستان و شرق افغانستان و جنوب (اند، پادشاهان باخترَيە   شناخته شدهتيره
 اورانت(هلراسپ  کە گفته شده. نامشان با نام زرتشت گره خورده است کە بودند) ازبکستان

 و داد رفتار کرد، و برای خنستين پادشاه اين سلسله بود، و با عدل) ُنؤَتَر(از ختمۀ نوذر ) اَسَپە
 او مهۀ ترويج و حتکيم دين اَهوَر کوشيد، و باخترَيە در زمان او بسيار آباد شد و در اثر دادگریِ

واگذار ) اَسَپە ويشت(پسرش گشتاسپ  بەاو در پيرساليش پادشاهی را. سعادت رسيدند بەمردم
زرتشت  کە  بود اين زماندر. عبادت بگذراند بە کناره گرفت تا بقيۀ عمرش راشکرد و خود
اَسَپە  جام(نامهای جاماسپ و فرشوشتر  بە مؤمن و پارسا و باتدبيربرادرِ گشتاسپ دو. ظهور کرد

وسايل نشر دين اَهوَر را فراهم آوردند و  کە در خدمت داشت) و ِفَرش اُشُتَر از خاندان ُوهوگاؤَو
باخترَيە محله  بەدر زمان گشتاسپتوران . گزيدۀ اَهوَر بود زير محايت گرفتند کە زرتشت را

، و اسپنديار شد کشته  در جنگهلراسپکردند؛ گشتاسپ شکست خورده متواری شد و پدرش 
 قانون واضعِ«معنای  بەاسپندداَتە. شاهی رسيد بەپسر گشتاسپ پس از پدرش) سَپندداَتەِا(

و از سوی ديگر سوئی مورد هتاجم توران قرار گرفت  اسپنديار از کە گفته شده. است» مقدس
خسرو کشته شد، و پس  جنگ او برخاستند؛ و او در جنگ با سپاهيان کے بەخسرو سپاهيان کے

  .خسرو شد نشاندۀ کے  دست)وهوِمَنە (از او پسرش هبمن
، و مرکز  استنام برده شده» شاه ايران« با صفت اخسرو مشخًص در اين رخدادها از کے

است، ولی قلمروش خبش بزرگی از َزنَتە  آرَيە قبايل منطقۀ کە سلطنت او نيز مهان جائی است
رستم و است کە   آننکتۀ جالب در اين داستاهنا. گيرد می در بر نيمۀ مشالیِ فالت ايران را
شاهنشاهی ايران  کە با زرتشت و دين او خمالف بودند، بعدهاچە کاوياِن مورد محايت او گر

اين نيز يک موضوعِ خردپذير است؛ زيرا . يل شد قوم ايرانی تبدقهرماناِن بزرِگ بەتشکيل شد
آميز ايرانيان برای تشکيل  کرد در واقع تالش موفقيت رستم از آن محايت می کە ئی احتاديه

. سده پس از اين رخدادها بر روی صحنۀ جغرافيای جهان ظاهر شد چند کە کشوری است
ايران را بنياد هنادند خبشی از چند نسل پس از اين رخدادها شاهنشاهی  کە احتاديۀ قبايل ماد

در آينده امپراتوری آشور را براندازند، و  کە مهين احتاديه بودند، و مقدرشان چنان بود
  .شاهنشاهی ايرانی را تشکيل داده ايران را وارد عرصۀ جهانی کنند
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 طوالنی از ماقبل پراکندگی و مهاجرت قبايل آريايی تا ًتااساطير ايرانی يک زمان نسب
اديۀ قبايل ماد در ناحيۀ آذربايجان َزنَتە در ايران مرکزی و سپس احت آرَيەل احتاديۀ قبايل تشکي

 و خوزيانو مهدان، و احتاد قبايل پارس در سرزمين پارس، و دوران برخورد ايرانيان با 
مجاعات ايرانیِ درون فالت ايران  روايی کاويان بر دوران فرمان بەگيرد، و می در بر آشوريان را

تواند هم يکی از   اساطير ايرانی میاژدهاگ. و تالشهای آهنا برای تشکيل سلطنت تعلق دارد
در دورانی از هزارۀ  کە  بوده باشدخوزیِ منصوب شاِه خوزيە و هم يک شهريار خوزيەشاهان 
اش را در فالت ايران گسترش داده مجاعاتی از ايرانياِن نواحی مرکزی و مشالی  م سلطه دوم پ
 گره اژدهاگبا نام  کە زيرا نام يک کاوے پرقدرت ايرانی.  خويش کرده باشدگزار باجا فالت ر

ناميده شده » يَِمە مِ«وِدای هندوان  و در ريگ »يَِمە«در گاَتە  کە خورده است نام مجشيد است
 دوران دوری از تاريخ و بەآيد اين نام ی زرتشت برمی ودا و گاَتە از ريگکە  چناناست؛ و 

  .اند تعلق دارد هندوستان را آغاز نکرده بوده بەهنوز آريان مهاجرت کە نیماز بە
مجشيد در زمانی از دوران يادشده  کە توان پذيرفت پيش از اين نيز گفتيم، میکە  چنان

 ۀ نسبًتا بزرگیاحتادي مهسايه برآمده، تشکيل درصدد بسط نفوذ خويش بر سرزمينهای کاوياِن
 خوزيانگذاری کرده بوده، ولی گرفتار محالت  ايرانی را پايهداده خنستين نوع از سلطنت 

  بەديگربارهزيرِ سلطۀ او بوده  کە گرديده و از ميان برداشته شده است، تا آن خبش از ايران
هزار سال بر  کاره  ستم کە اژدهاِگگفته شده.  سياسی پيشين برگرددمهان حالت پراکندگیِ

از روزگار مجشيد تا تشکيل احتاديۀ قبايل  کە دهد ی و اين نشان م؛زمين مسلط بود ايران
چنين دوراِن درازی برای . تاؤَنە فاصلۀ زمانیِ درازی بوده است  هربی ترِےر َزنَتە بە آرَيە

  بەايرانيان کە  لقبی بودهاژدهاگ.  بر ايرانيان نيز قابل توجيه استاژدهاگروايیِ  فرمان
روايان با هم  ند، و بعدها در اسطوره مهۀ اين فرمانا عيالمی داده بوده/خوزیرواياِن  فرمان

اژدهاگ  و سپس شکست اژدهاگاز ميان رفنت مجشيد در لشکرکشيهای . اند يکی شده
بار  يک. ربط با يکديگر بوده باشد  بی کەتواند دست ايرانياِن ناحيۀ مرکزیِ فالت نيز منیبە

کە زمين  در شرق ايران منطقۀ بدخشانە کە بشوند؛ زيرا نياز دارند منطقه مسلط می  برخوزيان
اين سنگ هبادار را  کە ی داشته باشند و بتوانندرس دست  استکاِن سنگهای الَجَورد بوده

پس از چندی . ری کنندواسطه از توليدکننده خريدا بیتوسط بيگارانشان استخراج کنند يا 
که در داستاهنا تبديل کاوِے و (تاوَنە  نام تری بەهربی يک کاوےر  بە َزنَتە ەتوسط قبايل آرَي

  .شوند از منطقه رانده می)  استفريدون شده
يی در هم  طرزی مبهم و افسانه بەزماهنا و نامهای اشخاص و اماکن در اساطير ايرانی
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ی گسترش  جوامع ايرانی براسراِن و کاويانکنندۀ تالشهای  اين داستاهنا بازگو. آميخته است
  تنها واقعيتهای تاريخی مربوطآمده استدر آهنا  کە سان و جايها کیمناطق نفوذ است، و نامها

. توان ترديد کرد منیبودن اين نامها  در حقيقی. برای ما برجا مانده است کە آن دوره استبە
ئی  گونه بەدر تورات بازتاب يافته است نيز مکاهنا و زماهنا و اقوام کە در اسطورۀ اقوام سامی

وجود حقيقی  کە اند  واقعيتهای تاريخیااند، ولی نامها عموًم شدهيی در هم آميخته  افسانه
 اوستا، برخی از نامها مهچون گشتاسپ و اسپنديار و هبمن و در داستاهنای اساطيریِ. اند داشته

 هنگام بازخوانیِ بەشناساِن غربی کسانی از ايران کە ئی در تسلسل قرار دارند گونه بەاَرَدَشير،
اند اينها جز گشتاسپ پدر داريوش، داريوش  پنداشته کە اند ئی شده هآهنا دچار چنان شبه

 و  باستانهای يونانياِن برکت نوشته به،ولی ما. اند بزرگ، خشيارشا و اَرَدَشير اول نبوده
 از رخدادهای دوران گشتاسپ هخامنشی و داريوش بزرگ ۔های داريوش بزرگ هنبشت سنگ
گشتاسپ و اسپنديار و هبمنِ باخترَيە هيچ ارتباطی با  کە يمدان  و می، دقيق داريمًتا نسبآگاهیِ

 گشتاسپ در زمان زرتشت کە وآنگهی گفته شده. سران قبيلۀ هخامنش در پارس ندارند
نيز در جنگ با ايرانيان کشته شد، و ) اسپندداَتە(کشنت رفت؛ و پس از او پسرش اسپنديار بە

ۀ داريوش بزرگ در نبشت سنگ ما از ولی. خسرو شد نشاندۀ کے پس از او پسرش هبمن دست
. ه استهنگام سلطنت داريوش بزرگ زنده بود بەی گشتاسپ هخامنشدانيم کە  میبغستان

اشتباه زده و گمان  بەکسانی از بزرگان حمققين چون آلتهايم و هرتسفيلد و اومستد خود را
سپ پدر داريوش بزرگ بوده در گاَتە از او نام برده شده مهين گشتا کە آن گشتاسپی کە اند آورده

م   سدۀ ششم پ۔با يک اشتباِه عمدی۔است، و بر اساس مهين توهم، تاريخ ظهور زرتشت را 
اند زرتشت  عالقه داشته کە علِت اين اشتباه تعمدیِ آهنا آن بوده کە رسد نظر می بە.اند دانسته

ئيليان بشمارند و دين دوراِن متأخر بدانند تا وجود او را متأخر بر موسای اسرا بەرا متعلق
توسط اسرائيليان بنياد هناده شد، و بعدها مسيحيت از  کە ايرانی را متأخرتر از دينی بشمارند

 گشتاسپ اساطير را با اسبب َتَعمًُّد مهين بەدرون آن بيرون آمد و سپس دين اروپائيان شد؛ و
 بی در سدۀ اخير برای غرشناساِن ايرانئی از  حتی پاره. اند گشتاسپ هخامنشی يکی دانسته

دهند و از اين حيث دين ايرانی را زرتشت را بەدوران هخامنشی نسبت بتوانند زمان کە  آن
 اسپندداَتە ۔بدون سنِد تاريخی۔مؤخر بر دين يهود قلمداد کنند، نام داريوش بزرگ را 

 و در هيچ جا چنين نامی برای داريوش بزرگ آورده نشده است کە اند؛ در صورتی پنداشته
اَسَپە نوادۀ اَرشاَمە نبيرۀ آرياَرمَنە  َوئوش پور ويشت جا خودش را داَرَی داريوش بزرگ در مهه

  .نگاران يونان باستان نيز تنها نام او داريوش است ناميده است؛ و نزد تاريخ
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ياد  بەهای خويش را گذشته کە اند اين هدف آفريده بە اسطوره رااقوامِ جهانْ ااساًس
اند  غاز کردهشود و از کجا آ کجا منتهی میاشان بەه ريشه کە  اين يادآوری دريابنداِهآورند و از ر

ثبت و ضبط نوشتاری در کە   چونو. اند اکنون رسيده بەاند تا ی کردهسپرو چەگونه راهی را 
در  کە گونههر  بەکنند و رخدادها را  خويش مراجعه میهای قومیِ خاطره بەدست ندارند،

در آن  کە برای منونه، باالتر اسطورۀ قوم عربی را آورديم. کنند تند ثبت میوجدان مجعی ياف
آدم . پنداشتند خنستين انسان روی زمين می کە نام آدم بود بەنيای بزرگ قوم عربی مردی

زيستگاِه اقوام  کە زيست مهان جائی می(زيست  نام َعَدن می بەبرطبق آن اسطوره در سرزمينی
ديديم بنابر آن اسطوره، کە  چنان. زيستند يز در مهان سرزمين میفرزندانش ن). سامی بود

در  کە  مهگانیگر ويرانن توفا. متدن نيز از مهان سرزمين يعنی از سرزمين بابِل آغاز شده بود
در اسناِد  کە و اين مهان فيضانی است( نيز در مهان سرزمين بود داردن نوح نام توفاآن اسطوره 

اينها مهه ساخته و پرداختۀ ختيالت بشر اوليه ). ز آن ياد شده استسوِمری و سپس بابِلی ا
 مهگانی خبشی از گر ويرانن توفاواقعۀ . ريشه در حقايق مبهم تاريخی داشته استکە   بلنبوده

های   در زمانی از هزارهاحتًم. اند  را آهنا نوشته بودهشزندگی تاريخی سوِمريان بوده و داستان
 های دجله و فرات آباديهای سوِمری در جنوب عراق کنونی را فيضاندور در اثر طغيان رود

 متعلق کە اين داستان در منظومۀ گيلگاميش آمده. ير آب برده و نابود کرده بوده استز بە
شناسی عراق از زير خاک بيرون آمده و ترمجه  م است و در کاوشهای باستان هزارۀ دوم پبە

 تورات را نوشتند مهين داستان را کە پنجم پيش از مسيحاسرائيليان بعدها در سدۀ . شده است
در قرآن نيز .  خودشان منتسب کردندنياگانمان يکی از ز  بەشناسيم آوردند و ما می کە شکلیبە

داستان مهاجرت ابراهيمِ . اسرائيليان در تورات نوشته بودند کە مهان داستانی بازگويی شد
از ) قبايل عربِ فرات(» َعربايِم«مهاجرِت يکی از قبايل يادهای مجعیِ اسرائيليان از  کە تورات

برای بسياری از قبايل  کە بياباهنای فلسطين بوده نيز امری معمولی است بەسرزمين کَلَده
تالش برای . نام نيای قوم تبديل شده است بەه است و نام قبيله بەپيش آمديی خاورميانه

ن اجنام گرفته نيز يک امر عادی است و هر توسط عربانيا کە مقدس جلوه دادن قبيلۀ خويش
  .مجله قوم ايرانی است قومی چنين کرده است، و از آن

ن مبهم و ناشناخته سخن برای ما از دوراچە اساطير ايرانی گر کە خواهم بگويم می
. دان د ريشه در واقعيتهای تاريخی در زماهنای دور دارد، و نامها و جايها حقايق تاريخیگوي می
 کە زرتشت. وجودش در اساطيرِ هنديان نيز تأييد شده است کە ينِ اين نامها مجشيد بودتر کهن

مجشيد با زرتشت فاصلۀ  کە شود شناخته، و معلوم می نام او را آورده نيز او و خاندانش را می
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ياد کردن از . نسل پيش از زرتشت بوده است يک يا دو بەزمانیِ چندانی نداشته و شايد متعلق
 نه چندان دور از يکديگر زمينیهردو در  کە دهد ا نام و نشان توسط زرتشت نشان میمجشيد ب

دورانی تعلق  بەمجشيد کە آمدِن نام مجشيد در کتاب هنديان نشانۀ آن است. اند زيسته می
و مهۀ اينها خرب از زماهنائی . اند هند مهاجرت نکرده بوده بەقبايل آريايی هنوز کە داشته

گردد، و خرب از رخدادهائی  پيش از نيمۀ هزارۀ دوم پيش از مسيح برمیبە کە دهد دوری می
مهزمان با آهنا در نواحی مرکزی فالت . دهد زماِن دور می شرق فالت ايران در آن بەمربوط

تالش مشاهبی برای تشکيل يک متدن نوين است؛ و  کە ايران نيز رخدادهائی در جريان است
های بزرگ و نيرومند ميان مجاعاِت انسانیِ اين دو خبش از  برای تشکيل احتاديه کە رقابتی

تشکيل (اجنامد  پيروزی ايرانيان مرکز فالت می بەسراجنام کە افتد جريان می بەفالت ايران
  ).پادشاهی فريدون
اين داستاهنای اساطيری در زمان شاهنشاهی ماد توسط مغان وارد کتاب  کە اگر بگوئيم

هيچ نامی از مادها و هخامنشيان در اين کە   اينعلت. ايم رفتهراهه ن بی بەه استاوستا شد
 برايشان مانده بوده نياگاناز  کە شکلیمهان  بەداستاهنا را کە ه نيز آن استآمد نهداستاهنا 

 کە شاهنشاهی ماد حساب خودش را داشته بەاست وارد اوستا کردند؛ ولی رخدادهای مربوط
  . جدا بوده استشده اسطورهای از حساب اسطوره و شخصيتها و رخداده

  :توانيم چنين بازخوانی کنيم های باال می تاريخِ ايراِن باستان را بر اساس داده
 در حوضۀ مثالًم در جائی از شرق فالت ايران،  مجشيد در زمانی از نيمۀ هزارۀ دوم پ

احتاديۀ شود با ايجاد يک  اکنون شهر سوخته ناميده می کە جائیبا مرکزيِت رود هيرمند و 
دن قبايلِ ان بەاطاعت کش تشکيل سلطنت داد، سپس باهَنتومَنت  ايرانیِنيرومند از قبايلِ

داَنە قلمروش را در مشال و غرب گسترش  ايرانی در سرزمينهای مرغياَنە و َهَريَو و رغَە و اسَپە
يران  در نيمۀ جنوبی فالت اخوزيەولی در اين گسترش قلمرو با متصرفات امپراتوریِ . داد

زمان در اوج قدرت خويش  در آن کە پا با آن امپراتوری مهسايه شد، و درنتيجه اين سلطنت تازه
، ازهم پاشيدِن سلطنت مجشيد، از خوزيەنتيجۀ اين برخورد، پيروزی قاطع . بود برخورد کرد

 ريَو پسدانه و رغَە تا ه اسَپە. او تشکيل داده بود کە مجشيد، و فروپاشی سلطنتی بود ميان رفنتِ
بر کرانۀ  کە ويرانیِ شهر بزرگ َهنتوَمنت کە بسا چە  درآمد، وخوزيەتصرف نيروهای از آن بە

نيز در مهان زمان ) اکنون شهر سوخته نامند کە مهان(رود پربرکِت هيرمند واقع شده بوده 
ی در شهر سوخته شناس باستانکاوشهای .  صورت گرفته باشد)عيالمی(خوزی توسط نيروهای 

در  کە تنها نيروئی. رچيده شده استو کە در مهان زماهنا دهد  از متدن شکومهندی میخرب
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 عظيمی را ويران کند مرکزِ متدنیِتوانسته چنين متدنی را از ميان بردارد و چنين  زماهنا می آن
 قدرتش کە در داستاهنای ما با صفِت اژدهائی کە  بوده)عيالم(خوزيە نيروی امپراتوری 

  .از آن ياد شده است)  بيَور اسپاژدهاگ(رت هزار اسپ است اندازۀ قدبە
با خشم و نفرِت شديد از او ياد شده است  کە شايد در سراسر تاريخ ايران تنها مردی

ذهنيت تاريخیِ  کە ئی را ما سراغ نداريم ديگر هيچ مهاجمِ بيگانه.  بيور اَسپ باشداژدهاگ
 را هخامنشیشاهنشاهی  کە  اسکندر مقدونی حتی١.گونه در خشم باشد ايرانيان از او اين

گونه منفور نشده   نيز در ذهنيت تاريخیِ ايرانيان اين و ايرانيان را بەمذلت کشاندبرانداخت
از قبيل ۔ فجيعی جنايات بسيار گرِ بيان بيور اسپ اژدهاگاين نفرت شديد از . است

 .اند رتکب شده بوده در ايران م)عيالميان(خوزيان  کە  است۔شهرسوزی و کشتار مجعی
در َهنتوَمنت وجود  کە کنم شايد نابودگری متدن عظيمی من فکر می کە مهين دليل استبە

منطقۀ َهنتوَمنت بعدها نامِ .  بوده باشدخوزيانيکی از جنايتهای  کە بايست داشته می
يی و مردم َهنتوَمنت آريا کە  استآمده) دهشن، فرگرد خنست ُبن(در اوستا . درنگياَنە گرفت

م  تا زمان هخامنشی نامش درنگيانە شده بود در هزارۀ دوم پ کە يعنی سرزمينی. اند َمزداَيسن
باز در . شکل ِهلَمند و زرنج برجا است بەنام تا کنون اين هردو. نامش هنتوَمنت بوده است

 کە )کَەمنتسب بەقبايلِ نومهاجرِ تورانیِ َس (شد» استان َسکَە«دوراِن پارتيان اين سرزمين نامش 
  .اکنون سيستان گوئيمدر زمان ساسانی سگستان شد و عرهبا بعدها سجستان گفتند و ما 

هرحال، در زمانی از هزارۀ دوم پيش از مسيح، قبايل آريازنتيان و َپرَتکانيان در منطقۀ  به
که در داستاهنای ما (نام کاوے فريدون  بەهربی يک رئيس نيرومندر   بەمابين ری و اسپهان

 شوريده منطقه را )عيالميان(خوزيان متحد شده برضد سلطۀ ) دو شخصيت شده است بەلتبدي
از کە  چنان. مرکز آن ری بوده است کە اند از دست آهنا بيرون کشيده و تشکيل سلطنتی داده

سوی شرق  بە در آينده درصدد گسترش قلمرو خويش ايرانیآيد، اين سلطنِت داستاهنا برمی
داستان جنگهای رستم در . يستان و غرب خراسان را متصرف شده استبوده، و سرزمينهای س

ديديم، اين تالشها در زمانی کە  چنانو . خسرو يادآور اين تالشها است کاووس و کے زمان کے
مهسايه شدن اين سلطنت . زرتشت در شرق فالت ايران ظهور کرده بود کە گرفت صورت می

                                                 
ولی نفرت از عمر . شايد کسانی بگويند کە خليفه عمر هم در ميان ايرانيان مورد خشم و نفرت است. 1

.  خودشان بەدرون ايران آوردندرا عرهبای شيعۀ لبنان و جنوب عراق در زمان قزلباشان صفوی با
کە  کنند ربطی بەذهنيِت ايرانيان مسلمان ندارد بل نفرتی کە شيعياِن ايران نسبت بەعمر ابراز می

 .استو برای ايرانيها بسيار متأخر ) عراقی و لبنانی(اش خالًصا و صددرصد عربی  ريشه
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 کە برخورِد اين دو اجناميد بەطقۀ باختريه بودمرکزش شهر بلخ در من کە نوپا با سلطنتی
  .سلطنت اين کاوياِن مرکزی اجناميد بەشکست باختريه و ضميمه شدن منطقهبە

دنبالِ آن،  بە.اين تالشهای متدنی تا اوائلِ هزارۀ پيش از مسيح مهچنان ادامه داشت
شد، آشوريان درصدد  آغاز )عيالم(خوزيە رقابِت قدرِت امپراتوری نوپای آشور با امپراتوری 

 و از سوی ديگر با خوزيەسو با  گسترش قلمروشان در غرب فالت ايران برآمدند، و از يک
 خواهيم خواند، و پس از اينرخدادهايش را  کە قبايل ايرانی غربِ فالت برخورد کردند،

  .تشکيل شاهنشاهی ايران اجناميد بەه سراجنامچەگونتالشهای ايرانيان  کە خواهيم ديد
  
  
  
  



 

  ايرانی ودينِ زرتشت

  ١م اَِشـموِهيی، َونگ ەکَ اَماَِک:  گويدزرتشت
  ، بدکاران رنج]بينند[ نيکینيکوکاران 

  ظهور زرتشت

جا با هم  ها در مهه کاوے کە  آريان، و زمانیقبايلیِمجاعاِت  ستيزهای یِگير اوجدنبال  به
 از جوامع آريايی سلب شده های بزرگ بودند و آرامش و امنيت در جدال برای تشکيل احتاديه

آور صلح و آرامش، و  عنوان پيام بە٢،اسپيتاَمە از خاندان اَسَپە پوروش پسر َزرت اُشُتَر ،بود
خواهيهای متولياِن دين،  طلب و سواری خواهيهای اميراِن گسترش ستيزندۀ لفظی با افزون

  .تطبقه را برافراش ظهور کرد و پرچم مبارزۀ لفظی با کردارهای اين دو
يعنی خوارزم و ۔گاِه زرتشت  شتر در خاست. معنای شتر زرين است بە»َزرت اُشُتَر«

رفت، زيرا سواری  مشار می بەسودمند بسيار جانوری ۔شرقِ فالِت ايران مشال  شرق وبياباهنای
شد، از پشمش پوشاک و چادر  داد، از گوشتش تغذيه می بود، بارکش بود، شير برای تغذيه می

اين علتها برای شتر  بە.ساختند ، و از چرمش فرش و سپر و ختِت کفش و ابزار میشد ساخته می
گزيدند، و  وندهای زيبا برمیآ ارج و منزلتی قائل بودند، و برای فرزندانشان نام شتر را با پس

. برای نوزاِد خويش برگزيد) اسپ ابرش (اَسَپە پوروشَزرت اُشتَر بود را  کە يکی از اين نامها
های  گاِه زرتشت را چندين سده پس از او نيز در نگاره تر در منطقۀ زادگاه و پرورشامهيت ش

شتر  کە مردم باخترَيە و خوارزم ارمجندترين هدايای سرزمينشان کە بينيم ختت مجشيد می
اسپ نيز چون يک حيوان سودمند . اند گاِه داريوش بزرگ آورده پيش بەاست را برای تقديم

اَسَپە،  ويشت(  استدر پيوند» اسپ«با  کە نامهائی. زدند آن پيوند می بەرا شانبود نام فرزندان
 )کاَيە اَسَپە، چَِنەە، اَسَپاَسپاَد اَسَپە، َتخم اَسَپە، گَشن شاَسَپە، کرِ ، جامەاَسَپ ە، پَِرخشاَسَپ اورونت

داد هم  یبرای گاو نيز آريان احترام خاصی قائل بودند، زيرا هم شير م. اند اسپ بەمهه منسوب

                                                 
 .۵بند / ۴۳خبشی از يک سروِد گاَتە در اَوِستا، َيسَنە . 1
 ُهماَيشت صراحًتا بەاين نام خانوادگی اشاره شده، ۲در بند .  اسپيتاَمە نام خانوادگی زرتشت بوده.2

دوست بەنزد زرتشت آمده او را حمترمانه با نام   مهچون يک)مهای مقدس(سَپنَتە آجنا کە ُهما 
 ]۲/ ۹ َيسنە :بنگر. [اُشُتَر بوده کند نه با نام کوچکش کە زَرت خطاب می» اسپيتاَمە«خانوادگيش 



۵۷ ايران پيدايش

کردند هم از چرمش پوشاک و کفش  برد هم از گوشتش تغذيه می زد هم بار می زمين را شخم می
گاو نيز خجسته تلقی  بەرو برای انتخاب نام فرزندانشان انتساب از اين. ساختند و فرش می

مجله  با نام گاو پيوند خورده است؛ از اين کە خوريم نامهائی برمی بەکردند، و ما در ايران می
جانور يک رسم معمولی در  بە انتساب نام نوزادان١.است گاؤماَتە، گاؤَبروَو، گاؤَدرَز، هوگاؤَو

و شاهين ) يوزپلنگ(، و فهد )شير(در عربی نامهای اسد . ميان عموم اقوام جهان بوده است
مهين نام  بەنيای بزرگ يکی از قبايل معروف عرب بوده و قبيله) سگ(کلب . بسيار است

» کلبی«عضو اين قبيله بود را  کە ندگی ادامه داد و کسیز  بەمهين نام قرهنا بەده شد وخوان
نام نيای يکی ديگر از قبايل عرب بوده، و ) روباه ماده(ثعلبه . گفتند می) قبيلۀ کلب بەمنسوب(

ام داشته يعنی موشِ ن» َيربوع«های  نيای يکی ديگر از قبيله .گفتند  می»ثعلبه بنی«قبيله را 
در جوامع غربی تا . قبيلۀ ديگری نامش َضّبه بود يعنی سومسار صحرايی. دوپای صحرايی
برای نوزادان دختر نيز در ايران . از نام جانوران گرفته شده بسيار است کە امروز نامهائی

. نامهای جانوران و پرندگان و گلها معمول بوده و بسياری از آهنا تا مهين امروز نيز معمول است
پس از اسالْم قُباد  کە )نسيم( گُواَتە: ی از نامهای ايرانيان نيز در پيوند با طبيعت بودبسيار

طالی / آبِ َزر(گوئيم، ُسهرآب  ما کوروش می کە )رودخانۀ پربرکت(تلفظ شد، کَوَر ُوهوش 
  .اند گفتند از اين مجله در گرگان و مازندران ُسرخاب می کە )مذاب

نام کە   اين را در کنار يکديگر بگذاريم، ديگر ديدنئی از اين نامها وقتی جمموعه
توانيم   میآسانی  بەکند، و  را برای ما ايجاد منیئی زرتشت با شتر پيوند دارد هيچ شگفتی

معنای شتر زرين است و معنای ديگری  بە)با تلفِظ کنونیِ َزرداُشُتر (زرت اوشتره کە بپذيريم
چنين نامی  کە ورداوود و آذرگشسپ گمان کنيممهچون استادان پ کە ندارد، و الزم نيست

آميزی  معنای تقدس کە تالش افتيم بەتواند برازندۀ پيامرب بزرگ ايرانيان باشد، و بيهوده منی
  . بيابيم يا بتراشيمبرای نامِ زرتشت

زرتشت مردی بوده از بطن مردمِ منطقۀ خويش، و نامی داشته معمولی شبيه مهۀ نامهای 
نام  کە گويد ياکونوف دربارۀ نام زرتشت نظری درخور توجه دارد، و مید. اش مردم منطقه

يی؛ زيرا  او يک شخصيت تاريخی است نه افسانه کە زرتشت هبترين گواه اين حقيقت است
 مثالً. کردند پيروان آئين زرتشت برايش نام مقدسی تعيين می کە بايست بود می اگر جز اين می

نيز متناسب با ]  َمشَيحايشوع[يی است نامش  طورهيک شخصيت اس کە مؤسس آئين مسيح
                                                 

گاؤمادپان يک . کردند چنن نامهائی را ايرانيان تا پايان عصر ساسانی بر فرزندانشان اطالق می. ١
  . شنويم دار پايان عهد ساسانی است کە نامش را در جريان ترور خليفه عمر می ايرانی نام
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زمان  نام زرتشت از نامهای عادی و متداول ايرانی آن کە افزودهو . يی است شخصيتش اسطوره
اگر وجود وی .  در تاريخ وجود داشته استاصاحبِ نام واقًع کە رساند بوده، و اين خود می

مظهريت دينی  کە واژگان دينی يا کلماتیاحتمال قوی از ميان  بەبود نامش را هم ختيلی می
  ١.کردند  تعيين می باشدداشته

 سالگی هنضت تبليغيش را آغاز ۳۰در اوستا آمده است، زرتشت در سنين  کە گونه آن
 مردم منطقه زيرِ تأثير بيشينۀولی . فعاليت مداوم و پرکارانه پرداخت بەسال۱۵  بەکرد و نزديک

بياِن  بە.داد او توجهی نشان منی بە قبايلسراِنکدام از   هيچتلقينهای رهربان سنتی بودند، و
ديگر، منطقۀ فعاليت او درگير تالشهای متدنی، يعنی درگير درد زايمان يک متدن نوين بود، 

زرتشت از . و تالش کاويان در راه تشکيل احتاديۀ قبايلی و ادغام قبايل اطراف در جريان بود
جنگ  بەخورند و در پشِت سر آهنا  اين رهربان را می فريبِمردمچرا  کە اين امر در رنج بود

او توجه  بەمردم کە کند  میگاليهدرگاه پروردگار  بەهايش او در يکی از سروده. روند انساهنا می
دهند و  گوش فرامی او بەپرست  از گوشهای شنوا و دهلای حقمشاری اندکمنايند، و فقط  منی

  بەاو خودش را در اين سروده. اند فريب  مردمکنار کاوياِن مردم از او روگردان و در بيشينۀ
های بزرگ  رمه کە گويد  دارد؛ و میفرمانمشاری گوسفند در  اندکاست کە چوپانی تشبيه کرده 
پيرواِن دروغ با نيروی  کە شود  و در جای ديگر يادآور می٢.ند استکار تباهدر اطاعت کاوياِن 

ورزند  اند، با نيکان خمالفت می فساد کشانده بەکرده و جهان رادارند مردم را گمراه  کە بسياری
سبب  کە يهای آهنا استکار فريبدهند،  شوند و بدکاری را گسترش می و مانع نيکوکاری می

 کە يهای آهنا استکار فريبدهند، و ند راه درست را از نادرست تشخيص شده تا مردم نتوان
 و روح هستی را دوند میدنبال دروغ  بەها با هياهو نگرمهاها و کرپ. مانع نيکوکاری شده است

  ٣.اند فرياد درآورده بەاز ستمِ خويش
او سپرده شده و  بەجامعۀ بشری اصالح مأموريِتمسئوليت و کە   اينزرتشت با آگاهی از

بار مسئوليِت ستيز با ناامنی و برادرکشی و جتاوز و تعدی بر دوش او هناده شده است از 
 راهنمايیبرای  کە بتواند بار سنگينی کە طلبد ياری می) انديشۀ نيک/ ت خيرني (وُهومِنَە

شايستگی حتمل کند و را بە هناده است ش بر دوش خود بەسوی نيکی و نيکوکاریمردم جهان
 سيلۀ اندرز و موعظه و تعليمو  بەمورد خشنودی ُوهوِمَنە است کە گونه آن  بەاش را وظيفه

                                                 
  .۳۵۴۔۳۵۳، ، ترمجۀ کريم کشاورزتاريخ ماددياکونوف، . 1
  .۱۴/ ۵۱َيسَنە . ٢
 .۱۲۔ ۱۰/ ۳۲يسنە . 3
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  ١.سراجنام برساندبە
خود جلب کرده است؛ زيرا زرتشت در  بەنها توجه مهۀ اوستاشناسان غربی رااين سخ

نيِت خودش ياری  انديش و خوش درون و ضمير خودش مراجعه کرده از ضمير نيک بەاينجا
 زرتشت در آغاز راه خويش کە دهد  ژرف میاين سروده خرب از يک درک عرفانیِ. طلبد می
 کە دهد انساهنا را نشان می بەاو نسبت بينی شديِد ش خو،بعالوه. آن دست يافته بوده استبە

اه شايسته ر  بە آگاه خواهد توانست مردم را با اندرز و موعظهعقيده داشته يک دردشناسِ
پيام  کە خواست او می. نيروی ارعاب باشد بەور و جرب و اتکاءز   بەنيازیکە  آن بیرهنمون شود 

مهين سبب سخنانش را با چنان بيان  بە برساند؛ وانساهنا بەخويش را با زبان و نه با مششير
 را برانگيخته بزرِگ زماِن ما اعجاب اوستاشناساِن کە نظم کشيد بەشيرين و فصيح و بليغی

 مردی توانسته باشد در آن ادوار دورِ تاريخ سخنانی با چنان مايۀ ژرف و پربارِکە   ايناست؛ و از
  .دان شگفتی درآمده بەادبی و عرفانی بسرايد

شخصيتشان در روايتهای پيروانشان در هالۀ قداست و نور  کە برخالف انبيای قوم سامی
از آهنا ذاهتای مافوق بشری ساخته است، زرتشت و  کە يی پيچانده شده و لفافۀ معجزاِت افسانه

او انسانی آگاه . تصوير کشيده شده است بە معمولیالًصورت کام بەزندگيش در روايتهای کهن
او . کند  کردن بشريت را دارد، و در اين راه تالش میخبت خوشهدِف  کە س استو دردشنا
ها برای ما  اش را خودش بە سروده درآورده است، و خبش بزرگی از آن سروده نامه زندگی

و اين بر خالِف . شود ئی از نسکهای اوستا را تشکيل داده است و گاَتە ناميده می مانده و پاره
نامۀ  ازمجله، زندگی. اند يای سامی است کە پس از آهنا پيروانشان نوشتهنامۀ مهۀ انب زندگی

های پراکنده کە از نزد اين و آن  سده پس از او بر اساس شنيده پيامرب ما مسلمانان بيش از يک
  .اند اند نوشته گردآوری کرده

کە او را  يابيم، بل گونه تقدسی را برای او منی هيچ) در گاَتە(های خوِد زرتشت  در سروده
بينيم کە خودش را مکَلَّف بە راهنمايی بشريت  يک آدم معمولی ولی آگاه و دردشناس می

  شاهنشاهیِهای دوران در نيمه، بعدهاولی . کند خبتی معرفی می بەسوی نيکی و خوش
هائی از معجزات و کرامات و خارق عادات دربارۀ زرتشت   مغان آذربايجان افسانه،ساسانی

 سده پس از زرتشت ۱۵کدامشان اصالت ندارد، و حدود  ها هيچ اين افسانهساختند، ولی 
 ساخته رودان و انبيای سامی ميانهای پيروان انبيای  تقليد از افسانه بەتوسط مغان آذربايجانی

  .و پرداخته شده است
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  :هايش چنين بيان کرده است فلسفۀ بعثت زرتشت را خوِد او در يکی از سروده
 ستم و رنج و فساد در جهان گسترده فريْب  ديواپرستاِن مردمر ناشايسِتسبب رفتا بەوقتی

جهان / روح هستی (گِئوش اُروَنبدکاری گرويدند،  بەشد و مردم فريب ديَوها را خوردند و
 حامی بودِن رهربی و بی ياوری و بی درگاه پروردگار بلند کرد و از بی بەدست استغاثه) معنويت

کسی را بفرستد تا مردم و جهان را از دست ديَوها  کە دگار استدعا منودخويش گله کرد و از پرور
کرداری و عدل و  منشِ راست کە اَرتَە  بەپروردگار. برهاَند و رنج و فساد را از جهان براندازد

يکوکردار را از صفت عدالت و دامن و ن  بود فرمود تا يکی از مردمِ پاک و خلقياِت نيکوداد
آوران و  پرستان و خشم او ياری کند تا با دروغ بە برخوردار کردهقِ نيکوکرداری و اخال راست
 کە کسی سپرده شود بەچنين مأموريتی بايد کە گفتاَرَتە . مبارزه برخيزد بەپيشگان ستم

انديش با او مهراهی کنند و در  آزار باشد، تا مردمِ نيک دوست و بی نيرومند و باعطوفت و مردم
يکی از بندگان پارسا و  کە پروردگار گفت. مبارزه برخيزند بەانکار تباه او با پشت سرِ

  است و او َزرت اُشُتَر پسر اسپيتاَمەدر نظر گرفتهانديش را برای اجنام اين مأموريت  نيک
از شنيدن اين سخن شاد شدند و با پروردگار ) روح هستی و عدالت (اَرَتە و اُرَون ِگئوش. است

 . از آهنا محايت کننددهند وپاکان و نيکوکاران ياری  بەن خويشبا مهۀ توا کە عهد کردند
منشِ نيکوکاری و  (خِشَترَ و هومِنَەو توان بود، بە ياور و کم ها و بیزرتشت مردی تنکە  چون

ور سازند و او را در راه  زرتشت را از نيروی خويش هبره کە شد فرمان) منشِ قدرت دادگرانه
انديش مقبوليت   زرتشت در ميان مردم نيکسخناِنکە   اينبرای. اجنام مأموريتش ياری دهند

شنيدن رهنمودهايش  بەاو يک بيان شيرين عطا کرد تا بتواند دهلای مردم را بەيابد، پرودرگار
  ١.جلب کند

او در جای ديگر دربارۀ آغاز فعاليت . اينها را خوِد زرتشت در گاَتە بيان داشته است
  :تتبليغیِ خويش چنين سروده اس

 ئی داری؟ اگر از تو بپرسند وابستگی چە تو کيستی و«: نزدم آمد و از من پرسيد بەُوهوِمَنە
  »بدهی؟ کە پاسخی داری چە ه خود را معرفی خواهی کردکە چەگون

  »…ام زرتشت، دمشن واقعیِ دروغ با مهۀ توامن، و ياورِ نيرومند راستی من«: گفتم
  »کنی؟ چە خواهی  چيست و میات اراده و خواسته«: نزدم آمد و از من پرسيد بەُوهوِمَنە

استی ر  بەای تا توان دارم خود را متعلق  تو در اختيارِ من هناده کە در پرتو نوری«:] گفتم[
ی کنی تا راستی و درستی را يخواهم کە مرا بەشايستگی راهنما و از تو می. خواهم مشرد
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  ١.»آموزش دهم
 مَنتَرَو ) رهرب دينی (زئوتَەسپرده شد، او خود را زرتشت   ر بەچون مأموريت هدايت بش  

گرفته بود ) ُوهوِمَنەيعنی از ( خويش نيِت خيرِاز  کە های معنويش  و يافته٢لقب داد،) گر موعظه(
  کردناو اعال.  بەتبليغ پرداختنظم درآورد و برای آن در ميان مردم بەکش و زيبا طرزی دل بەرا

مهگان بياموزد، و با  بەانديشی را مهگان نشان دهد، نيک بەا سعادت رمأموريت دارد راِهکە 
ها از  ان مبارزه کند، تا برادری و صلح در ميان مهگان برقرار شده ستيزهگر ستمبدانديشان و 

آماده است تا در راه نشر انديشه و  کە او تصريح کرد. ميان برود و دردهای جهان مداوا شود
بشريت از جان خويش مايه بگذارد و تا  بەادن راه درستگفتار و کردار نيکو و در نشان د

  ٣.راه فعاليت کند آخرين نفس در اين
. ان تاريخ ايران باستان دربارۀ زمان و مکان ظهور زرتشت اتفاق نظر ندارندگر پژوهش

، و برخی او را معاصر کوروش اند بردهعقب  بە هزار سال پيش از مسيحشش تا او رابرخی 
بنا بر ادعای ۔شده در سدۀ چهارم مسيحی، زرتشت را  در اوستای تدوين. اند دانستهبزرگ 

  .اند دانستهم  اند و زمان او را سدۀ هفتم يا ششم پ  آذربايجان دانستهاز مردمِ ۔مغان آذربايجان
در احياء و تدوين را  در زمان ساسانی بيشترين سهم یدانيم، مغان آذربايجان میکە  چنان

يکی از مذاهب کهنِ  کە  نوع آذربايجانی ايفا کردند و مذهب خودشاناز آئين َمزداَيسَنە
زرتشت را  کە مهين علت هم بود بە ايرانيان تبديل کردند؛ ودين رمسیِ بەراايرانياِن غربی بود 

 خودشان دانستند و زادگاهش را آذربايجان قرار دادند و خودشان را از نظر خاندانی بەمتعلق
 اواخر آهنازمان زرتشت را کە   اينعلت. ای خودشان تقدس بتراشند تا براو منتسب کردندبە

آئين زرتشت در زمان مادها  کە اند نيز بايد در اين نکته جستجو کرد  مادها ذکرکردهدوران
 الًو احتما۔از شرق فالت ايران آمده بودند در آذربايجان و مهدان رواج  کە گرانی توسط تبليغ

، و در مهدان و غرب ايران )آذرپرستان(با دينِ کهنِ آَترپاتيکان  يافت، در آذربايجان ۔رمسيت
  .پرستان درآميخت با دين کهن اَناهيَتە

مغان آذربايجان در سدۀ چهارم  کە البته روايت سنتی دربارۀ زمان و مکان ظهور زرتشت
دورانی بسيار  بەدرست باشد؛ زيرا زرتشت متعلق کە تواند مسيحی وارد اوستا کردند منی

آن  بەی زرتشت گاَتە کە گويشی کە  عقيده دارندگران پژوهش. ورتر از اين تاريخ بوده استد
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 کە  استگويشی دوران بسيار دورتر از زمان مادها و در پيوند با گويشهای از  استسروده شده
در گاَتە از آهنا نام برده  کە آباديها و رخدادهائی. ودای هنديان با آن سروده شده است ريگ
زرتشت در شرق فالت ايران اتفاق  ندگیِز  بە مربوطرخدادهای کە دهد  نشان میاست شده
 آشنايی رودان ميان و) عيالم( خوزيە ايرانيان در غرب فالت ايران با دولتهای. افتاده است می

 مردمزرتشت از است  ادعا کرده یروايات مغان آذربايجان کە گونه اند، و اگر آن داشته
 وافی آگاهیِ) اورارتو( و آرمنّيە بابل و آشوراز متدن  کە بايست  میالً اصوبود آذربايجان می

اثر اين آشنايی در سخناِن او بازتاب  کە بايست  میاداشت، و در چنين صورتی حتًم می
 کە جلو آوردند، و اين زمانی بود بەم ها زمان زرتشت را تا سدۀ ششم پ روايات مغ. يافت می

ود، و زرتشت نيز بنابر اين رواياِت نادرست در سرزمين اصلی دولت دولت ماد در اوج شکوه ب
زرتشت در  کە بايست  میالًاگر چيزی از حقيقت در اين روايات هنفته بود اصو. زيست ماد می
 چنين چيزی وجود ندارد و الًاص کە کرد؛ در حالی دولت ماد و شاه ماد اشاره می بەهايش سروده

زرتشت از . خورد چشم منی بەز تشکيالت سياسی زمان مادئی ا در سخنان او هيچ نشانه
کند، و تنها  ياد می» گرمها«و » اوسيج«و » کرپن«و » کاوے«ان ايرانی با صفتهای گر حکومت

دوراِن ماقبل  بەباالتر گفتيم کە او از وی نام برده است مجشيد است کە روای مقتدری فرمان
 دارد معلوم می کە کند ئی ياد می گونه بەز مجشيداو ا. هند تعلق داشته است بەمهاجرت آريان

نام . شناخته است اش را می زيسته و زرتشت خاندان و قبيله اندکی پيش از زرتشت میکە 
 زمان پادشاهیدر  کە وجه در رديف نامهائی هيچاست بەزرتشت در گاَتە آورده  کە آباديهائی

در گاَتە و ديگر  کە ان اجتماعیسازم بەاصطالحاِت مربوط. گنجد مادها وجود داشت منی
کلی از  بەتا زمان ماد و اوائل هخامنشی) »شاستَر«و » ُشويتَر «مثالً(خبشهای اوستا آمده است 

زمان  جوامعِ ايرانی رخت بربسته بوده و اصالحات نوينی جای آهنا را گرفته بوده، و تا آن
ی شدِن چندين سده داشته رسپايرانی رخ داده بوده کە نياز بەحتوالت بسياری در جوامع 

در گاَتە و  کە سازمان اجتماعی بە درون قلمرو ماد از اصطالحات مربوطايرانیِ در جوامعِ. است
 کە  اوستادر خبشهای بعدیِ کە حتی نامهای برخی مناطق. اوستا آمده است هيچ خربی نيست

 وجود ندارند؛ چند سده پس از زرتشت تدوين شدند آمده است نيز در زمان ماد و هخامنشی
 در اوستا آمده است تا )حوضۀ رود هيرمند ( سيستانميانیِبرای منطقۀ  کە هَنتومَنتمثالً نام 
چنين دانيم کە  می شده بوده است، و درنگيانَە و اوائل زمان هخامنشی تبديل بەزمان ماد

در کە   نوينیاز بسياری از اصطالحاِت. گذشنت چندين سده داشته است بەتبديل نامی نياز
بسياری . ی زرتشت هيچ خربی نيست جود آمد در گاَتەو  بەزمان مادها برای سازمان اجتماعی
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، ورنە،  چهَر کە ۔مثالً۔در گاَتە آمده است تا زمان مادها تغيير مفهوم داده بودند، کە از واژگانی
  .مجله است کَرَتە، اَُورَو، َرنگهە از آن وای

 از  است مهاجرت کردهزمين ايرانشرق  بەربايجانزرتشت از آذ گويند می کە رواياتی
منطقۀ ظهور زرتشت چنان از غرب ايران . هيچ اعتباری داشته باشد کە تواند نظر تاريخی منی

در اين سرزمينها  کە هيچ نامی از اقوامی کە دور بوده بەرودان و اناتولی و از خوزستان و ميان
های زرتشت حتی از هيَرکانيە و رغَە و  در سروده. آن منطقه نرسيده بوده است بەاند زيسته می

وقتی  کە دور بوده بە فالت ايراندرونیِزرتشت چنان از نواحی . داَنە نيز خربی نيست اسَپە
نام » خوانيَرث«و » اقليم هفتم«عنوان  بە ياد کند از آن)عيالم(خوزيە از کشور  کە خواهد می
عدالتی حکمفرما است و فرمانش در دست  یدر آن سرزمين ب کە کند  و اشاره می،بَرد می

درصدد تشکيل  کە هائی او کاوے. ند استو حاکمانش پيرو اَنگَرمنيواست ) َمن اهری(نيو َماَنگَر
در خوانيرث زندگی  کە کند جويانی تشبيه می سلطه  بەافکندند را اه میر  بەاحتاديه جنگها

  :بودندشناختند و ديواپرست  کردند و اهوَرَمزدا را منی می
مشا . اند  مشايند نيز چنينگر  کە ستايشيد و کسانی اَنگَرَمنيو استمشا ديَوها از جنس

مشا . بر مهگان معلوم است کە زنيد کارهائی می بەدر خوانيرث دست کە ديرزمانی است
کنند و از فرمان اهوَرَمزدا  اند بد می منزلت يافته  وارجتوسط مشا  کە ادهيد و آهن فرمان می

ايد؛ زيرا  ی دور داشتهخبت خوشمشا مردم را از . جويند کرداری دوری می ستو در
سوی پيروی از دروغ  بەدارد و می برِ او را از نيکيها دور اَنگَرَمنيو مشا و گرمهاهای فرمان

  ١.نابودی بکشانيد بەراَند تا بشريت را می
 )عيالم(خوزيە شور آرياِن منطقۀ شرقی فالت در زمان زرتشت برای ک کە نام خوانيرث  

کدام از اسناد  کلی فراموش شده بوده است و در هيچ بەاند تا دوران مادها برده کار میبە
در است در گاَتە آمده  کە بسياری از نامهای سرزمينهائی. ه استآمد نهتاريخی چنين نامی 

 ينها نيست، ودر زمان هخامنشی نيز نامی از اين سرزم. اسناد تاريخی بابِل و آشور وجود ندارد
از قبايل آريايیِ َسکَە و . م اين نامها تغيير يافته بوده است تا سدۀ ششم پ کە رسد نظر میبە

اولی در ناحيۀ  کە م در شرق فالت ايران قبايل نيرومندی بودند در سدۀ هفتم پ کە داَهە
غرب خوارزم و شرق دريای خزر جاگير بودند در  چنوبِو دومی در ) سيحون(سيردريا 

 ٢.گويد سخن می) تورانيعنی  (تورَياها از  جای َسکَە بەهای زرتشت خربی نيست؛ و او سروده
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های بعدی قبايل سکايی از آهنا منشعب شدند، و  در سده کە توَريا آن خبش از آريان بودند
 اناتولی مهاجرت کردند، و آهنا را نيزقفقاز و  بەدرون فالت ايران و بەخبشی از آهنا چندی بعد

تا  کە م نام قبايل بزرگ توَريا های هفتم و ششم پ يعنی تا سده.  جای خود خواهيم شناختدر
) شرق ازبکستاِن کنونی(گاِه خودشان  سده پس از او نيز در بوم زمان زرتشت و شايد چند

های  نامشان در سروده کە جايهائی کە گونه اند نامشان تغيير يافته بوده است، مهان زيسته می
  .اند م تغيير نام يافته بوده های هفتم و ششم پ ده است تا سدزرتشت آم
 پيش از مسيحزمان زرتشت زمان دورتری از هزارۀ خنست  کە دهد اينها نشان میمهۀ 
 آئين زرتشت در نسلهای رهرباِن است و گاَتەمتأخرتر از  کە حتی در فروردين َيشت. بوده است

اند، ولی از  صحنۀ رخدادهای مهمی بوده کە استاند نامهای جاهائی آمده  بعدی تدوين کرده
اند  عالقه داشته کە نگاراِن يونانیِ زمان هخامنشی تاريخ. اين جاها هيچ نامی در تاريخ نيست

اند تا   رخدادهای شرق فالت ايران را نيز بازتاب دهند آن نامها را نشنيده بودهاشانه در نوشته
 هيچ نامی در گزارشهای تاريخی زمان هخامنشی از اين جايها. شان بنويسند چيزی درباره

از زمان تدوين فروردين َيشت تا زمان هخامنشی روزگار درازی  کە شود ه است و معلوم میآمد نه
دانيم، نام  میکە  چنان. اند فاصله بوده است و اين جايها تا زمان هخامنشی تغييرنام داده بوده

آن منطقه تغيير يابد؛ و  بەزش يک قوم بيگانهدنبال خ کە بەآباديهای يک منطقه ممکن است
ه است و منطقه تا پس از آمد نهدر شرق فالت ايران چنين رخدادی پيش  کە دانيم را نيز می اين

القاب بسيار مهمی مهچون کاوے و .  آريان بوده استِهگا زيستِن شاهنشاهی ساسانی َورافتاد
دارای امهيت و موقعيت بوده است، تا مهه  در زمان زرتشت آن کە کرپن و اوسيج و گرمها

 جوامعِ ايرانی رخت بربسته بود، کلی از زندگی مجعیِ بەهای هفتم و ششم پيش از مسيح سده
اسطوره شده بود،  بەدوران کاويان و حتی لقبِ کاوے تا زمان پادشاهی ماد تبديل کە ئی گونهبە
پس . ئی از اساطير بود  شد جمموعهدربارۀ زمان کاويان در دوران ماد در اوستا تدوينچە   آنو

طور طبيعی صورت گرفته  کە بەم  فراموش شدن آهنا تا سدۀ هفتم و ششم پنيزتغيير نامها و 
صد سالۀ ميان  فاصلۀ چندين کە ناشی از سپری شدِن روزگار دازی بوده باشد کە بايست بوده می

  .پادشاهی ماد بوده است تشکيلِ زمان زرتشت و زماِن
زيسته و فعاليت داشته هنوز خانۀ حاکمان و سروراِن جامعه  ئی کە زرتشت می در منطقه

                                                                                                                               
اين عالمت مجع در فارسیِ نوين بەصورت . عالمت مجع» يا«نام است و » توَر«. عالمت مجع است

درآمده است، ولی در برخی از گويشهای زبان ايرانی بەمهان صورت اصلی مانده » ـان «و » ها«
 . تنها عالمت مجع برای نامها است»يا«کە در گويش الرستانی هنوز هم  است، چنان
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گاه برای  کە خانه ۔ِصرفًا۔ يک پناه های مردم معمولی متايزِ مشخص نداشته، بل بر خانه
ساخته نشد مهين است ) معبد(کە برای خدای زرتشت خانه  تنها دليل اين. زيسنت بوده است

عنوان برترين سرورِ  بديل نشده بوده است تا برای خدا هم ۔بهکە خانه هنوز بەمايۀ تشخص ت
دهد کە زرتشت در زمانی بسيار  و اين خودش خرب از آن می. جهان۔ خانۀ متشخص بسازند

بعدها کە ايرانيان شهرنشين . زيسته است های تشکيل پادشاهی ماد می دورتر از دوراِن آغازه
کە خدا دارای خانۀ  شت وجود داشت، سنِت اينشدند نيز مهان سنِت کهنی کە در زمان زرت

دانيم، در ميان مهۀ دينهای  کە می چنان. مشخص و جا و مکان مشخص نيست، استمرار يافت
  .ندارد) معبد(شدۀ جهانی تنها خدای ايرانيان است کە خانه  شناخته

م   پ يونانیِ سدهای ششم و پنجمِنگاراِن تاريخ کە بە هخامنشیرايج در زمانروايتهای 
 هزار سال پيش از ششاند روزگار زرتشت را تا  را برای ما بازهناده  و آن استرسيده بوده

های سدۀ  در نيمه کە از کرانتوس ليِدَيەيی. برده است عقب می بە هخامنشیشاهنشاهیِتشکيل 
يونان  بە هزار سال پيش از لشکرکشی خشيارشاششزرتشت  کە زيسته نقل شده م می پنجم پ

داِن کَلدانی اهل بابِل و مقيم آتن و از دوستان  يک رياضی کە از ادوکسوس.  استزيسته می
هزار سال پيش از زمان شش زرتشت  کە اند نقل کرده)  استاد افالطون بودهاحتًم(افالطون بوده 

اساس بودن روايت مغاِن عهد ساسانی  چنين روايتهائی هبترين گواه بی. زيسته است او می
ايرانيان در زمان هخامنشی .  معاصر اواخر سلطنت ماد دانسته استزرتشت را کە است

 زمان نگاراِن تاريخ کە اند، و مهين روايتها بوده دانسته مانی بسيار دور میز   بەزرتشت را متعلق
  .اند  نقل کرده شنيده وهخامنشی

 کنونی زمان و مکان ظهور شناسان بزرِگ توسط زرتشت کە خردپذيرترين بررسيهائی
 سال پيش از ۱۲۰۰ يا ۱۳۰۰زرتشت در حوالی  کە دهد  نشان میاجنام گرفته است شتزرت

 خوارزم بوده، فعاليت تبليغيش از مردمِ منطقۀسرزمين خوارزم ظهور کرده، جائی از مسيح در 
  . آغاز و در باخترَيە دنبال کرده استگاِه خودش زيسترا در 

جائی در نيمۀ مشالیِ (وارزم جنوب دريای خجائی از گاه زرتشت در  يعنی خاست
آميز تبليغيش در شرق افغانستاِن کنونی و  بوده و اوج فعاليتهای موفقيت) ازبکستاِن کنونی

  .تاجيکستاِن کنونی بوده است غربِ
 از او زبانیِانتقادهای های گاَتە يادآور شده است،  گونه کە خوِد زرتشت در سروده آن

نافرمانی از   بەمثابۀ حتريک مردم کە بەها و گرمهاها وسيجها، ا ها، کرپن کردار و رفتار کاوے
در معرض کشته شدن قرار گرفته بود  کە آهنا بود، مهۀ آنان را برخالف او بسيج کرد، و برای او
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 راهی جز هجرت در پيش مناند؛ لذا بناچار راه جنوب در پيش گرفت و در اين رهگذرِ دراز
از ياوراِن کاوے  کە )جاماسپ و فرشوشتر (اُشتُرَ فرَشو  اَسپَە جام.  رسيد)بلخ (باخترَيەبە

او در باخترَيە مورد . ساز او پاسخ مثبت دادند ندای انسان بەبودند) گشتاسپ کی (اَسپَە ويشت
  ١. و بەتبليغِ دينِ خويش پرداختمحايت گشتاسپ قرار گرفت

ا سنين باالی و تا. روشنی سخن گفته شده است دربارۀ فرجام زرتشت نيز در اوستا بە
 تورَياقبايل آريايیِ  کە در لشکرکشیِ بزرگی. تبليغ پرداخت بەسرزمينها سالگی در آن هفتاد

نام  بەدست سپاهيان يک کاوے تورانی بەباخترَيە کردند زرتشت بە از جانب مشال)توران(
 رَش کرَ بِراتنام  بە تورانینام کشندۀ زرتشت را هپلوانی. کشته شد) ارجاسپ (اَسپَە اَرجَت
  ٢.اند نوشته

  تعاليم زرتشت

توسط  کە از پيامرب داريم تعريفی است کە ناميم، و تعريفی می» پيامرب«زرتشت را ما 
در ذهنِ ما جا گرفته است؛ لذا مهراِه نام زرتشت در ) يهوديت، مسيحيت، اسالم(اديان سامی 

 ی مؤلفان متأخرِحت. گيرد ذهن ما شخصيتی مهچون موسا و عيسا و پيامرب اسالم شکل می
در زمان خالفت عباسی تأليفاتی در تفسير اوستا کردند، زيرِ تأثير مهين برداشِت  کە زرتشتی

 با شخصيت اصلی او متفاوت بود و شباهت کە ذهنی، شخصيتی را برای زرتشت ساختند
  .انبيای سامی داشتبە

پيامرب در اديان . دگنج وجود دارد منی» پيامرب«در ذهن ما از  کە ولی زرتشت در تعريفی
او را در زمان مشخصی  کە خدا پيش از آفرينشِ جهان تصميم گرفته بوده کە سامی مردی است

 و او را پيِک خاص خويش قرار داده پيامها و دستورها و احکام بفرستددنيا  بەاز شکمِ مادری
وظيفۀ پيامرب . شدبا) پيامربشاه(مردم برساند، و او حاکمِ اعالی مردم  بەسيلۀ اوو  بەخويش را

ور ز  بەمردم بشناساند، مردم را از خشم و قهر او بيم دهد، و بەخدا را کە در اديان سامی آن بوده
ذليل و خفيف و تسليم و . ستايش و پرستش خدا و اطاعت از خودش کند بەو تشر و هتديد وادار

ترين خبش  ربش اساسی مردم در برابر زور و خشم و جباريِت خدا و ارادۀ پيامبر بودِن فرمان
تعليم پيامربان سامی است؛ و بيمِ مهيشگی از خشمِ خدای زورمنِد زودرنج نيز پايۀ اصلیِ تعاليمِ 

 آوریِ خرب از خشم کە اين خداشناسی در داستاهنائی. دهد پيامربان اديان سامی را تشکيل می
                                                 

  .۲۲۔ ۱۵ و ۱۰/ ۵۱َيسَنە . ١
 . بِرات را در زبان پارسیِ نويْن برادر گوئيم، اما بلوچها برات گويند. 2
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دهد بيان شده است، و   مید و گردبا و سيل و زلزلهفشان آتشخدا و نابودگری اقوامِ نافرمان در 
  .بسته در فرمان پيامرب باشند چشم و گوش کە در اين داستاهنا از مردم خواسته شده

 نه خدای زرتشت اوصافی شبيه خدای اديان سامی دارد، و ۔خواهيم ديدکە  ۔چنانولی 
خدای اديان سامی . شناسيم ما از انبيای سامی می کە نه خوِد زرتشت دارای اوصافی است

پيامربان اديان سامی . نيافتنی است ولی خدای زرتشت يک دوست است ک ذات دستي
مزيتش در  کە اند، ولی زرتشت يک انساِن دردشناسِ معمولی است ذاهتای مافوقِ بشری

. جامعۀ انساهنا بەدردشناسيش است و در تالشش برای التيام دردهای بشر و آوردن شادی
کننده و  خيزد، ولی پيامرب در اديان سامی دريافت برمیگويد از درون خودش  می هرچە زرتشت

پيامربان . توسط يک فرشته از آمسان برای او فرستاده است بەخدا کە رسانندۀ پيامی است
در ( يک فرشته است  و واسطه نيز،اند  در ارتباطخدايشان با واسطه با ۔معموالً۔اديان سامی
بَرد؛  آوَرد و پيام می گردد و پيام می آمسان برمیە بآيد و از آمسان می کە ) جربيلدينِ خودمان

خدای پيامربان سامی در . او است مهسخن است در دروِن کە  با خدااليکن زرتشت مستقيًم
د، ولی زرتشت خدا شناساَن پيامربش می بەاش توسط فرشته بەيک حلظۀ مشخصی خودش را

  بەتشت نگريسته و انديشيده وزر. کشف کرده استو هستی  نظمِ شگفِت طبيعت ۀرا با مشاهد
مرحلۀ رهايی از درد و رجنها و برخورداری از  بەجستجوی راههای رساندِن جامعۀ بشری

  بەراه  از اينًتانظم شگفت طبيعت پی برده، و هناي بەراه سعادت و شادزيستی برآمده، در اين
ی هبزيستی و بشر بايد برا کە ارادۀ خدا چنان است کە  و دانسته،خداشناسی نائل شده

آفريدگاِن پربرکِت خدا  کە منتی شادزيسيتی خويش از نظم موجود در طبيعت و خدمِت بی
 در اختيار انسان و زندگاِن ديگر قرار ۔مهچون خورشيد و ماه و اختران و آب و باد و گياه۔

منت را در زندگی مجعی خويش مورد  دهند سرمشق بگيرد و اين نظمِ شگفت و خدمِت بی می
 خويش کشف کرده است؛ ولی زرتشت خدا و ارادۀ خدا را با تالش فکریِ. ی قرار دهدپيرو

 اند هيچ تالشی برای شناخت خدا برای نبوت برگزيده شده کە ئی پيامربان اديان سامی تا حلظه
آنان پيامرباِن او باشند؛ و برای  کە خدا در ازل اراده کرده بودهکە   بلاند؛ کار نربده بودهبە

دنيا فرستاده و از حلظۀ تولدشان زير نظر خويش پرورش داده، و در  بەين اراده آهنا راحتققِ ا
بايد حامل پيام او برای  کە آهنا اطالع داده بەحلظۀ مشخصی پيام خويش را برای آهنا فرستاده و

مرا کە  ام من بشر را فقط برای آن آفريده کە انساهنا بدانند کە پيامِ او نيز آن است. انساهنا باشند
دستورهای  کە فرمان پيامربِ من باشند، دستورهای پيامربِ مرا بەبسته ، چشم و گوشبندگی کنند
چون و چرا اجرا کنند، و فرمان هيچ حاکمی را نپذيرند و نربند جز فرمان پيامربِ من  من است بی
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 خود هيچ پيامربان اديان سامی از. اند دستور من تعيين شده کە بەو منايندگان و جانشينانش
شود، ولی زرتشت  آهنا ابالغ می بەتوسط وحی کە اند ئی ندارند و اجراکنندۀ فرماهنائی اراده

 مطالعه در نظم طبيعت کشف کرده، و با ارادۀ خودش نيزارادۀ خدا را با تالش و جستجو و 
باعث شادی در زندگی  کە ديدگان انساهنا را بر روی حقايقی بگشايد کە تصميم گرفته

  . استپس از مرگفرجامی در زندگی  هانی و نيکج اين
برترين نشانۀ ايمان در اديان سامی دوست داشنت خدا است؛ دوست داشنتِ خدا در 

يابد؛ و دوست داشنت  منود می) اهلِ بيِت نبی(اش  داشنت پيامرب و اعضای خانواده دوست
 در اختيار پيامرب قرار  را۔هم جانش و هم مالش۔انساِن مؤمْن مهۀ وجودش  کە پيامرب آن است

در راه  کە است» پندار و گفتار و کردار نيک«اما برترين نشانۀ ايمان در دين زرتشت . دهد
  .کار گرفته شود بەشادی و خوشیِ انساهنا

توسط مناز و روزه و حج اجنام  کە بە است کردن خدابندگیِوظيفۀ انسان در اديان سامی 
  .پندار و گفتار و رفتار نيک داشته باشد کە زرتشت آن استگيرد، و وظيفۀ انسان در تعاليم  می

سيلۀ و   بەانسان بايد تالش کند تا کە  سامی آن است ادياِنپيام اصلی دين نزد پيامرباِن
از خشم خدا در امان مباَند و حمبِت خدا را جلب کند، و پيام ) ِذکُر اهللا(روزیِ خدا  ستايش شبانه

وسائل شادی و آسايش و آرامش ديگران را  کە ظيفه داردانسان و کە اصلی زرتشت آن است
  .فراهم سازد

شود عبادِت ذليالنه است، و در تعاليم  خشنودی خدا را باعث میچە   آندر اديان سامی
 رفتاری و نيکوکاری انديشی و نيک شود نيک خشنودی خدا را باعث میچە   آنزرتشت

برِ   خدا و فرمانبندگاِنه بودند تا مردم را پيامربان سامی آمد. هدف آبادسازیِ جهان استبە
  .کارِ يکديگر کند خودشان کنند؛ و زرتشت برپا خاسته بود تا مردم را خدمت

 است، و هدف )دنيای پس از مردن ( سامی ساخنت آخرت ادياِنهدف تعاليم انبيای
 دنيا سِگ دنيا مردار است و طالبِ«در اديان سامی . تعاليم زرتشت ساخنتِ دنيای کنونی است

؛ ولی اساس و پايه و مايۀ تعاليم زرتشت تبليغ برای )الّدنيا جيفَةٌ و طُالُّبها ِکالٌب(» مردارخوار
  .دنياسازی و شادزيستی است

اند، خدايشان از راِه وحی و با واسطه با  گيراِن خدای خودشان پيامربان اديان سامی پيام
ولی . رسانند سپارند و بەمردم می د و بەخاطر میشنون گويد، آهنا سخنان او را می آهنا سخن می
بينيم کە  جا در گاَتە منی ما هيچ. دهنده بەخدا است کە پيام گيرِ خدای خودش بل زرتشت نه پيام

کە مهواره اين زرتشت است کە خطاب بەاو سخن  اهوَرَمزدا با زرتشت سخن گفته باشد؛ بل
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گويد نه با يک  يم کە با درون خودش سخن میبين زرتشت را در گاَتە مهچون کسی می. گويد می
گويد ولی  سويه است، او سخن می يعنی سخنِ زرتشت با خدايش يک. ذات بيرون از خودش

بەعبارِت ديگر، سخناِن پيامربان اديان سامی نه . گاه با او سخن نگفته است خدای او هيچ
رسانند  ائی کە بەمردم میشود و پيامه کە سخن خدا است کە بەآهنا وحی می سخنِ خودشان بل

  .سخنان خدا است؛ ولی سخن زرتشت ازآِن خوِد او است کە از دروِن خودش برخاسته است
. ايم در اديان سامی شناخته کە زرتشت را در رديف پيامربانی قرار داد کە رو نبايد از اين

چون مه از اديان سامی آمده است را برای شخصيتی کە مفهومی بە»پيامرب«توان صفت  منی
گر است، نه معصوم است، نه مافوق  دان است، نه معجزه زرتشت نه غيب. کار برد بەزرتشت

است طالب اطاعِت چشم و » ولیِ امرِ انساهنای روی زمين است«کە   اينبشر است، نه با ادعای
بستۀ مردم از خودش است، نه خواهان نابودی خمالفان خويش است، نه طالب فرود  گوش

گر جهاد  چنانی برای آهنا است، و نه تبليغ های آن ا بر خمالفان خويش و شکنجهآمدن خشم خد
  .کند کدام از صفتهای انبيای سامی بر زرتشت تطبيق منی هيچ. و کشتار انساهنا است

» ۀ زورگويانهمطلقِ جهاد برای گسترش دين و سلطنفی  «۔بياِن امروزی به۔پيام زرتشت 
ترين  اساسی کە گيرد ۀ مقابل پيامربان اديان سامی قرار میاز اين نظر، زرتشت در نقط. بود

  .پيروانشان در جهان بودجبارانۀ تعليمشان جهاد برای گسترش دين و گسترش سلطۀ 
.  بودخداا جنگهای دينی زير پرچم پيشتر گفتيم، جنگهای دنيای باستان عموًمکە  چنان
جمريان  بەعوب باليای آمسانی بودندشدت مر بەدر اثر تلقينهای رهربان دينی کە مردم جامعه

ان و رهربان دينی تبديل شده بودند و با صدور فرمان گر حکومتچشم و گوش بستۀ فرماهنای 
مردم اطراف کە   آنقصد بە و،کردند جهاد در راه خدا در لشکرکشيهای جتاوزگرانه شرکت می

آهنا حتميل  يش را بر رهربان خوروای خويش در آورند و باورهای دينیِ اطاعت فرمان بەرا
دست اميران  بەهبانۀ جنگها راچە   آن.کردند کنند با جان و دلْ مردم را کشتار و غارت می

َتَبعِ آن هرکدام از  کە بەداد چندگانگی خدايان و اختالف باورهای دينی بود طلب می توسعه
 ديگران خودش دارد درست و باورهای کە باورهائی کە کرد سياسی گمان می رهربان دينی
ويژه  به۔چنين تومهی برای هزاران سال بر جوامع بشری .  و بايد کە آن را نابود کردباطل است

افکند و  اه میر  بەکرد و جنگهای جهادگرانه روايی می  حکم۔خوزيەرودان و مصر و  در ميان
  .دنبال داشت بە رامجعیِ انساهناويرانيها و کشتارهای 

اين  کە بەدوست، و خنستين کس در جهان بود انسان بين و زرتشت مصلحی روشن
اساس اختالفهای جوامع و ستيزها و جنگها و ويرانيها چندگانگی  کە حقيقت توجه منود
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اُلُوهی و دينی است؛ و با انديشۀ از ميان برداشنت اختالفات دينی و نزديک کردن باورهای 
یِ مورد اتفاق مهگان، هنضتی آرزوی آشنا کردن بشريت با اصول پسنديدۀ اخالق بەانساهنا، و

 تا دهها سده پس از او بديع و منحصرکە   بلنه تنها در جهاِن زمان او کە اه انداختر   بەعظيم
در جهان  کە  تأکيد منود١بيان بود، ور و شيرين  مردی سخن۔گفتۀ خودش به کە ۔او. فرد بودبە

دوست و  ار و مهرورز و مردمآفريدگار و پروردگ کە يک خدای واحد ناديدۀ آمسانی وجود دارد
اه ر  بەنام آهنا جنگها بەپرستند و مردم حتت نام خدا می کە را هرچە کردگار است؛ و جز او

درد و رنج  بەيرانی و بشريت راو  بەآباديها را کە افروزند فريب و جنگ افکنند، ديوان مردم می
در  کە است» َمنيواَنگَر«ثی بەنام اندازد روح خبي اه میر   بەجنگها راچە   آن.کشانند و تباهی می

  .کند ريزی می طلبی و جنگ و خون سلطه بەانسان النه کرده است و او را حتريک
کردند و  اقوام آريايی خدايانشان را با لقبهای اَهوَر و ديَو خطاب می کە پيشتر گفتيم

. مهاجر هند شدبعدها اَهوَر خدای مورد پرستش اقوام ايرانی و ديَو خدای مورد پرستش آريان 
يک خدای يگانه تبديل  بەمرور زمان کە بەاَهوَر برای ايرانيان صفت جمرد ايزدان آمسانی بود

  از جوامع بشریبرخی کە چنين امری در ميان مهۀ اقوام جهان وجود داشته و زمانی. شده بود
ن  رسيدند خدای هرکدام از اقوام يکتاپرست مهان صفت مشترک خداياخدايی تکباورِ بە

إلٰه در روزگاران دور صفت مشترک خدايان قبايل . صورت خدای واحد درآمد کە بەديرينه بود
مرور  بەاين لفظ. شد اش أإللٰه می معرفه کە عرب بود، و هرکدام از خدايان عرب يک الٰه بود

و شدند،  ناميده می) خانۀ اهللا(» بيت اهللا «اهای عرب عموًم خانه بت. درآمد» اهللا«شکل  بەزمان
 تدريج اهللا بە.دادند مورد خطاب قرار می) ها ای اهللا(» اللُّهّم«عرهبا خدايانشان را با خطاب 

دنبال حتول در فکر دينی عرب و گسترش  بەخدای جمرد آمسانی تبديل شد، سپسبە
خدای آمساهنا و  بەدنبال آن ظهور اسالم، اهللا بە مشالی عربستان وسرزمينهایمسيحيت در 

 و بندگیِ اهللا کە پيامربانش را فرستاده بود تا راه رستگاری را کە ر يکتا مبدل شدزمين و آفريدگا
  .انساهنا نشان دهند بەبری از پيامرب بود فرمان

آفريدگار و پروردگار و  کە است» اهوَرَمزدا« جهان خدای حقيقیِ کە زرتشت اعالم کرد
شود ديَو و دمشن بشر است، و  خدا ناميده می هرچە کردگار و کارساز و توانا است، و ديگر

او . اند فريب جويانی مردم هدهند سلط مردم فرمان می بە آهنابا ادعای منايندگیِ کە کسانی
 اَرتَەو ) انديشی منشِ نيک (وُهومِنَەو ) منشِ مقدس (سپَنتَە مَنيواهوَرَمزدا و  کە  منودناعال

اند تا  دادهمورد محايت قرار سوی رستگاری  بەاو را برای راهنمايی بشريت) منشِ عدالت(
                                                 

  .۸/ ۲۹َيسَنە . ١



۷۱ ايران پيدايش

 نشان دهد، گان بەمهمهۀ مردم روی زمين برساند و راه هدايت را بەخبشش را پيامهای جنات
يها و جتاوزها را از جهان براندازد، و برادری و مهزيستی و صلح و گر ويراندمشنيها و جنگها و 

  .امنيت و آرامش را در جامعه برقرار بدارد
خير و شر و  کە اقعيتهای جامعه داشت دريافته بودو   بەنسبت  کەاو با بينش عميقی

با انسان زاده شده است؛ و با اين  کە انديشی و بدانديشی خصلتهای ذائی انسان است نيک
در درون انسان هنفته بود، و  کە کليدی بيابد برای گشودِن قفل اين تضادی کە دريافت کوشيد

 انديش را بر روی حقايق بگشايد و آهنا را  نيکمردمِی ها با معرفی خير و شر ديده کە برآن شد
  :رساند گوش مردم میبەگونه   بەايناو پيامهايش را. داردراه شر برحذر اه خير افکنده از ر بە

دوريد، اگر خواهان تعليم  کە ايد و مشا نزديک کە مشا. خواهم سخن بگويم اينک من می
خاطر  بەگويم من می کە  مهۀ مشا اينها رااينک. ايد گوش فرادهيد و نيک بشنويد گرفنت

شان  پردازان با فسادکاريهای گفتاری و عقيدتی پس بدآموزان و دروغ از اين. بسپاريد
  .تباهی نتوانند کشيد بەزندگی مردم را
 کە يک آن. در آغاز آفرينش پيدا شدند کە گويم  مهزادی سخن میگوهرِ من دربارۀ آن دو

انديشه و عقيده و آموزش و گفتار و «: نش بود چنين گفتدمش کە ديگری بەفضيلت بود
  .»گاه با هم توافق خنواهند داشت رفتار و انفس و ارواح من و تو هيچ

 هرکه از مشا. من آموخته است بەاهوَرَمزدا در اين زندگی کە گويم من از چيزی سخن می
 مهچنان رنج خواهد کار نبندد در زندگيش بەدارم انديشم و اعالم می من می کە راچە  آن

من از چيزی سخن … برای زندگی هبترين چيز است کە گويم من از چيزی سخن می. کشيد
سعادت  کە من ياد داده است، و آن مهانا سخنی است بەآن ذات اقدس کە گويم می

 کە گويم من دربارۀ آن ذاتی سخن می. دارد در بر جاويدان را برای انساهنای ميرنده
  ١.ستايم و او را میبرترين ذات است، 
  خردمند بايدانساِنچە کە   آن شنوا دارند دربارۀگوشِ کە گويم با کسانی اينک سخن می

مشمول فروغ  کە خواهم دربارۀ رمحتی خاطر بسپارد، و اَهوَر و ُوهوِمَنە را بستايد؛ میبە
خردمندانه  کە شود شامل حال کسانی می کە آن رمحتی۔ايزدی است سخن بگويم 

آهنا با ديدگان  بە. هبترين چيزها راهاتانبشنويد با گوش .ند و راستی پيشه کنندبينديش
فرجام بزرگ فرارسد هرکدامتان بتوانيد تصميم کە   آنبينِ ذهنتان بنگريد تا پيش از روشن

ی خبت خوشسعادت و  کە راه اختاذ کنيد و راهی را برگزينيد درست را در انتخاب ميان دو
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  .در آن هنفته است
مهزاد بودند و در درون انسان پديدار شدند يکی هبترين و  کە  خنستينگوهرِ نک آن دواي

خردمند است راستی را  کە کس دو آن  اينمياِنو . ديگری بد بود در پندار و گفتار و رفتار
هم  بەگوهر در آغاز و چون اين دو. کند نادان است چنين منیکە   آنگزيند ولی برمی

 برای پيروان دروغ زندگی را ايجاد کردند؛ سراجنام، بدترين برآمدند زندگی و مرگ
خواهان دروغ  کە يک گوهر آن از اين دو. خواهد بود و هبترين منش برای پيروان راستی

هبترين گوهر بود و از آمساهنا جامۀ نستوهی بر تن کە   آنبود بدترين کردار را برگزيد؛ و
 با کردار شايسته خواهان خشنودیِ کە سانیند مهۀ کا  و ُچنين؛داشت راستی را برگزيد

گوهرِ مهزاد، ديَوها راستی را برنگزيدند، زيرا وقتی با  در ميان اين دو. اهوَرَمزدا باشند
نانه مجعيت گي خشمُربا مبتال گشتند و بدترين پندار را برگزيدند، و   هوشهوسِ بەهم شدند

  ١.تباهی و فساد بکشانند بە بشريت راآراستند تا جهاِن
حقيقِت متضاد بودن  کە بە روی زمين و عرصۀ تاريخ باشدشايد زرتشت خنستين انساِن  

ما .  کردِن انساهنا برآمدخبت خوشقصد  بەسرشت بشری پی برده بود و درصدد حل اين تضاد
گونه تعريف روشنی از سرشِت  اين کە شناسيم در جهان باستان، ديگر هيچ انديشمندی را منی

 کە گونه های او، مهان در سروده.  ارائه داده باشد»فضيلت و رذيلت«و » ير و شرخ«انسانی و از 
. اهوَرَمزدا و ُوهوِمَنە و اَرَتە در ضمير انسان جای دارند، خير و شر نيز خبشی از ذات بشر است

بتواند خويشنت را از سرشِت شر برهاند و از سرشت خير پيروی  کە اما انساِن بافضيلت آن است
سعادت مهانا جدال با خويشنت  بەیياب دستعبارت ديگر، ازنظر زرتشت، تالش برای ە ب.کند

  .باشد) َمن اهری( اَنگَرَمنيو خصيصۀمهان  کە و بريدن از خبشی از وجود خويشنت است
های  او در سروده کە است ئی  بنيان تربيِت اخالقی ستون اصلیِاوجنبه از تعاليم  اين

توانيم انديشمنِد دردشناسِ ديگری را در جهان  دشواری میە بما. خويش برپا داشته است
 زرتشت ابتدا انسان را. گونه واضح و روشن تعليم داده باشد اخالق را اين کە باستان بيابيم

 کە ور، و ترکيبی از خصلتهای خير و شر موجودی باشعورِ خودآگاِه انديشه (هست کە گونه آنبە
 باشد بايد کە گونه آن بەتعريف دقيقی از انسان کە کوشيدتعريف کرد، آنگاه ) سرشتیِ او است
 اند رهيد و باعث رنج کە ه بايد از خصلتهائی کە چەگونانساهنا بياموزد بەارائه دهد، و

  .اند دست يافت باعث سعادت کە خصلتهائیبە
 برای رجنهای بشريت کە يابيم کنيم زرتشت را انسانی می ما وقتی گاَتە را مطالعه می
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بدخبتيهای مردم   بەراهی برای پايان دادن کە کشد و مهواره در تالش است  رنج میشدتبە
اين کارِ مشکل از  کە داند و چون می. ستگاری برساندر   بەآنان نشان دهد و مهگان را بەبيابد و

درگاه آفريدگار  بەآيد، مهواره دست دعا عهدۀ يک انسان يا حتی يک گروه از انساهنا برمنی
مهه بدخبتی و  اين کە خواهد طلبد، و درعين حال از او می  میياوری و فروغد و از او کن بلند می

در جهان وجود دارد و آسايش و آرامش را از  کە ريزی و فساد را سامانی و جنگ و خونەناب
وظيفه دارد بشريت را از اين  کە کند او احساس می. ميان برداردمردم سلب کرده است از 

ها،  کاوے(زورمندان  کە بيند ولی چنين توانی را در خودش سراغ ندارد، و میفالکتها برهاند، 
ورزند، و ياوری از ميان انساهنا  با مهۀ توانشان با او خمالفت می) کرپنها، اوسيجها، گرمهاها

مهواره در انديشۀ  کە بينيم هايش می  در سرودهاو رايابد؛ و برای مهين هم  برای خودش منی
 و از ، است هناده خويشوظيفۀ خطيری است کە بر دوشِ سراجنام رساندن بەیيافنت راهی برا
درواقع، (اهوَرَمزدا   بەهايش خطاب او در يکی از سروده. کشد ياوری رنج می تنهايی و بی

  :گويد چنين می) دروِن خويشنت بەخطاب
ز دست اين کجا پناه برم از دست اين زورمنداِن پيروِ دروغ، ا بەکدام سرزمين رو کنم، به

. دهد من نشان منی بەکدام از آهنا روی خوش کنند؟ هيچ انصافی می با من بی کە مردمی
  ؟آوَرمدست  بەئی خشنودی تو را وسيله بەچە من بايد! پروردگارا
ی توان اجنام هيچ کاری را ندارم، زيرا فقط يدامن کە بەتنها من نيک می! گاراپرورد
 مرا چنان ياوری کنی کە خواهم  می۔پروردگارا۔ از تو من. اند مشاری از مردم با من اندک

 کە من بياموزبە) خصيصۀ عدالت( سيلۀ اَرَتەو  بە.کند دوستش می بەيک دوست نسبتکە 
  .ه بايد پيمودچەگون را )انديشی و نيکوکاری نيک (هومنەو  بەراه رسيدن
جز انديشۀ نيِک بە آيند، من برمی بە آزار رساندنوقتی پيروان دروغ درصدِد! پروردگارا

باِن مردی چون من خواهد بود؟ در  کسی ياور و پشتی چە  توگر روشناعطايیِ تو و فروغ 
اِه درست ر   بەگيری و دست مرا می۔ کە پروردگارا۔کسی فقط توئی  اين تنهايی و بی

  ١.شوی رهنمون می
ه ی سپرده شدو   بەیخبت خوشسوی  بەوظيفۀ هدايت بشر کە کند  احساس می  زرتشت

  بەکند خطاب  از درون خويشنت می)ِگئوش اورَون [از زبان روح هستی کە لذا در پرسشی. است
راه ياور و  در اين کە خواهد ای؛ و از او می تو مرا برای بشريت آفريده کە گويد اهوَرَمزدا می

  :راهنمايش باشد
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منظوری  بەچە  وکسی آفريده چە مرا کە درگاه تو استغاثه کرد بە)روح هستی(ِگئوش اُرَون 
من جز تو چوپانی  !پروردگارا. کنند من تعدی می بەورز آفريده است؟ زورمنداِن خشونت

  ١. شايسته رهنمون باشچراگاِه بەندارم؛ مرا
جويد  ها و گرمهاها بيزاری می ها و کرپنها و اوسيج  از کاوےاشديًدکە   آنزرتشت درعينِ  

رستگاری در پيروی از  کە رو دروغ و فريب، بياموزدمهۀ زورمندان پي بەآهنا، کە بەدرصدد است
جويد نه از سرِ کينه و  اگر از آهنا بيزاری می کە کند او تصريح می. انديشی است راستی و نيک

  :زيستی برای مهگان است از سرِ خيرخواهی است؛ زيرا خواهان نيککە   بلدمشنی
اند  مورد خطاب من کە ائیدر ميان آهن کە من بگو بەپرسم، من از تو می! پروردگارا

آيا پيرو ! دمشن در کدام سو است!  دروغ است راستی و کدامشان پيروِدارِ کدامشان دوست
 تو نيست دمشن است؟ چرا او چنين است؟ آيا بايد او را دمشن خواهان رمحِت کە دروغ

  ٢ پنداشت؟
خود را  کە مبيني مشول می  مأموريتی جهان وظيفه وهايش دارای زرتشت را در سروده  
 اانبيای دنيای کهن عموًم. مهۀ اقوام جهان نظر دارد بەکند و  بشريت معرفی میخبشِ جنات

شان برای جنات قوم و قبيلۀ خودشان مبعوث شده بودند، و نه تنها  يی توسط خدای قبيله
 با خدايان و قبايل پيرامونشان خدايشانخود و کە   بلهدفشان فقط رستگاری قوم خودشان بود

اسرائيل برگزيده شده  توسط خدای بنی کە موسا. خواستند دمشن بودند و نابودی آهنا را می
جای  بەاش رستگاری قوم اسرائيل از بردگیِ فرعون مصر و کوچاندن آهنا بود تنها وظيفه

کە   بلدر آزادی بزَِيند؛ و نه تنها رستگاری اقوام ديگر را در نظر نداشت کە ديگری بود
ديدۀ دمشنِ درخور نابودی  بەمهۀ اقوام روی زمين۔ بەای خود خواهيم ديددر جکە  ۔چنان

پيروان يهوه  کە نگريست، و حتی مهزيستی با اقوام غيراسرائيلی را برای قوم خودش می
تالشِ جهادگرانه برای تصرف سرزمينهای اقوامِ .  بودند ممنوع کرده بود۔خدای اسرائيل۔

را در جای خود  داد، و آن ساس تعاليم موسا را تشکيل میبيگانه و نابودگری اقوام بيگانه ا
زرتشت در يک مورد هم برای رستگاری  کە بينيم ولی در هيچ جای گاَتە منی. خواهيم خواند
من  کە آنان گفته باشد بە دعا کرده يا سخن گفته باشد، يا خطاب۔اسپيتاَمە۔قبيلۀ خودش 

مردم سراسر گيتی است، و  بەجا خطابش هدر مهکە   بلام؛ برای رستگاری مشا مبعوث شده
، تا شونددور بپرهيزند و اَهوَر روی آورند و از ديَو  بەمهۀ مردم روی زمين کە خواهان آن است
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۷۵ ايران پيدايش

  .سر بربند بەستيز و اختالف و جنگ از ميان برود و مهۀ بشريت در آرامش و آسايش
. با اهوَرَمزدا دارددوستانه ) مونولوِگ(های زرتشت حالت يک گپِ گفِت  بيشتر سروده

يک دوسِت کە   بلآورِ پرزور، های او نه يک پادشاه قهارِ جبارِ منتقمِ خشم خدا در سروده
دهد و از  او وقتی خدا را مورد خطاب خويش قرار می. دوست و مهرورز است بسياردان و مردم

با خدا سخن  نيکی و راستی رهنمون شود چنان اِهر   بەبتواند مردم را کە طلبد او ياری می
انگاری يک دوست در برابر يک دوست نشسته است و با او مشورت و نزد او گاليه  کە گويد می
گويد انگاری خدا در دروِن خوِد او است، و او در حقيقت با  او وقتی با خدا سخن می. کند می

آميز برای  گويد، و در تالش است تا راهی موفقيت ضمير خودش و دروِن خودش سخن می
  :ح جامعه و برطرف کردن کژيها بيابداصال

شايسته  کە راچە   آنعنوان يک دوست بەمن کە بەتوامن از تو خبواهم آيا می! پروردگارا
) انديشۀ نيک(من نشان دهی تا از ُوهومَنە  بە درست رامن بياموزی و دوستانه راِه بەاست

از اعماق روح  کە ،پيروی کنم و وجودم ماالمال از عشق و حمبت گردد؟ تو، پروردگارا
  ١.پديدآورندۀ راستيها و نيکيهائی کە مهگان خرب داری؛ تو

 يک دوست کە گونه ندای من توجه کن و مهان بەخوامن، تو نيز تو را فرامی! پروردگارا
شايسته و  کە گونه من بياموز تا آن بە.من ياوری برسان بەرساند دوست خودش ياوری میبە

  ٢.برخوردار شوم) وهومنە(انديشی  بايسته است از نيک
خواهد بود،  چە فرجام نيکوکاران کە ما بفهمان بە خودتبياِنما بگو و با  بە!پروردگارا

  ٣. تو درآورماِهر  بەتا من بتوامن مهۀ مردم روی زمين را
خوبی  بەام، و انديشی يکی شده ام، و با نيک قلبم را ناظر بر روح خويش قرار داده کە من
 در توان دارم را در راِه هرچە  نيکی را اهوَرَمزدا پاداش خواهد داد،هرکار کە دامن می

  ٤.کار خواهم گرفت بەانساهنا برای پيروی از راستی و عدالت بە دادنآموزش
ه  کە چەگونمن ياد خواهی داد بە خودت و از عمق روح خودتبياِن بەآيا! پروردگارا

  ٥يش گرفت؟انديشی را در پ شود برای مهيشه راه راست و نيک می
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۷۶ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

ای،   و راستی آراستهپارسايینيروی  بەرا  فضيلت داده آنان گوهرِنيکانْ بەتو! پروردگارا
گوشی  کە مهۀ کسانی. دو از يکديگر متمايزند ولی بدکاران را خوئی آتشين است؛ و اين

  ١.اه تو درخواهند آمدر  بەشنوا دارند اين حقيقت را درک خواهند کرد و
 قوماراده و تصميم خودش از جانب خدای  پيامربشان بی کە برخالف اديان سامی  

شناساند و مهچون يک پاشاه  او می بەشود و خدا در خنستين پيامش خويشنت را برگزيده می
را در جای خود دربارۀ موسا و يهوه خواهيم  و اين(دهد  او فرمان می بەزورمند و فرمانده مطلق

او در تالش برای يافنتِ حقيقت و منشأ نيکی، از راه   کەبينيم های زرتشت می ، در سروده)ديد
اين موضوع را او چند . شاخت خدا نائل شده است بەمکاشفۀ درونی، در ژرفای ضمير خويش

  :بەعنواِن دو مثال. جا در گاَتە تکرار کرده است
آغاز و پايان  کە تو را در ضمير وانديشۀ خويش درک کردم دانستم کە آنگاه هم! پروردگارا

) پدرِ وهومنە(تو نگريستم تو را منشأ خير مطلق  بەچون با ديدۀ دل. مهۀ هستی توئی
و دادار حقيقی و آفريدگار عدالت ) ِگئوش اُرَون(تو آفريدگار روح هستی  کە دانستم. يافتم

) وهومَنە(منشی  انديشی و نيک نيک کە دانستم. ای و داور کردارهای مردم جهان) اَرَتە(
  ٢.اند تا با کردارهای نيکشان تو را خشنود سازند در تالش کە کنی عطا میکسانی  بەرا تو

سوی راستی و پاکی روی  بەجهانيان کە روزِ فرخنده کی فراخواهد آمد آن! پروردگارا
سوی سعادت و  بەرا  خبش با تعاليم خبردانۀ خويش مردم آورند و خيرخواهاِن رستگاری

آور  سوی مهگان روی بەوقت چە )ُوهومَنە(انديشی  فرجامی رهنمون شوند؟ نيک نيک
  ٣.تو چنين روزی را خواهی آورد کە من يقين دارم! خواهد شد؟ پروردگارا

زرتشت از خويشنت کرده  کە چنين شناختی از خدا ناشی از يک پرسش اساسی است  
 چە  انسان چيست، انسان برایهدف از خلقِت کە بوده است، و آن مهانا اين پرسش است

زرتشت  کە  دنيا آمده است، و هدف غايیِ زندگی بشر چيست؟ اين مهان پرسشی استاينبە
 ۔و در واقع با خويشنت۔با اهوَرَمزدا  کە )مونولوگ( در يک گپِ گفت ۴۴در سرودهای َيسَنە 

  .داشته از اهوَرَمزدا پرسيده است
شود؛ و  منیکدام از دينهای ديگر ديده  در هيچ کە در تعاليم زرتشت موضوعی وجود دارد

در اوستا ما . آفريدگاِن خوب و مفيد اهوَرَمزدا و ستايش آهنا است بەآن تقدس خبشيدن
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سرودهائی را در ستايش خورشيد، ماه، اختران، رودخانه و آب، درخت، کوه، آتش و ديگر 
 ها در تعاليم زرتشت اين پديده. يابيم های طبيعی و حتی جانوراِن اهلیِ سودمند می پديده

اند و ستايش از آهنا در حقيقِت خويش ستايش ارادۀ  های ارادۀ آفريدگار مطرح ت جلوهصوربە
 ادامۀ حيات بشر را کە ند استاينها. بيانی ديگر ستايش ذاِت اهوَرَمزدا است بەاهوَرَمزدا، و

  :اند اند؛ پس اينها نعمتهای آفريدگار و نيک و شايستۀ ستايش ارادۀ اهوَرَمزدا ممکن ساختهبە
ستائيم ای  زنان را می. کند پشت خويش محل می ما را با بردباری بر کە ستائيم را می زمين

زايندۀ مايند و با راستی و ايمانشان و با تالش و کارشان و با  کە ند استاز آِن تو کە اهوَرَمزدا
 آهبای فروريزنده از باال و آهبای. پرورند کردار می  نيکوکار و راست فرزنداِناشانفداکاريه
خدای بزرگ برای ما فرستاده  کە ستائيم ساران و آهبای روان و آهبای ايستا را می چشمه

. اند راِن زايندهکنند و برای ما مهچون ماد ما خدمت می بەاند و است و مظهر پاکی و نيکی
بريم زيرا  مهۀ نيکيها و نامهای نيک مناز می بەستائيم و ی را میي نيکومهۀ مظاهرِ

بريم ای  ه تو مناز میگا پيشستائيم و در  ، و با ستايش اينها تو را میآفريدگان خدايند
تو تقديم  بە راهامانکنيم و نيايش خدای بزرگ، و با ستايش اينها خويشنت را با تو يکی می

ما . ستائيم کودکان زيبای شيرخواره را می. ستائيم گاوان زاينده و شيرده را می. داريم می
 آهبا  و مهچوناند گيراِن مردم و سختيها دستدر تنگيها م کە ستائي را میمهۀ آهنائی 

  ١.اند کننده خبشنده و نيکی
انسان وقتی اين ستايشها را . ستايش مظاهر هستی شبيه سرودۀ باال در اوستا بسيارند  

جهان خرم از او  کە ام جهان خرم از آن به« کە افتد ياد اين سخنِ سعدی شيرازی می بەخواند می
 کە رو عاشق مهۀ جهان است سعدی از آن. »مهه عالَم از اواست کە ام بر مهه عالَم شقاست؛ عا

ئی را در عمق روح و  مسلماِن ايرانی است چنين عقيده کە مهۀ جهان جلوۀ ارادۀ خدا است؛ او
ارث برده و سپس بر زبان آورده  بەرا از روزگاراِن دوری حتقيْق آن بەوجدان خويش يافته و

چيز را  مهه او است کە های طبيعی در آئين زرتشت زيباترين جلوۀ توحيد پديدهستايش . است
مهۀ . داند بيند و او را منشأ مهۀ نيکيها و خوبيها و راستيها و خوشيها می گرفته از خدا می نشأت
سعادت و خوشی  بەتسخير بشر درآورده تا بشر توسط آهنا بەهای طبيعی را خدا آفريده و پديده

او ارزانی داشته  بەمهه نعمتها را اين کە  آفريدگار را هبتر بشناسد و او را بستايددست يابد و
 ستايش شوند و از راه آهنا کە آفريدگاِن نيک آفريدگارند بايدکە   چونها نيز اين پديده. است

  .توان ديد چيز می  ذات آفريدگار را در مههذات آفريدگار پی برده شود، زيرا جتلیِبە
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مهۀ آفريدگانْ عشق کە بە  بلانساهنا بەنه تنها کە يابيم  خالل گاَتە انسانی میزرتشت را در
او . برای مهۀ موجوداِت روی زمين خواهان آسايش استکە   بلورزد، و نه تنها برای انسان می

انديش و   نيکاانسان ذاًت کە کند داند و تصريح می انسان را موجودی خيرگرا و شرستيز می
 شرگرا و اانسان را ذاًت کە  اين درست برخالف تعاليم اديان سامی است١.گرا است عدالت

خيرگريزی و شرگرايیِ انسان در اديان سامی با خنستين انسان يعنی آدم . دانند خيرگريز می
 ابليس کە  گوش ندهدابليسسخنان  کە بەاو گفت بەآدم را آفريد کە خدا روزی. يابد ظهور می

 کە ولی آدم در عين حالی. از ميوۀ يک درخت مشخصی خنوردە  کاو گفت بەو. دمشن او است
 و ، گوش داد و هم از آن ميوه خوردابليسسخن  بەزيست هم خدا می در باغِ خدا و نزديِک

ردم بود و يک پيامربی برسر م کە در اديان سامی تا زمانی. درنتيجه مورد خشم خدا قرار گرفت
يافتند يا  فرصتی میکە  مهينکردند، ولی  وری می ناگزير از بدی دترسيدند مردم از او می

خيرگريزی و شرگرايی در . گشتند  برمیپيشينشانوال ر  بەرفت پيامربشان از دنيا میکە  مهين
 خيرگرا و ا ولی نزد زرتشت انسان ذاًتمشرده شده است؛اديان سامی خصيصۀ ذاتیِ انسان 

خدای  کە کسانی(انساهنای شرگرا کە  در تعاليم اديان سامی دستور داده شده. شرگريز است
را نابود کرد تا شر از ميان برود؛ ولی در ) پرستند و مطيع پيامرب زمانه نيستند خودی را منی

تعاليم زرتشت بايد عوامل و مسببات شر را از ميان برد و مردم را با خير و شر آشنا کرد، آنگاه 
شر  بەاز خودبيگانه شده و کە کسانیشر از ميان خواهد رفت و خير گسترش خواهد يافت، و 

  .خير خواهند يافت بەاند وقتی خير را شناختند گرايش گرايش يافته
آفريدگان اهوَرَمزدا بنا هناد و مسئوليت اول  بەزرتشت اساس تعاليمش را بر روی حمبت

آميز با هم و محايت رودخانه و کشتزار و درخت و جانوران  و آخر انسان را مهزيستی مساملت
 و حمصوالت و آباديها را جانورانسان و  بەکرد، و بنابر آن هرگونه تعدین اعال) ستوران(اهلی 
برند تا خوشی را از مردم  از ديَوها فرمان می کە  نکوهيده آهنا را کردار کسانی ناميداشديًد

  ٢. کنندتباهبگيرند و جهان را 
 يکديگرجانبه با  نگهای مههشان درگير ج طلبانه کاويان در تالشهای گسترش کە از آجنا

آورد، او نوک پيکان محله را  دنبال می بەبودند و اين جنگها ويرانيها و رجنها برای مردم
بند  بەعقيدۀ او روح و خرد مردم را کە بەها، کرپنها، گرمهاها و اوسيجها کرد متوجه کاوے

منيت را در جامعه از ميان ، اگر ويراناه انداخنت جنگهای جتاوزکارانه و ر  بەکشيده بودند و با
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يرانه مبدل و   بەبرده آرامش را از انساهنا گرفته چارپايان را نابود کرده و کشتزارها را
  ١.کردند می

مبارزۀ  بە روز موجود بامهۀ مظاهر دينیِ آداب و رسوم خشنِقصد براندازیِ بەزرتشت
های   و پايکوبی و نعرهگساری باده کە با  آريان رالفظی و تبليغی برخاست و مراسم عبادیِ

مستانه و ذبح حيوانات قربانی برای خشنودی خدايانشان مهراه بود کردارهای جاهالنه، و 
انه و نابودکنندۀ حيوانات سودمند ناميد و گر ستم کردارهایی و کار تباهقربانی حيوانی را 
 .واهد انگيخت خشم آفريدگار را برخکردارهااين  کە  لفظی قرار داده گفتمورد محالت شديِد

خيزند و  جنگ برمی بەکشند و جو سالح برمی در برابر انساهنای مساملت کە  او کسانینيز،
اينها  کە کنند را پيرواِن َديَو و دروغ ناميد و تأکيد کرد کشتزارها و آباديها را تباه می

اع دنيايی طلبند و برسر حصول مت با اين کارهای جاهالنه از ديَوها ياری می کە اند گمراهانی
جنگ  کە کسانی کە او گفت. کشند خاک و خون می بەکنند و انساهنا را آباديها را ويران می

 ِگئوش اُرَون اشانبا کردارهای نارو کە کنند مردمی ناخبردند افروزند و آباديها را تباه می می
  ٢.اند فرياد درآورده بەرا) روح هستی(

آور و  د ضمن حتريم کردن نوشابۀ مستیگساری و مستی واقف بو باده کە بەمفاسد او
نوشند و برای خشنودی  آور می نوشابۀ مستی کە کسانی کە کنندۀ هوش انسان تأکيد کرد زائل

 پردازند و مهراه با خروشهای مستانه خون جانوران را پايکوبی می بەديَوها و خدايان دروغين
از نيکی دوری  کە اند انیريزند، ديواپرست خدايان دروغين بر زمين می بەقصد تقديمبە
  ٣.گرايند بدی می بەجويند و می

رو است کە او  از اين.  بەنيکی دارند و از بدی بيزارند گرايشا زرتشت، مردم ذاًتدر باورِ
 مهگانبود  فريب و مدعياِن دروغين منی  اگر بدآموزيهای رهربان مردمکند کە تأکيد می

 با تاب و توانشان در راه آبادانی جهان شدند و جو و مهرپرور می آشتی کردار و درست
ازآِن اقليم هفتم و کە   بلجهان انساهنا بەشر و بدی نه متعلق کە کند  تصريح میاو. کوشيدند می

های  اقليم ديَوها است، و ديَوها اين شر و بدی را گسترانده مردم را با وعده کە ُخوانيَرث است
 وسيله اين  بەاند و  آرزوی جاودانگی هنادهاشان دهلدروغين و فريبا شيفتۀ متاع دنيايی کرده در

کشانند و درد و رنج را  تباهی می بەپراکنند و جهان را دگانْ خشونت میخور فريبدست اين بە
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  ١.آورند برای بشريت می
 کە سازد نيروی ديومنشی است مردم را از فطرت خويش بيگانه میچە   آنگفتۀ او، به

ورز مبدل  آور و آزمند و کينه ديوهای خشم بەکند و آهنا را لول میانديش ح درون انساهنای کجبە
 با بشر نام دارد از آغاز آفرينش) منش خبيث (انگرَمَنيو اين نيروی ديومنش کە ٢.سازد می

مهواره  اَنگَرَمنيو ٣.نيز با او زاده شده است) منش مقدس (سِپَنتَە مَنيوگونه کە  زاده شده؛ مهان
 نيکی و عدالت رهنمايی سوی بەدهد، و سَپنَتە َمنيو او را  و فساد سوق میسوی بدی بەانسان را

از سَپنَتە َمنيو پيروی کند و نيکوکاری پيشه سازد و با کار و کوشش  کە انسان خردمندی. کند می
شود و در اين زندگی شادی و در زندگی اخروی  خود جهان را آباد کند، خدا از او خشنود می

شود و با پيروی از  اَنگَرَمنيو تابع کە خردی او عطا خواهد کرد؛ ولی بی بەی ابدیخبت خوش
درد و  بەفرمان ديَوها بدکرداری پيشه کند و امنيت و آرامش مردم را از بين بربد، در اين زندگی

فرجامی و شادی  نيک کە کند  و تأکيد می٤.نج جاويدان گرفتار خواهد آمدر  بەرنج و در آخرت
درصدد نشان  کە  يعنی کسی٥.نيکی و شادی را برای مهگان خواهد کە ستابدی برای کسی ا
 کردن خبت خوشديگران و خواهان شادی و نشاط ديگران و در تالش  بەدادن راه درست

  .ديگران باشد هبترين فرجامها را خواهد داشت
برخالف ۔او کە   آنکند خود جلب می بە راگران پژوهش در تعاليم زرتشت توجه چە آن

با کە   بلکند، يیِ موجود اعالم منی گر و احياکنندۀ ادياِن قبيله  خودش را اصالح۔بيای سامیان
درصدد پالودن آهنا باشد در تالش براندازی کە   آنجای بەمبارزه برخاسته و بەباورهای موجود

 انبيای.  او تازگی داردپيراموِنکند برای جوامع  ارائه می کە آهنا است، و جمموعۀ تعاليمی
 کە کوشيدند يیِ خودشان بودند، و می رواِن پيامرباِن قبيله بودند دنباله کە ئی سامی در هر جامعه

 کە  مقبول ارائه دهندشکلی بەکهنه و فرسوده شده بود را اصالح کنند و کە دسته از تعاليمی آن
 يعقوب و رو اسرائيل دنباله  موسا در بنیمثالً. با زندگی جامعه در زمان آهنا سازگار باشد

 و تعاليم ،بعدها در قبيلۀ او عيسا آمد تا دين موسا را از آاليشها بزدايد. اسحاق و ابراهيم بود
 اگرچە از قبايل پيامرب اسالم نيز. در کتاب دينی يهود بود اساس دين او را تشکيل داد کە موسا
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مسيت ر  بە وردمعرفی کدهندۀ راه مهۀ انبيای اسرائيلی   ادامهاسرائيلی نبود ولی خود را
ناپذير اسالم   را خبش جدايیان و مسيحيانشناخنت آن اديان و قبول احکام کتاهبای دينی يهود

فقط (ئی   و درعين حال مهۀ مراسم دينی موجود در مکه را ضمن اصالحاِت ساده،اعالم داشت
ر دينیِ زمان  برضد مهۀ مظاهولی زرتشت با يک اقدام انقالبْی. تثبيت کرد) با کنار هنادِن بتها

. آهنا اعالم مبارزه کرد بەفريب خوانده خويش شوريد و مهه را ساخته و پرداختۀ ديواِن مردم
 انقالبی بود و زندگی عقيدتی مردم را زيرورو الًتعاليمش کام کە يعنی او دينی آورده بود

  .ه بودزمان برای مردم جهان ناشناخت تا آن کە داد کرد و عدالتی آرمانی را تعليم می می
 ميان خدا و انسان وجود ندارد، گری ئی و هيچ شفاعت واسطهدر تعاليم زرتشت هيچ 

تواند  انسان می کە انسان نزديک است بەدر درون انسان است چندانکە   چونزيرا خدا
عنوان يک دوست و آشنای ديرينه  بەخوِد زرتشت با او کە گونه سخن شود، آن مستقيما با او هم

مهه خطاهبای  اين. گذارد و مسائل و مشکالت خويش را با او در ميان میشود  سخن می هم
 انساهنا است بەزرتشت کرده است يکی از اهدافش تعليم دادن کە اهوَرَمزدا در گاَتە بەدوستانه

گونه خدا را مورد خطاب دوستانه قرار داد؛ ولی برای آن شرطی قرار داده است  شود اين میکە 
  .انديشی و راستی و عدالت بيارايد ويشنت را با خصلتهای نيکانسان خکە   اينو آن

 گويد میکە   بلمشا بياموزم؛ بەبيائيد تا خداشناسی را من کە گويد انساهنا منی بەزرتشت
آموزم،  مشا می بەاند را ند و فضايل ملکوتی است کە از صفتهای خدامن چند خصلِت نيکوکە 

ندار و گفتار و رفتار نيک داشته باشيد، آنگاه خواهيد بنديد، پاينها را بگيريد و بەکار مشا 
 خدا را کە کند او تصريح می. سخن خدا و حتی شبيه خدا شويد مهنشين و هم کە توانست

سيلۀ برخورداری از فضايلِ وهومنە و و  بەسيلۀ پندار نيک و گفتار نيک و کردار نيک، وو بە
  ١.ا اجنام توان دادمهين وسيله ارادۀ او ر بەاَرَتە توان شناخت، و

خدا و شبيه خدا  بەعوامل و اسبابِ نزديکی کە دانآموز  می بەانساهناعبارت ديگر، اوبە
آهنا را کشف کند  کە تواند مايل باشد می کە شدن در درون خوِد انسان هنفته است، و هر انسانی

  .کمال و خداگونگی برساند بەکار بندد و خويشنت را بەو

  ليم زرتشتفضايل ملکوتی در تعا

 استند کە واالترين فضايلِ اخالقیفضايل ملکوتی کە زرتشت معرفی کرد يک جمموعه 
 با تواند انسان می کە داد تعليم او .رسانند انسان را بەکمال و جاودانگی و خداگونگی می

                                                 
  .۱/ ۴۷ و ۸/ ۴۱يسنە . 1



۸۲ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

جهانی و مهسانی با  سعادت دو بە خود را شايستۀ رسيدنبرخورداری از فضايلِ ملکوتی
  .زداهوَرَمزدا سا

انسان با  کە تقوای مورد نظر زرتشت آن است. معنای تقوا را در تعاليم زرتشت ديديم
اهوَرَمزدا . اند يکی شود از ذات اهوَرَمزدا نشأت گرفته کە ئی از فضايل واالی اخالقی جمموعه

 کە فضايلی بەيازی با دست کە تواند انسان نيز می. ترين ذات است فضيلت کامل و مقدس
  .َمزدا است خود را خداگونه سازد و شبيه اهوَرَمزدا شود اهوَرخاصِ

  آرماِنزرتشت در تعاليم خويش از آهنا نام برده است واالترين مراحلِ کە فضايلی
اند و  ترين متفکران جوامع بشری مهواره در جستجوی آهنا بوده انديش نيک کە اند بشری
 سيلۀ آهناو  بە دست يابد و کەتواند  انسان می۔اند که صفات ربوبی۔اين فضايل  بە.هستند

خواهد مراحل  انگار می کە ئی مطرح منوده است گونه بەزرتشت اين فضايل را. کمال برسدبە
ستگاری ر  بەخواهد انسان اگر می کە دهد يعنی تعليم می. انسان تعليم دهد بەطی راه کمال را

با پيروی از اين صفتها   کە خدا است، و بکوشدخاصِ کە برسد بايد از صفاتی پيروی کند
. خودش را خداگونه سازد و در مهۀ امورش، در پندار و گفتار و کردارش، مهچون خدا باشد

  ١.ُوهوِمَنە، اَرَتە، خَشتَر، آرَمئيتی، هائورَوتات، اَِمرتات، سراوَشە: اند از اين فضايل عبارت
را  توانيم آن است؛ و میيعنی منش ترکيب يافته » ِمَنە«يعنی خوب، و » وهو« از وُهومِنَە

 ُوهوِمَنە واالترين صفِت .معنا کنيم» منشِ نيکو«و » انديشی نيک«، »نيت خير«، »حق«
دهشن  اَهوَرَمزدا است، و در نظام طبيعْت از چنان جايگاِه واالئی برخوردار است کە در آغازِ ُبن

را  ، و چون در آن نگريست آنگفته شده کە اَهوَرَمزدا ُوهوِمَنە را پيش از مهۀ هستی بەهست آورد
چە  يعنی آن .پسنديد و صفِت خويش کرد، و بەاين صفت بود کە پروردگار و کردگارِ جهان شد

  .بود» ُوهوِمَنە«داد » خدايی«صفِت » خدا«کە بە 
پندار و گفتار و رفتار «صورت اصل  بەبعدها در آئين َمزداَيسَنە کە ،)وهوِمَنە (اين صفت

 ُوهوِمَنە يعنی انديشه و عمل نيکو، عشق.  سرآمد مهۀ فضايل استدتعليم داده ش» نيک
از مطالعۀ گاَتە قابل درک  کە اينها معناهائی است. خالق و حمبِت خملوق، مهرورزی و ايثاربە

ئی  شود و هديه شامل انسان می کە ُوهوِمَنە جلوۀ رمحتی است. وهوِمَنە خير حمض است. است
با جان  کە  کسی٢.کند  عطا میکردار رفتارِ نيک انديشِ نيک نيکبەآدمهای  اهوَرَمزدا کە است
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۸۳ ايران پيدايش

او نزديک  بەشهوتکين و گاه ديوهای رشک و خشم و آز و غرور و  هوِمَنە بگرود هيچو   بەو دل
انسانْ انديشه و گفتار و رفتار و کردار نيکو پيشه کند و  کە شود ُوهوِمَنە سبب می. خنواهند شد

  .ذهن خود راه ندهد بەیدر هيچ شرايطی انديشۀ بد
بينديشد و اجنام دهد حق است، و  هرچە هرکس از ُوهوِمَنە پيروی کند،کە   آنسخن کوته

ازآِن اهوَرَمزدا است  کە )فضيلتی ( زيرا از واالترين صفتی،خودش نيز جتسم عينیِ حق است
  .برخوردار شده است

اَرَتە مهيشه با ُوهوِمَنە . ن است عدل و برابری و درستی و راستی، و استواری در پيمااَرتَە
کردن و درستی منودن و عدالت  انديش باشد برای راستی نيک کە مهراه است؛ يعنی کسی

منش باشد،  نيک کە عبارت ديگر، کسی بە.ورزيدن و استوار در پيمان بودن نيز آمادگی دارد
چيره و از اَرَتە بر بدی نيروی  بەشود، و میمنشی از فضيلت اَرَتە برخوردار  در پاداش اين نيک

انسان کردار خويش را با ميزان عدل بسنجد و جز  کە شود  اَرَتە سبب می١.شود بدی دور می
خودش را با اين صفت بيارايد و مهواره  کە مهين خاطر انسان وظيفه دارد بە.راستی پيشه نکند

ی مصون مباند و گر ستمراست باشد و در مهۀ کارهايش توازن داشته باشد تا از احنراف و 
  .انساهنا خدمت کند و جهان را آباد دارد بەهبترين وجهی بەبتواند

خود از  بەکردار باشد خود از اَرَتە پيروی کند و دادگر و درست کە از سوی ديگر، کسی
اين است معنای مهراهی مهيشگیِ وهومنە و . منش خواهد شد  نيکشدهُوهوِمَنە نيز برخوردار 

  . در گاَتە تکرار شده استچندين جا کە اَرَتە
سوی  بە ديگران از ثبات و استواری در اجنام کارهای نيکو و رهربیِعبارت است خشَترَ

اگر خبواهيم امروز عبارتی معادل خَشتَر را در فرهنگ خودمان بيابيم، . خير و کماالت انسانی
َنە و اَرَتە مهراه خَشتَر مهيشه با ُوهوِم. است» خيرانديشسلطنت و واليِت «اين واژه معادل 

  .دوستی و عدالت باشد است؛ يعنی رهربی و حاکميت بايد مبتنی بر خيرخواهی و انسان
مهين صفت . معنای سلطه بر خويشنت و بر جهان است بەيکی از معناهای خَشتَر سلطنت

اند، و ما برخی  کردار باستان بر خودشان اطالق کرده بوده های درست برخی از کاوے کە است
 کە ضمن سخن از پادشاهی ماد خواهيم ديد. شناسيم  شاهان باستان را با مهين صفت میاز

م اين صفت را برخود هناده خويشنت را   شاهنشاهیِ ايران در اواخر سدۀ هفتم پگذار بنيان
  .ناميد» ُوهو خَشتَر«

) نديشیا قدرِت سياسی برخاسته از نيک(ياری خَشتَر و ُوهوِمَنە  کە بەدر گاَتە آمده است
                                                 

  .۶/ ۲۸َيسَنە . ١



۸۴ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

انسان در  کە شود  يعنی اين فضيلت باعث می١.کند را نابود می جنگد و آن انسان با دروغ می
  با ديوان، ترديدستيزه کردن انساهنا و خبت خوشکردن جهان و  راه اجرای خواست خدا و آباد

 خويش  راِهدرستیِ بەخود راه ندهد و سست نشود و از ناماليمات هنراسد، و با يقينبە
نيروی خويش را  کە کوشد از صفت خَشتَر برخوردار گردد می کە کسی. پيش رود بەوارانهاست

 ی و آسايش و آرامشِخبت خوشهای  کار گيرد و با بدی بستيزد و زمينه بەدر راه اصالح ديگران
 در انديشۀ سياسی ايران باستان دين و دولت را دوکە   اين.مهگان را در جهان فراهم سازد

. کدام بدون ديگری نتوانست بود از مهين اصل نشأت گرفته است هيچ کە اند همهزاد دانست
انديش  هدف کلی انساهنای نيک کە يعنی خير و صالح و آسايش و آرامش و برادری و صلح

کردار و پارسا و دادگر  يک حاکميت خيرانديش و درست کە است زمانی حتقق خواهد يافت
  .سوی نيکی سوق بدهد بەزدارد وبرسر کار باشد و مردم را از بدی با

. است» ايثار«و » رمحت« معادلِ ۔مان آرميدگی گوئيم که در زبان کنونی۔ آرمَئيتی
داشتی در اختيار   هيچ چشمبیچيز را سخاومتندانه و  مهه کە  زمين بارور است مهچونآرمئيتی

ی پيروی کند و با او از آرمئيت کە کسی. طلبد گذارد و هيچ مقابلی را منی مهۀ موجودات زنده می
يابی برسد فريفتۀ موفقيتهای خود نگردد، و خودبين و خودپسند  کام بەوحدت يابد، چون

  .کار گيرد بەخلق بەنشود، و مهۀ توان خويش را ايثارگرانه در راه خدمت
معنای  بەاين اطمينان.  اطمينان خاطر و رضايت کامل استديگر از معناهای آرمئيتْی

مفهوم فروتنی و  به۔عت مطلق، آزادی از تعلقات دنيايی، و آرميدگی آرامش وجدان، قنا
  .آورد دست می بەمهۀ اين خصلتها را انسان از آرمئيتی.  است۔هناد بودن افتادگی و خاکی
دلی بيرون آيد و  در انتخاب راه درست از تزلزل و دو کە کند انسان کمک می بەآرمئيتی

انديشی در خدمت سعادِت  اختاذ کند، و با نيکبرای اختاذ راه درست تصميم درست را 
خيز  کسی کە از صفِت آرمئيتی برخوردار است مهچون زمين بارور و برکت ٢.انساهنا قرار گيرد

داشت پاداش و مقابل و هبائی داشته باشد در اختيار  کە چشم است کە بارهايش را بی آن
  :داده استتعليم هايش چنين  زرتشت در يکی از سروده. دهد مهگان قرار می
دروِن خويش را با وهومنە درآميزد و در راِه اَرَتە گام بردارد با آرمئيتی  کە کسی! پروردگارا

  ٣.يکی خواهد شد و جايگاهش در کنار تو خواهد بود
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۸۵ ايران پيدايش

انسان بايد بکوشد تا از آن برخوردار باشد .  سالمت روانی و جسمی استهائوروَتات  
 قادر درست تن نادی بستيزد و نيکی را گسترش دهد؛ زيرا انسان تا بتواند با نيروی کافی با ب

صورت  بەعقل سامل در بدن سامل استکە   اين.درست فکر و درست عمل کند کە خنواهد بود
تصميم درست اختاذ کردن و . جايی در ميان مهۀ اقوام و ملل وجود دارد فهم و مهه يک مثل مهه

از سالمت جسمی و روحی  کە سان ميسر استدرست عمل کردن تنها در صورتی برای ان
  .دهد انسان می بەاين صفت را هائورَوتات. برخوردار باشد

 بايد مهواره کردار  نيکانديشِ انساِن نيک کە شود ليم زرتشت نتيجه میااز اين جنبۀ تع
مواظب سالمت جان و تن خويش باشد تا بتواند با بديها مبارزه کند و در راه گسترش نيکيها و 

  .رضای خدا حرکت کند
آگاهی و   اهلام غيبی، ندای وجدان، دل۔کنيم که اکنون سروش تلفظ می۔ سراوشَە

نور حق  بەاز فضايل باال پيروی کند و با آهنا يکی شود دلش کە کسی. ضميری است روشن
 و شود میکند و از اهلام غيبی حق برخوردار  درستی درک می بە و حقايق راشود میروشن 

با اين تعبير، سراوَشە فضيلتی . کند سوی سعادت راهنمايی می بەهبترين حنوی بەراانساهنا 
مهواره  کە تعبير ديگر، نوری است بەشود؛ و سبب عصمت انسان در برابر بدی می کە است
انديش   بيدار وآگاه انساِن نيکنيکيها است؛ و وجداِن بە راه انسان در راه رسيدنگرِ روشن
 کە کند او کمک می بە با بديها است، وستيزهای او در راه نشر نيکيها و مهواره راهنم کە است

 کە گونه اش را آن د و وظيفهافت نهاشتباه  بەدرستی تشخيص دهد و بەدر هر حلظه بدی و نيکی را
  . سعادت انساهنا اجنام دهد فراهم آوردِن اسبابِبايد و شايد برای

. مرگی و ابديت است کمال و جاودانگی و بی ۔کنيم که اکنون امرداد تلفظ می۔ اَمِرتات
 و نستوه و کردار راستدوست و دادگر و  منش و خدادوست و مردم انديش و نيک نيک کە کسی

استوار و پارسا و فروتن و مهرورز و ايثارگر باشد دلش از نور خدا ماالمال است، و ذات کاملی 
پندار و گفتار و  کە انسانی. ا استسزاوار برترين جايگاه و مهنشينی با اهوَرَمزد کە است

 از اين زندان خاکی برهد و کە رسد مرگی و جاودانگی می بی بەکردارش نيک باشد، زمانی
از صفات ملکوتی برخوردار باشند پس از اين  کە انساهنائی. عامل ملکوت رهسپار گرددبە

  .خنواهند داشتزندگی در جوار اهوَرَمزدا در سعادت جاويدان خواهند زيست و هيچ مرگی 
با برخورداری از  کە چون فرجام مهۀ انساهنا مرِگ تنِ خاکی است، انسان بايد بکوشد

صفات واالی ربوبی، خودش را خداگونه سازد تا شايستگی جاويدان شدن و مهنشينی با 
زندگی جاويد و هبترين  کە در گاَتە تصريح شده است. اهوَرَمزدا در سرای آخرت را پيدا کند



۸۶ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  ١.از ُوهوِمَنە و اَرَتە و خَشتَر و آرمئيتی پيروی کند کە ا ازآِن کسی استپاداشه
سخن گفته است در اين هفت فضيلت جتلی  از آن زرتشت کە )منش مقدس (سپنتَە مَنيو

  .ند استگرفته از سپنَتە َمنيو بياِن ديگر، اينها نشأت بەيابد؛ و می
 مطلق، هفت خصلت يا هفت ِتصفگانۀ يادشده هفت گوهرِ واال، هفت  فضايلِ هفت

اينها . ودتواند آهنا را دارا ش اند، و انسان نيز می از ذات اهوَرَمزدا نشأت گرفته کە اند منش
. گيرد سيلۀ آهنا صورت میو   بەسُپردِن راه کمال و خداگونه شدِن انسانِااند کە  هفت فضيلت

مهين هفت فضيلت بوده و در در ادبيات عرفانی ما مانده است نظرش بر  کە »شهرِ عشق هفت«
نظريۀ . از حقيقت خويش دور شده باشدکە  آن بیادبيات اسالمی جلوۀ نوينی يافته است 

 ئی دارد مهين رهسپاری در ادبيات عرفانی ما جايگاه ويژه کە وحدت وجوِد انسان و خدا
ت دارای اين هف کە هر انسانی. فضيلت تا مرحلۀ خداگونه شدن است سيلۀ اين هفتو بە

 ئی است  يک انسان کامل و يک معصوم است؛ و عصمت درجه۔تعبيرِ کنونی به۔فضيلت شود 
 کە در حالی. آن دست يابد بەسيلۀ آراسته شدن با اين فضيلتهاو   بەتواند هر انسانی میکە 

او داده شده است  بەپيش از خلقِت کسی کە  استخدايیعصمت در اديان سامی يک عطيۀ 
چ نقشی در حصول آن داشته باشد، نزد زرتشْت عصمْت توسط خوِد او هيکە  آن بی

. دست آورد بەتوان ورزی می کرداری و استواری در نيکوکاری و عدالت انديشی و نيک نيک
 هرکه پندار و گفتار و کردارش نيکو باشد و کە کند هايش تأکيد می زرتشت در يکی از سروده

کمال و جاودانگی و  بەلت را سرلوحه قرار دهدفضيلِت اَرَتە آراسته باشد و در امورش عدابە
  :ی ابدی خواهد رسيدخبت خوش

از اَرَتە نشأت گرفته  کە خاطر پندار و گفتار و کردار نيِک انسان بەسَپنَتە َمنيوی اهوَرَمزدا
  ٢.خبشد است تقوا و کمال و سعادِت جاودانه می

انديشْی زندگی  الت و نيککرداری و عد دامنی و راست در پرتو ارادۀ نيرومندانه و پاک
  ٣.سعادمتند جاودانه حتقق خواهد يافت

هبترين  کە  ارادۀ اهوَرَمزدا را حتقق خبشد از زندگی آرمئيتیهرکه با پيروی از راستْی
 هرچە ، و) آرمئيتی خواهد شديعنی جتسمِ عينیِ(زندگی است برخوردار خواهد شد 

 ابدی است از خواهان رستگاریِکە   چوناو. نيکوترين است را در اختيار خواهد گرفت
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۸۷ ايران پيدايش

  ١.سعادت جاويد خواهد رسيد بەفضيلت اَرَتە برخوردار خواهد شد و
امهيت . است» اُمُّ الفَضائل« ملکوتی، ُوهوِمَنە سرآمد مهه و گانۀ  هفتدر ميان فضايلِ  

 ، و ايندر موارد بسياری در گاَتە مهراه با اَهوَر ذکر شده است کە اين فضيلْت چنان واال است
. اهوَرَمزدا خير حمض است، ُوهوِمَنە نيز خير حمض است کە گونه مهان کە آن مفهوم استبە

سرآمد مهۀ  کە قرار دارد) بدخواهی/ دروغ(در برابر ُوهوِمَنە، دروج . وهومنە از خدا جدا نيست
وغ در گاَتە با در. گيرد و شّر حمض است و مهۀ بديها از آن سرچشمه می» اُمُّ الرَّذائل«رذيلتها و 

 کە دروغ يک ديو پليدی است کە خواهد تعليم دهد ديَو مترادف آمده است، و زرتشت می
استقامت رهربی است،  بەاستقامت جامعه منوطکە   چون.باعث مهۀ بدخبتيهای بشری است

کشاَند و برای  فساد و تباهی می بەمنش نباشد و پيرو دروغ باشد جامعه را  رهْرب نيکچە چنان
دهد با دروغ و فريب برای عوامِ  اجنام می کە آورد؛ زيرا کارهائی دم بدخبتی و درد و رنج میمر

اطاعت از  بەی مردم است مردم راخبت خوشهدفش کە   ايندهد و با ادعای نادانْ زيبا جلوه می
 است، و در گردآوریِ مال و حفِظ قدرتواقع خواستار متاع دنيا و  کشاَند، ولی او در خودش می

دارد، و چون جامعه در  دارد، و مهواره مردم را در رنج می راه از اجنام هر جنايتی دريغ منی اين
  .شود، زيرا او نيز جزوی از جامعه است رنج شد خوِد او نيز در رنج می

انسان چندان مرتبه و منزلت داده نشده  بەدر هيچ دين ديگری از اديان باستانی و نوين
 کە بينيم، انسان در تعاليم زرتشت قادر است میکە  چنان. اده استانسان د بەزرتشت کە است

 انسان را کە تنها دينی. ازآِن خدا است دست يابد کە مهۀ صفاتی بەبا تالش و کوششِ خويش
زرتشت از . چنين منزلِت واالئی باال برده و او را خداگونه مشرده است دين زرتشت استبە

ب پائين آورده و در درون انسان جای داده است، و از سوئی خدا را تا مرتبۀ يک دوسِت خو
اين عقيدۀ او از . داند پذير می سوی ديگری رسيدن انسان تا مرحلۀ خداگونگی را امری امکان

پيامربان اديان چە کە   آنبيند، و برخالِف او خدا را در درون انسان میاست کە آجنا ناشی شده 
نيافتنی و بيرون از جهان انساهنا   زرتشت يک ذات دستاند، خدا در تعاليمِ سامی تعليم داده

خويشنت را شبيه خدا سازد و  کە هر انسانی، اگر اراده کند، خواهد توانستکە   بلنيست،
  :خوانيم های زرتشت چنين می در يکی از سروده. مهنشينِ خدا شود
با پيروی از اَرَتە با مهۀ توانش و  کە انديشی من بگو، آيا انساِن آگاِه نيک بە!پروردگارا

یِ خانه و روستا و سرزمين و گسترش دادن راستی و خبت خوشخاطر  بە)عدالِت پارسايانه(
ه با تو چەگونوقت و  چنين کسی چه! درستی بکوشد مهاننِد تو خواهد شد؟ پروردگارا
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  ١مهسان خواهد بود؟
مهواره تأکيد کە   بلام تا بشريت را جنات بدهم؛ من آمده کە گاه ادعا نکرد زرتشت هيچ  

 خدا وجود در جهاِن کە بشريت اگر از اين اصول و ارزشهائی و فضايل پيروی کند کە کرد می
در اينجا نيز . خودش را جنات بدهد کە ام خواهد توانست دارد و من آهنا را بازتعريف کرده

 ن خودشهرکدام از انبيای سامی در زما. گيرد قرار میزرتشت در نقطۀ مقابل انبيای سامی 
دهندۀ بشريت است، و  تنها منايندۀ خدا بر روی زمين و تنها جنات کە بانگ بلند ادعا کردبە

 از پيامربِ زمانه در تعاليم پيروی نکردن.  کندپيرویجنات يابد بايد از او کە   آنبشريت برای
کشته  کە بايست کرد می بری منی مثابۀ دمشنی با خدا بود، و هرکه از او فرمان بەانبيای سامی

 ولی در تعاليم زرتشت پيروی از اين جمموعه از اصول و ارزشها و فضايل ملکوتی بود. شد می
هدف زرتشت آن است کە  .رساند نه پيروی از زرتشت جنات و سعادت می بەبشريت راکە 

يابی بەخير و  آشنا سازد، و جامعۀ بشری بەمستی برود کە دست» حقيقت«و » خير«انساهنا را با 
از جهان رخت بربندد، و » شقاوت«قت برای مهگان ميسر گردد، اسباب و عواملِ حقي

  .مهگانی شود» سعادْت«

  اصول دين زرتشت

يکتايی ذات (يکی توحيد : تعاليم زرتشت بر روی سه موضوع اساسی تأکيد مکرر دارد
 زندگی آزادی ارادۀ او در(صفِت عدل نيز شامل آن است؛ ديگر اختيارِ انسان  کە )پروردگار

هرکدام از اين سه  بەدر زير امجاال). فرجام بشر و زندگی اخروی(؛ و سوم معاد )جهانی اين
ساز و  توانسته است انسان اندازه می چە اين تعاليم تا کە اصل نظری خواهيم افکند تا ببينيم

  .هدايتگر بوده باشد
 خدايیبود تا چنداساس تعاليم خويش را بر توحيد قرار داده  کە زرتشت : توحيدِ خدا

هيچ خدائی جز اهوَرَمزدا وجود ندارد، و  کە داد طور مکرر تعليم می بەرا از جهان براندازد،
فريب و خواهندگان درد و   مردماند ديواِن  گمراه مردمِبا عنوان خدا مورد پرستشِ هرچە ديگر

فريدگار و اهوَرَمزدا آ: دارد چنين است او در گاَتە از اهوَرَمزدا بيان می کە اوصافی. رنج بشرند
جريان اندازندۀ خورشيد و ماه و اختران و  بەدارندۀ زمين و آمسان و اهپروردگار جهان است؛ نگ

رودها و بادها و ابرها او است؛ روشنی و تاريکی و خواب و بيداری و شب و روز را او آفريده 
مشيئت  بەمهۀ امور گيتیاست؛ ذات او ازلی و ابدی است و مهيشه بوده و مهيشه خواهد بود؛ 
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اش مهواره در مجيع اشياء و امور  اراده کە گيرد؛ برترين کردگار و فعال مايشاء است او اجنام می
چيز است؛ داناترين و  کس و مهه سريان دارد؛ داور هنايیِ کردارهای انساهنا است؛ برتر از مهه

گيرد و  ت؛ نه او را ُچرت میترين دوسِت انسان و خيرخواِه مهگان اس تواناترين است؛ نزديک
شود؛ منبع مهۀ نيکيها و خوبيها است و مهرورز و مهرپرور است؛  خوابد و نه در غفلت می نه می

کمال  بەسيلۀ وهومنە و اَرَتە مردم راو   بەچيز در جهان است؛ کس و مهه رمحتش شامل مهه
ندای  بەز است و مهرورکند؛ حکيم است؛ ی دوجهانی را نصيبشان میخبت خوشرساند و  می
انساهنا ياد  کە بەبان نيکيها و نيکان است؛ او است اهدهد؛ نگ اش پاسخ می گاِن خواهندهبند

با دل و  کە کند کسی عطا می بەفرزندان در اطاعت پدران باشند؛ ايمان استوار را کە داده است
ويش خواهان  کردار نيِک خبا پندار و گفتار و کە جانش خواهان خشنودی او باشد؛ و کسانی

ند مشمول رمحت و سعادت جاويدان اخروی خواهند شد، زيرا او مراقب رفتار و  استرمحت او
کردار انساهنا است و هر نيک و بدی را از ُخرد و درشت زير نظر دارد و هر کرداری را 

  ١. پاداش يا کيفر خواهد داد۔تناسب به۔
اند، و  و بندگان خدای يگانهمهۀ مردم روی زمين آفريدگان  کە داد زرتشت تعليم می

ی خبت خوش و بايد در راه مهتاينددرنتيجه مهه در برابر آفريدگارشان برابر و در خلقْت با هم 
 قصِد هبزيستیِ بەآباد کردِن جهان. يکديگر تالش کنند و در راه آباد کردن جهان بکوشند

 اهلی و نابودگری نوراِنجاجای  بدترين کردارها کشتارِ بی. انسانْ اساس تعاليم زرتشت بود
  .آلوده کردن آبِ راکد نيز از کردارهای نکوهيده و درخورِ کيفر بود. کشتزار و باغ بود
انساهنای  کە بسياری از ارزشهای واالئی کە بينيم نگريم می اين تعاليم می بەما وقتی

، و در انديشِ معاصرِ ما در دفاع از منزلت و کرامت انسانی، در محايت از جانوران نيک
 گوناگونبياهنای  بەبرند، کار می بەمحايت از حميط زيست و تالش برای پاک نگاه داشنتِ آن

در هيچ دين ديگری از ادياِن کهن و نو  کە در تعاليم زرتشت آمده است؛ و اينها تعاليمی است
  .شود ديده منی

 انگيزد یگراِن شخصيت و آئين او را برم در تعاليم زرتشت ستايش مطالعه کە موضوعی
اند، يعنی خدا  هردو يکی کە کند  مطرح میئی  بەگونهرا» حقيقت«و » خدا«او است کە  آن

تواند  حقيقت است و حقيقْت خدا است و تفاوتی ميان اين دو مفهومِ جمرد نيست؛ و انسان می
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  .او دست يابد بەانديشی و رفتار نيکو با نيک
يی برای خدايانشان تصوير مادی  و قبيلهمهۀ مصلحان دينی و انبيای قومی  کە در جهانی

ساختند، زرتشت  گاه می و جا و مکان قائل بودند و برايش خانه و مذبح و پيکره و تصوير و قبله
شکل و  کە شد  و غيرقابل تصور بود و منی مطلقيک ذات جمرِد کە ئی مطرح کرد گونه بەخدا را

  .مشايل و جا و مکان برايش قائل شد
توان در ژرفای دل هر   فروغ اهوَرَمزدا را میَتَجلّیِ کە ە چنين منودار استجای گاَت در مهه

عقيدۀ او اين َتَجلّی برای  بەانديش و خيرخواه يافت و نه در جای ديگر؛ و انسان باتقوا و نيک
طور  بەدليل و برهان ندارد و هر انسانی بەنيازی کە انديش چنان حمسوس است مردمِ نيک

  .کند  ذهن خودش احساس میژرفای او را در وجوِد) بِالِفطَره(غريزی 
برخالف ۔ حمض، و نور حمض است؛ و یِيا در تعاليم زرتشت خير حمض، داناخد

او قَّهار نيست، َجّبار نيست، َمنَتِقم . کدام از صفاِت شر نيست  دارای هيچ۔خدايان اقوام سامی
  بەخدايشاناقوام سامی کە دان اينها صفتهای انسانی. نيست، متکرب نيست، َمکّار نيست

 کار فريبگير و خودپسند و خودخواه و  اند، و او را زورگو و اجبارکننده و انتقام نسبت داده
ئی از فضايل  صفات خدای زرتشت جمموعه. اند پنداشته) َجّبار، قَّهار، ُمنَتِقم، مَتکَبِّر، َمکّار(

بشر، در طول  کە اينها فضايلی است کە آهنا سخن گفتيم، و ديديم از کە واالی ملکوتی است
  .ترين اصول اخالقی شناخته است ترين و پسنديده تاريخ، براساس شايسته

کە  چنان. کننده و متمم توحيد است ی زرتشت تبيين صفِت عدل خدا در گاَتە:  عدلِ خدا
فات ذاتی اَرَتە يکی از ص کە و ديديم. َبَرد کار می بەگفتيم، اَرَتە را زرتشت برای مفهوم عدل

سيلۀ اَرَتە تصميم و  بەنگرد، سيلۀ اَرَتە میو  بەاهوَرَمزدا کە خوانيم در گاَتە می. اهوَرَمزدا است
 سيلۀ اَرَتە راه سعادت دوجهانی راو   بەکند، و انساهنا ُوهوِمَنە عطا می بەسيلۀ اَرَتەو   بەگيرد، می
  ١.دهد انساهنا نشان میبە

اش را بر  اِن هستی را بر عدل هناده است، ارادهخدا بني کە تفسير اين سخن آن است
فرجامی و   نيک خواهاِنخدا کە سبب شدهچە   آنآوَرد، و اجرا درمی بەمبنای عدل در جهان

  .سعادت دوجهانی برای بشريت باشد مهين صفِت عدلِ او است
  .توان با اصل اختيار بشر تفسير و تبيين منود عدل خدا در تعاليم زرتشت را می

او  بەجهان کە انسان در تعاليم زرتشت يک موجود آزاد و خمتار است : ار بشراختي
او در قبال اين آزادی مسئوليتی عظيم . ی کنددار پاس تا آباد بدارد و از آن  استسپرده شده
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مردم  بەاز انديشۀ نيک و عدالت پيروی کند، راه درست و نيکوکاری را او است کە دارد و بر
 از آز و دروغ و خشم و کينه و نفرت دور سازد، مهۀ توانش را در راه نشر بياموزد و مهگان را

توسط موعظه و اندرز بستيزد و  بەکار گيرد، با پيروان ديو و دروغ و بدی بەراستی و درستی
  :کند  اين اختيار را زرتشت در گاَتە چنين بيان می١.بديها را از جهان براندازد

خرد ميَنوی است ازآِن تو است، و آرمئيتی از تو  کە )َونِگئوش اُر(روح هستی ! پروردگارا
سوز را برای  بندگانت آموختی تا راهنمای دل بەقدرت تشخيص را کە اين توئی. است

سوز  دل کە لذا او يکی از اين دو را برخواهد گزيد. سوز را خود برگزينند يا راهنمای نادل
 دارِ  کە پاسولی کسی. آموزد یانديشی م کند و نيک ی میدار پاساست و از راستی 

  .مقصد خنواهد رسيد بەراستی نيست
 نيروی ميَنویِ خويش آفريدی و قدرت درک و شعور بەتو مردم را کە آنگاه! پروردگارا

تو کردار و آموزش را پديد  کە تو جسم را با جان درآميختی؛ آنگاه کە آهنا دادی؛ آنگاهبە
.  ارادۀ آزاد خودش تصميم بگيرد و عمل کندهرکسی برطبق کە آوردی، چنين مقرر کردی

داند،  میکە   آنداند و هم منیکە   آنآموز، يعنی هم آموز و راست دروغ کە چنين است
 را دهد و مردم بانگ بلند تعليم می بەهرکدام برطبق خواسِت درونی و ذهنيِت خويش

 دودلش  خوي برایدر انتخاب راه کە انديشی انسان نيک. خواَند سوی خويش فرامیبە
  ٢.خبشد تا راه درست بگيرد او می بەی خويش راگشا راه معنويِت است آرَمئيتْی
دالنه از عدالت و تقوا پيروی  اند و پاک انديشی يکی شده با نيک کە به مهۀ کسانی

  ٣.ازآِن ما باشد کە ايم، باشد تقوای مشا را ما پذيرفته کە گويد کنند اهوَرَمزدا می می
 درست  شيوه و انديشۀزرتشت ضمن تأکيد بر آزادیِ ارادۀ انسان در گزينش کە بينيم می  

خنستين مرحله . کند تشريح میبەدقت سوی تکامل معنوی را  بە مراحل حرکت،يا نادرست
دومين مرحله . دهد میانديش   نيکانساِن بەُوهومَنە کە خودآگاهی و تصميم درست است

انسان پيمودن  کە آنگاه است. شود صل میتوسط فضيلِت آرمئيتی حا کە پارسايی است
جائی  بە تاشود برخوار میدهد و از ديگرفضايل ملکوتی  سوی باال را ادامه می بەمراحل

مرحله از اين مهان . تکاملِ معنوی و خداگونگی است کە شوداز سراوَشە برخوردار  کە رسد می
چنين  کە گويد وَرَمزدا میاه بەهايش خطاب زرتشت در يکی از سروده کە تکاملِ معنوی است
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  ١.کسی با تو مهسان خواهد شد
ضوح گفته و   بەدر اين سروده. سُپرَدِن اين راه نقش اساسی داردارادۀ خوِد انسان در 

ی را با ارادۀ خودشان سوی نيکی يا بد بەراهنمايیِ خودشان کە انسان استخوِد  کە شده
شود، و انسان   مردم می سبب گمراهیِ)َوند غدرو( ناآگاه و ناخبرد انساند؛ برعهده دار

 سبب هدايت مردم در راه رسيدِن) َوند ەرَتاَ(خواه   و عدالتکردار  و نيکانديش نيک
از وهومنە و اَرَتە  کە کسانی کە خوانيم  می اودر سرودۀ ديگرِ. دشو  میسعادت و شادزيستیبە

دازیِ ِخشم و نفرت از جهان برخوردارند و کردارشان با راستی و درستی مهراه است برای بران
  ٢.کوشند می

سوی  بەگيرد و خدا هرکه را دوست بدارد دستش را می کە جا نگفته زرتشت در هيچ
منش (انديش باشد از سَپنَتە منيو  هرکه نيک کە کند ولی مهواره تأکيد می. کشد خودش می

 خواهد يافت و )تقوا(ياری فضيلِت آرمئيتی  بەبرخوردار خواهد شد و راه درست را) مقدس
 کە شود باعث میچە   آنعبارت ديگر، بە.خواهد پيمود و ديگران را نيز راهنمايی خواهد کرد

: انسان بتواند راه درست را از نادرست تشخيص دهد و درست را برگزيند مهانا خرِد او است
 اديان ولی در. کند ياد می» منشِ قدسی«زرتشت بارها و بارها از آن با صفِت  کە مهان چيزی

 کە تواند ئی از خودش ندارد، با خرِد خويش منی دانيم، انسان هيچ اراده میکە  چنانسامی، 
خدا کە   بلارادۀ خدا واقف گردد، کە بەتواند  خويش منینيک را از بد تشخيص دهد، با خرِد

در . کند کند، و هرکه را خبواهد گمراه و بدفرجام می دوست داشته باشد هدايت می کە هرکه را
خدا پيش از آفرينشِ آهنا اراده کرده بوده  کە اند رو پيامرب شده  انبياء از آناديان سامی، حىت

هرکه خدا . ميانه نداشته است رساِن او شوند، و ارادۀ خودشان هيچ نقشی در اين پياماست کە 
 هبشت خواهد بەاو نظر لطف داشته مؤمن و پارسا خواهد شد و سراجنام بەپيش از آفرينشش

او نظر لطف نداشته کافر و ناپارسا خواهد شد و  بەرفت، و هرکه خدا در آغاز آفرينشش
  .دوزخ خواهد رفت بەسراجنام

هر رفتار و کردار انسانی با پاداش يا کيفر خدايی مواجه خواهد  کە دهد زرتشت تعليم می
ا پندار و گفتار و ديگران نيکی کنند و ب کە بەکسانی کە شد، و آفريدگار هستی چنين مقرر داشته

ی مردم را فراهم آورند و جهان را از تباهی برهانند، اهوَرَمزدا خبت خوشکردار نيکو موجبات 
هبترين  بەاز آنان خشنود خواهد شد و آهنا را در زندگی جاويداِن اخروی در جوار خويشنت
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۹۳ ايران پيدايش

  ١.سعادت و لذت خواهد رساند
کنندۀ فرجام اخروی اواست، و او  تعيينبنابر تعاليم زرتشت، رفتار انسان در اين زندگی 

  ٢.با پندار و رفتار و گفتارش فرجام بد يا نيک را برای خود گره خواهد زد
کنند و از نيکی  بدی تشويق می بەمردم را کە ها و کرپنها کاوے کە او تصريح کرد

 شدو خواهند پراکنند، با بدترين فرجامها روبر کنند و تباهی می اند و در زمين فساد می روگردان
  ٣.بدترين رجنها گرفتار خواهند آمد بەو در آخرت در سرای دروغ

جای تعاليم زرتشت منودار است، و ما  موضوع جانشين خدا بودن انسان بر زمين در مهه
آفريدگار يکتا جهان  کە مهگان بياموزد بەخواهد زرتشت می کە شويم با مطالعۀ گاَتە متوجه می
َمنی بزدايند، دروغ و کينه و فريب و  را از نيروهای اهری اده است تا آنرا در اختيار انساهنا هن

اند براندازند، و برادری و مهزيستی و مساملت و آرامش را  َمن های اهری ساخته کە بدآموزی را
دنيايش آباد و زيبا و  کە و چون ارادۀ پروردگار چنان است. جای جهان برقرار کنند در مهه

درصدد  کە روايانی بايد در راه حتقق اين اراده بکوشد، و از اطاعت فرمانپرامن باشد، انسان 
اند سر باز زند و  افروزی و اهندام کشتزارها و ويران کردن آباديها و کشنت انسان و حيوان جنگ

  .جنگ برخنيزد و خون ديگران را بر زمين نريزد بەبا برادران خويش
را  اَنگَرَمنيو  وسَپنَتە َمنيوگوهر  دو کە ستانسان در تعاليم زرتشت موجودی ا کە ديديم

او داده شده است؛ او آزاد  بەدو نيز  اين در خود مجع دارد؛ نيروی تشخيصِ۔که مهزاد اويند۔
مايل باشد پيروی کند؛ اگر از سَپنَتە َمنيو پيروی کند هم  کە گوهر از هرکدام از اين دو کە است

 اه سعادت درآورد؛ و اگر ازر   بەديگران را  کەتواند رسد و هم می سعادت می بەخودش
. اندازد درد و رنج می بەافتد و هم ديگران را درد ورنج می بەپيروی کند هم خودشاَنگَرَمنيو 

انسان در انتخاب راه درست يا نادرست و کردار شايسته يا ناشايسته از آزادی کامل برخوردار 
راه درست و راست را برگزيند و از نادرستی و  کە است؛ و در قبال اين اختيارش ُمکَلَّف است

در گفتار و رفتارش عدالت را پيشه کند  کە کژی بپرهيزد؛ زيرا هبترين ياور اهوَرَمزدا کسی است
  ٤.عدل و راستی رفتار منايد بەو

 تا از خير  استانسان قدرت تشخيص خير و شر و نيک و بد عطا کرده بەپروردگار
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۹۴ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

شناخت خير و شر برای مهۀ  کە  زرتشت چندين جا تأکيد کرده است.محايت و با شر مبارزه کند
 ١آور است؛ راستی سودخبش و دروغ زيان کە داند فردی بالفطره می انساهنا فطری است، و هر

استی بگرود و از دروغ بگسلد، برای نشر راستی فعاليت کند و با ر   کە بەپس انسان وظيفه دارد
ی  اين تکليِف گريزناپذير در سراسر گاَتە. گير شود استی مههدروغ بستيزد تا دروغ برافتد و ر

  .طور مکرر مورد تأکيد قرار گرفته است بەزرتشت
دوست داشنت مهۀ آفريدگان :  ازعبارت است ۔بنا بر تعاليم زرتشت۔خير و معروف 

و  اهلی و کشتزار جانوراِنداریِ  برترين آفريدگاِن اويند، و دوست کە يژه انساهناو  بەخدا
سازی و توليد  ی و خانهدار دامکردن جهان با کشاورزی و  باغستان و رودخانه؛ تالش برای آباد

 و مساملت با مهگان و خودداری از خشم و جنگ کردن شهرها و روستاها؛ مهزيستیِ مثل و آباد
ناپذير برای نشر  ديگران در اجنام کارهای نيک؛ تالش خستگی بەو ستيز؛ راهنمايی و کمک

  ٢. کردن ديگرانخبت خوش و براندازی کژيها؛ و کوشش برای راستی
سرشت انسان از خير و شر ترکيب يافته است و خير  کە اين حقيقت توجه دارد بەزرتشت

ی است مهواره در خبت خوشخواهان کە   آناند و انسان درعين و شر در اين جهان در هم آميخته
 کە در موارد بسياری برای انساهنائی و ،آموزی ديوهای درونی و بيرونی است معرض کج

او لذا . رسد نظر می بەاند تشخيص خير از شر دشوار رويهائی از فطرتشان بريده سبب کجبە
ش بگمارد و مهواره وهومنە و اَرَتە را درنظر  کردارهايقلبش را ناظر بر کە دهد انسان تعليم میبە

 رفتارها و گفتارهای خود را با مهۀهد و بگيرد و خشنودی اهوَرَمزدا را در برابرِ ديدش قرار د
با راستی  کە  انتخاب کند، و ديگری رابا راستی مهاهنگ استکە   آنميزان راستی بسنجد و

انسان مهواره در هر عملی است کە   آنتنها راه رستگاری کە فروهند، و بداندرا ناسازگار است 
  ٣.ته باشدانديشی و نيِت خير داش پيرو ُوهوِمَنە باشد، يعنی نيک

  کە بايد از آن پرهيختبنابر تعاليم زرتشت شر و ُمنکَر و ناروا و ناشايسته استچە کە  آن
فريبی و گمراه کردن مردم؛ خشم و کين و نفرت و جنگ و  بدآموزی و مردم:  ازعبارت است

خبش و برپا  ريزی و از ميان بردن مردم و جانوران و کشتزارها؛ نوشيدن شراب مستی خون
  و تقديم قربانی حيوانی شورآفرين مراسم خشن عبادی مهراه با رقص و پايکوبیِداشنت

فريبان خوردن و تسليم ارادۀ زورمندان شدن و در اثر تلقينهای  فريبِ مردم. خدايان دروغينبە
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۹۵ ايران پيدايش

 رهرباِن بدآموز در راه کج رفنت نيز بد و ناشايست و مستوجب کيفر اخروی است، زيرا کسانی
راه را  را بيش از حق و راستی دوست بدارند بدترين)  دينمدعياِن توليِت(اش  بيلهِگرِمها و قکە 

  ١.اند برای خود برگزيده
در تعاليم زرتشت هيچ توجيهی برای انتخاب راه نادرست از کسی پذيرفته نسيت، و 

 اطاعت از بزرگان و زورمندان يا مدعيان توليِت دين بەجمبور کە تواند ادعا کند کس منی هيچ
او  بر) فتوای شرعی(ور يا فريب يا تلقينِ اثرگذار ز  بە استدر پيش گرفته کە بوده و راهی
 .، و او در پيروی از رهربانش آن راه را در پيش گرفته است و معذور استاند حتميل کرده

ئی قابل توجيه نيست؛ و انسان چون دارای قدرت   هيچ هبانهباپذيری  عبارت ديگر، ستمبە
بينی برگزيند و دنبال   ميان خير و شر است بايد راه خودش را با بصيرت و نيکفطری متييزِ

 و انساهنا ،يابد  منطقی میپاداش و کيفر اخروی مفهومِ کە تنها در چنين صورتی است. کند
بينند و برای کارهای ناپسندشان کيفرهای   شايسته میهایشان پاداش برای کارهای پسنديده

  . در انتظارشان استسخت
 کە ئی است ئی برخوردار است و هبترين عطيه در تعاليم زرتشت از جايگاه ويژه» خرد«

سيلۀ و   بە.است» وهومَنە«ی زرتشت  يکی از اوصاف خرد در گاَتە. استانسان داده شده بە
 سيلۀ خرد استو  بەشود؛ شناخت اهوَرَمزدا و فضايل ملکوتی نائل می بەانسان کە خرد است

دهد، و با ميزان خردش نيک و بد و برآيندهای آهنا را  د را تشخيص میانسان نيک و بکە 
 خواستند انبيای سامی از مردم می. پرهيزد  از بدی میگرَود و مینيکی  بەسنجد و در نتيجه می
 خدا است گوش فرادهند، رهنموِدسخن و  کە  پيامربرهنموِدسخن و  بەخرد را تعطيل کنند وکە 

کە   آنخير و شر را تشخيص دهد مگر کە چ انسانی خنواهد توانستهي کە دادند و تعليم می
اين باور در تشّيع نيز مورد تأکيد . پيامرب ارائه داده است را از پيامرب آموخته باشد کە تعريفی

بدون امامِ معصوم شناخت خير و شر و تشخيص راه  کە تصريح شده کە شديد قرار گرفته آجنا
رو انسان حتی يک حلظه نيز از  پذير نيست، و از اين کسی امکان جنات از راه هالکت برای هيچ

  بەسيلۀ خرد خويشو   بەانسان کە کند ولی زرتشت مهواره تأکيد می. نياز نيست امام بی
نی جها جهانی و آن ی اينخبت خوشباعث کە چە   آنتشخيص نيک و بد نائل خواهد شد و

اختيار انسان و . تی است اجتناب خواهد کردباعث بدخبکە چە  است را برخواهد گزيد و از آن
. موضوع پاداش و کيفر نيز در پرتو مهين پيروی کردن يا نکردن از حکم خرد مطرح شده است

  :گويد می در بيان اين موضوع چنين زرتشت
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گيرد با گفتار و کردارش  کار می بەورِ خويش را خرِد انديشه کە انديشی انسان نيک
دهد، پروردگارا، چنين  انديشی را گسترش می داری و نيککر خواهی و راست عدالت

  ١.کسی هبترين ياورِ تو است
 خويش هبترينها را از راه کالمِ آموزندۀ انديشۀ  مينویِبا رهنمودگيری از خرِدکسی کە 

 کە نيک توسط زبانش و از راه کردارِ پارسايانه توسط دستهايش اجنام دهد، اهوَرَمزدا را
  ٢.هبترين وجهی شناخته است بەاست) پدرِ اَرَتە(آفريدگارِ عدالت 

سيلۀ انديشه و گفتار و کردار نيک با بدی بستيزد تا بدی را از ميان بردارد و و   بەهرکه
 نيکی بگرايند ارادۀ اهوَرَمزدا را بەبدکاران را راهنمائی کند تا از بدی دست بکشند و

  ٣.ئی حتقق خبشيده است شنودگرانهبەگونۀ ُخ
هدف زرتشت ساخنت يک جامعۀ مبتنی بر برادری و برابری و تقوا : ايیِ بشرهدفِ غ  

آوری و  خواهی و خشم انساهنائی را بپرورد عاری از خوی افزوناست کە   آناست، و بر
است، و پارسايی عبارت است ) آرمئيتی(پارسايی  بەفضيلت انسان بنابر تعاليم او. جتاوزگری

برای خود و ديگران سعادت و  هرچە رساند و اجنام زيان میانساهنا  هرچە بەاز خودداری از
انسان پارسا پندار و گفتار و کردارش را در راه  کە گويد او می. دنبال دارد بەی راخبت خوش
 او ممنوعيت هرگونه مهکاری با ٤.برد و در مهۀ امورش پيرو راستی است پيش می بەدرست
دهد،  انديشان و نيکوکاران را تعليم می از نيکان، و ضرورت اطاعت کار تباهافروزان و  جنگ

من هرگونه نزديکی و ارتباط مردم با پيروان دروغ را حتريم « کە دارد مردم جهان اعالم می بەو
های  اينها خانه کە  پيروان دروغ بپرهيزيدبریِ از فرمان! هشدار: گويد  میجا يک او ٥.»کنم می

گسترانند، و  جا می کنند، فقر و رنج را در مهه را نابود میکشانند، انساهنا  يرانی میو  بەمردم را
راستی و  کە های کسی بايد کرد گفته بەگوش.  جز تباهی برای مردم نداردبرآيندیکارشان 

  ٦.ندگیِ ديگران استز   بەعدالت را شناخته است و درصدد هببود خبشيدن
 در خواستۀ شخصیانديش نه درصدد حتقق   نيکانساِناست کە   آن اساس برکە چون
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ديگران است،  خيرخواهانه و سودرسان بەدر تالش خدمِتکە   بلگری بر ديگران راه سلطه
خواهان سعادت مردم است بايد  کە انديشی از چنين رهرب نيک کە دهد  تعليم میزرتشت

برای  کە  زيرا انسان خردمندی١.کند گوسفند از چوپان اطاعت می کە گونه اطاعت کرد مهان
عدالت رفتار  بەباشد کە کند، و در خانه و در ميان مجع و هرجا ی عدالت تالش میبرقرار

 پس اطاعت از رهربان ٢.کارِ خدا شباهت دارد بەکند شبيه خدا است و هرکاری بکند می
  .انديش و خيرخواه، در واقع اطاعت از خدا و فرماهنای او است نيک

 اند در راه رسيدن درست را برگزيدهراه راست و  کە کسانی کە دهد  او تعليم مینيز،
درجۀ  بەکار شود و انسان درست خدا منتهی می بەکنند؛ زيرا راه درست خدا حرکت میبە

  ٣.شود خداگونگی نائل شده شبيه اهوَرَمزدا می
خدا و حقيقت در تعاليم زرتشت يکی است، از اين حنبۀ تعاليم او ناشی  کە گفتيمکە  اين
او خداشناسی را با  کە يابيم نگريم درمی های زرتشت می آموزه بەدرستی بەو وقتی. شده است

 کە شويم خوبی متوجه می بەبا يک مطالعه در اين تعاليم، ما. داند شناخت حقيقت يکی می
 کە انسان بياموزد، و با اين آموزشها انسانی بسازد بەراه کمال رااست کە   آنزرتشت در تالش

سراجنام در  کە خواست خدا است، و چنان کند کە ان کنددر مهۀ شئونش شبيه خدا باشد و مه
فطرتی سليم و قلبی پاک و  کە کسانی کە کند او تصريح می. سرای ديگر مهنشين اهوَرَمزدا گردد

ذات اهوَرَمزدا پی خواهند برد، و  بەبين داشته باشند و منش نيکو پيشه کنند در قلبشان روشن
  .او را دنبال خواهند کرد بەيدنکرداری راِه رس با نيکوکاری و درست

 عرفانی الً شناخت خدا نزد زرتشت يک شناخت کامديدگاه متوجه خواهيم شد کەاز اين 
 توانند  مردم منی اقوامِ سامْیدر فکر دينیِ. کند هر انسانی در درون خويش حاصل می کە است

اش معرفی   گزيدهيکی از انساهنای بەتوسط فرشته بەخدا را بشناسند، ولی خدا خودش راکە 
شود؛ و هرکه خنواهد  شناسانده می او است پيامربِ کە کند، سپس توسط اين انساِن گزيده می

اما نزد . ذاِت او اعتراف کندا بەشوند تا اجباًر خدا را بشناسد اين پيامربان با او وارد پيکار می
 ی بالفطرهانديش زرتشت شناخِت خدا يک امر فطری و ذاتی بشر است و هر انسان نيک

  .يابد َبَرد و ارادۀ او را درمی جود خدا پی میو بە
دين نزد است کە   آنتفاوت ديگرِ تفکر دينی در آئين زرتشت و آئينهای اقوامِ سامی در
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سيلۀ و  بەذاِت خدا؛ عبادِت خدا بە از اعتراِف اختياری يا اجباریعبارت استاقوامِ سامی 
يارِت ز  بەشود؛ رفنت توسط رهرباِن دينی تنظيم میە  کمناز و روزه و اجنامِ طُقوسِ عبادی

. داشنتِ او خدا برای راضی نگاه بە خدا است؛ و تقديمِ قربانيهای خونينخاصِ کە ئی خانه
 جود اهللا، عقيدهو  بەداری عبارت است از عقيده ايمان کە  گفته شدهما مسلمانان در دين مثالً
ُصُحِف ابراهيم (گانه  کتاهبای آمسانی پنج بەعقيدهجود مالئکه، و   بەپيامربی حممد، عقيدهبە

و گفته . ندگی اخرویز  بە، و عقيده) حممدو تورات موسا و َزبور داوود و اجنيل عيسا و قرآِن
هيچ خدائی جز اهللا وجود ندارد، اقرار کە   بەاين از اقرار کردنعبارت استمسلمانی  کە شده
گانه، دادِن زکاِت مال، گرفنت  رپا داشنت منازهای پنجحممد فرستادۀ اهللا است، بکە   بەاينکردن

 شرط ديگری نيز برای امامی شيعياِن. در مکه است کە يارت خانۀ اهللاز  بەروزۀ رمضان، رفنت
  .منصوبِ اهللامامِت دوازده امامِ  بەعبارت است از باور قلبی و اقرار زبانی کە اند ايمان افزوده

 انسانی در ارتباط رفتارهای و باورها و کردارهائی از  عهولی دين در تعاليمِ زرتشت جممو
 انساهنا یِخبت خوش جهان و در جهت آبادسازیِ کە ئی گونه بەبا انساهنا و با پيرامون است،

 هرچە ی انسان باشد نيک است، وخبت خوشمايۀ شادی و  هرچە در تعاليمِ زرتشت،. باشد
ر پسنديده را زرتشت در سه عبارت خالصه جمموعۀ کردار و رفتا. خالف اين باشد بد است

ی جامعۀ بشری خبت خوشپندار نيک، گفتار نيک، کردار نيک؛ و هرسه در جهت : کرده است
سازی و آباد کردن جهان و اجرای عدالت در ميان انساهنا  کشاورزی و خانه. و شادزيستیِ انسان

 از جمموعۀ بارت استعيعنی دين . دهد در تعاليم زرتشت رکن اصلی دين را تشکيل می
خود و  کە بەرساند، و پرهيز از مهۀ کارها و گفتارهائی خود و ديگران سود می کە بەکارهای نيکو

 از شناخت ارادۀ عبارت است ۔بنابر اين تعاليم۔خداشناسی نيز . رساند ديگران زيان می
. رهيز از بديهاتر، شناخت مهۀ نيکيها ومهۀ بديها و اجنام نيکيها و پ عبارت درست بەخدا؛ و

. شود تفاوِت ميان تقوا در تعاليم زرتشت با تقوا در تعاليم اديان سامی نيز در مهينجا آشکار می
 کە ولی در اينجا منظور از تقوا پرهيز از کارهائی است. است» پرهيز«معنای  بەتقوا در هردوجا

 خشمِ خدا و ترس از سبب درد و رنج خود و ديگران در اين جهان شود؛ ولی در آجنا پرهيز از
. شود تفاوت عبادت ميان اين دو طرز تفکر دينی آشکار می کە از مهينجا است. کيفر اواست

 گرانه است آميز و البه  التماس و سخناِنکردارهائی از  مناز در ادياِن سامی جمموعه کە در حالی
گيرد،  یِ او اجنام می کردن و راضی نگاه داشنتِ خدا و زدودِن خشمِ احتمالخشنودفقط برای کە 

ئی  گانۀ ملکوتی و ستودن جمموعه  نيکيها يا فضائل هفت سرود ستايشِمناز در دين َمزداَيسنە
  .و آبِ جاری و آذر و زمينِ بارور و زن است بارِ خدا چون ميتَر و اَناهيَتە از آفريدگان برکت
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ايش و آرامش آس بەهدف غايیِ زندگی انسان رسيدن کە در تعاليم زرتشت تصريح شده
و مهنشينی با اهوَرَمزدا است؛ و ) اخروی(جهانی  و سعادت جاودانۀ آن) دنيوی(جهانی  اين

 انساِن خمتار و مسئول ١.اين هردو از راه پيروزی فضيلتها و نابودی بديها حتقق خواهد يافت
کيفر اجنام دهد، هم در اين زندگی و هم در زندگی اخرويش پاداش يا  کە در برابر هر عملی

پيرواِن (کردار و بدکردار  دو دستۀ درست بەجهان انساهنا در اين کە گونه مهان. خواهد ديد
 نيک و بد پاداش و کيفر در کردارهایاند، و برای  تقسيم شده) سپنتە َمنيو، پيروان اَنگَر َمنيو

 نيک و دسته تقسيم خواهند شد و گفتارها و رفتارهای دو بەنظر گرفته شده است، در آخرت نيز
، پاداش و کيفرشان تعيين  سنجيده خواهد شداند جهانی داشته  در زندگیِ اينانساهنای کە بد

کسانی مهۀ . نج جاويدر   بەخوشی جاويد خواهند رسيد و دستۀ ديگر بەئی  دستهخواهد شد، و
ە َمنيو و از سَپنَتکسانی کە درد و رنج جاويد، و مهۀ  بەو دروغ پيروی کرده باشند اَنگَرَمنيو ازکە 

  ٢.پايان خواهند رسيد آسايش بی بەراستی پيروی کرده باشند
خشونت را در ميان مردم تبليغ خشم و  کە  ازآِن کسانی استی اخرویبدترين کيفرها

کشند؛ زيرا وقتی در  شوند و خودشان نيز درد می  و سبب درد و رنج برای مردم میکنند می
کند نيز بەعنوان عضوی از  اشته باشد، او کە بد میجامعه آرامش نباشد و درد و رنج وجود د

  .جامعه روی آرامش و شادی و خوشی خنواهد ديد
با سخنانشان خشونت و جتاوز را ميان مردم نشر  کە کسانی کە کند  تأکيد میزرتشت

اند، سراجنام در سرای ديو و دروغ  گر خشونت در جامعۀ بشری تبليغکسانی کە دهند، يعنی  می
  ٣.برای پيروان دروغ در نظر گرفته شده است کە د گرفت، و اين جايگاهی استجای خواهن

با پيروی از انديشۀ نيکو، و با آموزش راستی و درستی با کسانی کە کند کە  نيز، تأکيد می
سوی  بە و مردم رادارند برمی ميانکنند و خشونتها را از  پيروان دروغ مبارزۀ لفظی و تبليغی می

های سرسبز َمرغَەزارشود و در آخرت در  ، اهوَرَمزدا از آنان خشنود میشوند یرهنمود منيکيها 
 ی جاويدان در کنار اهوَرَمزداخبت خوشسرزمين انديشۀ نيک است و در سرای  کە اهوَرَمزدا

 راهه برده کج بەفريبند و مردم را با بدآموزی می کە ها و کرپنها  ولی کاوے٤.سر خواهند بردبە
  بەراه پيشه و کج  ستمرواياِن دهند تا زندگی را تباه کنند، و مهۀ فرمان یخشونت عادت مبە
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بدترين فرجام گرفتار خواهندآمد و در زندگی ديگرشان در سرای دروغ و سرای ديَوها جای 
  :هايش چنين گفته است زرتشت در يکی از سروده ١.خواهند گرفت
سوی جايگاه اهوَرَمزدا رهنمون  کە بە ابدی يعنی راهییِخبت خوشراه راستی و کسی کە 

هبترين و برترين خوشی خواهد  بەما نشان دهد بەباشد را در زندگيش در اين جهاِن مادی
  ٢.چنين کسی مهچون تو پاک و آگاه و دانا است! پرودگارا. رسيد

  نامۀ آئين زرتشت مرام

 کە ز کسانیزرتشت ارسد کە  نامۀ آئين زرتشت در اوستا آمده است؛ و بەنظر می منت مرام
 زير اقرار کرده پابندی دموار بە و کردارگفتارخواست تا در  شدند می آمادۀ پذيرش آئينِ او می
 خيزند برای خودشان خبوانند و از خواب برمی کە را هر روزه بامداد نشان دهند، و منت آن

  :اين منت چنين است. خودشان تلقين کنندبە
 من. جويم م و از پيروی َديَوها بيزاری می استا پيرو اهوَرَمزد۔به تأسی از زرتشت۔من 
من . م است فضايل ملکوتیگر ستايشمن دمشن ديَوها و . يگانگی ذاِت خدا ايمان دارمبە

 هستی و خالق نور و سرچشمۀ نيکی و مهرورزی و پديدآورندۀ روحِ کە با خدای بزرگ
کردارم مهه نيک باشد، انديشه و گفتار و  کە بندم آفريدگار شادی و رامش است پيمان می
گاه دروغ نگويم،  هيچ کە خورم من سوگند می. و با متام وجودم پذيرای آرمئيتی باشم

کس را  تعدی و جتاوز نزمن و زمين و مال و رمۀ هيچ بەگاه دست گاه دزدی نکنم، هيچ هيچ
 نکنم تعدیئی  هيچ آبادی بەگاه هيچ کە خورم من در حضور اَرَتە سوگند می. غصب نکنم

آزادیِ مهگان در داشنت رمه و ملک و  بەمن. ئی را ويران نکنم و هيچ کشتزار و باغ و خانه
  در آرامش بزيند و کەمهۀ جانوراِن اهلیِ روی زمين بايد کە من باور دارم. خانه باور دارم

گاه برای تنِ خودم بيش از اندازۀ نيازم  هيچ کە سپارم من پيمان می. آهنا تعدی نشودبە
پيشگان و پيرواِن دروغ  مردم و ستم بەمن از هرگونه ارتباط با بدکاران و جتاوزگراِن. نطلبم

باشند  کە و جادوگران و پيرواِن جادوگران و مهۀ پيروان ديَوها از هر قبيله و هر ذاتی
خودداری خواهم کرد، و برای مهيشه در انديشه و گفتا و رفتار از اينها جدا و گسسته 

پيماِن  من هم. بندم پندار نيک و گفتار نيک و کردار نيک پيمان میمن با . خواهم ماند
ريزی و  اند و از جنگ و خون مششير و سالح را فروهناده کە َمزداَيسنان خواهم بود
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  ١.مهه نيکی و خوبی کنم کە بندم من با خدای يگانه پيمان می. ی بيزارندگر ويران

  انتشار آئين زرتشت

طلبی  فريبی و افزون جهانی عاری از مردم کە ساز آرزومند بود ن انساتعاليمِ زرتشت با اين
عدالت و مساوات و دوستی و حمبت و  و زورگويی و زورمداری و جنگ و ستيز، و مبتنی بر

عنوان  بە آريايی را نفی کرد و تنها اهوَرَمزدا رااو مهۀ خداياِن. خيرخواهی و برادری بسازد
 گوناگون پيروی مردم از خداياِن کە تا زمانی کە ستدان خدای جهان مطرح منود؛ زيرا می

جويد، ستيز و  دسته از قبايل از يکی از اين خدايان در برابر دستۀ ديگر ياری می کنند، و هر می
 الًشدند عم ولی اگر مهۀ مردم پيرو يک خدا می. جنگ و ناامنی مهچنان ادامه خواهد يافت

رفت و مهه در راه برآوری خواست و  از ميان میگشتند و اختالفاتشان  برادران يکديگر می
پرسِت خدايان رقيب و ستيزنده در  کوشيدند و نداهای منايندگاِن قدرت ارادۀ خدای واحد می

افروز و  از رهربان مردمِ فريبِ جنگ کە سبب آن جمبور باشند بەپشت سرشان نداشتند تا
  .نابودی بکشاننداشان بەيها و جنگهگراِن جهاِد دينی اطاعت کرده بشريت را با درگير تبليغ

قبايل آريايی در آن روزگار عقيده  کە سبب بود آن بەاگر زرتشت شراب هوم را حتريم کرد
خبشد  انسان َتَهوُّر و نيروی جنگی می کە بەشراب هوم دارای يک روح آمسانی است کە داشتند

و » اينِدرا«هنا روح اين شراب در عقيدۀ آ. پيروزی برسد بەدر جنگها کە شود و سبب می
در شراب هوم چنين . ی و سوزندگی بودندگر ويرانخداياِن جنگ و خشم و  کە بود» َوَرهران«

کرد و  نوشيد حرارت و هتوری در خود احساس می هوم میکسی کە شد، و  روحی احساس می
يی داشت، نوشيدن اين شراب نزد قبايل آريا کە ئی اما نتيجه. ديد ترس و بيم را از خود دور می

آتش کشيدن حمصوالت و  بەکشتار انساهنا وآوری و  خشمبەممکن بود  کە خشم و هتور بود
 انسان اگر درپی کە زرتشت تعليم داد. ی بودکار تباه؛ و اينها مهه اجناَمدباغستاهنا و دامها 

 از نوشيدن اين شراب خودداری ورزد تا گرفتار  کەدست آوردن خشنودی خدا است بايدبە
  .ی نشودگر ويرانو فساد و کشتار و خشم 

فريب بود، و  مردم) فقيهاِن (گران زورمدار و کاهناِن  مبارزه با سلطهنتعاليم زرتشت اعال
طلب قرار  عنوان وسيله در دست زورگوياِن سلطه کە بەمهيشگیِ جهاِد دينی بود اعالِن پاياِن

لفت با رهربان اقتدارگرا و مردم را با آموزشهای درست برای خما کە او برآن بود. داشت
انديشِ  پارسای نيک دوسِت وی کار آمدن يک خنبۀ انسانهای ر دنياطلب آماده سازد و زمينه
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هايش مهواره انسان را متوجه ماهيِت  ديديم، او در آموزهکە  چنان. را فراهم آوردکردار  نيک
ری و برادری انساهنا را در راه فکر مهسانی و براب کند تا از اين آزاده و ارادۀ آزاد خويش می

دروغ از جهان  کە کند او چندين جا در گاَتە اظهار اميدواری می. دار کند اذهان مردم ريشه
گير شود؛ زيرا در پرتو  انديشی مهه استی بگروند، و راستی و نيکر   بەبرافتد، پيروان دروغ

 و رجنها از ميان جامعه حاکم خواهد شد  بر و امنيتآرامش کە انديشی است راستی و نيک
  . خواهند رسيد و خوشیشادیبە  خواهد رفت و انساهنا

 را قوم ايرانیدر آينده  کە گفت با روحيۀ آن خبش از مجاعات آريايی او می کە چە آن
آهنا مرد  کە وِدا تصريح شده بود ديديم، در ريگکە  چنانتشکيل دادند سازگاری داشت؛ و 
ذهنيتی  کە  مردمی بودندشان بيشينهيعنی . ارندافزار ند جنگ و ستيز نيستند و جنگ

در آغاز  کە جوئی برخاسته بود، و هرچند زرتشت از ميان چنين مردم صلح. طلب داشتند صلح
باورهای ديرينۀ خويش را از  کە رو شد، زيرا برای اين مردم سنگين بود کارش با مقاومت روبه

او گفته بود با روحيۀ اينها سازگار چە  کە آن از آجنا دست بنهند و باورهای نوينی بگيرند، ولی
  .ودی تعاليمِ او در ميان مهين مردم جا باز کردز  بەبود

يکی از  کە زرتشت در ساهلای فعاليتش مريدان و شاگردان و ياران خملصی را پرورده بود
واهاِن انديش و خ نيک کە ستايد جا فرش اوشتَر را می او يک. بود) فرشوشتر(آهنا فَرش اُشُتَر 

ملکوت  (وَهِشتَم مَنيوپاداش شايسته را در  کە خواهد خشنودی اهوَرَمزدا است؛ و از خدا می
  ١.د درنظر بگيرد استمهچون او کە برای فرش اوشتَر و مهۀ کسانی) آمساهنا

آهنا اشاره  بەزرتشت کە  کسانی ديگرنيزپوروچيستا دختر زرتشت و دو پسر زرتشت، و 
ده است، نيز از پيرواِن پرکار و فعالين در راه انتشار تعاليم زرتشت آور نه  رااشانکرده ولی نامه

حرف ازبر کردند و  بەکلمه و حرف بەهايش را کلمه اين شاگردان پس از او سروده. بودند
ساز در نسلهای بعدی گوش شنوای بسيار  های انسان اين سروده.  نام دادندگاتَەجمموع آهنا را 

گراِن تعاليم او  تبليغ کە  در طی نسلهای متوالی شاگردانی را پروردنديافت؛ شاگردان زرتشت
  .نسلهای بعدی منتقل کنند بەسينه بەاو را حفظ کردند تا سينه) های سروده(شدند و گاَتەهای 

مردمش  کە ، از سرزمينهای آريايیدوراِن دور است  کە متعلق بەونديدادخبشی از در 
ُسغدياَنە، باخترَيە، مرغياَنە، َهريَو، َهنتوَمنت، : ده استاند چنين ياد ش پيرو دين زرتشت

اين سرزمينها نيمۀ . کَرَتە، اَُورَو، هيَرکانَِيە، َهَرخَوِتَيە، َرغَە، نيساَيە، چهَر، ُوُرَنە، َرنگَهە وای
کلی تغييرشکل  بەبرخی از اين نامها تا زمان هخامنشی. شود شرقی فالت ايران را شامل می
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 چە کَرَتە، اَُورَو، َرنگهە نام ، ورنە، وایدانيم چهَر ما منی کە ئی گونه بەاند، يافته بوده
توسط دو  کە َهنتوَمنت نيز تا زمان هخامنشی درنگياَنە شده بوده، و بعدها. سرزمينهائی است

سغد و بلخ و مرو و هرات .  گرفتزاُولستانهای مهاجر تصرف شد نام سکستان و  شاخه از َسکَە
  . را حفظ کردنداشانهای خنستينِ دوران اسالمی نامه  ُرّخد و نيسا تا سدهو گرگان و

ها هنوز نامی از ماد و پارس و پارت در ميان  بينيم، در زمان تدوين اين نوشته میکە  چنان
کم در اوائل هزارۀ پيش از مسيح و چندی پيش از پيدايشِ  دست کە شود نيست؛ و معلوم می

  .استپادشاهیِ ماد نوشته شده 
داد  حمور تعاليم زرتشت را تشکيل می کە  اخرویموضوع سعادت جاويِد کە شکی نيست

هراسد  انسان از مرگ می.  داشته است اوتعاليمِ بەهای ايرانی ترين نقش را در جذب توده مهم
 مهۀ تالش انسان در زندگيش. رود  برباد میشور کند کە مهۀ آرزوهايش با مردنخواهد با و منی

ولی مرْگ نقطۀ . ست اآن بەکس آرزومند رسيدن ی است و مههخبت  بەخوشیياب دستخاطر بە
در تعاليم زرتشت بارها و بارها بر پاداش و کيفر اخروی تأکيد رفته، و .  او است تالشِپاياِن

مهين جنبه . رنج ابدی برای پيروان دروغ و شادی ابدی برای پيروان راستی است کە گفته شده
  . بوداوهای پس از  ت راز موفقيت تعاليم او در طی سدهاز تعاليمِ زرتش

خمالفان سرسخت او بودند، و مهان  کە نوادگان مهان کاويان و کرپنها و اوسيجها
تعاليمِ او را موافقِ سرشِت کە   چونکردند، گفتۀ او از آهنا تبعيت می کە بەی مردمی»ها رمه«

 خويش خبش جناتدن هنادند و او را رهربِ حقانيت او و راهش گر بەمرور زمان بەخويش يافتند
پايۀ خبشهای اساسی تعاليم زرتشت  م دين ايرانی بر تا سدۀ ششم پ کە ئی گونه بەدانستند؛

استوار بود؛ و وقتی شاهنشاهی هخامنشی تشکيل شد دين زرتشت دين سراسری در ايران بود 
دانستند و  و پيرو تعاليمِ زرتشت می) َمزدا ستايندگاِن (مَزدايَسنان را  ايرانيان خودشبيشينۀو 

ی زرتشت آمده بود را سرلوحۀ پندار و گفتار و رفتار خودشان قرار  در گاَتە کە رهنمودهائی
بود در » پندارِ نيک، گفتارِ نيک، کردارِ نيک« کە اصل دين زرتشت زمان سه از آن. دادند می

د پذيرفته شد و برای مهيشه در باورِ دادن قوم بزرگ ايرانی را تشکيل می کە مياِن مهۀ مجاعاتی
  .ايرانيان ماند

گرويدند بسياری از باورهای دينی  تعاليم زرتشت می کە بەايرانياِن درون فالت ايران
 اين دين. رتشت ُمنَتَسب کردندز   بەکهن خود را حفظ کردند و با تعاليم زرتشت درآميختند و

ود، شاخ و بالش را عناصر عقيدتی اديان کهن های اصليش را از تعاليم زرتشت گرفته ب مايهکە 
رهربان ) بعد بەاز زمان شاهنشاهی ماد(در آينده  کە »مغان«. داد تشکيل می) ايرانی(آريايی 
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 از رسوم دينیِ کهنِ ايرانی برخاسته بود بر کە ئی  بەمرور زمانْ آموزشهادينی ايرانيان شدند
رتشت منسوب ز  کە بەآموزشهای مغان. يدندغنا خبش مزداَيسَنە بەتعاليم زرتشت افزودند و

تعاليمِ زرتشت افزوده شد، و يک جمموعۀ  بەتدريج بەگرديد شد و تعاليم آمسانی تلقی می می
  .ناميده شد) يعنی اصول (اَپَستاک کە جودآوردو   بەواحدی را

لفظ  تاَوِستااشکالِ ابستا و اويستا و  بەدر نسلهای آينده در گويشهای ايرانی کە اپستاک
  .شد، اساس دين ايرانی را تشکيل داد و کتاب مقدس ايرانيان در طول تاريخ شد

، کە  گرفت مَزدايَسنَەدَينَجای فالت ايران نامِ  رتشت منسوب بود نيز در مههز  کە بەدينی
  .شکلِ نوينش دينِ َمزداَيسنی است

  



 

  ماد ماقبلِ تاريخِ

کاوشهای کە   آنخاطر بە.سو است آنبە َسدۀ هشتم پيش از مسيح» ماقبلِ ماد«منظور از 
 ما دربارۀ تاريخِ ايران و آگاهيهایشناسیِ چندانی در فالت ايران صورت نگرفته است  باستان

درون فالت ايران در دوران ماقبل ماد و حتی دوران ماد هنوز اندک ) آريايیِ(جوامعِ ايرانیِ 
توسط  کە  متعددیان، مراکز متدنیِعلِت ويژگیِ خاصِ طبيعِت جغرافيايیِ فالِت اير بە.است

مجاعات ايرانی در شرق و مشال و مرکز ايران شکل گرفتند از هم دور بودند و امکان ارتباط 
 بر مناطق متدنی دورتر از خودشان داشته چندانیتأثير  کە توانستند ميان آهنا اندک بود، و منی

) اورارتو(رودان و آرمنّيە  از ميانکە  ن چواند، و اينها آثار مکتوبی از خود برجا ننهاده. باشند
اند، در اسناد بازمانده  اين سرزمينها لشکرکشی نکرده بەروزگاران  آنشاهاِناند و  نيز دور بوده

  .ه استآمد نهميان  بەذکری از آهنا) اورارتو(رودان و آرمنّيە  در ميان
 فالت ايران وجود  دروِنچندين نقطۀ در  مهمچندين مراکز متدنیِ کە البته شکی نيست

 کە برخی از آهنا در سرزمينهای مشالیِ ايران کاوشِ بدايی و ناکافی نيز شده و آگاهيهای داشته
اندکی دربارۀ آهنا بەدست آمده است، ولی هم اينها هم نيازمند ادامۀ کاوشها برای بەدست 

 شد يادهائی از اين آهنا اشاره بەباالتر کە  داستاهنای تاريخی ما.آوردِن آگاهيهای بيشتر است
  بازگو شده استئی گونه بە ايرانيان باقی مانده بوده ودر وجدان مجعیِ کە مراکز متدنی است

 ستانگ س درنگياَنە و سپسبعدها کە منطقۀ َهنتومندبعنوان مثال در . خوانديمپيش از اين کە 
و است ن آمده اکنون آثار شهری بزرگ از زير زمين بيرو کە  نام گرفت، در جائی)سيستان(

 ًتااند، خرب از شهرنشينی و يک متدن نسب آن داده بە»شهرِ سوخته«شناسان نامِ  باستان
 کە ولی تا زمانی. گردد م برمی هزارۀ سوم پ کە بەدهد  در حوضۀ رود هيرمند میرفته پيش

دانيم دربارۀ اين مرکز  خود نگرفته باشد چندان چيزی منی بەدرست و علمیکاوشها صورت 
و َهنتوَمنت ) رود هری(رود  و َهَريَو) مرورود(های َمرغََورود  در حوضه کە نی و ديگر مراکزیمتد

رود و َزندرود و نواحی کرمان و مب و سيرجان و  رود و جتن و سيردريا و آمودريا و اترک) هيرمند(
ون تر از اکن که در زماهنای دوری بسيار پرآب(ديگر مناطق پيرامون رودهای داخلی ايران 

در  کە هائی  عالوه بر اندک يافته، از تاريخ ايران ماقبل مادمان آگاهیشکل گرفتند؛ و ) اند بوده
  .شود و داستاهنای تاريخی حمدود میاساطير  بە،دست آمده است بەیشناس باستانکاوشهای 

 رفتۀ شرقیِ فالِت ايران، سندی بازمانده از دوراِن سومری عالوه بر اين متدِن نسبًتا پيش
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از آن ياد شده » اََرتَّە«دهد کە با نامِ  می» ناحيۀ شرق«رفته در  خرب از وجود يک کشورِ نسبًتا پيش
  .شايد اين کشورِ اََرّتە در سرزمينِ هپناورِ کرمان بوده است. اند کە مردمش ثرومتند بوده

 های ايران  گذشتهسیِبازشنا کە بەآيدسرِ کار   برکشورمان در گرا  ايراندولتی کە تا زمانی
با کاوشهای  کە نگاران را تشويق کند شناسان و تاريخ دهد و باستان عالقه نشان و ايرانی

بازشناسی و تفسير تاريخ ايران  بەسوزانه و بازخوانی داستاهنای تاريخی و اساطيرمان دست دل
 ما از های پيش از تشکيل دولت ماد بزنند، مطالعۀ تاريخ واقعیِ متدِن ايرانيان برای در سده

  .ندبا دولت آشور در ارتباط قرار گرفتمادها تشکيل پادشاهی دادند و کە شود زمانی شروع می
مهان اسناد و  بەتر خواهيم ديد، در حال حاضر پائينکە  چنان ما از تاريخ ماد نيز، آگاهی

 از خودشان برجا  در بازنويسی جنگهاشان با مادهاشاهان آشوری کە شود مدارکی حمدود می
  .هرودوت در تاريخ خويش آورده است کە خمتصر و مبهمیبعالوه گزارش اند،  اشتهگذ

  ها ها و لولوبی گوتی

در ناحيۀ  کە در اسناد بازمانده از دوران اَکّادی و آشوری از قبايلی نام برده شده است
را يکی از اينها . اند زيسته آذربايجان و کردستان و کوههای زاگروس تا لرستان کنونی می

های آخر هزارۀ سوم پيش  ه در سدها آيد کە گوتی رودان برمی از اسناد ميان. اند ناميده ها گوتی
 ًتا نيرومندزيسته و تشکيالت سياسی و نظامی نسب  در نواحیِ شرقی کردستان کنونی میاز مسيح
کە  ن اي.اند و معنايش مشخص نيست اينها داده بەنام گوتی را اَکّاديان و آشوريان. اند داشته

نام آهنا در گزارشهای کشورگشايان .  استمنانده  برای مابوده نيز اطالعی چە نام اصلی اينها
طور ناپيوسته در ميان  بە ماد تشکيل شدیپادشاه کە م و تا زمانی رودان تا سدۀ ششم پ ميان
ماد جای قبايل  بەگفته شده و» ها سرزمين گوتی«سرزمينِ ماد  بەگاه نيز دراسناد آشوری. است

 کە اند کار برده بەجای هم بەها را يعنی نام مادها و گوتی. از قبايل گوتی نام برده شده است
  .اند دارد گوتيها و مادها مهريشه بوده معلوم می

رودان از  شاهان مياناست کە   آن شدهیم اينها وارد اسناد بابلی و آشورناکە   اينعلِت
در  کە دهد  نشان میاکادیاسناد . اند ينها بودهاندازی بر سرزمينهای ا ديرباز درصدد دست

 و نيروهای اَکّادی جنگهائی درگرفته، آهنا در شاهان گوتیم ميان  های آخر هزارۀ دوم پ سده
شان  منطقه کە بە)نوادۀ سارگوِن اول(سين اَکّادی  م نارام  پ۲۲۱۵يکی از جنگها در حوالی 

» نيپور«رودان را گرفته  ل آن خبش جنوبی مياندنبا بەقتل رسانده و بەلشکرکشی کرده بوده را
مناسبت  بەبان اکادیز  بەئی اند، و شاهشان کتيبه تصرف درآورده بەرا) پايتخِت مقدس سوِمر(



۱۰۷ ايران پيدايش

  .اين پيروزی در نيپور از خود برجا هناده است
 پس آهنا از آن. رودان اجناميد درون ميان بەها مهاجرت مجاعاتی از گوتی بەاين امر

شان   در سومر حکم راندند، و نسلهای بعدی يابيشترسال  برای حدود صد فاتحقومِعنوان بە
 جا  کە يک شاه سومری در سدۀ بعدی برئی در کتيبه. اندک در مردم منطقه حل شدند اندک
ها مردم سومر را برضد يکديگر شوراندند و احکام  گوتی کە داده شده از آن  خرب استهناده

معنای ديگر اين . برای فرماهنای خدايان حرمتی باقی نگذاشتندشرعی را خوار داشتند و 
 بر احکام دينیِ کە  راپيشينکشی  نظام هبره کە آهنا نظامی را برقرار کردند کە نوشته آن است

  بەاين اصالحات. سومريان استوار بود از ميان بردند و بردگان را برضد اربابان شوراندند
است کە ی در کتيبۀ ديگری آمده نابەساماناميد، و اثر اين  اوضاع در سومر اجنیِنابەسامان

ها با آمدنشان  يعنی گوتی. »بر است کسی فرمان چە کسی شاه و کە چە تمعلوم نيس«گويد  می
اند و تفاوِت طبقاتیِ مبتنی بر  بردگان آزادی داده بەاند و هم زده نظام ارباب و بردگی را بر

  .اند  را از ميان برداشتههفرما بود معه حکمپيش از آهنا بر جا کە احکامِ شرعی
 در سومر ايجاد شد را نيز بايد ناشی از تأثير ها گوتیپس از دوران حاکميت  کە حتولی

  .گرايانۀ اينها بر سومريان دانست فرهنگ عدالت
اين نام . رودان بوده است  ميانجنوبِيکی از خدايان مردم » ِعشتار«دانيم،  میکە  چنان
 آريايی ايک لفظ خالًص کە باشد» سَتَرِا«و » ستاَرِا«تواند تلفظ واژۀ  ندارد، و میی ريشۀ سام

شايد . شده است گفته می) ناهيد(رفته بەاناهيَتە   و وقتی مهچون اسم خاص بەکار میاست
رودان  ميان بەها م توسط گوتی در هزارۀ سوم پ پرستش اَناهيَتە کە جا نباشد اگر گمان کنيم بی

لفِظ  بەرودان مهان نام آريايی بر اين ايزدبانو اطالق کرده او را  ميانقبايل جنوبِ، و راه يافته
 ارازهای زباهنای کهنِ اقوام سامی کشف شده ما تقريًب کە زيرا اکنون. خودشان ِعشتار ناميدند

بايست کە واژۀ آريايیِ  صل آن میواژۀ ِعشتار در زباهنای سامی ريشه ندارد و ا کە ايم مطمئن
  .ستار بوده باشدِا

 بعدها در احتاديۀ ماد از آهنا نام برده شده است مهين قوم گوتی بودند کە خنستين قومی
نام برده شده » خرد های بی گوتی«نانه از آهنا با نام گي خشمدر اسناد آشوری در عبارتی کە 

 يعنی(د افتادند ير پای شاهان ماز   بەها گوتی کە طعنه اشاره شده بەدر اسناد بابِلی نيز. است
  ).اطاعِت شاه ماد درآمدندبە

ها  گوتی کە شويم کنيم متوجه می های بازمانده از اين قبايل را بررسی می وقتی نشانه
 هااند و بعد از زماهنای بسيار دوری در غرب فالت ايران جاگير بوده کە اند مردمی آريايی بوده
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ها را بايد خنستين  رو گوتی از اين. اند ان بودهزبانش نژاد و هم هم کە اند وارد احتاديۀ ماد شده
م در اين منطقه  در هزارۀ سوم پ کە شدۀ ايرانی در غرب فالت ايران دانست قبايلِ شناخته

يکی از خدايان بسيار ديرينۀ  کە بوده) ناهيد(  نيز اَناهيَتەخدايشاناند؛ و  دارای متدنی بوده
ئی از نفوذ فرهنگ اين  رودان نشانه در ميان) ارستِا(انتشار پرستش ِعشتار . نيان استايرا

  .رودان است قبايلِ آريايی در ميان اقوام ميان
سرزمين وسيعی در غرب فالت . ها کردستان کنونی بوده است سرزمينِ اصلی گوتی

 ۔بنابر نوشتۀ گزينوفون۔م  شود در سدۀ پنجم پ امروز کردستان بزرگ ناميده می کە ايران
شناسی  اگر کاوشهای باستان. اند  آريايیا کردها قومی خالًص١. بوده استدوخکُر سرزمينِ قومِ

آهنا  بەرودان شاهان ميان کە  ميان مردمیپيوند تاريخیِ بە شايد بتواناجنام شوددر اين منطقه 
بتوان نام اصلی اين قبايل را در ميان  کە بسا چە اند و کردها دست يافت، و نامِ گوتی داده

  .اند  خبشی از کردهای امروزی بوده کە نياگاندست آورد؛ مردمی بەیشناس تانباسهای  يافته
در مهسايگی  کە  بودهلولوبیت ساکن در غرب فالت ايران قبايل يکی ديگر از مجاعا

زيستند و دارای   می)عيالم(خوزيە سوی جنوب تا مرزهای  بەها در منطقۀ کرمانشاه کنونی گوتی
اين مردم  بەاَکّاديان کە  نامی بودهلولوبوم. اند  بودهسلطنتعی  و نورفته پيشمتدن نه چندان 

ما از نام اصلی اين . بوده است» نشينان کوه « در زبان اکادیاند، و شايد معنايش داده بوده
مردم در پاياِن های بازمانده بر دلِ کوهها خرب از وابستگی اين  نشانه. مردم اطالعی نداريم

داده  دهد؛ يعنی سرزمينشان خبشی از کشور اکّاد را تشکيل می میاد کشورِ اکم بە هزارۀ سوم پ
نشاندۀ خويش  عبارت ديگر، اَکّاديان سرزمينِ اينها را اشغال کرده و شاه آهنا را دست بە.است

ها نوشته  دست گوتی بەپيش از کشته شدنش کە سين اَکّادی ئی از نارام کتيبه. اند کرده بوده
 يکی ٢. کردِن مردمش داده استگزار باجو » نشين های کوه لولوبی «خرب از تسخير سرزمينهای

اين . کرده است م سلطنت می  پ۲۲۰۰ نام داشته حوالی نی اَنّو بانیاز شاهان لولوبی کە 
ئی از خود برجای هناده است  های نزديک سرپل ذهاب نقش برجسته بر روی صخره کە پادشاه

در اين . باشد مهان اَناهيَتە کە پرستندۀ ِعشتار استکە  دارد و نشان داده در بر رخت اَکّادی
 در يک صف در زير اشانت شش کە خورده و اسير نشان داده شده  امير شکست۹نقش تصاوير 

 بەسوی  است هنادهدماغهاشانمهار در حالی کە اند؛ دوتای ديگر را ِعشتار در  پايش در حرکت
. اش هناده است  افتاده و او پا بر سينهنی اَّنو بانیپای شد؛ و يکی ديگر در زير کَ  مینی اَّنو بانی
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 کە در پيشاپيش ديگران در حرکت است کالهی برسر دارد کە نفره يکی از اسيران صِف شش
در آينده شاهنشاهان ايران برسر هنادند؛ آرايش موی او در  کە  شبيه مهان کالهی استالًکام

اسان دربارۀ اين نقش برجسته توضيحی شن باستان. مهان شکل است بەپشت گردنش نيز
گر پيوند ميان اين  ندارند؛ ولی مهسانیِ کاله امير اسيرشده با کالِه شاهان بعدیِ ايران بايد نشان

 کالههای اسيراِن. بنياد هنادنددر آينده شاهنشاهی ايران را  کە امير اسير با مردمی بوده باشد
 شان روداِن قديم است، ولی ظاهر چهره ر ميانشکل کالههای حاکماِن حملی دا بەديگر عموًم

  .رودان شکل ايرانياِن باستان است نه مردم ميانبە
بعدها خبشی از  کە  پيش از مسيْح ايرانيانی۲۲۰۰در حوالی  کە دهد اين تصوير نشان می

احتاديۀ قبايل ماد را تشکيل دادند در نواحی غربی فالت ايران دارای نوعی پادشاهی در 
های  م خنستين نشانه عبارِت ديگر، در نيمۀ دوم هزارۀ سوم پ بە.اند چک بودهمقياس کو

ولی مهسايگی اين منطقه با . تشکيل سلطنِت ايرانی در غرب فالت ايران را در اينجا توان ديد
نشاندۀ  دست کە نی اّنو بانیرودان امکان ادامۀ اين سلطنت را نداده، و  دولتهای نيرومند ميان

در لشکرکشيها  کە يادگار پيروزيهائی بەقلمرو خويش افزوده و بەده مناطق پيرامون رااَکّاديان بو
کوِه «اين کوه را نيز  نامِ. نصيبش شده نقشِ يادشده را بر دلِ کوه از خود برجا هناده است

او از  کە رسد نظر می بە.او بر اين منطقه است مثابۀ سند مالکيِت بەنوشته، و اين نوشته» پادير
 .اينجا لشکرکشی کرده و اينجا را گرفته و نقش پيروزيش را برجا گذاشته است بەدورتریجای 

رودان را  ها کشته شد و ميان دست گوتی بەنارامسينکە   آن پس ازنی انو بانی کە رسد نظر میبەو 
  .آشوب فراگرفت در اين منطقه سلطۀ خويش را گسترش داده باشد

ياد شده » پاالهوتوپ«زيستند با نام   منطقه میدر اين کە  از مردمیخوزیدر اسناد 
اشيائی در لرستان از زير . اند داده  را مورد تعرض قرار می)عيالم(خوزيە اينها مرزهای . است

 غنيمت ها خوزیاين پاالهوتوهپا از  کە جزو غنايمی بوده کە شود معلوم می کە زمين بيرون آمده
 در اواخر هزارۀ خوزيەشاه قدرمتند  (شوشيناک نک اشيلَهروی يک ترب نام . اند کرده بوده

 او در الًابزارهای اين شاه بوده، و احتما از جنگ کە شود حک شده است و معلوم می) م دوم پ
اينها پس از  کە منطقۀ اينها شکست يافته و اين ترب ازمجله غنايمی بوده بەهايش يکی از محله
 )عيالم(خوزيە  پيروزی بر شاِه جتازگرِ افتخارآميزِ عنوان يادگارِ بەو غنيمت گرفته بەشکسِت او
شاهاِن ديگر در قديم يک رسم معمولی و يادآور  بەنگهداری وسائل مربوط. اند نگاه داشته

  .افتخار بوده است
ما . اند اين مردم داده بوده بەبيگانگان کە هم لولوبی و هم پاالهوتوپ نامهائی است



۱۱۰ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 لرهای نياگانتوان  هرحال، آهنا را می بەولی. بوده است چە نام حقيقی آهنا کە دانيم منی
 در اواخر هزارۀ سوم پيش از مسيح را خنستين سلطنِت نی انو بانی، و سلطنت دانستکنونی 

 لرهای کنونی تشکيل شده، و نياگانتوسط  کە يک قبيلۀ بومی غرب فالت ايران دانست
های  در سده. اند برچيده شده است از مشالِ آهنا آمده بوده کە ها چندی بعد توسط کاشی

 اِنشاه  مرکزش کرمانالًاحتما کە پی در مهين منطقه تشکيل شده نام الی بەمتأخرتر سلطنتی
پی  الی.  مهسايه بوده استخوزيەپی از ناحيۀ جنوب با مرزهای  کشور الی. کنونی بوده است

  . نامشان معلوم نيستاند و شکل درست اين مردم داده بوده بەها خوزی کە نيز نامی است
شناسی در اين منطقه صورت نگرفته باشد اطالعات ما  کاوشهای باستان کە تا زمانی
 اوليۀ ايرانياِن منطقۀ غرب  کە نياگانها پی ها، پاالهوتوهپا، و الی ها، لولوبی دربارۀ گوتی
. ه است اشاره شدخوزیدر اسناد اکادی و آشوری و  کە اند مهين اندازه است کشورمان بوده

اِن غربی در لرستان از زير زمين شناس باستانمهت  کە بەاشيای اندکی کە اين در حالی است
 کە ۀ بسيار ديرينه داردپيشيندر اين سرزمينها  کە دهد  خرب از متدنی می استبيرون آمده
  .رسد اوايلِ هزارۀ چهارم پيش از مسيح می بەبداياتش

  ها کاشی

ارۀ سوم پيش از مسيح در مناطقی از غرب فالت ايران در هز کە مجاعاِت ديگر آريايی
از آهنا ياد » کاشو«رودان با نام  در اسناد بازمانده در ميان کە اند قبايل کاشی است زيسته می

 از الًاحتما کە اند قبايلی بودند ناميده شده» کاسيت«درمنابع يونانی  کە ها کاشی. شده است
قزوين و کاشان نام خود را از مهين مردم  کە رسد نظر میبە .حدود قزوين تا کاشان جاگير بودند

  ١.گفتند می» کشوين«قزوين را درقديم  کە نوشتهمسعودی . گرفته باشند
خدای فروغ آمسانی و کهنترين خدای  کە  نام داشتهسورياشها  خدای بزرگ کاشی

در .  تلفظ کردنداَهورَ و ايرانيان اسورَهند  بەآريان مهاجر کە مهين نام بود. اقوام آريايی است
معلوم نيست  کە سخن رفته است» َی يا کاشی«نام  بەهند از مردمی بەوِدای آرياِن مهاجر ريگ
اين اشاره . ولی نامی مشابه اين نام است! ها داشته باشد يا نه اين کاشی بەتواند ربطی آيا می
بوده » پی کاسی«ها   کاشیخوزیِتلفظ . هند است بەدوران پيش از مهاجرت آريان بەمتعلق

اند و دريای  نوشته» کاسپی«مورخان يونانی نام کاشی را ). »پِ«عالمِت مجعِ + کاشی(
سوی مشال قزوين تا دريای  بەاگر امتداد قبايل کاشی. اند مازندران را دريای کاسپی ناميده
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» گيل«و » ديلم «هایبعدها نام کە های ايرانيانی شده است، بايد ريشه مازندران کشيده می
  . در مهين کاشيها جستجو کرد نيزگرفتند را

 از اوايل زيستند رودان می ئی کە در سرزمينهای نزديک بەمرزهای شرقی ميانها کاشی
ان يکی از شاه. رودان بودند م مهواره مورد تعرض لشکرکشيهای شاهان ميان هزارۀ دوم پ

 م پس از شکست سختی  پ۱۷۴۱ در سال  آمده استگانداشکاشی کە نامش در اسناد بابلی 
ولی از .  را متصرف شدنيپور و شهرِ دينیِ لشکر کشيدسوِمر  بە وارد آوردنيروهای بابلیبر کە 

  .دست داده نشده است بەها در سومر خربی ماندگار شدِن کاشی
 و سلطنت ساللۀ ١ واقع شد،خيتام بابِل مورد محلۀ سپاهيان امپراتوریِ   پ۱۵۹۵در سال 
آگوم و ملقب بە» رِمی کاک« از آن يک پادشاه کاشی موسوم بە دهه پس دو. فتادمحورابی َوراُ

رودان لشکر کشيد، بابِل را تسخير کرد، و دولت  ميان بەها قصِد بيرون راندن خيتايی بەدوّم
گوتيهای «رودان و شاه سرزمين  بزرگ کاشی را در بابِل تشکيل داده خود را پادشاه سراسر ميان

مناسبت اين پيروزی از  بەئی هنبشت سنگاو . خواند» پادان«و » آملان«ينهای و سرزم» خرد بی
 ه خرب از تشکيل سلطنت وسيعی شامل عراق کنونینبشت سنگاين . خود برجای هناده است

 تا نزديکيهای درياچۀ اورميه الًاضافۀ مناطق شرقی کردستان و مهدان و لرستان و احتمابە
شايد . شرق امتداد داشته طرف مشال بەان و قزوين و حتی دورتربسا تا قم و کاش کە چە دهد می

  .نام آهنا موسوم شده است بەدر مهين زمان) قزوين(ويان  دريای کاشی
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دامنۀ قلمرو خيتا . در ترکيه است» ویبغازک« بود کە اکنون جائیپايتخت اين دولت در . تشکيل شد
 فرعونان قلمروشام با مشالِ م تا جاهائی کە اکنون قونيە و حلب است گسترده بود و در   پ۱۶تا سدۀ 

م قلمرو خيتا در غرب بەدريای ايژه و در شام بەلبنان امروزی رسيد، و در   پ۱۴در سدۀ . مهسايه بود
ئی را نشان  يکی از متون بازمانده از مصر باستان نامه. دش سرزمين آرمنيـە را شامل  نيزشرق مشال
بەپادشاه خيتا نگاشته و از او » اَِخن آتون«و دختر » ُتحوت َعنخ آمون« فرعون دهد کە بيوۀ جواِن می

در اسناد مصری ديده .  او بەمصر اعزام کندتقاضا کرده کە يکی از پسرانش را برای خواستگاریِ
ن مصر با شاهان خيتا تا پايان سدۀ سيزدهم بسيار حسنه بوده است؛ و مهين شود کە روابط فرعونا می

» از دريا« خيتا با يورش اقوامی مواجه بوده کە کشورم   پ۱۲۰۰دهد کە اندکی پس از  اسناد نشان می
» اَيونان«اين مهامجان احتماالً مهان آريانی بودند کە بعدها نام . اند وارد سرزمين خيتا شده بوده

 بعد چندين ها سدهها تا  پس از اين يورش، امپراتوری خيتا در هم کوبيده شد؛ ولی خيتايی. ندگرفت
برای خودشان در شرق ترکيۀ کنونی حفظ کردند، تا » دولِت شهر «شکلِامارت کوچک را بە

ها مهان خداياِن کهنِ آريايی  خدايان خيتايی. سراجنام سرزمينهاشان بەاشغال آشوريان درآمد
  .اند نگاران يونانی نام خيتا را هيتيت نوشته تاريخ. ە در جای خود شناختيمبودند ک
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رودان پابرجا   در بابِل تشکيل داد حدود چهار سده در ميان کاشیآگوم دومِ کە سلطنتی
 تسلط زيرشان  حکومتهای حملیدر اين دوران اقوام سوِمری و اَکّادی و کلدانی با حفظ . بود

ها  دوران چهارقرنۀ سلطنت کاشی. روايی قرار داده بود بابِل را مرکز فرمان کە اين دولت بودند
رودان دوران شکوفايی حکمت در بابِل بود، و بسياری از متون برجامانده از حکمت  در ميان

  .ها است دوران کاشی بەبابِلی متعلق
 دراز حاکميتشان بر ًتابد و پيکره نساختند، و از دوران نسبها برای خدايانشان مع کاشی

آهنا از نظر . آهنا باشد يافت نشده است بەمتعلق کە رودان هيچ نشانۀ معبد و پيکرۀ خدا ميان
مسيت ر   بە مداراگر بودند و اديان و عقائد و خدايان موجود در پيرامونشان راالًدينی کام

ودان دست يافتند نه برای خدايان خودشان پيکره و معبد ر آهنا وقتی بر ميان. شناختند می
اين خصيصۀ مداراگری با . رودان کاری داشتند ساختند، و نه با خدايان و اديان مردم ميان

 مهۀ ،بعالوه قوم ايرانی است و در ميان هيچ قوم ديگری ديده نشده است؛ خاصۀادياِن ديگر 
برای خدا پيکره و معبد نداشت  کە  در جهانتنها قومی کە دهد گزارشهای تاريخی نشان می

  .قوم ايرانی بود
 ها برخی از موضوعهای اساطيری در آثار هنری بازمانده از کاشی کە نوشتهدياکونوف 

توان با داستاهنای نواحی شرقی فالت ايران مربوط  در لرستان کشف شده است را میکە 
 بر روی )صليب( َچليپا دست آمده نقشِبە  در ميان اين آثار١ِ.در اوستا آمده است کە دانست

دانيم يکی از رموز مقدس  میکە   کە چنانظروف سفالين و برخی ساخته های مفرغی است
شکل صليب شکسته و هم صليب معمولی نشان  بەهم کە آرياِن باستان و نشانۀ فروغ مهر بوده

  ٢.شده است داده می
 ارۀ منشأ نژادی اقوام کاشی نتواننداِن تاريخ ايران دربگر  کە پژوهش سبب شدهچە آن

گفتۀ آهنا ريشه در زباهنای  کە بەرودان است اتفاق نظر برسند نامهای شاهان کاشیِ ميانبە
 در اشاندليل ايرانی نبودنشان باشد؛ زيرا نامه کە تواند ولی اين موضوع منی. ايرانی ندارد

باالتر شناختيم آريايی  کە »گانداش«وآنگهی شايد نام يا لقبِ . زباهنای سامی نيز ريشه ندارد

                                                 
  .۱۲۹تاريخ ماد، . 1
مهين صليب را هيتلر بەعنوان رمز مقدس . صليب شکسته نزد هنديان تا کنون يک رمز مقدس است. 2

) پرستانمهر(های سوم و چهارم مسيحی ميتَرَيسنان  در سده. نژاد آريايی بر پرچم آملان نقش کرد
چون مسيحی شدند صليبِ کامل را بەعنوان صليبی کە عيسا برسرِ آن شده است برای مهيشه رمز 

 .مهۀ اينها رمزهای خالًصا آريايی است. مقدس خويش کردند
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شاپور . است» َمند تَنه«و » بزرگ«معنیِ  بە آريايیايک واژۀ خالًص» گَُوند«بوده باشد؛ زيرا 
شهر گَُوندشاپور . بوده يعنی شاپورِ بزرگ» گَُوندشاپور«اول ساسانی نيز يکی از صفتهايش 

اضافه شدن حرف شين . ده استاين نام را برای مهيشه حفظ کر) تلفظ عربيش ُجندی شاپور(
بينيم يک رسم معمولی بوده  در نامهای ايرانی زمان هخامنشی میکە  چنانبرای تعظيم نيز، 

 کە صفت بوده و بەنامی اضافه  بوده باشدگَُوندوش شکل ديگری از گانداش کە بسا چە .است
دهند هبتر  نشان میها ترديد   نامهای کاشیدر اصالت ايرانیِ کە انیگر پژوهش. شده بوده است

در ايرانی بودنشان جای هيچ جدالی وجود  کە برای بسياری از نامها کە آوردند ياد می بەبود
ئی در جمموعۀ بازمانده از مفرداِت زباهنای ايرانی يافت؛ نامهائی  توان ريشه ندارد نيز منی

يد اگر داريوش شا. اند  ايرانیا هم خالًصهردواند و  از اين مجله» هخامنش«و » ماد«مثل 
آريايی از ذات آريايی است، امروز  کە جا تصريح نکرده بود اش چند هنبشت سنگبزرگ در 
 کە چون هخامنش بگويندمهنامهائی  بەآمدند تا با استناد ان درصدد برمیگر پژوهشبرخی از 

 و تا پيش از کوروش کە اند، زيرا نامهای کسانی از پدرانشان خاندان هخامنشی ايرانی نبوده
  .کردند ريشه در جمموعۀ مفرداِت بازمانده از زباهنای ايرانی ندارد داريوش سلطنت می
دست آمده است چهره و شکل و مشايل آهنا را شبيه  بەاز شاهان کاشی کە چند پيکرۀ سر

 و ها خوزیدهد و از شکل و مشايل  نشان می) کردهای شرقی و لرها(ايرانياِن غرب فالت ايران 
  .دان متمايز استرو مردم ميان

توان ترديد منود؛ و ناگزير بايد آهنا را از بوميان آريايی  در آريايی بودن کاشيها کمتر می
 ۱۴نيمۀ دوم سدۀ  بەدست آمده و متعلق بەدر اکتشافات مصر کە اسنادی. فالت ايران مشرد

 شايد کە م است حکايت از روابط نزديک و دوستانه ميان يکی ازشاهان کاشی بابِل پ
 دارد، و اين امر ۔پدر اَِخن آتون معروف۔حوِتپ سوم  بوده با فرعون آمون» کادمشان خاربی«

ها تا مناطق ماورای فرات گسترده بوده و با متصرفات فرعونان در  قلمرو کاشی کە دهد نشان می
ها   از خاندان مهين کاشیالًحوِتپ از مادری آسيايی احتما اين آمون. شام مهسايه بوده است

سلطنت نشست، ولی  بەاو پس از پدرش در نربد قدرت بر برادرانش پيروز شده در مصر. ودهب
  ١.چون مادرش از خدازادگاِن فرعونی نبود مشروعيتش زير سؤال قرار داشت

                                                 
توانست فرعون شود کە از سوی پدر و مادرش خون  دينی مصر باستان کسی می طبق تئوری سياسی. 1

ش باشد؛ يعنی مادرش نيز از خاندان فرعونی باشد و آمون از در رگهاي) خدای بزرگ(» آمون«
آمسان فرود آمده روح خويش را در رِحمِ او دميده باشد و فرعون از اين روح در رحم مادرش پديد 

کە موضوع خدازاده بودنش را حل کند داستانی پرداخت کە  حوِتپ برای اين اين آمون. آمده باشد



۱۱۴ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

رودان مهاجرت کرده تشکيل سلطنت دادند از اقوامشان  ميان کە بەها خبش از کاشی آن
رودان حل شدند و متدنشان  ور زمان در اقوام ميانمر بەدر غرب فالت ايران بريده شدند و

دنبالۀ متدن کهن بابِلی را تشکيل داد؛ لذا حساب اينها از حساب ايرانياِن غرب کشورمان جدا 
 خودشان کنند خرب قلمروِغرب فالت ايران را ضميمۀ  کە آهنا تالش کرده باشندکە   ايناز. است

رودان رقبابتها و   برسر جنوب ميانخوزيە شاهانو و سندی برجا منانده است؛ ولی ميان آهنا 
  .گرفته است میجنگهائی در 

 قرار گرفت، سومر و خوزيەرودان مورد محلۀ شاه  م ميان پ۱۲سراجنام در اواخر سدۀ 
  .رودان پايان داده شد ها بر ميان دوران سلطۀ کاشی بە درآمدند وها خوزیتصرف  بەبابل

حد در درون فالت ايران  چە ر درون ايران مانده بودند تاد کە هائی نفوذ کاشیکە   ايناز
اند اطالعی در دست نيست؛  تأثيری در جريان متدن درون فالت ايران داشته چە گسترده بوده و
ميان  بەسخنم در غرب ايران در اسناد آشوری  های هشتم و هفتم پ ها تا سده ولی از کاشی

چە اينها گر. ها نام برده شده است وان سرزمين کاشیعن بەآمده، و از آباديهائی در غرب ايران
بيش از هزار سال پيش از عهد ماد در غرب فالِت ايران دارای نوعی سلطنت و قدرت سياسی 

های  کردند، جز ساخته خط و نگارش نداشتند و رخدادها را يادداشت منیکە   چونبودند، ولی
 وسيلۀ ديگری برای شناخنت متدن و دست آمده است بەاز آهنا از زير زمين کە ئی متدنی

سر کار  سوز در کشورمان بر نگر و دل اگر روزی روزگاری دولتی ايران. فرهنگشان وجود ندارد
دست آوردن آثار بيشتری از  بە شايد بااجنام شودشناسی  سوزانۀ باستان  و کاوشهای دلآيد

 در غربِ ان متدن ايرانیگذار بنيانشناخِت آهنا رسيد، و اين خنستين  بەها هبتر بتوان کاشی
  .درستی بازشناسی کرد بەرا) سورياش(ترين پرستندگاِن اَهوَر   و اين ديرينهفالِت ايران

امپراتوری خشن آشور تشکيل شد، اين قبايل ايرانی  کە در هزارۀ خنست پيش از مسيح

                                                                                                                               
بەعضويت ساللۀ فرعونان درآمده بوده و رًمسا مهطراز ديگر دختران گويا مادرش در زمان دوشيزگی 

او برای اثبات اين داستان از زبان مادرش نوشت کە آمون با او آميزش . خاندان فرعونان بوده است
نظريۀ . را بر ديوارۀ معبد بزرگ اُقصر نقش کرده است اين. کرده و وی مثرۀ اين آميزش بوده است

ايشوع َمشَيح کە از . ه در مصر و شام تا اوائل سدۀ خنست مسيحی باقی ماندضرورت خدازادگیِ شا
شايد پدرش يوسف ابن يعقوب کارمند (يک خانوادۀ اسرائيلی بود و در مصر پرورش يافته بود 
چون بەاسرائيل برگشت و درصدد احيای ) ديواِن سالطين يونانیِ خانداِن بطلمی در اسکندريه بود

 خدا ناميد و تصريح کرده کە مادرش باکره بوده و خدا روح پسرِده خويشنت را سلطنت اسرائيل برآم
خويش را در فرجِ او دميده و او از اين روح در رحمِ مادرش پيدا شده و بەدنيا آمده است تا سلطنت 

  .اش سخن خواهيم داشت اسرائيل را احياء کند، و درجای خود درباره
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ا قدرت متام در ب) اند ناميده» ها گوتی«شان را  م مهه های هنم و هشتم پ که آشوريان در سده(
های آشوريان ايستادند، مانع اشغال سرزمينهای غربی فالت ايران توسط  طلبی برابر گسترش
گسترانۀ آهنا حفظ  بردهای دين اين وسيله هويت ايرانی را در برابر دست بەآهنا شدند، و

ان را شدند و خنستين شاهنشاهی اير» ماد«م وارد احتاديۀ  کردند، و سر اجنام در سدۀ هفتم پ
  .در تاريخ تشکيل دادند

  در خوزستان) عيالم (خوزِيّەمتدن 

ها يک قوم بسيار کهن بودند کە در سرزمينی کە اکنون نيز خوزستان ناميده  خوزی
شود سکونت داشتند و سرزمينشان بەنام خودشان منسوب بود و تا امروز مهين نام را حفظ  می

و از ) مثلِ َخبجَِيە(» َخْوجَِيە« با نام آهنار ۀ داريوش بزرگ از کشونبشت سنگدر . کرده است
ايرانيان پيش از زمان ماد و هخامنشی اين کشور را . ياد شده است» َخْوجِی« با نام خودشان

پوست  مردمی تيره کە قوم خوزی. نام کشور بوری در اوستا نيز آمده است. ناميدند می» بوری«
توان   می و در جاهائی از خوزستاننوز در منطقۀ بوشهر را هاشانبقاي(اندام بودند   کوتاهًتاو نسب
های  زيستند، و در نوشته های سوم و چهارم هجری با مهين نام در خوزستان می تا سده) ديد

عنوان يک قوم با زبان خاص ياد شده  بەهای خنستينِ اسالمی از آهنا نگارِ سده مورخان عربی
 کە ياد شده است» عيالم«و » عيلَم« اسرائيليان با نام از اين قوم در اسناد بابِلی و توراِت. است

 نزد اين قومنام  گرچە .)زَيند يعنی مردمی کە در زمينهای باال می (است» ها یيباال«بەمعنای 
عيالم را برای آهنا  مهان نامِ انگاراِن ما عموًم  َخوجی بوده ولی تاريخ زمان هخامنشیايرانياِن

شدۀ آهنا را بەکنار بگذارم و يک نامِ  م کە نام اصلی و شناختهاما من خوش ندار. نويسند می
نگاراِن غربی ۔ِصرفًا بر مبنای تعصبشان بەنامهای  ساختگی را برايشان بياورم کە تاريخ

آهنا قومِ خوزی بودند و کشورشان نيز خوزِّيە بود و امروز نيز . برند توراتی۔ برايشان بەکار می
معنا و مفهوم  يلی دارد کە ما آهنا را با نام خودشان نناميم و نامی بیپس چە دل. مهان نام را دارد

  .ندارد» مردمِ بااليی«بناميم کە معنائی بەجز » عيالمی«را بەآنان بدهيم و آهنا را 
 ندارند، خردپذيری  سخنِها خوزیشناسان دربارۀ اصل و نژاد  شناسان و زبان باستان

اند و از ديرگاهاِن تاريخ در  يان مهين سرزمين بوده از بومها خوزی کە شود ولی معلوم می
نه ريشه در ميان اقوام و اند  ريشه بوده آهنا نه با اقوام آريايی هم. اند زيسته خوزستان می

يک قوم مشخص و جمزا با شکل و مشايل و زبان خاصِ خودشان کە   بلاند، رودان داشته ميان
برخی از . ان اقوام آسيايی با اينها يافت نشده است ميئی تا کنون هيچ پيوند نژادی. اند بوده
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 بوميانی(زيند  در شبه قارۀ هند می کە ها را با قوم دراويدی خوزی کە ان عالقه دارندگر پژوهش
ريشه بدانند، ولی تالششان برای  هم) جود آوردندو  بەروزگاری متدن شکومهند درۀ سند راکە 

 ميان ئی مهسانيهای شکلی و جسمانیکە   آنه است جزجائی نرسيد بەه تا کنوناثبات اين گمان
اند  کار برده بەها  خوزیهای قومیِ شناسان برای يافنت ريشه زبان کە تالشهائی. اند دو يافته اين

حضور مجاعاِت آريايی در خبشهائی از خوزستاِن دوران . جائی نرسيده است بەتا کنون
های  اين آثار عبارت است از دمخه. بازشناختتوان  دست آمده می بە را از آثارخوزيەسلطنت 

 بعالوه. اند شده در آن دفن کرده  ناشی از اجساد سوزاندهخاکسترِ کە زيرزمينی در زير کاخها
 چنين رسومی ها خوزی. م يا پيشتر از آن است هزارۀ دوم پ بەمتعلق کە آثاری از آذرگاه

دينی شبيه  کە  آرياِن ديرينه بوده باشدمجاعات بەمتعلق کە بايست اند، و اين آثار می نداشته
 آثار  کە اجنام شودشايد در کاوشهای آينده. هند مهاجرت کردند کە بەاند دين آريانی داشته

  .دست آيد بە کنونیبيشتری از حضور بوميان آريايی در نيمۀ شرقی خوزستاِن
کە   بل دانست؛خوزی قومِتوان خوزستان را سرزمينی خاصِ  ها، منی اين يافته بەبا توجه

اند و   فقط خبش غربی خوزستان را داشتهخوزیمجاعات  کە دارند از آن ها حکايت نشانه
البته قلمروشان سرزمينهای تسخيرشدۀ . جنوب بوده است سوی غرب و بەمترکزشان از شوش

اکنون مسجد سليمان است در اوايلِ  کە جائی. شده است نشينِ مهسايه را نيز شامل می آريايی
 پارسوماشهنا با نام در اسناد آشوری ازآ کە م منطقۀ اسکان قبايل ايرانی بوده رۀ خنسِت پهزا

نام  بەاکنون ايذه است نيز سرزمين آريايی بوده و خبشی از سرزمينی کە ياد شده است؛ و جائی
اند   قرار داشتهخوزيەپارسوماش و انشان از ديرگاهان در قلمرو . داده است  را تشکيل میانشان

شوشتر هم . اند شده  گماشته میخوزيەتوسط شاهان  کە اند خودخمتار بوده و دارای اميران نيمه
).  لرهای کنونینياگان(با نام پاالهوتوپ از آهنا ياد شده است  کە اند ساکنانش آريايی بوده

پيش های  اند، ولی در سده م آريايی و از بومياِن منطقه بوده اميران اين مناطق در سدۀ هشتم پ
فرستادگان و گماشتگان شاه  کە شود  نيز در ميان اميران اين مناطق ديده میخوزیاز آن نامهای 

شده بومياِن ايرانی   ضعيف میخوزيەدولت  کە در هر زمانی کە شود معلوم می. اند  بودهخوزيە
 اميری شده  قدرمتند میخوزيەاند، و هرگاه دولت  نشانده گرفته و اميرِ خودشان را می قدرت می

  .فرستاده است  از شوش میخوزيەرا شاه 
کاوشهای ( هآمد نهدست  بە آثاریخوزيە  سياسیگی بدايات تشکيل جامعۀچەگوناز 

م و مهراِه آغاز  در هزارۀ چهارم پ کە ، ولی مسلم شده) استزمينه صورت نگرفته کافی در اين
زمان تا سدۀ  از آن. شهرنشينی سوِمری، در خوزستان زندگی شهرنشينی وجود داشته است
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های  م دامنه در هزارۀ دوم پ. های متعددی بر اين سرزمين حکومت کردند م سلسله هفتم پ
رسيد، و   می۔ه بوميان ايرانی بودگا زيستترديد  که بی۔ تا اواسط پارس کنونی ها خوزیسلطۀ 

  . بودخوزيەشد، از بنادر مهم  ناميده می» ليان«در زمان قديم  کە بندر بوشهر
پيشه   کشاورزی را در کشورشان بسيار رونق دادند مردمی جتارتکە بر آن عالوه ها خوزی

يکی :  بود در ميان دو مرکز بزرگ متدنی جهان قرار گرفته بودخوزيەپايتخت  کە شوش. بودند
سو تا نواحی َرغَە و   در خشکی از يکخوزیکارواهنای بازرگانی . رودان ِسند و ديگر ميان

کردند و از سوی ديگر تا سيستان در مرکزِ شرقیِ ايران؛ و  داد و ستد می) مشال ايران (هيَرکانَِيە
از  کە  با بنادر سند در ارتباط بودند، و درمواردی بنابر شواهدیخوزیدر دريا کشتيهای 
آهنا از . مصر نيز سفر بازرگانی داشتند بە، استدست آمده بەشناسی در مصر کاوشهای باستان

شان   بازرگانی گستردهم سلطان بالمنازع بنادر دريای پارس بودند؛ و از رهگذرِ هزارۀ دوم پ
مشتريان فراوانی در اطراف و اکناف داشت  کە صنايع حملی بە اندوختند، وکالنیثروهتای 

ئی ابداع کرده   برای خودشان خطوط و رموز نگارشیِ ويژهها خوزی. رونق و توسعه دادند
رودان  م آهنا خط ميخیِ ميان های خنستينِ هزارۀ پ در سده. ری بودابتدا تصويرنگا کە بودند

. جود آوردندو   بەدر آن ايجاد کردند نگارش ويژۀ خودشان را کە را اقتباس کرده با اصالحاتی
ريسی،  سازی، زرگری، فلزکاری، نخ سازی، نقاشی، سفال تراشی، پيکره معماری، سنگ

جود و   بەئی در اين کشور رفته پيشهنرهای .  بسيار يافت رشدخوزيەبافی در  بافی و گليم پارچه
 بود، رفته پيش بسيار خوزیمعماریِ . کرد رودان و مصر برابری می با هنرهای ميان کە آمد

 متعلق کە کامل از زير زمين بيرون آمده) طاقِ(در کاوشهای سدۀ حاضر يک تاخِ کە  چنان
جای ديگر جهان چنين  ر معماری در هيچسازی د فن تاخ. هزارۀ دوم پيش از مسيح استبە

اکنون  کە خوزيەمعبد شهر دينی . اند  خنستين در اين زمينهها خوزیئی ندارد؛ و  هپيشين
نظير  شود نيز در نوع خود از نظر معماری و شکل و مشايل در جهان بی چغازنبيل ناميده می

اوج  بەۀ دوم پيش از مسيح در اوائل هزارها خوزی کە دهد اين فنون و هنرها نشان می. است
سرِ پيکرۀ برونزیِ يک زن از . اند های گوناگون رسيده بوده خالقيت و سازندگی در زمينه

 خالقيِت باالی تواِنشود خرب از   نگهداری می پاريسدر موزۀ لوور کە خوزيەخاندان سلطنتی 
 در خوزيەسلطنتی  خاندان زنان و مرداناز  کە تصاويری. دهد  میخوزیدسِت  هنرمنداِن چيره

 کە دهد جای غرب و جنوب ايران بر دل کوه نقش شده است آهنا را در پوششی نشان می جای
نوبۀ خود خرب از  بەزمان است؛ و اين تر از پوششهای مردم جهان در آن رفته پيش ًتانسب
  بەمن وقتی. دهد  میسرزمينِ خوزيە در دوزيهای هنری رختبافی و   پارچه صنعِترفت پيش
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بر های زناِن خوزی نگرم بەياد نقش خوزستان می روستاهای جنوب عراق و غرب زناِنوشش پ
 رختهائینقطه از جهان  امروز نيز مردمی در اين کە بينم افتم و می های کشورمان می صخره

دوزی و زرکاری شده بوده و اينها ساده و   آهنا گلاپوشند، ُمنَته مهان شکل و اندازه میبە
  .تپيرايه اس بی

توسط  کە گردد های اندکی برمی مهان داده بە نيزخوزيەمتأسفانه شناخِت ما از متدن 
شناسان غربی اجنام گرفته است؛ و خودمان تا کنون هيچ کاری در اين زمينه  برخی از باستان

تراشان و  سنگ کە نوشته کرده است پژوهشهائی خوزيەدر تاريخ  کە پِير آِميه. ايم اجنام نداده
هبترين  کە کردند، و مشار بسياری گلداهنای کوچک  با مرمر کار میخوزیسازان  پيکره

گر ذوق و قريحۀ هنرمند  نشان کە شکل حيوانات است از آهنا باقی مانده است بەانواعش
گلدانی در دست  کە گران و اشخاصی های کوچکی از نيايش پيکره کە نوشتهو .  استخوزی

ساده شدن  کە دست آمده بەکنند، و ساير حيوانات، تقليد میاز آهنا  کە دارند يا ميموهنائی
  ١.جود آورده استو  بەابعاد هندسی آهنا سبکی شبيه نوعی کوبيسم

اند نشان   داشتهخوزیشاهان  کە القابی. رودان بود  شبيه اديان مردمِ ميانها خوزیدين 
 پيامرب و ۔دان و مصررو درست شبيه شاهان ميان۔هرکدام از آهنا در زمان خودش  کە دهد می

بوده ) حجِت خدا بر روی زمين/ يعنی پيامربشاه(، و رهرب دينی و سياسی خوزيەگزيدۀ خدای 
 بزرگ و کوچک و های گوناگوِن  مردگونه بودند پيکرهاعموًم کە آهنا برای خدايانشان. است

 بيرون آمده  از زير زميناخيرمشاری از آهنا در کاوشهای سدۀ  کە ساختند، معابد باشکوه می
دهد کە فرهنگ   نشان می است وخوزيەآثار معبد بزرگ چغازنبيل يادگار دوران شکوه . است
  . داشته استان و کلدانييانفرهنگ دينی سوِمري بەشباهت بسيار نزديکها   خوزیدينیِ

نقششان بر  کە برخی از خدايانشانکە  چنانريز و خشن بودند،   خونها خوزیخدايان 
زده   اژدهای چندين متریِ چنربهستان در خوزستان و پارس باقی است بر رویهای کوه صخره

يک اژدهای  کە ئی در دست دارند اند و تازيانه زند نشسته آتش از دهانش بيرون میکە 
ئی در دست دارد و بر پشِت شيری  پيکرۀ يکی ديگر از خدايان تازيانه. پراکن است آتش

ت و در حال جنبش و اژدهائی بر رويش چنربه زده اس  کەايستاده است و تاجی بر سر دارد
شود پيکرۀ دوتا اژدها  معلوم می کە سوی تاج نيز دو سوراخ وجود دارد  در دو؛افکنی است آتش

در جای ديگر تصوير . خواهند دمشنان را ببلعند میکە   آننشانۀ بەاند از آن سر برآورده بوده
 هر چهار چرخش آتش کە ریِ چهارچرخی نشستهبر روی گا کە بينيم يکی از خدايان را می
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  نيزخوزیخدای  پيکرۀ چندين زن. کشد  نر اين گاری را میپراکنند، و يک گاوِ اطراف میبە
 شود سازند و معلوم می  دريايی و آبی را منودار میاشکال گوناگونی زندگیِ کە بەدست آمدهبە

شکل  کە بەاينها نيز خشونت منودار استدر . اند اينها خدايان دريا و امواج و رودها بودهکە 
اين  بەافکنده و دريا می بە مغلوبينِ اسير راها خوزیکە   ايناحتمال. موج نشان داده شده است

در . تواند خبشی ديگر از باورهای خشنِ دينی آهنا بوده باشد اند می داشته خدايان تقديم می
  بزرگ ايستاده است، خدا يک تازيانهدر برابر خدای کە بينيم  را میخوزيەنقش ديگری شاه 

بايست  می کە دار است در دست دارد، صحنۀ لوحه پر از اژدهاهائی است اژدهای فلسکە 
  .سيلۀ آهنا دمشناِن خدا را نابود کندو  بەلشکريان خدا باشند و در اختيار شاه قرار دارند تا

اد در باورهای دينیِ چنين اثرهائی و چنين تصاويری از خدا خرب از خشونِت بسيار زي
گذارد، و اين  منايش می بە قومی بسيار خشن راها خوزیجمموعۀ اينها از . دهد  میها خوزی

اژدهای هزار .  بيَوراَسپ نشان داده شده استاژدهاگدر اساطير ما از  کە مهان تصويری است
از مغز  کە استدو اژدها از دو سوی سرش بيرون آمده  کە ی استگر ستماسپی در اساطير ما شاه 

اينها مهان . چهرۀ آدمی بەاو اژدهائی بوده کە  شدهگفتهدر اوستا . کنند  تغذيه میآدمها
اند   بودهگر ويران الًچنين خدايانی کام. اند  برای خدايانشان کشيدهها خوزی کە نقشهائی است

 ن سرشِتاي. اند کرده ناپذير رفتار می  با پرستندگاِن خداياِن بيگانه با خشونتی وصفو
با شهرسوزيها و کشتارهای  کە يافته آميز در لشکرکشيهای جهادگرانۀ آهنا منود می خشونت

از زير زمين بيرون آمده است نشان  کە آثاری. مجعیِ بيگانگان و مغلوبين مهراه بوده است
. اند داشته خديانشان تقديم می بەآهنا قربانيهای گوناگون ازمجله قربانی انسانی کە دهد می

اند  شده ه خدا ذبح میگا پيشاند و در   قربانيها اسيرشدگاِن مغلوب در لشکرکشيها بودهالًاحتما
خاطر  بەياریِ خدا و کە بەتا خشنودی خدا حاصل گردد و پيروزی در لشکرکشيهای بعدی نيز

  .شده است تضمين شود رضايت خدا اجنام می
شته، و مردگانشان اسباب و اثاث  رواج داها خوزیندگیِ پس از مرگ نيز نزد ز  بەعقيده

از . بردند تا وقتی در گورشان زنده شدند از آهنا استفاده کنند گور می بەزندگی را با خودشان
 اند تا وقتی زنده شد بوده در گور هناده کە دست آمده است بەها حتی اسباب بازی نيز گور بچه

 ها خوزی باورِ دهندۀ نشان کە  استيافت شدهی از گورها اثاث و وسائل. با آهنا بازی کند
  .ندگی پس از مرگ استز بە

) رقيباِن(های درازی مهتازاِن   سدهرودانْ شان با ميان مناسبت مهسايگی بەها خوزی
سرسخِت دولتهای سوِمر و اَکّاد و سپس آشور بودند، و هرکدام برای بسط و گسترش نفوذشان 
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های بازرگانی شرق   بر جادهها خوزی. ندافکند اه میر  بەجنگهای مداومی را برضد يکديگر
 دريژه بازرگانی و   بەدر بازرگانی شرق، کە رودان در تالش بودند مسلط بودند، و دولتهای ميان

رودان را بايد   و دولتهای ميانها خوزیعلت اصلی برخورد .  سهم داشته باشند،دريای پارس
  .در مهين امر جستجو کرد

 مهان شاهی(م مورد محلۀ سارگون دوم اکّادی  مسيح پ پيش از ۲۲۰۰ در حوالی خوزيە
 در لشکرکشی )خوزيەپايتخت (قرار گرفت، شوش ) دست ايرانيان کشته شد بەسپسکە 

. گزار شاهان اَکّاد شدند نشانده و باج  برای مدتی دستخوزيەسارگون تسخير شد، و شاهان 
ی شکوه رفته سلطۀ اقتصادی سو بەخوزیاستقالل دست يافت و متدن  بە بازخوزيەچندی بعد 

های مشالی دريای پارس و نواحی درونی پارس و  کرانه بە در ايران گسترش گرفت تاها خوزی
  .کرمان و اسپهان و ری و حتی هيَرکانَِيە رسيد

رودان برآمدند و در   در ميانشان درصدد گسترش قلمروها خوزیم   پ۲۰۰۰در حوالی 
در (کلده » اور«رودان را تسخير و شهرِ  ش جنوبی مياندست آورده خب بەراه پيروزيهائی اين

  .گزار خويش کردند رودان را باج را ويران و مردم ميان) نزديکی جنف و کوفۀ کنونی
ها درصدد  کاشی. ها مواجه شد  با رقابت کاشیخوزيەم دولت   پ۱۶حوالی پايان سدۀ 

ه بر بابِل دست يافتند، و نفوذ رودان بودند، و در اين صدد پيروز درآمد ی بر ميانياب دست
اژدهای هزار «داستان مجشيد و نابودیِ او توسط . درون ايران حمدود شد بەپس  از آنها خوزی
 در ها خوزیبود را بايد در ارتباط با گسترش نفوِذ » گذار دشتهای سواراِن نيزه«از  کە »اَسپی

تان فريدون و شکست اژدهای هزار ، داسبعالوه. اين دوران در درون فالت ايران بازخوانی کرد
توان با  يکی شاه مغرب شد را نيز می کە پسر فريدون اسپی و سپس تقسيم جهان در ميان سه

پسر سوم . رودان اجناميد ارتباط داد تصرف ميان کە بەها مهين پيروزیِ بزرِگ کاشی بەمساحمه
رودان را  ميان کە دانستبتوان مهان شاه کاشی  کە بسا چە زمين شد را شاه مغرب کە فريدون

بسا در  کە چە اين موضوعی است. رودان تشکيل داد تسخير کرده سلطنت کاشيها را در ميان
آن رسيد؛ زيرا مهۀ تاريخ ايران تا پيش از  بەی در آينده بتوانشناس باستانسوزانۀ  کاوشهای دل

توسط يک  کە بر ينهدوران هخامنشی هنوز در زير زمين مدفون است و با تالشهای گسترده و هز
های ديرينۀ قوم ايرانی اجنام شود بيرون کشيده  شناخنتِ گذشته بەمند نگر و عالقه دولِت ايران
  .خواهد شد

رودان لشکر  ميان بە شوتروک ناهونَتەخوزيە بەنام يکی از شاهانم   پ۱۱۷۵در سال 
کوتير ۔پسر خودش ها وارد آورده بابِل را از آهنا گرفت، و  کشيد، شکستهای سختی برکاشی
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قصد  کە بەاو در اين لشکرکشیِ جهادگرانه. نيابِت خويش شاه بابل کرد بە را۔ناهونَتە
رودان اجنام داده بود معابد بابِل را تاراج و ويران کرد، و   دين و خدايان مياننابودگریِ

محورابی را وارۀ  های مردوخ و ديگر خدايان بابِلی و ُنمادهای مقدس بابِل ازمجله ستون پيکره
 تقديم داشت تا مراتب سپاسش از خدا را ابراز خوزيەخدای بزرگ  بەشوش برده بەشبا خود

از مردم  کە  او ثروهتای هنگفتی١. شدن استگير جهاندين او در حال  کە دارد و ثابت کند
 در زمان اين خوزيەامپراتوری . شوش برد بەعنوان باج و خراج گرفته بود را بەرودان ميان
  . و شکوِه خويش رسيدنيرومندی اوج بەشاهپاد

، شوشيناک انگيری جهاد در راه خدايش   در پی۔شوشيناک نِا۔شيلَهک جانشينِ او 
شام لشکر کشيد و تا رود اردن پيش رفته قلمرو  بەکرکوک را از آشوريان گرفتکە   آنپس از

  .خويش را تا سرزمينهای شرقی اسرائيلِ کنونی گسترش داد
نام َنبوَخد َنصَّر  بە از خودشانمردی بزرگهربی ر  بەم بابليان  پ۱۱۴۰ل در حوالی سا

شوش لشکر کشيدند و خدای  بە را از بابل راندند،ها خوزی جهاد کردند، ها خوزیبرضد 
اين . بابل برگرداندند بە جنات دادهها خوزیبزرگشان مردوخ و ديگرخدايانشان را از دست 

  ).نبوخذ نّصرِ اَّول(ود نبوخذ َنّصر پيامربشاِه بابل ب
رودان جاگير بودند قدرت گرفتند و بر بابل دست  در مشال ميان کە چندی بعد آشوريان

 نوخاستۀ نيروی و خوزيەاز اين زمان رقابت قدرت .  مهسايه شدندخوزيەيافتند و در غرب با 
ر هپناور اوج قدرت رسيدند و امپراتوری بسيا بەم آشوريان در سدۀ هشتم پ. آشور آغاز شد
  .هايش تا مرزهای مصر فرعونی و گاه تا درون مرزهای مصر گسترده بود دامنه کە تشکيل دادند

 در رقابت خوزيەشاه . م شورش بابل برضد آشوريان آغاز شد  پ۶۹۰در حوالی سال 
پی و پارسوماش و  لیِابانی کرد، و با شاهاِن ايرانیِ   مردم بابل پشتیقدرت با آشور از شورشِ

 در کنار مهدستانه بودند وارد پيمان دفاعی شد، و خوزيەمهسايگان مشالی و شرقیِ  کە ریپاش
.  اجناميد۔سينحاريب۔پيروزی شاه آشور  بەاين جنگ. بابليان برضد آشور وارد جنگ شدند

                                                 
گران فرانسوی در خوزستان يافتند و با بسياری از آثار باستانیِ ديگر  واره را کاوش اين ستون. 1

گری برای دولت فرانسه  س يکی از منابع درآمِد گردشيبەپاريس بردند و اکنون در موزۀ لوور پار
 زمين بود و ما از آن البته اگر هم آهنا از زير زمين بيرون نکشيده و نربده بودند هنوز در زير. است
خرب   اثر ديگر کە هنوز در زير زمينهای ايران است بیدهها هزارگونه کە از  خرب مانده بوديم، مهان بی

ما هنوز مهمترين مراکز باستانی ايران از قبيل استخر و شوش و مهدان و ری و پاسارگاد را . ايم مانده
 .های پراکنده در بياباهنا  و تپهايم، تا چە رسد بەمناطق ناشناخته نيز کاوش نکرده
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لشکر کشيد، ۀ خوزی بەدرون خوزيە خورد ، و در تعقيب لشکريان شکستاو بابل را ويران کرد
 را ميان خوزيەنشانده را در شوش نشاند و ديگر مناطق  د و يک شاه دستشوش را تسخير کر

  .چند شاهِک حملی و تابعِ خويش تقسيم کرد
 دنبال چند بەاه افتاد، ور  بەخوزيە قدرت در ميان شاهکان نربدپس از مرگ سينحاريب 

تشکيل پيروز درآمد و در شوش » تپ هومبان«نام  بە يکی از آهنانابەسامانْیسال آشوب و 
 شاه بسيار پالْ  آشور بانی اين زماندر. سلطنت داده ديگر شاهکان را مطيع خويش کرد

  .قلمروش تا درون مرزهای مصر ادامه داشت کە پرقدرِت آشور بود
پال در اختالف   با برادرش آشور بانی۔حاکم بابِل۔» مشش اوموکين«م   پ۶۵۶در سال 

 نيز از اين فرصت خوزيەشاه . ادرش بيرون بکشدسلطنت را از دست بر کە افتاد و درصدد شد
دولت آشور را تضعيف کند با مشش اوموکين پيمان احتاد و مهکاری کە   آناستفاده کرد و برای

آشور . بابل رفت تا در جنِگ برادر برضِد برادر شرکت کند بەبسته سپاهيانش را برداشته
رودان  ميانکە   آنابِل را گرفت، و پس ازتدبير و زور فرونشاند، ب بەپال شورش برادرش را بانی

  راخوزيەرا شکست داده اسير کرده کشت، و » تپ هومبان« لشکر کشيد، خوزيە بەرا آرام کرد
نام هيدالو  بەيکی در شوش و ديگری در شهری کە نشاندگاِن خودش سپرد دوتا از دستبە

 کە پال آن بود بانیهدف آشور . سلطنت نشست بە)اکنون اهواز است؟ کە شايد در جائی(
حتليل بربند تا خطر  بە راخوزيەودی با يکديگر وارد جنگ قدرت شوند و نيروهای ز   بەدو اين

  .رودان برداشته شود  برای مهيشه از سر ميانها خوزی
.  شداز سر گرفتهپال   شورش بابل و کلده و اکّاد برضد آشور بانیديگرباره ۶۴۲در سال 

 نيز خوزيەزمان در  در مهين.  رهرب شورش برضد برادرِ خودش بودبار نيز مشش اوموکين  اين
نشانده را کنار زده  توانسته بود شاهان دست» هومبان هالداش«نام  بەخوزیيک افسر نيرومنِد 

پال  باز پيروزی نصيب آشور بانی. او از شورش بابل محايت کرد. سلطنت بنشيند بەشخود
سره با خشم  ادرش مشش اموکين را گرفته کشت، و يکبابل را گرفت و ويران کرد، بر کە شد
 در برابر او شکست يافته گريخت، هومبان هالداش). م  پ۶۴۰سال ( لشکر کشيد خوزيە بەمتام

  راخوزيەپال کشتار کرد، و مهۀ اعضای خاندان سلطنتی   را آشور بانیخوزیسپاهياِن 
 خوزيەبود در آتش سوزاند، معابد  خوزيەمرکز  کە او شهر شوش را. آشور فرستاد بەاسارتبە
 ويران کرد، مردم شهر شوش و بسياری از مردم آباديهای اطراف را کشتار  پس از تاراج کردنْرا

 کرد و گاریِ گير دستآتش کشيد، آنگاه شاه فراری را تعقيب و  بەمهگانی کرد و شهرها را
کَش از شوش  چون گاوِ گاریرا مه آن کە جمبور کردهردو را  بست و وزيرشاو و  بەسلطنتيش را
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پال تاراج   را آشور بانیخوزيەسراسر . شندو کنار معبِد خدای آشور بکَ) پايتخِت آشور(تا نينوا 
 مردگان را بيرون آورده بر روی زمين استخواهنایکرد، گورستاهنای سلطنتی را زير و رو کرده 

مهراه  بەغنيمت گرفت، و مهۀ اينها را بەدر کورها هنفته بود را بيرون کشيد و کە پراکند، اشيائی
. آشور محل کرد بە را بر بار صدها گاری)عيالم(خوزيە ثروهتای اندوخته در کاخهای سلطنتی 

 کە ای برجای هناد نصيب خدا و دينِ آشور شده بود نوشته کە يادگار اين پيروزی بزرگ بەاو
  .را در جای خود خواهيم خواند آن

هزار سال متدن شکومهند، در لشکرکشی   پس از دواه خوزیترتيب سلطنت  اينبە
  . شدبرچيده پيش از مسيح از صحنۀ روزگار ۶۴۰در سال » فرستادۀ خدای آشور«جهادگرانۀ 

 در نيمۀ غربیِ فالت  اين زماندر. ولی اين اوج قدرت دولت آشور آغاز افول آن نيز بود
 سال پس از ۲۸ اجناميد، و تشکيل شاهنشاهی ماد کە بەايران رخدادهائی در جريان بود

تسخير شاهنشاه ماد درآمد و امپراتوری آشور از صحنۀ  بە کشور آشورخوزيەنابودی دولت 
را پس از اين بەتفصيل  ؛ و اينوينی از تاريخ در جهان آغاز گردد شد تا دوران نبرچيدهروزگار 

  .خواهيم خواند

  در آذربايجان) آتَرپاتيان(نا  پادشاهی مان

يک سلطنت حملیِ آذربايجان در مهسايگی مشالی  بەآشوريان کە امی استن» نا مان«
اند؛ و ما از نام حقيقی کشور آهنا اطالعی نداريم، لذا آنان را با مهين نام  خودشان داده بوده

 کە زبان بودند آهنا قبايلی ايرانی. گردد م برمی اوايلِ هزارۀ پ بەبداياِت سلطنت آهنا. ناميم می
ر اين منطقه ما با نامهای د. زيستند  جنوبی و شرقی درياچۀ اورمّيه تا رود ارس میهای از کناره

نام اولی در  کە يم استآشنا) پرسندگاِن اينِدرا و پرستندگاِن آذر (آتَر پاتِيان و ايندِرا پاتِيانقبايل 
هی دهندگان پادشا پس تشکيل. است» آتور پاِتيانو«و دومی » ايندرا پاتيانو«اسناد آشوری 

  .بوده است اينِدراپاتيان و آَترپاتيان احتاديۀها  مان بەموسوم
  خنسِتگفتارِ کهنِ آريايی بودند، و هردو را در دو خدایدانيم، اينِدرا و آَتر  میکە  چنان
نا از  کشور مان. آذربايجان نامش را از مهين قبايل آَترپاتيان گرفته است.  شناختيماين خبش

  . و در جنوب با کشور آشور مهسايه بود١،)اورارتو (ّيەجانب غرب با کشور آرمن

                                                 
 پيش از مسيح در اطراف درياچۀ وان يک امپراتوری آريايی تشکيل شد کە ۱۲۷۰در حوالی . 1

م برپا بود، سپس بەعنوان يک پادشاهی تا تشکيل دولت ماد بەحيات خود ادامه   پ۷۵۰تاحوالی
، و )خاک؛ زمين: شهر، اَرتو: اور (شناختند می» اور اَرتو«آشوريان اين کشور را با نام آشوری . داد
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 م سخن نيمۀ دوم سدۀ هشتم پ بەبار در اسناد آشوری متعلق نا خنستين از کشور مان
جنوب درياچۀ اورمّيه و اسير گرفنت  بەَنصَّر سوم از لشکرکشيهايش َشلم. ميان آمده استبە
 اين زمان از. ی سخن گفته استگير باج و ختريب روستاها و )اميراِن روستايی (خدايان هِد
 اين زمان با نام نا در از شاه مان. شود پيماِن آشوريان شناخته می عنوان هم بەنا بعد کشور مانبە

  . ياد شده استزو ايران
هوئيش  امير داتَە بَغ.  بەجايش نشستآزام درگذشت و پسرش   پ۷۱۶ در سالِ زو ايران

درصدد )  منطقۀ تربيزشايد(آندَيە و ) منطقۀ ميانه (َسگَرِتَيە بەکمک اميران) منطقۀ مراغه (ِدش
 با آهنا در کنار کوه نربدنا از تابعيِت آشور برآمد، آزا در   و بيرون کشيدن مانآزابرکنار کردن 

. نا را از تابعيت دولت آشور بيرون برد سلطنت نشست و کشور مان بەداَتە سبالن کشته شد، َبغ
. نا لشکر کشيد مان بەسارگون. استمداد کرد) سارگون دوم(از شاه آشور زو  پسر ديگر ايران

ز تنش برکندند و زنده پوست ا  سارگون زندهبەفرمودۀ  شد وگير دستداَتە شکست يافته  َبغ
 کە ديگر اميران حملی آذربايجان.  مردم بر دار کرده گرداندند هراساندِناش را برای الشه
سختی سرکوب شدند، هرکه در قيام شرکت کرده بود  بەمده است در کتيبۀ سارگون آاشاننامه

داوطلبانه تسليم  کە زنده پوست از تنش برکشيده شد و بر دار شد، و برخی زندهدستگير شد و 
  .سرزمينهای دوردسِت تابع آشور در شام تبعيد شدند بەشدند با خانواده

اََشە  اَيران«شکل درستشان شايد  کە امالی آشوری آمده است بەزو و آزا نامهای ايران
. معنای عدالت است کە بەاََشە تلفظ ديگری از اَرَتە است. بوده است» ُوهو اََشە«و » ُوهو

هوئيش ِدش يعنی :  نيز ايرانی است استدر اين سند آمده کە نامهای آباديهای آذربايجان
 ااست نيز خالًصنام يک کاوے آذربايجانی  کە داَتە َبغ. شهر خوب، سگرتيە يعنی سنگستان

نيز معنا » خدايیجمریِ قانون «. گوئيم» خداداد«اکنون  کە »عطيۀ خدا«معنای  بەايرانی است
آذربايجان  کە ها حکايت از آن دارند اين نشانه. است» قانون «بەمعنای» دات«دهد؛ زيرا  می

کو، آريائوکو، نامهای شبيه اين از قبيل َمزدائو. دمِ تاريخ سرزمين آريان بوده است از سپيده
تلفظ آشوری نوشته شده است نيز در  بەمهه کە ايشتائيکو، آريابوشتوش، و مشاری جز اينها

                                                                                                                               
اند  ناميده خوِد مردم اين سرزمين کشورشان را آرَمنِّيە می. ناميده شده است» آرارات«در تورات 

اند،  کرده هايشان با آشوريان از نام اور اَرتو استفاده می نامه آهنا در پيمان). يعنی آرياستان(
ابليان و آشوريان پارس را انشان می ناميدند در سند گونه کە کوروش بزرگ نيز بەآن سبب کە ب مهان

من بەجای اوراَرتو نام اصلی . بابليش خودش را شاه انشان ناميده تا برای مردم بابل قابل فهم باشد
  . ارمنستان گوئيم نيزآرمنّيە بعدها آرمنستان شد و اکنون. نويسم آن کشور کە آرمنّيە بوده را می
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 اند آمده است آذربايجان داده بەگزارشهای مربوط کە های آشوری فور در کتيبهو  بەاين زمان
اتولی و زمان در شرق ان در مهين. بودن بومياِن آذربايجان است) ايرانی( آريايی گر کە نشان

که تلفظ (روايان آريايی از قبيل کوشتاشپی، وينداشپی  نامهای فرمان بەاطراف درياچۀ وان نيز
زبان  دهندۀ پراکندگی قبايل ايرانی نشان کە خوريم، برمی) اَسَپە و وينداَسَپە است  گشتآشوریِ

  .در مناطق شرق اناتولی است
 آميز  خشونت سرکوبربايجان و لشکرکشی بەآذمناسبت کە بەئی سارگون دوم در کتيبه

داَتە و ديگر اميران ايرانی آذربايجان از خود   مردم آذربايجان و کشتار بغخواهانۀ  استقاللقيام
اتفاق سران و کالنتران و  بە)زو يعنی مهان پسرِ ايران(نا  شاه مان« کە  نوشته استبرجا هناده

پيشواز آمد و از سارگون  بەکردند در مرز را اداره می کشور وی کە مشاوران و خويشان و اميرانی
اتفاق مشاوران  بەاو شده است گرفته شود، و اين تقاضا را کە بەانتقام اهانتهائی کە تقاضا کرد

داَتە  نابودی َبغ بەديديم کە نا مهان بود  اين تقاضای شاه مان١.»بزرگ کشورش اجنام داد
اطاعت او  بەنا شاه مان کە ين افتخار بودههدف سارگون از نويساندن اين لوحه بيان ا. اجناميد

گران تاريخ ايران امهيت تاريخی دارد، زيرا  عنوان مطالعه بەدرآمده است، ولی منت آن برای ما
اساسش بر  کە هائی از يک نظام سياسی ايرانی در آن دوران دور تاريخ است بازگويندۀ جنبه
در  کە گونه د شخصی و خودرأيیِ شاه آنرأيی هناده شده بوده است نه بر استبدا مشورت و هم

زمان دو فرقه  اميران آذربايجان در آن کە شود معلوم میکە   اينديگر. کشور آشور بوده است
فرقه  اند، و يک آشور بوده بەزو و وابستگی دار سلطنت خاندان ايران بوده اند؛ يک فرقه طرف

مرزهای  کە اند شان آرمنّيە بوده ايهپيمانی با مهس  همالًخواهان جدايی از آشوريان و احتما
  .ديراِن کنونی بوده است زمان در کنار خوی و چال شرقيش در آن
نا  آباديهائی در جنوب مان کە نا گرفت آن بود نشاندۀ مان سارگون از شاه دست کە هبائی

 کە )اکنون اوسکو (اوشکايَەاو سپس بە. ضميمۀ کشور آشور کردکشور جدا کرده  را از آن
کوهستان گريختند، و او اوشکاَيە را  بەپيمان آرمنّيە بود لشکر کشيد، مردم اوشکايە از بيم او هم

پيرامون آن واقع  کە  آبادیِ کوچک۱۱۵ها و باغهای اوشکايە با  تاراج و ويران کرد و کليۀ خانه
ا آتش زد،  راه بود رسرِ زار و تاکستان و باغ بر مزارع و گندم هرچە آتش کشيد و بەشده بودند را

در . نصيب خدای آشور شده بود برجا هناد کە  جهادیمناسبت اين پيروزی بزرِگ بەئی و کتيبه
زنيهای مشاهبی در چندده آبادی در حاشيۀ  گزارشهای ديگری خرب کشتارها و ويرانيها و آتش
ون دست سارگکە بە  آناين آباديها پيش از کە غربی آذربايجان کنونی داده شده، و اشاره شده
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۱۲۶ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 خرب کاخهای شکومهندینابود شوند ازنظر آبادانی و زيبايی مهچون هبشت بودند؛ و از 
دست سارگون  بەخشم خدا گرفتار آمده بەدر اين آباديها برافراشته شده بود؛ و مهه کە دهد می

  .دست آمد بەدر دژهای تسخيرشده کە دهد  خرب میکالنی؛ و از ثروهتای شدندنابود 
 نا برخی آثار فلزی بازمانده از دوران مان. اند  متدن قابل توجهی بودهها دارای نايی مان

 کە تصويری. دهد نايی می ۀ مانرفت پيش ًتادر نزديکی سقز کشف شده است خرب از هنر نسبکە 
دوره بر جام زيبائی از مفرغ کشف شده است او را در رختی جملل  مهين بەنا متعلق از شاه مان
از يک هنرمند . بعدها شاهان ايران داشتند کە ان رختی استشبيه مه کە دهد نشان می

بر روی  کە  گلداِن بزرگی کە در برابرنائی نيز تصويری بر روی يک جام مفرغی کشف شده مان
رخت بلند . تار است يک کرسی کوچکی هناده ايستاده است و در حال نواخنت سازی شبيه سه

يش موی سر و ريشِ اين مرد هنرمند خرب از متدنی و زيبا و جمللِ او رخت ايرانی است، و آرا
نايی از  از سه اميرِ مان کە تصاويری. نا وجود داشته است در مان کە دهد  میرفته پيش ًتانسب

تا زير زانو  کە  بلندًتاهای نسب های آشوريان برايمان مانده است آهنا را در جامه نگاره سنگ
 اشانی از پوست کامل پلنگ يا يوزپلنگ و دوتئ هّبشان ُج يکی کە دهد رسد نشان می می
های نه کوتاه و  های مشاهبی از پوسِت شايد برب بر روی پيراهن بلندشان بر تن دارند، نيزه جبه

بلند برپا دارند، و دوتا اسپ را  نه بلند در دست دارند، شلوار بلنِد چسپان و کفش چرمينِ ساقه
اند هم  آشوريان از آهنا کشيده کە اين تصاوير. ندبر شاه آشور میکش بە پيشبا خودشان برای 

. شود های متدن و شهرنشينی در آهنا ديده می دهد و هم نشانه خرب از رشادت و دالوری آهنا می
مهين ا بە دقيقًرختها و مرداناند  آشوريان از ديگر اميران سرزمين ماد کشيده کە در تصاويری

بر . دهد  از مهسانی قومی و فرهنگی مردم منطقه میخرب کە اند، شکل و مشايل نشان داده شده
دارند،  در بر رخت شيک و نو کە بينيم نائی گروهی از مردان را می روی يک تشت مفرغی مان

اند، در  اند، موی ريششان را کوتاه کرده و آراسته موی سرشان را کوتاه کرده و با نواری بسته
اند و در حال رقص و   گرفتهدستاریپشان  کوتاه و در دست چدست راستشان نيزۀ چوبينِ

دهانش باز  کە شان يکی کە رسد نظر می بە.زدن است شان در حال بشکن اند؛ و يکی کوبی پای
. باال گرفته است ضمن رقصيدن با بقيه در حال سرود خواندن است بەاست و سرش را اندکی

اين نقش . نوروز باشدشايد  کە اين نقش يادآور يک روز جشن ملی است کە شود معلوم می
 اساس ۔دانيم میکە   کە ۔چناننائيان است خربِ گسترش فرهنگ شادزيستی در ميان مان

  .داده است فرهنگ ايرانی را تشکيل می
 کە دهد  پيکره نساختند، و اين خرب از آن میخدايشاننائيان معبد نداشتند، برای  مان



۱۲۷ ايران پيدايش

 شايد در آن زمان هنوز گرچە  است،رتشت بودهِگ برآمده از تعاليمِ زفرهنگ آهنا متأثر از فرهن
 کە دانيم، تنها قومی در جهان میکە  چنان. دين زرتشت در ميان آهنا رمسيت نيافته بوده است

خرب از  کە تا کنون هيچ اثر هنری. ساختند قوم ايرانی بودند  منیخداخانهبرای خدايانشان 
  .گاه يافت نشود د هيچناها يافت نشده است، و شاي خشونت بدهد نيز از مان

اند ولی اکتشافاتی در سرزمينشان صورت  ناها دارای متدن قابل ذکری بوده مانگرچە 
های  دانيم از نوشته شان می دربارهچە   آنشناختی دربارۀ آهنا برساند، و بەما را کە نگرفته است

غربی چندين دهه شناسان  باستان کە برای ما بازمانده است و چند تکه آثاری کە آشوريان است
  .اند پيش از اين از زير زمين بيرون کشيده

بعدها مغان آذربايجان از آهنا  کە  مردمی بودندنياگاننا  دهندگان سلطنت مان تشکيل
 شان ناها با حفظ سلطنت خودخمتار حملی وقتی پادشاهی ماد تشکيل شد مان. برخاستند

 اشاننامه کە قبيلۀ ديگر ان و آرياَزنتان و سههرودوت در کنار پارَتکاني .پادشاهی ماد پيوستندبە
دهندۀ اوليۀ احتاديۀ  عنوان يکی از شش قبيلۀ تشکيل بەرا نوشته، از مغان آذربايجانی نيز

مهۀ اين  کە کردهاز ايرانيان داشته تأکيد  کە هائی قبايل ماد نام برده است، و بنا بر شنيده
  ١.ندناميد ها از قديم خودشان را آريايی می قبيله

در . اند ناها بوده ۔ مهين مانشک بی۔آهنا اشاره کرده است  بەهرودوت کە ها اين مغ
 کە کردند ند، و ادعا می استاز نوادگان منوچهر کە کردند زمان پارتيان و ساسانيان مغان ادعا می

متولد ) نا بوده مرکزِ سلطنت مان کە درست در جائی(زرتشت در مهين منطقۀ درياچۀ اورمّيه 
آهنا با مهين ادعا متوليان دين زرتشت شدند و تا پايان دوران . ده و از قبيلۀ ما بوده استش

 شايد ادعای انتساب زرتشت. ساسانی منصب توليت دين را در احنصار خودشان نگاه داشتند
باسواد بودند کە   آنخاطر بەآهنا در زمان شاهنشاهی ماد کە قبيلۀ آهنا از آجنا ناشی شده بودهبە

اِن ماد بود، و اسناد آشوری نيز خرب از وجود گر حکومتۀ آهنا بيش از پيشينيرا از نظر متدنی ز(
کردند و در مراسم عبادی نيز  اوستا را تالوت می) دهد نا می دبيراِن نويسنده در دربار مان

ان معلمان و مربياِن دينیِ فرزندان خاندان سلطنتی ماد و هخامنشيان از مي. کردند  میپيشوايی
مغان در زمان پارتيان و ساسانيان احنصارکنندگان توليت دين بودند کە   ايندر. اند مهينها بوده

آهنا در زمان مادها و هخامنشيان  کە يقين گفت بەتوان رو می اطالعات کافی وجود دارد؛ از اين
 ايرانيان ترين مرکز دينی ترين و مقدس دانيم، کهن میکە  چنان. اند نيز موقعيت مشاهبی داشته

اينجا مرکز . نا بوده تأسيس شده است سرزمين اصلیِ پادشاهی مان کە در جائی) آذرگاِه شيز(
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. ياد شده است» آَترپاتيانو«در اسناد آشوری از آهنا با نام  کە بوده» آترپاتيکان«کهنِ قبيلۀ 
اند  کرده بوده جعل  در زمان ماد و هخامنشی اينهاخوِد کە قبيلۀ مغان بەداستان انتساب زرتشت

َپتوکَە و ارمنستان   ايران و ازمجله در کَت فالِت در مناطق غربیِچدانتا اواسط زمان هخامنشی 
دين «نويسندگان يونانی از زرتشت با صفِت مغ، و از دين زرتشت با نام  کە عموميت يافته بوده

ی ضمن سخن از در گفتار بعد. زيسته است  کە چند هزار سال پيشتر میاند ياد کرده» مغان
  .مغان بازخواهيم گشت بە و شاهنشاهی مادهوخشتَر
  



 

  ماد پادشاهی

گويند گروههای بزرگی از قبايل مهاجر  می کە نگاراِن غربی بر اين است رسم تاريخ
جاگير بعد وارد فالت ايران شده در خبشهائی از ايران  بەم  از اوائل هزارۀ خنست پآريايی
يکی احتاديۀ قبايل پارت در : احتاديۀ بزرگ را تشکيل دادندم سه   و تا سدۀ هشتم پشدند
شرق ايران؛ ديگر احتاديۀ قبايل ماد در آذربايجان و مهدان تا ری و اسپهان؛ و سوم  مشال

  .احتاديۀ قبايل پارس
 اندازه چە شود تا نگاران ايرانی نيز ناشيانه تقليد می توسط برخی از تاريخ کە اين سخن
درون فالت  بەزماهنائی چە مهاجرت اين سه دسته از قبايل ايرانی درە ک  ايندرست باشد و

 تاريخ ايران باستان گراِن پژوهششناسان و  باستان کە  گرفته است، موضوعی استاجنامايران 
 استوار است و بنياد  بیاند بر حدس و گماِن تا کنون گفته هرچە  آن اتفاق نظر ندارند؛ وبرسرِ

 خوانيم نگاران غربی می های تاريخ در بسياری از نوشته.  غربيان استسنِد تکرار سخناِن بی
ولی . اند  نبودهآريايیاند  م در غرب ايران سکونت داشته تا اواخر هزارۀ دوم پ کە اقوامیکە 

آيد کە اگر آريايی نبودند از چە   اين پرسش بەپيش میدارد؛ زيرا جدی اين سخن جای جدالِ
اگر  جور متدن و فرهنگی بودند و آثار برجا مانده از آهنا کدام است؟ ذات و نژادی و دارای چه

وارداِن خيالیِ اينها درآمدند زبانشان چە شد و اثرش را بايد در کجا  زير سلطۀ تازه خودشان بە
  جستجو کرد؟
کم از  توان ترديد کرد؛ و آهنا دسِت ها منی ها و گوتی ديديم در آريايی بودن کاشیکە  چنان

 لُرهای نياگان(ها  غيرآريايی بودن لولوبی. اند م در غرب ايران جاگير بوده زارۀ سوم پاواخر ه
کە   آنشناساِن غربی برای اثبات تالشهای کسانی از ايران.  استبنياد سخنی بینيز ) کنونی

 َبَرد؛ و گماِن هيچ جائی منی بەاند راه غربِ فالت ايران جاگير بوده اقوام غيرايرانی در مشال
در مشال و غرب فالت ايران از ديرباز و از زماهنای بسيار دوری اقوام آريايی سکونت کە  ناي

بدانيم اقوام آريايی از  کە شود اين گمان زمانی تقويت می. اند بيشتر قابل اثبات است داشته
را زماهنای دور در درون اناتولی نيز جاگير بودند و متدهنای عظيم خيتا و ميتانی و سپس آرمنّيە 

 کردهای نواحی غربی نياگانها را  نگاران غربی ميتانی  از تاريخبرخیحتی . تشکيل دادند
پشت سر اينها نيز آريان در درون  در کە ماَند پس جای جدال منی. دانند کردستاِن بزرگ می

  سياسیقدرِتکە   چوناند؛ ولی فالت ايران و ازمجله در آذربايجان و مشال ايران جاگير بوده



۱۳۰ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

اند، در اسناد بابِلی  رفته مشار منی بەرودان رقيبی اند، و برای دولتهای ميان  ذکری نداشتهقابل
  .م نامی از آهنا در ميان نيست و آشوری تا اوائلِ هزارۀ پ

زمين چندان پوچ است کە  فرضيۀ مهاجر بودن قوم ايرانی از جای ديگری بەدرون ايران
 قوم ايرانی با مهاجرت از بيرون فالت ايران و سرگذشِت. ارزش ندارد تا بەآن پرداخته شود

جا در هيچ خبشی از  برخورد با اقوام غيرآريايی در درون فالت ايران مهراه نبوده، زيرا هيچ
هند  کە بەآريانیکە   آنحضور اقوام غير آريايی در فالت ايران اشاره نشده است؛ حال بەاوستا

 وِدا ريگو برخوردشان با اقوام بومی هم در مهاجرتشان  بەمهاجرت کردند رخدادهای مربوط
قبايل ايرانی در درون فالت ايران  کە يیِ اندکیجابەجا.  بازتاب يافته استمهاَبهاراَتەو هم در 

در اوستا اثری از . اند نه با برخورد با ديگران مهراه بوده نه با کشتار يا ويرانی اجنام داده
هست برخوردهای کوچک ميان خود مجاعات چە  آنکە   بلشود، چنين برخوردهائی ديده منی

اند  مجاعات مهاجر ايرانی با بوميان آريايی داشته کە تنها نشانۀ برخوردی. ايرانی است
در زمانی از هزارۀ دوم پيش  کە تواند در ارتباط با مهاجرت آريان قبايل تورانی بوده باشد می

مشال  بەرهگذر  فالت ايران کردند و در ايندرون بەهای سيردريا کنده شده رخ از مسيح از کناره
در خاطرۀ مجعیِ . آهنا اشاره خواهيم داشت بەتر رود ارس و شرق اناتولی رسيدند، و پائين

اند، و  گذر اينها بوده برسرِ کە ايرانيان از اين رخداد نيز تأکيد بر ايرانی بودن بوميانی است
تا پيش ). های ديواپرست تورانی(ن جنگيدند با ايرانيا کە ديواپرستان نورسيده است بەاشاره

هيچ نشانی از هيچ ) عيالمی(جز قوم کوچِک خوزی  بەاز تشکيل پادشاهی ماد در فالت ايران
  .قوم غير آريايی ديده نشده است

گويند و عالقه  از مهاجر بودن مادها و پارسيان و پارتيان سخن می کە شناسان غربی ايران
درون فالت ايران بنامند، کليۀ  بەيخی مهۀ قبايل ايرانی را مهاجرانهيچ سند تار بی کە دارند
 برای يافنت اثری از اقوام غير آريايی در بيرون از خوزستان در درون فالت ايران اشانتالشه

ی در مناطق شناس باستانهای بشری در کاوشهای  از ساخته هرچە تا کنون. مثر مانده است بی
های  فالت ايران از هزاره کە دهد  نشان می استين بيرون آمدهخمتلف فالت ايران از زير زم

  .های گوناگوِن قوم بزرگ آريا بوده گاِه شاخه بسيار دوری نشيمن
گويند معلوم  م سخن می از مهاجر بودِن قبايل ماد در اوايل هزارۀ خنست پکسانی کە 

پراتوری نيرومنِد آشور سرزمين ماد در مهسايگی ام کە آورندياد  بەخواهند چرا منی کە نيست
منطقه بودند  بەوادران قرار گرفته بود، و اگر مادها در اوايل هزارۀ خنست پيش از مسيح تازه

واردان  ساکناِن اصلی اين سرزمينها اگر خودشان قدرت مقاومت در برابر تازه کە طبيعی بود
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عت بزرِگ ورود هر مجا. دامن آشوريان شوند بەنداشتند برای محايت از خودشان دست
 با جنِگ متجاوزانه و تاراندِن ساکنان اصلی و الًيک سرزمين مسکونی در قديم معمو بەبيگانه

وارد بودند بيرون   مادها مهاجران تازهچە چنان. گرفته است تصرف ممتلکات آهنا صورت می
ئی  هبانهدنبال هر  کە بە آشوريانياریِ بەراندِن آهنا از منطقه توسط بومياِن موهومِ غيرآريايی

کدام از منابع  ما در هيچ. گشتند امر بسيار آسانی بود اين سرزمينها می بەاندازی برای دست
  .بينيم آشوری از چنين رخدادی اثری منی

قدمت قوم کە سنی داشته باشند  آن بی کە خواهد شناسان غربی دلشان می برخی از ايران
اقوام غيرايرانی در کە   ايندليل عمدۀ. ايرانی در تاريخ ايران را مورد تشکيک قرار دهند

از  کە اند آن است آذربايجان و منطقۀ مهدان و کردستان و کوهستاهنای زاگروس وجود نداشته
بعد و در زمان هخامنشی هيچ نامی جز نام ايرانی در ميان مردمان اين  بەزمان پادشاهی ماد

 کە بايست داشتند ما می وجود میاگر قومی غير ايرانی در اين مناطق . مناطق ديده نشده است
ازآِن مردم اين  کە خورديم نامهای غير ايرانی برمی بە آينده دست کم سدۀدر خالل چند

 خودش را حفظ کرده باشد و در ها بوده باشد يا يکی از آباديهای منطقه نام غير ايرانیِ منطقه
اند اهل  دانسته  آريايی میمردم مشال رود ارس نيز خودشان راکە   ايندر. تاريخ ايران مباند

در اينجا زمانی مردمانی غير ايرانی  کە تاريخ اتفاق نظر دارند، ولی بازهم عالقه دارند بگويند
هيچ اثری از آنان در تاريخ بازمناند  کە کجا رفتند بەبگويند پس اينهاکە  آن بیاند،  جاگير بوده

 کە نوشتهدياکونوف . داده نشددست  بە هيچ نشانی از آهنا ماو در داستاهنای تاريخیِ
يعنی (و اقوام آسيای ميانه ) مردم جنوب کوههای قفقاز(ها و البانيها  پارسيان و مادها و سکَە«

ناميدند، و ديده نشده  خود را آريايی می) مردم مشال افغانستان و ازبکستان و ترکمستاِن کنونی
 ی زبانی منتسب باشند خويشنت راها يکی از ديگر گروهها يا خانواده کە بەاقوامی کە است

ونِد  پيش کە چندين نامِ شخصی در ميان مردم اين مناطق اشاره کرده بە؛ و»اين نام خبوانندبە
  ١.داشته است» آرَيە«

جز نيمۀ غربی  به(سراسر فالت ايران  کە توان برسر اين واقعيت جدال کرد کمتر می
اثبات . گاِه آريان بوده است  ندارد نشيمنياد بەتاريخ کە از ديرباز، و از زمانی) خوزستان

ها در  بنياِد غربی هرحال تا امروز اين فرضيۀ غلِط بی بەولی. خالف اين سخن از حماالت است
زبان  کە گروههائی از قبايل آريايی کە شود نگاران ايرانی نيز تکرار می ميان برخی از تاريخ

غرب و  بەم از شرق فالت ايران کوچيده پهای مشاهبی داشتند در آغاز هزارۀ  مشترک و هلجه
                                                 

 .۱۴۳تاريخ ماد، . 1
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 رود اَتَرک رحل منطقۀ پيرامونجنوب ايران رسيدند، و خبشی از آهنا نيز در ناحيۀ هيَرکانَِيە و 
اين فرضيه . نويسند در کتاهبای درسی ايران نيز می کە اين سخنی است. اقامت افکندند

ودی سه احتاديۀ ز   کە بەبايلی بودند مهان قمهاجراِن آريايی بەدرون فالت ايران کە گويد می
پيش از کە   اين غربی برسرگراِن پژوهشاصرار . بزرگ ماد، پارس و پارت را تشکيل دادند

توان  بنياد است؛ و منی اينها از قوم آريايی در درون فالت ايران خربی نبوده است اصراری بی
ها در ايران جاگير  ها و هزاره پيش از اين مهاجرهتای فرضی قبايل ايرانی سده کە ترديد کرد

دهد آريان  نشان می کە غرب فالت ايران وجود دارد در ميان آباديهای مشال کە نامهائی. بودند
 يکی از خدايان ايندرا کە دانيم ما می. اند در زماهنای بسيار دوری در اين سرزمين جاگير بوده

مسند  هند بردند، و تا امروز بر بەهاجر ممهين خدا را آرياِن. بسيار کهن اقوام آريايی بوده است
اين . اند در آذربايجان بوده کە آمده پاتيانايندرانام در اسناد آشوری .  خويش استخدايی

 کە شايد آن اقوامی. تواند از دورانی بسيار دور برجا مانده باشد  آريايی است میاخالًص کە نام
های مهين مردم بوده  اند دنباله ده شدهنامي) يعنی ديواپرستان(» ديوان«در اساطير ايرانی 

 نزد ايرانيان) یگر ويرانخدای خشم و ( قبايل آريايی، ايندرا درگيريهایباشند؛ زيرا از زمان 
در  کە  استآتَرپاتيانلفظ ديگری مشابه مهين لفظْ .  شدتبديلو بەديو مظهر شر و بدی بە

و بعدها آَترپاتيکان و آَترپائيگان  از قبايل آذربايجان اطالق شد، بەبرخی زمانی از تاريخ
است؛ و » پرستندۀ آذر/ نگهبان آذر«معنای اين واژه . نام خويش را از آهنا گرفت) آذربايگان(

دوران دور  بەتواند پس نام اين مردم نيز می. آذر از ايزدان قبايل آريايی بوده کە دانيم می
بعدها پرستش آذر را وارد دين  کە مغان. م تعلق داشته باشد هزارۀ دوم پ بەکم تاريخ، و دسِت

در  کە اند ها قبايلی در کتيبۀ داريوش بزرگ، مغ. اند  بوده کردند از مهين آريانَمزداَيسَنە
آذربايجان جاگيرند، و گاؤماَتە از ميان آهنا برخاسته و درصدد بيرون کشيدن سلطنت از دست 

  . و او را در جای خود خواهيم شناختهخامنشيان برآمده، و داريوش او را از ميان برداشته؛
رودان جاگير بودند در راه توسعۀ  در مشال ميان کە  آشوريان،م در اوائل هزارۀ پ

 های دوم و سومِ اين سده لشکرکشيهائی  گام برداشتند و در دههقلمروشان بەسوی مشال و شرق
با اشغال زمينهائی در آهنا .  دادنداجناممهدان و آذربايجان  بەگيری و چپاول منظور بردهبە

  .جنوب درياچۀ وان و غرب درياچۀ اوُرَمّيه دامنۀ مرزهای کشورشان را در مشال گسترش دادند
با تلفظ آشوری  (وائی پارس بەبعد در اسناد آشوری از کشور م های سدۀ هنم پ از نيمه

) ب تا شهرزوردوآ ناحيۀ سليمانيه و سنندج و ميان(در کردستاِن کنونی  کە ياد شده) وا پارُس
. بوده است) ، اميرِ روستايیکاوے(خدا  ه ِد۲۷ آبادی و ۲۷ئی از  واقع بوده و دارای احتاديه
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 آشور گزار باجم  های سدۀ هنم پ َنصَّر سوم يعنی نيمه يان در دوران سلطنِت َشلَمخدا ِدهاين 
 کە  سرزمينهائیرودان در نشينِ بسياری در مشال ميان  آباديهای آريايی اين زمانتا. بودند

حتی شهر . اشغال آشوريان درآمده بود بەدهند اکنون جنوب کردستان عراق را تشکيل می
پايتخت اداری و نظامی آشوريان شد نامش  کە ) کيلومتری مشال شهر آشور۱۰۰در (نينوا 

آشوريان اشغال کرده و بوميانش را  کە  باشد١۔ ناناُوهو۔مثالًسامی نيست، و شايد آريايی 
  بەنياگانپايتخت کردند نيز متعلق بەآشوريان تبديل کە يعنی حتی شهری. اند انده بودهتار

  .کردهای کنونی بوده است
سخن ) يعنی مادها(» آمادای«نصر سوم از قبايل   های برجا مانده از َشلَم نوشته در سنگ

نام  بەروا مانمهاجنا از يک فر. اند وائی جاگير بوده در مهسايگی شرقیِ منطقۀ پارس کە رفته
تلفظ » سارو   ارَتە«. شاه آشور داده است بەباج کە نام برده شده» شوردورا«امير » سارو   اَرَتە«

 ايرانی است، ايک واژۀ خالًص) سلطان عادل (خشتَر اَرَتە کە دانيم می.  استخَشتَر  ارَتە آشوریِ
توان  قاطعانه می. ه استاز فرهنگ دينیِ برخاسته از تعاليمِ زرتشت برآمد کە و صفتی است

فرهنگ برخاسته از تعاليم زرتشت در ميان مردم ) م های سدۀ هنم پ نيمه ( اين زماندر کە گفت
خشتَر را  لقبِ اَرَتە کە  اين کاوے؛ واين نقطۀ غرب فالت ايران نفوذ و گسترش يافته بوده است

  .اد بوده استبر خودش هناده بوده از پيروان تعاليمِ زرتشت و يکی از اميران م
 از قصرشيرين و  در منطقۀ هپناوریسرزمينهای واقع بەشرح لشکرکشيهای شاهان آشوری

اسنادی از آهنا برجا مانده  کە م مهداِن کنونی تا نواحی جنوب درياچۀ اوُرَمّيه در سدۀ هنم پ
گيريها است، ولی در هيچ جا از احلاق اين  ی و ختريب روستاها و بردهگر تاراجاست شرح 
 زيرا ايرانيان در غرب فالت با نيروی بسيار در. کشور آشور سخنی در ميان نيست بەسرزمينها

تلفات سنگينی در مقابله با ارتش بسيار  گرچە کردند؛ و برابر جتاوزات آشوريان ايستادگی می
 بەتابعيت و بردگیِ دولت آشور تن کە را نداشتند دادند ولی آمادگی آن رفتۀ آشور می پيش
منطقه است و  بە در لشکرکشیاشان ستايش پيروزيه۔اعموًم۔های شاهان آشور   نوشته.دهند

های  در دهه) شاه آشور(دوم » اَداد نيراری«. سازد چيزی از حقيقت را برای ما روشن منی
ها و گرفنت اسير و غنايم از چندين آبادی  سرزمين لولوبی بەم از چند لشکرکشی  پ۸۹۰ ۔۹۱۰

مهچنان » آشور نصيرپال«و » اتوکولتی نينورت«جانشينان او . آورده استميان  بەلولوبی سخن
گيری  اين سرزمينهای غربی ايران ادامه دادند و داستان باج بەاندازی های بعدی دست در دهه

                                                 
نانا در زبان کهن ايرانی لقبِ پدرِ مادر بوده است، و هنوز در زبان هندی و برخی مناطق بلوچستان . 1

  . پاکستان يک لفِظ زنده است
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. يادگار هنادند بەها  را بر لوحهاشانکردن شهره شان از ايرانيان منطقه و ويران گيری و برده
مناطق جنوبی درياچۀ اورميه و  بەم  پ۸۲۰ و ۸۳۰های  شکرکشيهايش در دههَنصَّر سوم از ل َشلم

 ۸۲۳در سال  کە پنجم» اََدد َشَمشی«. خاک و خون کشيدهنا سخن گفته است بەتاراجها و
های  در درون ايران مشالی تا دامنه» ماد «سرزمين قبايل بەسلطنت رسيد از لشکرکشيهايشبە

شش در يکی از اين جنگها  کە ميان آورده و گفته بە سخن۸۲۰  و۸۲۱جنوبی الربز در ساهلای 
در لشکرکشی . آتش کشيده است بە تن را اسير گرفته و چندين روستا را۱۲۰۰هزار تن را کشته و

اسارت گرفته و مشار بسياری روستا را ويران کرده و  بە سوار را۱۴۰ تن را کشته و ۲۳۰۰ديگری 
 ديگری در لشکرکشیِباز در . تارانده است) شايد الربز(درون کوهستاهنای پربرف  بەمادها را

در  کە سوم» اَداد نيراری«.  تن را کشتار و مشار بسياری را اسير کرده است۱۰۷۰ناحيۀ مهدان 
 ميان آورده بەسرزمين مادها سخن بە نشست نيز از چند لشکرکشیمششی اددجای  بە۸۱۰سال 

مادها  کە نوشتهجنوب قزوين پيش رفته است، و م تا ناحيۀ  تا ساهلای خنسِت سدۀ هشتم پکە 
  .اسارت گرفته است بەرا کشتار کرده و

 کە اند اند نشان داده  برجا هنادهاشانمناسبت پيروزيه بەشاهان آشور کە هائی نگارهدر 
شدند با اره   وقتی مغلوب و اسير می راورزيدند برابرشان مقاومت می در کە ه کسانیچەگون

شکنجه  بەکردند تا بريدند و زير آفتاب رها می شان را می؛ دستها و پاهاکردند تکه می کهت
تازيانه  بەخواباندند و کردند و برهنه بر روی زمين می  را در زجنير میاشانمبيرند؛ دستها و پاه

کف دستها و کە   آنکردند و مرد را پس از ئی بر زمين می دادند؛ نيزه زدند تا جان می می
درونش فرو برود و او  بەنشاندند تا نيزه ند برهنه از مقعدش بر روی نيزه میبريد پاهايش را می

  پدر و پسر و برادران را در کنار هم برهنه برسرِالًمعمو. شکنجه مبيرد بەگونه برسرِ نيزه اين
روز درد شديد  نشاندند تا مهگی شاهد شکنجۀ يکديگر باشند و پس از يکی دو ها می نيزه

 کساِن الًاند معمو شده مجعی نشان داده گونه دسته اين کە هائی نگارهدر . کشيدن جان بدهند
 از آتش افکندن در شهرهای مغلوب نيز از خودشان هائی نگاره. ند استچند خانداِن خويشاوند

ارعابی  چە شان با در لشکرکشيهای جهادگرانه کە آيندگان نشان دهند بەاند تا بازگذاشته
 گزار باجاطاعت خودشان درآورده  بەپرستش خدای خودشان و بەمردم را کە اند خواسته می

مجعی در برابر ديدگان پدر و مادراِن  کودکان را دسته کە دهد  نشان میهائی نگاره. خويش کنند
گروهی مرد و زن را  کە دهد  نشان میهائی نگاره. اندازند مياِن خرمن آتش می بەشان دربندشده

. اند اند و در هيزمها آتش افکنده  هيزم ايستاندهروی خرمنِبسته شده بر  هم بەبسته و دست
. اند  بازهنادهها نگارهدر  کە شان بود های معمولی بريدن دست و پای اسيران با اره از شيوه
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شوند را با دامنهای از جلو  بردگی برده می کە بەشده اسير و دختراِنزنانتصاوير صِف دراز 
آهنا در هنگام  بەمعنای جتاوز جنسی کە بەاند، تاده نشان دادهشده و راهنای بيرون اف داده چاک

 اشانسان دامنه مهين کە بەشوند می سال ديدهن و س در ميان اينها دختران کم. استاسارتشان 
؛ کە يعنی کودکان را نيز مورد جتاوزِ  بيرون افتاده استاشاناند و راهن را از جلو چاک داده

  بر روی ديوارهای کاخها و معبدها بازمانده استها نگارهز اين بسياری ا. اند جنسی قرار داده
گشا بوده  اند و برايشان منظرۀ دل برده شود خاندان شاهی از ديدن آهنا لذت می معلوم میکە 

دوست  کە دوست آشوريان از زن و مرد و کودک است  است؛ و اين بازگوکنندۀ روحيۀ خشونت
بر روی نيزه نشانده شده يا دست  کە  انساهنائی باشنداويرِتصگر  اند شب و روز نظاره داشته می

اند؛  اند و در حال سوخنت زنده بر روی خرمن آتش ايستاده شود يا زنده و پايشان با اره قطع می
شکنجۀ  بەشايد در دينِ آهنا نگريسنت. اند مورد جتاز جنسی قرار گرفته کە يا دختران و زنانی

انگيزی  های چندش  ثواب داشته، وگرنه نقش کردن چنين نگارهمهدينِ آهنا نبودند کە کسانی
  .توان توجيه کرد ديگری منی بەگونۀ گاهها را های کاخها و عبادت بر ديواره

های شاهان آشوری بازمنوده شده است، با اطمينان  ها و نوشته چە کە در نگاره بنابر آن
 جز تاراج و ئی ونه هدف متدنیگ  هيچآهناکدام از لشکرکشيهای  در هيچتوان گفت کە  می

پس از کشتار مهگانی و  کە اند  بسياری نشان دادههای نگارهدر . شود ی ديده منیگر ويران
اند را  زنان و کودکان کە ماندگان اند بقايای زنده  از تاراج اجنام دادهپس کە زنیِ آبادی آتش

. آشور بربند بەعنوان بردهبە اند تا صف کرده بەگردن و برهنه در دنبال اسپانشان زجنير بر
پايتخت  بەکفش در غل و زجنير طی کنند تا راه دراز را با پای پيادۀ بی کە اسيران جمبور بودند

  .خدا تقديم شوند بە بەعنواِن قربانیآشور و کنار معبِد خدای بزرگ آشور برسند و
روستايی از کوچاندن مجاعات های بازمانده از شاهان آشور،  ها و نوشته بنابر نگاره

های   ديگر نيز از شيوهه از جاهایشد  آهنا با مجاعاِت کوچاندهگزين کردِني و جاسرزمين بومی
نفع  بەاند تا ترکيب مجعيتی را داده هرجا برايشان امکان داشته اجنام می کە  بودهآهنامعمولی 

ند و مردم کرد در مواردی نيز مهۀ مردم يک آبادی را کشتار می. قدرت خودشان برهم بزنند
 اطاعتشان درآمده بودند از حمل خودشان کوچ داده از آن بەپيش کە  ديگر را جایيک آبادیِ

  .کردند جاگير میافتاده در ميان آباديهای بيگانه،  جای آهنا، و غريببە
 کە باره برای ما برجا مانده است اين آشوريان در ها و گزارشهای بسياری از خوِد نگاره

گيری  جهاد برای نشر دين و باج. جهاد در راه نشر دين خدايیِ خودشان استظاهرِ سخن بر سر 
آشوريان مردمی . از مردمِ آباديهای تسخيرشده اساس و بنياد مهۀ لشکرکشيهای آشوريان است
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خو و مؤمن بەخدا و تعاليمِ دين خودشان بودند، و مهين ايمان پاِک آهنا مسبب  بسيار دين
پيش . لرزاَند انديشی را می کە بازخوانیِ آهنا پشت هر انسان نيکچندان جنايتهای بزرگی شد 

  .از اين گفتيم کە مهۀ شاهان آشور پيامربان برگزيدۀ خدای خودشان بودند

  ديائوکو

آورد  اندازيهای آشوريان بر مردم غرب فالت ايران وارد می دست کە مصائب و رجنهائی
برابر آشوريان  ا از زمين و هويت مردم درکرد ت پيدايش يک احتاديۀ نيرومند را ايجاب می

 زيستند و جو بودند، در جتمعات کوچک و بزرگشان می ايرانيان مردمی مساملت. حفاظت کند
اندازيهای   زندگی آهنا را با دستشان مشغول بودند، ولی آشوريانْ یرپرو دامکشاورزی و بە

  .کردند زدند و آسايش را از آهنا سلب می مداوم برهم می
م نيروهای آشور مصروف مقابله با هتامجات دولت آرمنّيە در ناحيۀ   پ۷۷۰ دهۀ در

مهسايگاِن ايرانیِ آرمنّيە در شرق و (» وائی پارس«و » نا مان«با شاهان  کە درياچۀ وان بود
تصرف دولت  بەپيشترها کە زمينهای آرمنّيە را کە وارد پيمان احتاد شده و درصدد بود) جنوب

پديد پشت مرزهای مشالی آشور  تالش آرمنّيە خطر بزرگی را در. د بازپس گيردآشور درآمده بو
جنگهای آشور با آرمنّيە برای قبايل غربِ ايران امهيت بسيار داشت، زيرا آهنا را .  بودآورده

برای مدتی از جتاوز آشوريان مصون نگاه داشت، و در اين فاصله احتاديۀ نيرومندی را تشکيل 
 ی با تلفِظ آشوریِمردی کە او را تاريخ بەنام بزرگهربی ر  بەنگام قبايل ماددر اين ه. دادند

و خنستين سلطنتشان را با مرکزيت ) م  پ۷۶۰دهۀ (شناسد تشکيل احتاديه دادند   میديائوکو
و اکنون (شود  می» داَنە َهمه«و » َتَنە مهَه«تلفظ نوترش  کە َهنگَمتاَنە.  تأسيس کردندهَنگمَتانَە
  .است» مرکز مهگان«معنای  بە)وئيممهدان گ

مهين شکل آمده است؛ و  بەنام ديائوکو هم در اسناد آشوری و هم در گزارش هرودوت
  باشد؟ چە تواند اما تلفظ درست اين نام می. درست باشد کە تواند هردو تلفظ منی

ن بزرگابرخی از  کە  چندبار آمده استوُهوکَەدر گزارش رخدادهای زمان هخامنشی نامِ 
نام . آن مراجعه کردبە کە شود  نام ديائوکو میدرسِت  شکلِ يافنتِدرصدِد. اند ايرانی داشته
و » َديَو«ديائوکو از کە   اينتصور. ترکيبی از ُوهوکَە و يک نامِ ديگر باشد کە تواند ديائوکو می

را  ان آنتو  مینيز،. رسد نظر می بەخردپذير) َديَو ُوهوکَە(ترکيب شده بوده است » وهوکَە«
  .خواند» َديَوآکاش«را  دانست وآن) ملکوت/ آمسان(» آکاش«و » َديَو«ترکيبی از 
او از  کە توان گفت ، می»چه َديَو آکاش«باشد و » َديَو ُوهوکَە« چە هرحال، اين نام به
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 فََرَورتيش کە ولی نام پدرِ ديائوکو. هنوز القاب کهن آريايی را با خود داشتند کە ئی بوده قبيله
نظر  بە.شود ادا می )فََرَوَهريعنی (مهين لفظ  بەبوده معنائی آشکار دارد و تا امروز هم کم و بيش

م بوده  پ  در اوائل سدۀ هشتمالًاحتما کە  ۔پدرِ ديائوکو۔تا زمان تولد فرورتيش کە رسد می
ترش آئينِ زرتشت در ميان ايرانيان اين منطقه گس بەتعاليم زرتشت و اصطالحات دينی مربوط

  .دهد  میرخداد اين  يقينی دربارۀ فرورتيش خربِلقبِيافته بوده، زيرا 
ديائوکو پسر  کە نوشتهاز روايتهای ايرانيان شنيده بوده است کە چە   آنهرودوت بنابر

مادها برآن . مشاری تشکيل شده بود ئی از ماد بود و ماد از آباديهای بی زاده َورتيْش بزرگ فَر
کردند از گردن  روايی می  سال بود در آسيا فرمان۵۲۰ کە آشوريان رايوغ بردگی  کە شدند

هربی خويش برگزينند و سلطنت ر  بەديائوکو را کە آن شدند لذا بر. آزادی برسند بەبيندازند و
 کند گی انتخاب ديائوکو توسط سران ماد اشاره می بەچەگون هرودوت سپس١.او بسپارند بەرا

  .ئی است  قبايل برای انتخاب رئيس در هر احتاديهسراِنداستان تشکيل اجنمن کە 
 دربر  راسرزمينهائی چە  داشته وئی دامنه چە ديائوکو تشکيل داد کە ئی احتاديهکە  اين

 آذربايجاِن کنونی  در غربِ اين زمانولی در. طور قطع چيزی گفت بەتوان گرفته است، منی می
از جنوب با آشور و از  کە وجود داشت» نا نما«نام  بە نيرومندًتايک سلطنِت حمدود اما نسب

ت در مهسايگی ناين سلط.  شناختيمگذشتهرا در گفتار  غرب با آرمنّيە مهسايه بود، و آن
زيهای اندا  دستکە در برابر  آنديائوکو برای. ديائوکو ايجاد کرد کە بودشده ئی واقع  احتاديه

 نام زو ايرانآشوريان نامش را  کە نا  داشته باشد با شاه مانخبش آشوريان محايت اطمينان
  .اند وارد پيمان دوستی و محايت متقابل شد نوشته

سرزمينهای جنوبی  بەصدد گسترش قلمروشان در مشال بەم آشوريان  پ۷۴۴در سال 
شاه آرمنّيە از آهنا شکست يافت و .  بود لشکر کشيدندآرمنّيەجزو قلمرو  کە درياچۀ وان

 دنبالِ آن، شاه آشور بە.تصرف آشوريان درآمد بەديگربارهان سرزمينهای جنوبی درياچۀ و
ديد ناچار از پيمان آرمنّيە  مقابله با وی منی بەخود را قادر کە نا نا لشکر کشيد، و شاه مان مانبە

 پس از آن درصدد گسترش ۔نا شاه مان۔زو  ايران. اطاعت شاه آشور درآمد بە شد وبيرون
سرزمين  بەسال آشوريان در مهين. تصرف درآورد بەفيدرود راقلمروش در آذربايجان تا درۀ س

تاب  کە وائی مردم پارس. لشکر کشيدند) ناحيۀ سليمانه و شهرزور (وائی پارسنشينِ  ايرانی
آشوريان . درون کوهستان گريختند بەمقاومت در برابر آشوريان را نداشتند آباديها را رها کرده

 از سوی اميریوائی را ضميمۀ کشور آشور کردند و  پارسآباديها را ويران کردند و سرزمين 
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های  وراِن اسيرشده و رمه  سوم از بردن پيشهَنصَّر پلتيگالت در کتيبۀ . خودشان برآن گماشتند
سرزمينهائی  بەوائيها آشور، و از کوچاندن مجاعاتی از پارس بەنشين وائيهای کوه اسپاِن پارس

 نياگانتوان تصور کرد  که می(م خرب داده شده است   پ۷۳۸در مشال سوريه کنونی در سال 
  ).کردهای کنونی سوريه بوده باشند

 نا مانديائوکو مهپيمان شاه . وی در خاک ماد برآمدندَر آشوريان پس از آن درصدد پيش
هدف از اين . پيمانی توجه نکرد اين هم بەرفت؛ ولی شاه آشور مشار می بەمتحد آشور کە بود

 در هر الًآهنا معمو.  بود خدايشان گسترش دينِ،گيری وه بر تاراج اموال و برده عال،لشکرکشيها
های  داشتند و پيکره  برپا میخدايشانکردند معبدی برای  تصرف می کە ايرانی آبادیِ

آثار اين . پرستش آهنا کنند بەشدگان را جمبور افراشتند تا مغلوب آن برمی خدايانشان را در
مناطق  توان در اند را می  آوردهاشانه ا شاهان آشور با افتخار در کتيبهخربش ر کە ها خداخانه

 سال باجهای گزافی بر در اين. کوهستانی غرب ايران تا نزديکيهای شرق بغداد کنونی ديد
 در اين لشکرکشيها از اشانمناسبت پيروزيه بەآشوريانچە   آنبراساس کە ۔مادها حتميل شد

) ؟ ُتن۱۵( تاالن ۵۰۰سنگ الجورد، و) ؟ ُتن۹( تاالن ۳۰۰ بود از  عبارت۔اند ياد گذاشته بەخود
 سر باززدند؛ کالنمادها از پرداخنت اين باجهای  کە شود  ولی معلوم می١.مصنوعات مفرغی

. تاراج و کشتار زدند بەماد لشکر کشيدند و دست بە آشوريانديگربارهسال بعد  زيرا سه
آتش  بەطی آن آشوريان چندين آبادی را کە  صورت گرفتآنلشکرکشی ديگری نيز پس از 

  .های بزرگ بز و ميش را از ايرانيان باج گرفتند هزار اسپ و رمه ۵کشيدند و 
 احتاد پيماِن جديد متوجه آرمنّيە شد و با شاه آرمنّيە  يک متحِد يافنتِديائوکو درصدِد

جنوب درياچۀ آرمنّيە دمشن سرسخت آشور و درصدد بازگيری سرزمينهای خويش در . بست
اين سرزمينها  بەم لشکرکشی آرمنّيە  پ۷۱۶در سال . آشوريان اشغال کرده بودند کە وان بود
داشت و چند دژ آشوری در جنوب  دربر جنگ در ابتدا برای آرمنّيە پيروزيهائی اين. آغاز شد

  ولی. آرمنّيە درآمد و نيروهای آشوری از منطقه تارانده شدند نيروهایتصرف بەدرياچۀ وان
گرفته بود باز کە ودی در لشکرکشی بزرِگ آشوريان شاه آرمنّيە شکست يافت و زمينهائی راز بە

  .از دستش بيرون رفت
داَتە و نابودگریِ او در لشکرکشی شاه  قيام بغ بەنا، پيش از اين، ضمن سخن از کشور مان

 و تشويق ديائوکو صورت حتريک بەداَتە و يارانش قيام َبغ کە رسد نظر می بە.آشور اشاره کرديم
. داَتە شاه آشور خشم خويش را متوجه ديائوکو کرد دنبالِ نابودگری َبغ بەگرفته بوده است؛ زيرا
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ترين دمشنِ آشور بود نيز مزيد بر خشم شاه آشور  سرسخت کە احتاد ديائوکو با دولت آرمنّيە
 نوخاسته را از نيروی ماد لشکر کشيد تا خطر اين بەسارگون دومم   پ۷۱۵در سال .  بودشده

 اش  افراد خانواده مهۀرا با سارگون وی. اسارت درآمد بەديائوکو شکست يافته. ميان بردارد
در .  بەيادگار هناداش هنبشت سنگ را در بزرگ و اين پيروزی  تبعيد کردشامدر » محات«بە 

 تن از ۴۶مجله سرزمينهای ماد گروههای بزرگی از مادها از بەهای بعدیِ سارگون دوملشکرکشي
. اسارت او درآمدند و چندين آبادی توسط او ويران شد بە)اميراِن حملی/ ها کاوے (خدايان ِده

 احلاق زمينهای ماد بەاو لشکرکشیحال  با اين. اش برای ما برجا هناده است اينها را او در کتيبه
ل و هويِت ايرانیِ  باشد استقالهبائیهر  کە بەاجناميد؛ زيرا مادها مصمم بودند آشور نهبە

 اکتفا کرده خاک ماد را ختليه پيشينی گزار باججتديد پيمان  بەشاه آشور. خويش را حفظ کنند
ميل خودشان  بەگزارش وقايع را آشوريان گرچە  قدرت مادها است، وگر نشاناين موضوع . کرد

 مادها سخن ئی ديگر بوده است؛ زيرا آشوريان وقتی از گونه بەاند ولی واقعيت امر نگاشته
ترين نقاط ماد در تصرف  ولی خبشهائی از غربی. نامند می» مادهای نيرومند«گويند آهنا را  می

های سارگون خرب از  شد؛ زيرا در نوشته نشانده اداره می توسط اميران دست کە آشوريان بود
نها داده اين سرزمي بە کنونیسوريه و فلسطينِشهرهای شام در کوچاندِن مجاعاتی از مغلوبينِ 

هرکدام دارای يک امير  کە ۀ ايرانیِ مهسايۀ کشورِ آشور آبادی در اين منطق۲۶نام . شده است
از ويران کردن کاملِ بسيار . اند  آشور بودهگزار  کە باجنشانده بوده در کتيبۀ سارگون آمده دست

های ايشان افکندم آتش در کليۀ آبادي«: اند نيز خرب داده است آمادۀ اطاعت نبوده کە از آباديها
  .» خاکستر کردمهای بە تپه و آهنا را تبديل
طور کامل در قلمرو آشور قرار  بە آذربايجاِن کنونینيمۀ غربیِ کە رسيد نظر می بەاکنون

برای بقيۀ آذربايجان و سرزمينهای ماد  کە گرفته است و شاه آشور از آجنا خواهد توانست
نا را خبشی از قلمرو خويش حمسوب  اکنون مان  کەسارگون دوم. اقدام نظامی اجنام دهد

اين ناحيه کوچاند و در  بەرا) اسرائيل بنی(» عربی«سال بعد مجاعاتی از قوم  کرد يکی دو می
يادگار اين دوران  کە بايست نامش آشوری است می کە )شهرِ آب(اورَمّيه . آجنا اسکان داد

سرزمينهای نواحی (ق عراق کنونی آباديهای بسياری در مناطق کوهستانی شر. بوده باشد
  اين زمانگاه قبايل آريايی بود تا پيشترها نشيمن کە )ماورای شرقی دجله در شرق بغداِد کنونی

از مناطق  کە  و آرامیکنعانیدر لشکرکشيهای شاهان آشور از بوميان ختليه شده بود و مجاعات 
 مجاعاتی از آشوريان نيز. داشتند شام کوچانده شده بودند در اين سرزمينها اسکان گوناگوِن

. کلی برهم زده شده بود بەاين مناطق کوچيده اسکان يافته بودند و ترکيب مجعيتی منطقهبە
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 هتی شدند و ۀ بومیمنطقه نيز در ساهلای بعدی از سکنبقايای آباديهای آريايی در اين 
جای بوميان  بەن و فلسطين و اطراف رود اردشاممجاعات کوچانده شده از کلده و بابل و 

از مجعيت بومی هتی  کە های آشوری نامهای آباديهای متعددی در کتيبه. اسکان داده شدند
مهه در اين  کە جايشان اسکان داده شده بودند آمده است بەشده و مجاعات کوچانده شده

  .منطقه قرار دارند
 بودند، و در بردگان کامل کرده بەکوچاندند را تبديل از جائی می کە آشوريان مجاعتی

بر اين مجاعات  کە شد شدند يک پادگان کوچک آشوری دائر می اسکان داده می کە زمينی
 الًمعمو کە خوردند و درآمدشان کردند و نانی می کرد، و اين مجاعات کار می نظارت می

 مجاعاِت کوچانده گاه جديِد سکونت. شد پايتخت آشور منتقل می بەحمصوالت کشاورزی بود
گرفتند  آشوريان هرجا را می. گاه بود  يک زندان بزرِگ باز را داشت و بيگاریشده حالت

 دادند تا نام اصليش نزد مردم فراموش شود و قبالۀ تاريخيش آن می بەدرنگ نام آشوری بی
  .شودنام ملک آشور ثبت بە

م از حد   ماد در سدۀ هشتم پسرزمينهای داخلیِ بەجمموعۀ لشکرکشی آشوريان
نتوانست کە قدرت مادها را قصد گرفنت غنايم و سبايا جتاوز نکرد، و  بەگرانه تيورشهای غار

ايرانيان آمادۀ . کلی از هم بپاشاند بەديائوکو تشکيل داده بود را کە ئی شکند و احتاديهدر هم 
کار آزادسازیِ  بەآشور برگشت مادها دست بەسارگونکە  مهين.  نبودندياناطاعت از آشور
 اميراِن بەسارگون گرفته کە شدند پائينی اد در ناحيۀ زابِی در غرب مسرزمينهای ايران

ماد لشکر کشيد، چندين آبادی را در  بەديگربارهسارگون دوم . نشانده واگذار کرده بود دست
 چنين  استيادگار هناده بەاو کە ئی ولی از منت نوشته. شاهان کنونی ويران کرد ناحيۀ کرمان

  درعينتندپيروزيهائی نائل آيد؛ زيرا با ابراز خشمی  بەخاک ماد نتوانسته در کە آيد برمی
گونه از مادها ياد  گويد، اين  خاکستر سخن میهای بەتپه از تبديل کردن چندين روستاکە  اين
  ١.»آور شدند کوهها و بياباهنا روی بەزنان  راهمهچون کە مادهای نيرومند«: کند می

جو  ايرانياِن مساملت کە  بودچندانۀ آهنا رفت شپيافزارهای  نيروی ارتش آشور و جنگ
شدند مردم آبادی زن و  آبادی نزديک می بەوقتی آشوريان. توان مقابله با آهنا را نداشتند

زدند، و وقتی آشوريان آبادی را تاراج  کوه می بەوزن و هبادار را برداشته  و اموال کمها بچه
 زندگی را از سر ديگربارهگشتند تا  آبادی برمی بەيزرفتند اينها ن سوزاندند و می کردند و می می

  . آباد کنندديگربارهگيرند و روستا را 
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آشوريان در آباديهای ايرانی کرده بودند قبايل ماد را بيش  کە جنايتهای بيرون از وصفی
  گرچە بەايرانيان.  حفاظت کنندآهنااز پيش متحد کرد تا از موجوديت خويش در برابر 

ريزی  جو بودند و اهل خشونت و جنگ و خون شان مردمی مساملت  و قومیخصيصۀ نژادی
 تا از آموزندداری و آئين نربد  سالح کە کرد می  شانلی جتاوزات آشورياِن خشن جمبورنبودند، و

بايست در  می کە  مهگانی نيز ضرورتی بودمهبستگیِ. هويت و موجوديت خويش دفاع کنند
  .بدتشکيل احتاديۀ قبايلی منود يا

مهنام پدرِ ديائوکو بود  کە رهرب احتاديۀ قبايل ماد پس از ديائوکو مردی از خاندان او بود
فرورتيش پسر ديائوکو بود و پس از پدرش شاه ماد  کە نوشتههرودوت .  نام داشتفرَوَرتيشو 

شوری اين احتاِد ضدآ بە نيز۔که تا اين اواخر تابع آشور بودند۔) لُرهانياگاِن (ها  پی الی. شد
هدفش آزادسازی سرزمينهای اشغالی  کە يهسارگون برای در هم شکسنت اين احتاد. پيوستند
رو شدند، او در جنگ کشته شد و  ايران لشکر کشيد، ايرانيان دالورانه با او روبه بەايران بود

  ).م  پ۷۰۵سال (آشور برگشتند اش با دادن تلفات بسيار بە خورده ستلشکريان شک
 کشنت رفت و جهادگرانش بەدر حين جهاد کە ستين شاه آشوری بودسارگون دوم خن

 اشانجنگيدند و جنگه  آشور میخدايشانآشوريان برای  کە از آجنا. سختی شکست يافتندبە
ناميدند، و هدفشان حتميل دين خودشان بر مردم مغلوب بود،   میخدايشانرا جهاد در راه 

 آشوری فتوا )فقيهاِن (سارگون تلقی شد و کاهناِنمثابۀ ناخشنودی خدا از  بەکشته شدن سارگون
) پسر سارگون (سينحاريباکنون . سپاری برگرفته شود خاک بە او برایالشۀنبايد  کە دادند

با طرح موضوع  کە ان از ايرانيان ترسيده بودداو چن کە رسد نظر می بە.جانشين پدر شده بود
وسيله توجيه کند و  اين بەری از مادها راگي خودداری از انتقام کە خشم خدا بر پدرش خواست

پدرش در مشال  کە ساز را او از بيمِ مادها شهری تازه. اندازد نهاه ر   بەجنگ ديگری با مادها
 در سرزمين ايرانيان بود و بوميانش کوچانده شده کە ۔چوننينوا برای پايتخت ساخته بود 

  .ار داد نينوا را پايتخت آشور قرديگرباره رها کرد و ۔بودند
 در مهسايگی آشور مطرح شدند و سياست نيرومندعنوان يک قوم  بە مادها اين زماناز

 مناطق پشت مرزهای شرقی آشور را از ساکنان بومی ختليه کرده کە دولت آشور برآن قرار گرفت
برای اين . هم بزند بەجای آهنا مجاعات غير ايرانی اسکان دهد و ترکيب مجعيتی منطقه رابە

نوار غربیِ واقع در بيرون از احتاديۀ  کە آباديهای کوهستانی زاگروس بەلشکرکشيهائیمنظور 
آتش کشيده  بە گرفت و گروههائی از مردم منطقه کشتار شدند و آباديها و مزارعاجنامماد بود 

از شام و فلسطين کوچانده شده بودند در  کە  و اسرائيلیکنعانیشد، و مجاعاِت مغلوبِ 
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  .ی اسکان داده شدند، و حتی نام آباديها نيز تغيير داده شدآباديهای اشغال
. خاک اصلی ماد لشکرکشی کنند کە بەگاه جرأت نکردند پس ديگر آشوريان هيچ از اين

پی و شاه ماد  ميان شاه الی کە لشکر کشيد تا احتادی) لرستان کنونی(پی  الی  بەسينحاريباما 
پيمان شده   هم)عيالم(خوزيە پيش از اين با شاه  کە یپ برقرار شده بود را بشکند؛ ولی شاه الی

پی را  شاه الیکە   آن برایسينحاريبرو شد؛ و تالشهای  به  با او روخوزیکمک نيروهای  بەبود
 خوزيەشاه  کە اه افتادر  بەاثناء در بابل قيام ضد آشور در اين. جائی نرسيد بەمطيع خويش کند

رودان  درون ميان بەتوجه خويش را کە اريب جمبور شدسينح. کرد بانی می پشتی از آن نيز
). م  پ۶۹۰حوالی سال ( فرونشاند  با خشونِت بسياراو شورش مردم بابل را. برگرداَند

رودان اجنام داد خشم مهگان را برضد او برانگيخت، و  او در ميان کە آميزی اقدامات خشونت
در نينوا مشغول » نينورتا«در معبد  کە م قربانی يک کودتا شد، و در حينی  پ۶۸۰او در سال 

 پسرانش برسر تصاحب مقام سلطنت آغاز پس از او جنگ خانگیِ. دادِن قربانی بود ترور شد
نام  بەنواحی کوهستانی مشال آشور گريختند، و يکی از آهنا بەشد؛ دوتا از آهنا شکست يافته

 در نيان ميمون بود ضعف و فترتیبرای ايرا کە  اين رخدادآمِد پی. سلطنت رسيد بەاَسَرحَدون
  .سبب اختالفها در ارتش آشور پديد آمد کە بە بودکشور آشور

ئی از قبايل  گاه شاخه م سکونت  رود ارس در سدۀ هشتم پسرزمينهای مشالیِ
های سيردريا  روزگاری از کناره کە  بود)توران/ از قبايل توَريا (»َسکَە« بە زباِن موسوم ايرانی

های يونانيان از اينها با  هدر نوشت. منطقه رسيده بودندند و در پاياِن مسيرشان بەکنده شده بود
اينها با دور زدن دريای مازندران و  کە اند يونانيان نوشته. اسکيت ياد شده استنام 

 ولی چنين فرضی .اند  بەمنطقه رسيده بودهدرنورديدن منقطۀ قفقاز و گذشنت از دربند قفقاز
 و علت نادرست بودن اين فرضيه اشاره کرديم بەاين ت باشد، و پيش ازدرس کە تواند منی

بايست کە با درنورديدِن سرزمينهای مشالیِ ايراِن کنونی بەمنطقه رسيده  گفتيم کە آهنا می
ئی از آهنا جدا شده راه  م در اين قبايل انشعاب افتاد و شاخه در نيمۀ های سدۀ هشتم پ. باشند

ند در اسناد آشوری با نام در مشال رود ارس بود کە از آهنا.  گرفتندشرق اناتولی را در پيش
مريها در تورات  گوم. مِری گوم کە بەشرق اناتولی رفتند با نام  ياد شده، و از آهنااِشکودَقبايل 

نام . اند تورات از ِاشکوَدها خرب نداشتهنويسندگاِن داستاهنای اند، ولی  ناميده شده» جومر«
 است، اَسپَە چیآمده کە تلفظ آشوریِ » اوشپا تی« اين زمان در اسناد آشوری  درمريان شاه گوم

مردی . گفتند» اَشپيش چی«تلفِظ خودشان  بە اين نام راها خوزی.  ايرانی استاو نامی خالًص
کرد و ما او را با مهين  در اين زمان در پارس حکومت می) پيش با نامِ چيش(ديگر با مهين نام 



۱۴۳ ايران پيدايش

  . هخامنش بودهقبايلِ پارس از تيرۀشناسيم و رئيسِ  می خوزی تلفِظ
مريان و  ها و گومِاشکوَد آورده، یوار ها يک داستان افسانه هرودوت دربارۀ سکَە

ها از گذرگاههای قفقاز سرازير شده  سکَە کە نوشتهو يگرِ سکايی را در هم آميخته مجاعاِت د
 خزيدند و راه غرب گرفتند و بسيار خرابيهادرون اناتولی  بەوارد سرزمين ماد شدند، از آجنا

نواحی خرابيها کردند، و تا  بار آوردند، سپس راهی جنوب شدند و در شام و فلسطين و آنبە
اناتولی برگشتند  بەآهنا داد، و آهنا بەمرز مصر رفتند و با مصريان درگير شدند، شاه مصر چيزی

  ١.ای قفقاز وارد ماد شدندو از راه ارمنستان و گرجستان پس از دور زدن کوهه
 توضيحات ديدهالزم  کە ها را با طول و تفصيل آورده و هرجا هرودوت داستان اين سکە

 کە گيرد می در بر ئی را ، ولی داستان او مجاعات بسيار گسترده استمفصلی دربارۀ آهنا داده
. ام و هم در ماداند هم در جنوب آن در اناتولی هم در ش هم در مشال دريای سياه حضور داشته

های اناتولی داشته مهۀ اينها را درهم آميخته است، و   از سکەالًاحتما کە هائی او بنا بر شنيده
  .افسانه شبيه است تا گزارش تاريخی بەهايش بيشتر نوشته

ها و ِاشکوَد(های ايران و اناتولی  ولی در اسناد تاريخیِ بازمانده از آشوريان دربارۀ سکَە
 خنستين گزارشِ آهنا مربوط. رسد نظر می بەخردپذير کە اطالعاتی داده شده است) ها مری گوم
 با شاه آرمنّيە پيروز شده پيکارمريان در  خرب داده شده شاه گوم کە م است  پ۷۲۵حوالی سال بە

در حوالی درياچۀ وان اتفاق افتاده بوده، و از کشور  کە جنگی است بەاين خرب مربوط. است
غرب  مريان در نواحی جنوب گوم کە دهد  اين خرب نشان می٢.برده شده استمريان نام  گوم

 منطقه براند ولی ناکام مانده آهنا را از کە  کوشيدهآرمنيەاند و شاه   بوده شدهدرياچۀ وان جاگير
  .مريان مانده است و زمينها در تصرف گوم

 اََسرَحدوِن. مرزهای مشالی کشور آشور نزديک شدند بەم  پ۶۷۹مريان در سال  گوم
های او سخن از  در نوشته. آراست آشور لشکر  کشورِخاک بە آهنا از ورود برای بازداریِآشوری

، و در واپس براَنددرون اناتولی  بەتوانسته آهنا را کە مريان رفته کاميابی در جنگ با گوم
رتش آشور عنوان مزدور در ا بەمری مردان گوم کە خوانيم سال می  در مهينهای ديگر نوشته

مريان  نشانۀ نوعی مصاحله ميان اََسرَحدون با شاه گوم کە تواند اين سخن می. کنند خدمت می
آهنا  بە درياچۀ وانغربِ َتَبعِ آن اََسرَحدون جمبور شده زمينهائی در نواحی جنوب کە بەباشد

 بعالوه، و درون کشور آشور نباشند بەاندازی آهنا نيز درصدد دستکە   آنواگذار کند مشروط بر
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  .او بدهند تا در لشکرکشيهايش شرکت کنند بەسرباز
کنعانيان و مريان در سپاه او را در کاميابیِ او در سرکوب شورشهای  اثر شرکت گوم

مريان با  های آشوری از گوم در نوشته. خواهم کردآن اشاره  بەتر پائين کە بينيم  میاسرائيليان
خاطر  به۔دهد آشوريان اينها را  نشان می کە يز ياد شده استن) ماند تلفظ اومان به(» مادها«نام 

  .اند پنداشته  خبشی از قبايل ايرانی سرزمينِ ماد می۔شان با مردم آذربايجان مهزبانی
 سند آشوری يک.  ارس جاگير بودنده در مشال روِدِاشکوَدزباِن  قبايل ايرانی کە گفتيم
نا متحد  م با شاه مان ها در دهۀ سوم سدۀ هفتم پِاشکوَد پادشاه کايَە اَسپَەدهد کە  خرب از آن می

 ضرورت هاِاشکوَداين احتاد هم برای . ا ايرانی استکاَيە نيز نامی خالًص نام اَسَپە. بوده است
. نا بودند  آرمنّيە و مهسايگان مشالی مانها مهسايگان شرقیِِاشکوَد. نا داشته و هم برای مان

. پيمان شده بودند از سوی آرمنّيە مورد هتديد بودند  آشور همبا کە ناها از چندی پيش مان
 دولت آشور اظاهًر. کمک يکديگر با آرمنّيە مقابله کنند کە بەتوانستند ناها می ها و مانِاشکوَد

  برآمد و اََسرَحدونِاشکوَدشاه  بەنيز متوجه امهيت اين احتاد شده بود و درصدد نزديک شدن
 از دختر اََسرَحدون برای پسرش خواستگاری ِاشکوَدشاه . وستی داد پيشنهاد دِاشکوَدشاه بە

اََسرَحدون دربارۀ اين وصلت از خدايش پرسش کرد . کرد و شرط احتاد را اين وصلت قرار داد
شاه  ، و خدا با اين وصلت موافقت کرد، و ميان دو)برجا هناده نوشته است کە را در سندی اين(

م است، و مهزمان   پ۶۷۸سال  بەاين رخداد مربوط. کم بسته شد و آشور احتادی مستحِاشکوَد
. است احتاديۀ ماد بازسازیِ بەکارِ دست ۔پسر يا نوادۀ ديائوکو۔فرورتيش  کە با سالی است

دختر  در اسناد آشوری گفته نشده کە د؛ زيراآور نه با آشور دوام ِاشکوَداحتاد  کە شود معلوم می
  .شد فرستاده کوَدِاشاََسرَحدون برای پسر شاه 

 و سَکَەاند ولی آهنا خودشان را  ده بودهاينها دا بەديگران کە  نامی استِاشکوَد
)  آشياِن سکَە (سَکَەشِيانَەاطراف رود کر و ناحيۀ گَنَجە را سرزمينهای حمل سکونتشان در 

آمده » شان َشکَە«و در اسناد آرمنی » سنا َسکَە«های يونانی  اين نام در نوشته. اند ناميده می
های داريوش بزرگ با نام  هنبشت سنگبعدها در  کە اند اينها مهان خبش از قبايل ايرانی. است

  .را در جای خود خواهيم خواند از آهنا ياد شده است، و اين» های تيزخود سکَە«
هرودوت .  در آينده تابع دولت ماد شدند۔ديدتر خواهيم  پائينکە  ۔چنانها ِاشکوَد
های تيزخود را از شهرياريهای تابع   شهرياريهای تابع دولت ماد، سرزمين سکَەضمن يادآوری

ۀ داريوش بزرگ نبشت سنگها دين کهن آريايی داشتند، و در  اين سکە. دولت ماد نوشته است
؛ يعنی پرستند سکەهای تيزخود اهوَرَمزدا را منی کە  آمده۔که در جای خود خواهيم خواند۔
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  ).خدايشان َديَو بوده است(اند   بەعبارِت ديگر، َديواَيسن بوده.ستندزرتشتی و َمزداَيسن ني
زبان در مشال  های ايرانی م سکە بينيم، در اواخر سدۀ هشتم پ میکە  چنانهرحال،  به

در (نامهای آريايیِ  بەما. رود ارس تا اطراف درياچۀ وان دارای دوتا تشکيالت سلطنتی بودند
. برخی از آهنا اشاره شد کە بەخوريم  آهنا برمیکالنتراِنان بزرگان و بسياری در مي) واقعِ ايرانیِ

از هيچ قوم ديگری جز مردمان آريايی در اين زمان در مشال رود ارس و اطراف درياچۀ وان 
 در  اين زمانهيچ قوم غيرآريايی در کە توان گفت قاطعانه می. دست داده نشده است بەخربی

 آرَيە(گاِه آريان  ت؛ زيرا اين سرزمينها از ديرزماِن تاريْخ نشيمناس اين سرزمينها وجود نداشته
  .بوده است) جا وائی

در منطقه رخ  کە بينيم، آغاز سلطنت اََسرَحدون با حتوالت نوينی مهراه بود میکە  چنان
آشور را   کشورِ کەاََسرَحدون. هربی فرورتيش بودر   بەگيری احتاديۀ ماد داد، و ازمجلۀ آن قدرت

. کشورش را با اوضاع نوين وفق دهد کە ديد کوشيد سو با رقيبان نيرومند در حماصره می مههاز 
دمشن سرسخت  کە سوی شرق و جنوبِ آرمنّيە ها در دوِاشکوَدمريان و  او پس از احتاد با گوم

توانست برای مقابله با آرمنّيە بر روی نيرويشان  می کە آشور بود دو متحد نيرومند داشت
ميان شاه آرمنّيە با اََسرَحدون اجنام شد او با آرمنّيە نيز پيمان  کە دنبال مذاکراتی بە.دحساب کن

 منعقد کرد، و نيروهايش را معطوف خوزيەصلح و دوستی بست، و پيمان مشاهبی نيز با شاه 
حتريک فرعون مصر درصدد  کە بە و فلسطين و اسرائيل منودکنعانفروخواباندن شورشهای 

  و فلسطين و اسرائيلکنعانمحايت فرعون از شورشهای .  سلطۀ آشوريان بودندبيرون شدن از
مصر برگشت  بەشام و درگيری با فرعون اجناميد، فرعون با شکست بەلشکرکشی اََسرَحدون بە

 کە م در تعقيب او وارد مصر شد و پس از چند شکست پياپی  پ۶۷۱و اََسرَحدون در سال 
 کە هناد فشار زيررا گرفت و مردم مصر را ) يتخت مشالی مصرپا (ِممفيسفرعون وارد آورد بە

توان در نقوش و   را میفرماِن جهادیيادگار اين . دين آشوريان را بگيرند و آشور را بپرستند
  .مهراه تصويرِ خويش بر جا هناده است بەاو در يکی از معابد کهن مصر کە نگارشهائی ديد

آشوريان پس از .  نگرفتاجنامخاک ماد  بەئی یگونه لشکرکش در زمان اََسرَحدون هيچ
م در ماد نوعی  در آغاز سدۀ هفتم پ. ترسيدند  از مادها میا دوم واقًعکشته شدن سارگوِن
حاکميت خويش را  کە توانست ماد میقبايلِ در سايۀ آن رئيس احتاديۀ  کە استقرار حاکم بود،

زمان بيرون از احتاديه   تا آنالًاحتما کە افعده از قبايل ايرانیِ اطر آن در منطقه تثبيت کند و
بودند را جذب احتاديه کند و سلطنتی نيرومند تشکيل دهد و ايرانيان را برای مهيشه از خطر 

  .جتاوزاِت آشوريان مصون بدارد
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  فــرَوَرتيش

ديائوکو  کە نوشته هائی کە از کسانی از ايرانياِن اناتولی داشته، ، بنابر شنيدههرودوت
  کە فرورتيشافزودهو . سلطنت ماد رسيد بە سلطنت کرد، و پس از او پسرش فَرَورتيش سال۵۳

اطاعت خويش کشاند،  بەاطاعت کشاندن مردم آسيا شد و قومی پس از قومی را بەبەکار دست
مرکزشان نينوا بود و پيشترها سروران آسيا بودند  کە آشور لشکر کشيد، مهان آشوريانی بەآنگاه

حال هنوز  مانده بودند زيرا متحدانشان از ايشان بريده بودند، ولی با اينولی اينک تنها 
آشور  بە سال سلطنت کرد۲۲کە   آنفرورتيش پس از کە افزودهو . وضعيت درخشانی داشتند

پس . کشنت رفتند بەآشور کشته شد و بيشتر سپاهيانش با او بەلشکر کشيد، ولی در لشکرکشی
  ١.سيدسلطنت ر بەاز او پسرش هوخشتَر

در . ما رسيده است بەاند و کشور آشور را ضبط کرده بەاسناد آشوری کليۀ وقايع مرتبط
ديائوکو است از يکی از اميران ماد با تلفظ آشوری  اندکی پس از تبعيِد بەمربوط کە اسنادشان

شايد اين هوخشتَر پدرِ .  استهوخشَترَنام برده شده است کە تلفظ درستش » اُواکساتر«
 کە نوادۀ فرورتيشکە   ايندانيم جز دربارۀ اين هوخشتَر جز اين هيچ منی.  بوده استفرورتيش

 توسطاختاذ چنين لقبی . در آينده شاهنشاه ايران شد مهين لقب را بر خود داشته است
 کە ارتباط با آن هوخشتَر مذکور در اسناد ديگر آشوری بوده باشد بی کە تواند هوخشتَر منی

جانشينِ بالفصلِ ديائوکو اميری با لقب هوخشتَر بوده کە   اينلذا تصور.  کرديماو اشاره بەباالتر
جانشينِ هوخشتَر کە   بلرا بپذيريم، فرورتيش نه جانشين ديائوکو اگر اين. تر است درستاست 

در  کە ی استشناس باستانکاوشهای  های يافته بەشناخنت هوخشتَر اول منوط. اول بوده است
يکی از  کە م دربارۀ اين شخصيت مهم تاريخیِ اواخر سدۀ هشتمِ پ گرچە .آينده اجنام شود

دانيم ولی موضوع   جنوب آذربايجاِن کنونی يا منطقۀ مهدان بوده است چيزی منیشاهاِن
َمزداَيسن کند حضور عناصر فرهنگی دين  در ارتباط با نام او برای ما جلب توجه می کە مهمی

گی  کە چەگونما کمک کند بەتواند قبايل ماد است، و می در ميان  اين زمان در)یزرتشت(
  .گيری کنيم  غرب فالت را پیگسترش آئين زرتشت در ميان قبايل ايرانیِ

ولی در اسناد آشوری از . د با آشوريان کشته شجنگفرورتيش در  کە  هرودوت نوشته
 کە او بر پارسفرورتيش در جنگ با آشوريان خربی نيست؛ و سلطۀ يافنت و کشته شدِن شکست 
 ؛ زيرا پارسزمان مهخوانی ندارد  آن تاريخیِرخدادهاینيز با است آن اشاره کرده  بەهرودوت
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اطاعت ماد درآمد، و آن پس از تشکيل پادشاهی ماد  بەم  پ در اواخر سدۀ هفتم۔طور حتمبە۔
دامنۀ نفوذ  بودند و )عيالم(خوزيە پيش از آن و در زمان فَرَورتيش قبايل پارس مهپيمان . بود

 نيز شاهان پارس خوزيەن دولت َورافتادپس از .  جنوب گسترش نيافته بودسوی بەماد نيز هنوز
 تاريخی را با رخدادهایهرودوت در اينجا . کردند استقالل سلطنت می بەدر پارس و خوزستان

ها روايت کشته شدن فَرَورتيش در يکی از جنگ کە رسد نظر می بەولی. يکديگر درآميخته است
 در لشکرکشيهای شاهان آشور کشته نشده بوده، زيرا در اسناد ادرست باشد؛ و چون ُمَسلًَّم

او در تالش سلطه بر  کە توان احتمال داد دست داده نشده است، می بەآشوری چنين خربی
در  کە نشاندۀ آشور  دستاميراِنقبايل ناحيۀ غربی ماد و نزديک مرزهای آشور در جنگ با 

 نا شايد هم او در جنگ با شاِه مان. کشنت رفته باشد بەان زاگروس مستقر بودنددژهای کوهست
طلبِ  خواست برخی از سراِن استقالل بەنشاندۀ آشوريان بود کشته شده باشد؛ يعنی او دستکە 
نشانده برآمده، و شاه آشور سپاه امدادی برای شاه  نا درصدد برکنار کردن شاه دست مان

 ی کەاگر چنين باشد، روايت.  و فرورتيش شکست يافته و کشته شده استنشانده فرستاده، دست
يعنی . فرورتيش در جنگ با آشوريان کشته شد کە آيد  درست درمی شنيده بوده استهرودوت
  .اند گونه برای هرودوت بازگفته بوده  اهل ماد اينراوياِن

بنا بر روايت ايرانيان هرودوت . توان تعيين کرد درستی منی بەآغاز سلطنت فَرَورتيش را
 زنده بوده، پس آغاز سلطنت ۶۷۸او تا سال کە   چون.سال سلطنت کرد ۲۲فرورتيش  کە نوشته

 سال پس از اسارت و تبعيد ۱۵۔۱۴يعنی  (۷۰۰ مادها حوالی سال نوينِفرورتيش بر احتاديۀ 
يک کە   بوده۷۰۲سرزمين ماد در سال  بە آخرين لشکرکشیِ آشوريان١.بوده است) ديائوکو

 جتديد بنای بەکارِ دستاندکی پس از آن آن فرورتيش . دامنه بود لشکرکشی موضعی و کم
پس  ولی ازآن.  آيندۀ آشوريان شده استلشکرکشيهای برای مقابله با ۀ قبايل منطقهاحتادي

  .درون خاک ماد لشکر نکشيدند بەگاه آشوريان ديگر هيچ
يعنی  ( منطقه جذب اميران ايرانیِ مصروف۶۷۸تالشهای فرورتيش از آن پس تا سال 

  .کشنت رفت کە بە در يکی از اين تالشها بود شايد، وهاحتاديه بود بە)ها کاوے
 کە خنستين پادشاِه واقعیِ ايران است و کسی  جانشينش شدتريتَەخشَپس از او پسرش 

  .است کە پادشاهیِ واقعیِ ماد را تشکيل داد

                                                 
اگر روزی قرار باشد کە يک تقويم ملی کە در پيوند با حقيقت تاريخ ايران باشد برای ايران وضع . 1

  سال پيش از مسيح بوده را بەعنوان سال۷۰۰شود اصوالً بايد سال تشکيل سلطنت ماد در ايران کە 
 .  ايرانی خواهد شد۲۷۰۰ مسيحی سال ۲۰۰۰در اين تقويم ايرانی، سال . آغاز تقويم تعيين کنند
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   پادشاهی مادگذار بنيانخشَتريتَە، 

ۀ نبشت سنگاند؛ ولی در  نوشته» خشتريتے«شوريان نام خَشتريَتە را با تلفظ خودشان آ
در اسناد آشوری دربارۀ تالشهای خشتريَتە برای . است» خَشتريَتە«داريوش بزرگ تلفِظ آن 

تفصيل سخن رفته است، و  بەنشاندگاِن آشوری آزادسازی سرزمينهای ايرانی از سلطۀ دست
تفصيل آمده است، و  بەبرای آزادسازی مورد محله قرار دادند کە اکزینام متحداِن او و مر

اه افتاده بوده و ر  بەهربی خشتريَتەر  بەيک خيزش مهگانی و سراسری کە شود معلوم می
  .اند بسياری از قبايل ايرانیِ نيمۀ غربی فالت در آن شرکت داشته

اين مجلۀ . م بوده است  پ۶۷۸آغاز سلطنت خشتريَتە بر احتاديۀ ماد سال  کە گفتيم
» اطاعت پارسيان درآمدند بە سلطنت کردند آنگاه۱۲۸مادها پس از آن «گويد  می کە هرودوت
حسابِ زماِن درگذشِت فرورتيش و آغاز سلطنت خشتريتە تا پايان سلطنت ماد معنا  بەرا بايد

نشنيده بوده ا هرودوت نام خشتريتە ر). ۶۷۸ ۔ ۵۵۰ = ۱۲۸(م بوده است   پ۵۵۰در سال  کە کرد
از ياد برده بوده و در کتابش از قلم افکنده است؛ ولی اسناد آشوری دربارۀ او و اقداماتش يا 

  .اند گزارشهای مفصلی برجا هناده
م مشار بسياری از اميران ايرانی از مناطق   پ۶۷۸در نوروز سال  کە رسد نظر می به

. عنوان شاه برگزيدند بەردند و او راخشتريتە تشکيل داده بود شرکت ک کە خمتلف در اجنمنی
امر سرزمينهای درون احتاديه و  بەسال خنسِت سلطنتش را صرف سروسامان دادن خشتريتە پنج

 ِاشکوَدهای  نا و سکَە زمان با سران مان در مهين. جذب اميران قبايل دور و نزديک کرد
 جائی رسيده بودند بەا کنوننا نيز ت مردم کشور مان. بستپيماهنای دوستی و احتاد و مهکاری 

با شاه  گرچە  نيزِاشکوَدشاه . ديدند خود را برای بيرون آمدن از سلطۀ آشوريان آماده میکە 
داد، و  چيزی ترجيح می زبانان خود را بر هر  همقومی مصلحِتپيمان شده بود ولی  آشور هم

 سرانشان کە يرانیدر ميان مردم مهۀ سرزمينهای ا. احتاديۀ خشتريتە پيوست بەگفتگو بی
 احتاديۀ ماد پيوسته بودند سخن دربارۀ پوشالی بودن قدرت آشوريان آغاز شد، قدرت آشوربە
 سروده شده در ميان مردم پراکنده شد تا بر جرأت و جسارتشان ها چکامهسخره گرفته شد، بە

های  برای شرکت در جنگهای خشتريَتە با نيروهای آشوری بيفزايد؛ زيرا آشوريان در سده
 شنيدن نام آشور  اين زمانتا کە  در دهلای مردم منطقه افکنده بودندهراسیگذشته چنان 

نظر  بە. بودگر  و ِگردباِد ويران نابود کنندهفشاِن آتش شنيدن نام اژدهای بلعنده و مهچون
يکی از  بە»رؤيای ناحوم نبی، وحی دربارۀ نينوا«با عنوان  کە ئی از تورات قطعه کە رسد می
های ايرانيان در اين زمان بوده  های تورات نسبت داده شده است يکی از چکامه يای افسانهانب
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  ١: وارد تورات شده است مصادرههای بعدی توسط انبيای يهود ترمجه و در سده کە باشد
! مشارشان از ملخ بيشتر است کە گوئی نازی و می مشار سپاهيانت می کە بەای آشور

کە  مهينآيند و  در سرمای شبانه بر ديوارها فرود می کە اند سپاهيان تو لشکر ملخهائی
 کە داند شوند و کس منی روشنی دميد و گرمای خورشيد را احساس کردند پراکنده می

نازی مهچون اجنيرِ  شان می استواری کە بەها دژهای تو بر فراز تپه. اند کجا گريختهبە
  .د شدتکانی بر زمين ريخته خواهن کە بەاند باالی درخت

 ۔ پس از برگزاری مراسم جشنهای نوروزیالًاحتما۔م   پ۶۷۳خشتريتە در آغاز سال   
بنابر .  آشور از آباديهای ايرانی آماده کردگرِ اشغالخود را برای بيرون راندن هنايیِ نيروهای 

دژها و مراکز پادگانی  بەسال محالت خشتريَتە و متحدانش اسناد آشوری، در ماه فروردين اين
 در جنگ با زمان  پيش از اينکشته شدن سارگون دوْم کە بيمی. شور در غرب ايران آغاز شدآ

برای  کە  جرأت ندهدشخود بەشاه آشور کە مادها در دل آشوريان افکنده بود سبب شد
دربارۀ اين قيام برجا مانده است  کە اسنادی. ماد لشکر بکشد بەفرونشاندن اين قيام مهگانی

اند، و خربهای  فرستاده  شاه آشور از مناطق قيام میجاسوساِن کە تمهه گزارشهائی اس
پيروزيهای ايرانيان و شکستهای آشوريان و بيرون شدن سرزمينهای اشغالی از دست آهنا 

ان آشوری از مناطق کوهستانی زاگروس گر اشغالکليۀ  کە بيش از دو ماه طول نکشيد. است
مجاعاِت  کە رسد نظر می بە.تريتە درآمده بودتصرف خشاشان بەتارانده شده بودند و دژه

کردند در قيام خشتريتە شرکت  برای شاه آشور بيگاری می کە منطقه بەشده داده کوچ تبعيدی
دربار اََسرَحدون فرستاده اشاره  بەيک افسر بلندپايۀ آشوری کە ئی کرده باشند؛ زيرا در نامه

در . ن نيستند و ما در دژ خودمان حمصوريماند ديگر در فرما َبرده شده کە آزادگانی کە شده
 خشتريتە تاريخ دقيق بسياری از روزها خبشِ سندهای آشوری دربارۀ گزارش اقدامات رهايی

جا را  مهه کە آتشی«با عنوان » ی کاَرکاشیخدا ِدهخشتريتە «نانه از گي خشمنيز آمده، و 
  .نام برده شده است» فراگرفته

بعدها  کە ئی های منطقه دره بەسال خشتريتە و نيروهايش  اينتا اواخر ارديبهشت ماِه
اينجا نيز سرزمين ايرانيان . رودان بود رسيده بودند جلوالء نام گرفت و مشرف بر دشتهای ميان

                                                 
های ناقصی از  يهای انبيای يهود در تورات وجود دارد ترمجهيگو  عنوان پيشباچە  بسياری از آن. 1

ری پيش از اند کە ادعا شده در زماهنای دو داستاهنای تاريخی است کە بعدها بەانبيائی نسبت داده
تورات پر است از . اند گويی کرده اند آهنا را پيش اند و با علم غيبی کە داشته زيسته آن رخدادها می

 . يی نسبت داده شده است گوييهای ادعايی کە بەانبيای افسانه چنين پيش
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وائی  در پارس. کرد دولِت آشور را خطر حتمی هتديد می. آشوريان اشغال کرده بودند کە بود
در . ان آغاز شدگر اشغال در برابرصورت نافرمانی بە نيز قيام) منطقۀ سليمانيه و شهرزور(

 مردم مغلوب و کە اه افتاد، و هزاران تن از بردگانر   بەخاک اصلی آشور نيز نافرمانی مدنی
درون اناتولی گريختند؛ و اََسرَحدون جمبور  بەرودان بيگاری کشيده شده بودند از مشال ميانبە
 هزاران تن از بردگان نيز گريخته خود را. جنام دهدبرای بازگرداندِن آهنا لشکرکشی ا کە شد
مردم فينيقيه و اسرائيل و فلسطين و . ماد رساندند تا در پناه ايرانيان قرار گيرندسرزمينهای بە

  .شورش برداشتند بە سريانتأسی از ايرانيان برضد سلطۀ آشور بە نيزکنعان
 در ِاشکوَدکاَيە شاه  اَسَپە. ستگزارش اين رخدادها در اسناد آشوری برای ما بازمانده ا

  دالوريهای بسيار از خود نشان داد، و در يکی از نربدها در جائیی خشتريتە و آشورياننربدها
 آشتیبا خشتريتە وارد مذاکره برای  کە اََسرَحدون برآن شد. شد کشته  استهآمد نهنامش کە 

او توان جنگيدن با . خاطر گردد ه او در خاک آشور آسودرویِ وسيله از خطر پيش اين بەشود تا
فرجامی مهچون پدربزرگش سارگون دوم  کە خواست ديد، زيرا منی ايرانيان را در خود منی

 متحد نزد اميراِن بەبا فرستادن جاسوسانی کە مهزمان، اََسرَحدون کوشيد. داشته باشد
ئی آنان را از خشريتە دور ، با دادن نويدهای فريباِاشکوَدنا و  نزد سران مان بەخشتريَتە، ازمجله

 سلطنِتمسيت شناخته شدن ر  بەچيزی کمتر از بەخشتريتە. کند؛ ولی اقداماتش نتيجه نداد
  .عنوان يک کشور مستقلِ مهسايۀ آشور راضی نبود بەماد

بعد در اسناد آشوری  بەم  پ۶۷۲از سال . نتيجه رسيد بەمذاکرات طبق خواستۀ خشتريتە
تا پيش از آن از خشتريتە  کە ميان آمده است، و اين در حالی است بەسخن»  مادپادشاهیِ«از 

مسيت ر  بەعنوان رهرب احتاديۀ ماد بەبردند و مقامش را نام می» ی کارکاشیخدا ِده«با عنوان 
 سرزمينهای سرکش و نافرماِن نواحیِ غربیِ ماد  و مالِکشناختند و خودشان را صاحب منی
  .دانستند می

نا نيز پيمان صلح و دوستی منعقد   و مانِاشکوَدذاکرات صلح، با آشوريان در جريان م
 برای پسرش ِاشکوَدپيش از آن توسط شاه  کە احتمال زياد دختر اََسرَحدون نيز بەکردند، و

مهان پسر  کە  فرستاده شدِاشکوَددنبال اين مذاکرات برای شاه جديد  بەخواستگاری شده بود
  .کاَيە بود اَسَپە

شام لشکر کشيد، شورشهای  بەدنبال اين اقدامات، بار ديگر با خيال راحتە باََسرَحدون
ديگر از اختالف آشور با ماد در اسناد آشوری . شام را فروخواباند، و تا درون مصر پيش رفت

 در امور مناطق غربی مداخله بيم از ايرانيان و عدم گر نشانه است، و اين آمد نهميان  بەسخنی
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  .استکشور  آميز دو  ديگرش ادامۀ روابط صلحمعنای کە ايران است
 شورشهای جمدد شام و فلسطين و اََسرَحدون پس از صلح با ايرانيان و پس از سرکوبِ

کشيد در شام درگذشت، و  قصد فرونشاندن شورش مصر لشکر میحالی کە بەاسرائيل، در 
  .جايش نشست بەپال آشور بانیبا لقبِ پسرش 

پال  در سند آشور بانی. ومندترين شاهان تاريخ آشور است يکی از نيرپال آشور بانی
نا  شايد شاه مان. نا داده شده است نا برضد شاه مان م خرب از قيام مردم مان  پ۶۶۰سال  بەمتعلق

 نا شاه مان. اند اين امر راضی نبوده بەاز احتاديە ماد خارج شده بوده است، ولی مردم کشورش
رها کردند و مهۀ اعضای خاندان سلطنتی   را در کوچهاش الشهدست شورشيان کشته شد و بە

در برده بود متواری شد و از آشور  بەجان کە يکی از بازماندگاِن خاندان سلطنتی.  شدندکشتار
سم هديه برای ر  بەسلطنت خويش را بازيابد، و دختر خويش را کە پال کمک خواست بانی

که نامش ذکر (فرماندهی يک افسر بلندپايه بە دنبال آن، سپاهيان آشور بە.شاه آشور فرستاد
آشوريان محلۀ . ان بودندنا آمادۀ مقابله با آشوري مردم مان.  شدندگسيلنا  مان بە)شده است
نا پيوسته  مان بەپيشترها در اشغال آشور بودند و اينک کە نائيان در سرزمينهائی بزرگ مان

ان کردن هشت آبادی در اين منطقه بودند،  روز مشغول تاراج و وير۱۵پس زدند، و وا  رابودند
  .آوردی برای آشور نداشت  اين آباديها دستولی اين لشکرکشی جز ختريب و تاراجِ

نا خربی در ميان  نا خبشی از دولت ماد است، و ديگر از پادشاهی مان  مان اين زماناز
د کردند، و شاهشان نا داوطلبانه سرزمينشان را ضميمۀ پادشاهی نيرومنِد ما مردم مان. نيست

ولی آشوريان در . اميرنشين تابع کشور ماد تبديل شد بەنا کشور مان. توسط خشتريتە تعيين شد
رويهائی داشتند، و خرب از آن  نواحی کوهستان جنوب کردستان تا نزديکيهای موصل پيش

  .اند برده تاسارخدايانشان را بە ِدهاند و  اطاعت آشور برگردانده بە آبادی را۷۵ کە اند داده
 توانست شعلۀ جنگ ماد و آشور را برافروزد، می کە با وجود اين رخدادهای کوچک

 آميز آشور و ماد استمرار يافت، و خَشتريَتە سبب سياستهای حکيمانۀ خَشتريَتە روابط صلحبە
پال برای  آشور بانی.  ايران ادامه داد سرزمينهای درونیِحتکيم قدرت و توسعۀ قلمروش دربە

در اين ميان سوِمر و کَلَده نيز . آن کشورها لشکر کشيد بەوب شورشهای شام و مصر دوبارسرک
حاکم بابِل بود با  کە پال شورش برداشتند، و مهزمان با اينها برادر آشور بانی بەبرضد آشور سر

ضمن  کە پا خاست، بە پيمان احتاد و دوستی بسته برای تصاحب ختت و تاج آشورشاه خوزيە
پال پس از سرکوب برادرش وارد يک  آشور بانی کە آن اشاره کرديم، و ديديم بەخوزيەسخن از 

  . شدخوزيەدوره جنگهای درازمدت با 
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 و درهنايت شکست خوزيە شکستهای پياپیِ بەخوزيە با پال آشور بانیادامۀ جنگهای 
مهزمان ولی درست . م اجناميد پ ۶۴۰ در سال )عيالم(خوزيە قطعی آن و برچيده شدن دولت 

 مِتيخ پسامنام  بەهربی يک فرعونر   بەدر مصر کە ، خيزشیخوزيەپال در   آشور بانیبا پيروزیِ
دامن دولت  کە ها مهۀ اين گرفتاری. برپا شد کامياب گرديد و مصر از سلطۀ آشور بيرون آمد

  .آشور را گرفته بود فرصتی برای خَشتريَتە بود تا سلطنتش را بيش ازپيش استوار سازد
 آهنا هبای اظاهًر. آن اشاره شد چندان دير نپائيد بەباالتر کە مريان با شاه آشور حتاد گوما

خبشی از آهنا . اند طلبيده مصر و شام را چيز گزافی می بەشرکت در لشکرکشیِ اََسرَحدون
) از توابع کشور آشور در جنوب اناتولی( پس از اين لشکرکشی در سرزمين کيليکيە امشخًص

ند، و خبش ديگرشان در سرزمين خودشان در شرق اناتولی در مهسايگی غربی جاگير بود
شاه  کە خوانيم در سندی آشوری می. شد ناميده می پَتوکَە کَتسرزمينشان . آرمنّيە بودند

چيزی  بەشاهی نشسته است شاه آشور را کە بەسانَد کشتروِمريان از فرمان بيرون شده است،  گوم
در اين سند از . خاک او را رها کنند کە فرمودهکارگزاران آشور  بە، وکند گيرد، اهانت می منی

پيماهنا  کە دمشن خدا«و » زاده شيطان«ِمريان با دشنامهای سخت و عبارهتائی مهچون  شاه گوم
  .اند او کرده بەياد شده و نفرينهای سختی»  استرا از ياد برده

. بوده باشد» چاند خشتَر« آشوریِ در سند آشوری آمده شايد تلفِظ کە »ساند کشترو«نام 
موضوع مهم برای ما در اين سند صفِت . اند گفته ماِه کامل می بەدر زبان آرياِن کهن» چاند«
توان با   ايرانی و برآمده از فرهنگ َمزداَيسَنە است، و میائی خالًص واژه کە است» خشتَر«

 نيز،. زباِن شرقِ اناتولی را دنبال کرد انی در ميان قبايلِ ايرَمزداَيسَنەگيریِ آن گسترش آئين  پی
احتاديۀ ماد  بەهاِاشکوَدپيروی از عموزادگانشان  بەمريان گوم کە دارد اين سند معلوم می

آن تصريح کنند و حضور دولت  بەاند خواسته آشوريان منی کە اند؛ و اين چيزی است پيوسته
  .دمسيت بشناسنر   بەماد در کنار مرزهای مشالی خودشان را

   شاهنشاهی ايرانگذار بنيان،  هوخشَترَ

سلطنت  بەم درگذشت، و پس از او پسرش پ  ۶۲۵ شده بود در سال سالپير کە خَشتريَتە
اين صفت . است» سيرت خسرو نيک«معنای  بەهوخَشتَر. رسيده لقب هوخَشتَر را برخود هناد

  .يل ماد ريشه دوانده بوده است در ميان قبا اين زمانفرهنگ َمزداَيسَنە تا کە دهد خرب از آن می
 کە نوشته است» کياکسار«هوخَشتَر را هرودوت پسر فَرَورتيش معرفی کرده و نامش را 

هرودوت نام خَشتريَتە را از روايات شفاهی ايرانيان کە  اين. است» خَشتَر  کاوے«تلفظ يونانی 
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 دانيم۔ کە می  ۔چناناشنيده بوده ولی فراموش کرده بوده است دور از پذيرش خرد نيست، زير
گرفته   آگاِه مورد اعتماد میکساِناز  کە های شفاهی بوده  مبتنی بر دادهاروايتهای او عموًم

آن  بەدر اسناد آشوری کە او پس از فَرَورتيش نام هوخَشتَر را آورده، و نامِ خَشتريَتە. است
او  کە تاريخی. اده استاش آمده از قلمِ او افت  و گزارشهای بسيار مهمی دربارهشدهتصريح 

؛ ولی دارد مهخوانی رخدادهابا  کە م است پ ۶۲۵برای آغاز سلطنت هوخَشتَر ذکر کرده سال 
 سال فاصله است، و روايِت ۹۰از زمان شکست و تبعيد ديائوکو تا آغاز سلطنت هوخَشتَر 

از در گزارش او مرگ ديائوکو و آغ.  سال کاهش داده است۲۲  بەهرودوت اين فاصله را
پدر ۔خَشتريَتە  کە درست مهان سالی است کە م است، پ ۶۷۵سلطنت فَرَورتيش سال 

تشکيل  بەکارِ دست مراحل تشکيل احتاديۀ قبايل ماد را پشت سر گذاشته بوده و ۔فَرَورتيش
هرودوت نام  کە پس ترديدی نيست. ها بوده استِاشکوَدنا و  احتاد بزرگ خويش با مان

 او را شامل زمان  سلطنِتک اشتباه يا فراموشی از قلم افکنده است و زماِنخَشتريَتە را در اثر ي
در ) او از قلم افکنده است کە  خشتريتەبعالوه( فرورتيش  سلطنِتزمان. فرورتيش کرده است

از سال ( سال برای دوران رياست فرورتيش درست است ۲۲ سال است، و اين ۲۲گزارش او 
مرگ فرورتيش تا مرگ خشتريتە و روی کار آمدن هوخَشتَر از قلم مياِن اما فاصلۀ ). ۶۷۸ تا ۷۰۰

  . افتاده استهرودوت
 کە خَشتريَتە و فَرَورتيش را شخص واحدی بداند و اثبات کند کە دياکونوف عالقه دارد

ياد آن  بەاينجا کە ا فَرَورتيش نوشته است؛ و جالب استهرودوت نام خَشتريَتە را اشتباًه
در آغاز سلطنت داريوش بزرگ مدعی سلطنت بود و نامش را  کە است فَرَورتيش افتاده

نام فَرَورتيش در خاندان  بەکسانی کە کند  هيچ دليلی تأکيد میبیخَشتريَتە هناده بود؛ سپس 
. پدر ديائوکو نامش فَرَورتيش بوده است کە  اين در حالی است١.اند ديائوکو وجود نداشته

با هم آمدن نامهای  کە خواننده ايحاء کندئی بە  بەگونهخواهد شايد او با آوردن اين موضوع می
پذير است و يکی نام حقيقی و ديگری  فَرَورتيش و خَشتريَتە برای يک شخص يک امر امکان

 سال ذکر ۲۲مدت سلطنت فَرَورتيش در گزارشِ هرودوت  کە ولی از آجنا. غيرحقيقی است
، پس يکی دانسنت  است از اين مدت بودهمدت سلطنت خَشتريَتە بيش کە دانيم شده، و می

فَرَورتيش است کە   آندرست باشد، و درست کە تواند شخصيِت ُمَجّزای تاريخی منی اين دو
خَشتريَتە  بەياست مادها رسيد، و پس از درگذشتش جايش رار  بەچندی پس از تبعيد ديائوکو

ه است و باالتر بەآن اشاره  کە بەما رسيدگزارشهای مکتوبِ آشوری کە داد؛ و اين چيزی است
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  .کند  تأييد میکردم
های مشال رود ارس در کنار خشتريتە برای رهاسازی سرزمينهای  سکَە کە باالتر ديديم

 ۶۷۳ در يکی از جنگهای سال ۔کاَيە اَسَپە۔اشغالی از دست آشوريان شرکت کردند، و شاهشان 
شود آهنا سوارکاران و  ها ديده می َسکَەشده از   يافتهای نگارهاز اندکی از کە  چنان. کشته شد

 اند و درحال تاخت شده بر اسپاِن برهنه سوار می کە اند ئی بوده تيراندازان بسيار ورزيده
 تواِنشرکت آهنا در سپاه خشتريَتە . اند زده هدف می بەاند و انداخته  سرشان تير میپشِتبە

خشتريَتە در خالل کمتر از  کە آسائی پيروزيهای برق. اين خشتريتە داد بەجنگی بسيار زيادی
دست آورد مديون  بە آشوررفتۀ ابزارهای بسيار پيش ه و جنگسال بر سپاهيان بسيار ورزيد دو

های شکارچی با خود آورده  سکَەاين  کە ئی بود های پرشی های نوينِ جنگ و گريز و محله شيوه
  . و در نربدها کارآيیِ شايانی از خود نشان دادبودند

  کە مربوط بەگزارشِ رخدادهای اين زماهنا استدوت خبش مهمی از تاريخ خويشهرو
  بەمريان را با هم يکی کرده و گزارشش را ها و گومِاشکوَد ولی ،ها اختصاص داده َسکَە بەرا

کە   آنپس از کە نوشتهاو . های اناتولی شنيده بوده است  از سکەالًاحتما کە هائی آميخته افسانه
شکست يافتند و ) هاِاشکوَد/ ها يعنی َسکَە(روا بودند، از اسکيتها  بر آسيا فرمانمادها مدتی 
اسکيتها از مصر  کە افزوده سال سلطنت کردند؛ و ۲۸ کە دست اسکيتها افتاد بەسلطنت ماد

 اين رخداد را هرودوت مربوط. خاک ماد رسيدند بەرانده شده بودند و از راه شام و اناتولی
 نوشتههای او جانشين فرورتيش بوده است، و  در نوشته کە دانستهخَشتَر دوران سلطنت هوبە

 شاِهحالی کە  وارد جنگ شود، و در يانخواهی پدرش با آشور خون کە بەهوخَشتَر برآن شدکە 
آشور را در جنگ شکست داد و نينوا پايتخت آن کشور را در حماصره داشت ناگهان با محلۀ 

از را از اناتولی پيموده از راه قفقاز و دربند وارد خاک ماد شده راهی در کە اسکيتها روبرو شد
و نوشته کە . دست اسکيتها افتاد بە با اسکيتها شکست يافتند و سلطنتنربدمادها در . بودند

پيشوازشان بيرون آمد، و آهنا از  بەاسکيتها پس از آن راهی مصر شدند، ولی شاه مصر با هدايا
 ۲۸پس برای  آهنا از آن. شام برگشتند بەردند و از راه فلسطينمصر خودداری ک بەوارد شدن

يرانه کشاندند و اموال و ممتلکات مردم را و   بەسال سروراِن آسيا شدند، و بسياری جاها را
ميهمانی  بەاسکيتها راگروه بزرگی از ئی چيد و  هوخَشتَر توطئهکە   آنکردند؛ تا  میتاراج

  سلطنت راديگرباره کرد، و خودش کشتارشان را  د و مههفراخواند و باده نوشانده مست کر
  ١.دست گرفتبە
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نگاريم و ارا ناديده  توانيم کە آن ما منیماَند ولی  افسانه می گرچە بەاين روايِت هرودوت
خبش خشتريَتە  ها در جنگهای رهايیِاشکوَدشرکت کردن  کە دانيم می. از کنارش بگذريم

  آهنااطبعًت. شان با خشتريَتە بوده است سوی ارس و مهراهی ناي بەمستلزم انتقال جنگويانشان
آغاز قيامِ . اند سو آمده بوده اين بەاند با خانواده و بار و ُبنه يی داشته زندگی قبيلهکە  چون

 سال و کاَيە نيز در يکی از ماههای مهين مرگ اَسَپە.  بود۶۷۳ماه سال  خشتريتە در فروردين
نام ماد بر صحنۀ  بە دولتی)۶۷۲ سال( بعد سالِ.  خشتريتە اتفاق افتاددنبال پيروزيهای قاطعِبە

شامل اسپهان و (خبش بزرگی از نيمۀ غربیِ ايراِن کنونی  کە جغرافيای جهان حضور داشت
پس از آن نيز اين دولت استمرار داشت و مهواره نيرو . در قلمروش بود) مهدان و آذربايجان

  .شد می افزوده اش دامنهگرفت و بر  می
اسکيتها پس از آن  کە نوشتهها آورده است، و  هرودوت افسانۀ ديگری نيز دربارۀ سکە

او برای اينها فرض کرده در  کە دياری(ديار خودشان برگشتند  بەشاه ماد برايشان چيد کە توطئه
 زيسته اشانه  مدت درازی دور از خانوادهکە و چون).  دريای سياه بوده استزمينهای مشالیِ

 گمان بەآنان. دند، مهسرانشان با غالمان درآميخته دارای فرزندانی از غالمان شده بودندبو
خاک  بەشان شتافتند تا از ورودشان مقابله بەاند، سالح برگرفته اينها بيگانگانی مهاجمکە  اين

ازپسِ آن جوانان برآيند،  کە با سالح قادر نيستند کە اسکيتها ديدند. اسکيتها جلوگيری کنند
 را در برابر اشانه لذا تازيانه. »ترسند اند و از تازيانه می اينها غالم«: ولی با خودشان گفتند
 گونه اينفرار هنادند و  بە ديدن تازيانه پاجمرِد بەخوی غالمان داشتند کە آهنا بلند کردند، و آهنا

  ١. برگشتنداشانه خانه بەاينها
را » غالمان«و » تازيانه«نهای خودشان و سرزمي بەمنشأ داستاِن بازگشت بقايای اسکيتها

های هفتم و  يونانيان در سده. هرودوت از کجا آورده است کە توانيم حدس بزنيم نيز ما می
در ارتشهای مصر و ليِدَيە ) نظام  پيادهالًمعمو(  سپاهياِن مزدور عنواِن بەم پ ششم تا سدۀ چهارم

 زمان  در اين ارتشهاشان  مزدوریاهلایسآهنا در . کردند و سپس ايران هخامنشی خدمت می
گشتند مدت مديدی از غيابشان  ديارشان برمی بە دور بودند، و وقتیشاناه درازی از خانواده

 بوده و هرودوت رخ دادهچنين داستانی در جائی از يونان  کە توان احتمال داد می. گذشته بود
در . تر کند ن داستاهنائی شيرينها نسبت داده است تا گزارشهايش را با چني سکَە بەرا آن

اند، و در  داری هيچ نقشی نداشته است، آهنا دارای برده نبوده ها برده يیِ سکَە زندگی قبيله
اين  کە ترديد نيست. آمد نهداری پديد  آينده نيز در شاهنشاهی ماد و هخامنشی نظام برده
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م باشد، و اين بازگشتگان از  های هفتم و ششم پ يونان در سده بەمربوط کە تواند داستان می
شايد در ارتش مصرِ فرعونی  کە اند ساله نيز مهان مزدوران يونانی بوده  سیسفر دور و درازِ

  .ها نسبت داده است سکَە بەاند، و هرودوت داستانشان را کرده خدمت می
  و،بنياد است  بی کە او آورده است نيزها در سرزمينهای مرکزیِ ماد داستان سلطنت سکە

در اسناد آشوری هيچ . ادافت نهاتفاق ) گفتۀ هرودوت، هوخَشتَر بەو(  در حيات خَشتريَتە يقيًنا
. توانسته جريان تاريخ ايران را تغيير دهد نشده است می کە چنين رخداِد مهمی بەئی اشاره

 دوران تالشهای م پ ۶۷۳ سال رخدادهایهای پس از  دهه کە دهد رخدادهای بعدی نشان می
های دولتش و برای گسترش سلطۀ ماد بر ديگر قبايل  فۀ خَشتريَتە برای استحکام پايهوق بی

  .ايرانی در مشال و مرکز فالت ايران بوده است
ند و ا هکرد  خَشتريَتە در آذربايجان دردسرهائی ايجاد میزماِنها در  سکەکە   اينولی

  است و از رقابت اين قبايلِ منطقیالً امری کامه است،سرکوب آهنا نبود بەخَشتريَتە قادر
سرزمينهای جنوب ارس با قبايل بومی برسر تصرف زمينها و چراگاههای منطقه و  بەوارد تازه

اين . دهد های نوين خرب می ديگر قبايل و تشکيل احتاديه  آهنا برای سلطه برسراننيز تالش 
گونه، تفسير  اين بە. باشد سال ادامه داشته۲۸از آغاز تشکيل سلطنت ماد برای  کە تواند امر می

 یهاعنوان نيرو بەها در اين مدت سکە. رود پيش می بە منطقیئی  بەگونهسخنان هرودوت
پس . کردند، و خَشتريَتە تواِن سرکوب آهنا را نداشت  خودسر در آذربايجان فساد میپراکنده و

ب سکەها کە کە گزارش سرکو برای آن. اطاعت و مساملت کشاند بەاز آن هوخَشتَر آهنا را
 کە هوخَشتَر در جشنی کە توانيم تصور کنيم هرودوت آورده است را رخداِد تاريخی بدانيم می

م برگزار کرد، پس از کسب موافقِت حمرمانۀ سران  پ ۶۲۵گذاريش در نوروز  مناسبت تاجبە
  سکايی را اشکوَدهایسراِن نيرومنِدشاه و در اين جشن شرکت داشتند،  کە قبايل ايرانی

  .سوی رود ارس بازفرستاد آن بە رااشانتوطئه زهر خوراند، سپس بقايەب
) تلفظ آشوری اشکوزا به(» ِاشکوَدپادشاهی «بعد از  بە۶۷۲در اسناد آشوری از ساهلای 

از سوئی و ۔توانيم  پس گزارش هروددوت را می. از دوستان آشور بوده است کە نام برده شده
 کە  نيز بازخوانی کنيم،ِاشکوَد با رقابت دو پادشاهی ماد و  در ارتباط۔البته با احتياط بسيار

تشکيل سلطنت سراسری ماد و  بەکار برده بەهوخَشتَر کە ئی سراجنام با تدبيرهای حکيمانه
ها در سرزمينهای ماد ايجاد  اين سکە کە دردسرهائی. ها اجناميده استِاشکوَدمطيع شدن 

ريکات آشوريان برای تضعيف سلطنت ماد بازخوانی اند را نيز بايد در ارتباط با حت کرده می
ميان  بەعنوان مهسايۀ ماد و آرمنّيە و آشور سخن بەنا نيز در مهين ساهلا از پادشاهی مان. کرد
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خشتريتە تشکيل داد عبارت بود از احتاديۀ پادشاهيهای  کە عبارِت ديگر، سلطنتی بە.است
ولی با روی کار آمدن هوخَشتَر . ِاشکوَدهای   و سکَەنا، آريازنتان، پارَتکانان، پی، مان ماد، الی

و پارس و کرمان و سيستان و ) ری(اين وضعيت تغيير کرد، سلطنت متمرکز تشکيل شد، َرغَە 
دولت ۔ بەضمن حمفوظ ماندِن سلطنتهای حملی۔َپتوکَە در شرق اناتولی   کتنيزخوزستان و 

اکنون کردستاِن عراق  کە نشينی ينهای ايرانیاضافه سرزم بەماد پيوستند، و سراسر ايران کنونی
  .ندشوند در زير چتر دولت واحد درآمد و ترکيه ناميده می

  تصرف کشور آشور توسط هوخشَترَ

 از ئی گسترده مناطق بر پرتوان  امپراتوریعنوان يک کە بەسده آشور در خالل سه نيروی
 در لشکرکشيها کە يادی بود در درجۀ خنست متکی بر خشونت بسيار زخاورميانه مسلط بود

شدند هراس از خشونتهای آهنا زمينۀ  شهری نزديک می بەوقتی کە ئی گونه بەبردند کار میبە
منضبط  ؛ در درجۀ دوم متکی بر سازمان بسيار)عبُر  بەُنصَرت(آورد  پيروزی آنان را فراهم می

ردار نبودند؛ و در برخو از آن مهسايگانشان کە شان بود رفته پيشافزارهای  نظامی و جنگ
 در سرزمينهای زير کە شان بود درجۀ سوم متکی بر دستگاه پيچيدۀ خربگيری و خربرسانی

  .کردند سلطه اجنام وظيفه می
های  مرکز امپراتوری بود بر شالوده کە رودان سياسی در خوِد ميانپرتواِن  نيرویولی اين 

بابليان، (ان متعددی تشکيل شده بود رودان از اقوام و ادي ميان. غير مستحکمی بنا شده بود
بارها شاهد بوديم مهواره کە  چنان؛ و )، و آشورياِن مسلطانکلدانيان، سومريان، اکّاديان، آرامي

لذا در دوران اوج قدرت کردند؛  کلده و بابل برای بيرون آمدن از زير سلطۀ آشور تالش می
رودان  ثبات در ميان.  برقرار نبودرودان ثبات سياسی واقعی گاه در ميان  هيچآشوريان نيز

اقوام زير . برد کار می بەرودان اقوام ميان بەشاه آشور نسبت کە مقدار خشونتی بود بەوابسته
در  کە آميز آشوريان علت رفتارهای بسيار خشونت بەسلطۀ آشور در شام و فلسطين و اسرائيل

مجعیِ   شهرسوزيها و تبعيدهای دسته با کشتارها والًمعمو کە گردآوری مالياهتای غير قابل حتمل
.  غيرِ قابل وصفی باال برده بودحدناراضيان و نافرمانان مهراه بود نفرت از آشور را تا 

شان کوچانده شده و در خاک اصلی آشور، يا در  از سرزمينهای اصلی کە مجاعتهای بسياری
داده شده بودند و مهچون  اصلی آشور جا سرزمينِ بيرون از  اشغالیِبابل، و برخی سرزمينهای

جز بيگاری کردن برای شاه آشور هيچ حقی برايشان  کە شد بردگاِن واقعی با آهنا رفتار می
توانستند در فرصت مناسب برای در هم  می کە ئی بودند درنظر گرفته نشده بود نيروهای بالقوه
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اقوام زيرسلطه از اطاعت چە   آن.ئی مهکاری کنند پاخاسته بەکوفنت قدرت آشور با هر نيروی
 فروريخنت اين ديوارِ. دولت آشور را درازمدت کرده بود هراس از خشونتهای آشوريان بود

گيری  مهراه اوج بەاين ديوارِ هراس. امپراتوری آشور را از هم بپاشاند کە هراس کافی بود
ولت طلوع د. نشين از سلطۀ آشوريان فروريخت  ايران و آزادسازی سرزمينهای ايرانیقدرِت

هوخَشتَر بر ختت  کە طور مهزمان صورت گرفت، و زمانی بەايران و افول قدرت سياسی آشور
  .آورد سلطنت ماد نشست دولت آشور آخرين نفسهای تاريخيش را برمی

دوره  پس از يک» تيل ايالنیِاآشور «م درگذشته و پسرش  پ  ۶۳۳ل  در ساپال آشور بانی
» شير شوم لی سين«نام  بە چهار سال بعد يک مدعی.سلطنت رسيده بود بە قدرت خانگیستيز

سين «نام  بەاين نيز گرفتار يک رقيب خاندانی. دست گرفته بود بەکنار زده سلطنت رااو را بە
از » نبوپل َنصَّر«نام  بە يکی از افسران کلدانیشير شوم لی سين در شورش ١.شد» شار ايشکون

با . پادشاهی بابِل منصوب کرد بەاو رانت رسيد سلط بەشير وقتی شوم لی او محايت کرد، و سين
اطاعت آشور   ازنبوپل َنصَّر، سين شار ايشکونشير و روی کار آمدن  کشته شدن سين شوم لی

دنبال  بە.بيرون شده درصدد کسب محايت از شاه ماد برآمد تا استقالل بابِل را حفظ کند
ی مستحکم ميان دو شاِه ماد و بابِل او با هوخَشتَر اجنام داد يک پيمان دوست کە مذاکراتی

  .شدمنعقد 
اطاعت بازآورد، شاه ماد در محايت از  بەبا قوۀ قهريه بابِل را کە وقتی شاه آشور خواست

 اعموًم) رودان بومياِن نيمۀ جنوبی ميان(اقوام کلدانی و آرامی . آشور اعالن جنگ داد بەبابِل
شان با آشوريان  ی آهنا و بابليان و خمالفت دينیسببش مهدين(کردند   محايت مینبوپل َنصَّراز 
 کە توانست با قدرت متام با دولت آشور می کە ؛ و او از نيروی قابل توجهی برخوردار بود)بود

  .کرده بود بستيزد توان اش کم ساهلای اخير جنگهای خانگیِ
ليۀ اقوام  ک اين زماندر. بابل لشکر کشيد بەنبوپل َنصَّرشاه آشور برای برکنار کردن 

 پيشتر زير سلطۀ آشور بودند در شورش سراسری برضد آشور کە  از سرزمين اصلی آشوربيرون
 را حتليل برده آن بەجنگهای خانگیِ ساهلای اخير توان ارتش آشور را. بردند سر میبە
م ميان بابِل و آشور  پ  ۶۱۵ و ۶۱۶در ساهلای  کە سلسله جنگهائی. هنايت ضعف رسانده بودبە

نواحی  بە، و متصرفات شاه بابلشدد با پيروزيهای بابل و شکستهای آشور مهراه رخ دا
مهراه با اين جنگها هوخَشتَر . پايتخت آشور بود بەترين نقطه نزديک کە  رسيدکرکوک

                                                 
اين . ماه در ناحيۀ جزيرۀ فرات بود و معبدش در شهر َحّران واقع شده بودخدای هالل » سين«. 1

  .رسيدند بودند کە اينک بەسلطنت می) انبيای سين(اشخاص حتًما از کاهنان معبد سين 
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رودان شد، و پس از تصرف   از راه تنگۀ جلوال وارد جلگۀ ميان۔پيماِن شاه بابل عنوان هم به۔
 گاه خدای آشوريان بود اقامت کە »آشور«قصد تصرف شهرِ مقدس  بە»َتربيسو«شهر پادگانی 

ستحکامات بسياری روزگار با ا در آن» آشور«شهر ). م پ ۶۱۴مردادماه سال (اه افتاد ر بە
متر و ارتفاعِ چندين متر، با برج و باروهای مستحکم،  قطر چند بەتو۔در۔شامل حصارهای تو

پارگينِ بر فراز ديوارها و برجهايش نصب شده بود، با ە رفته ک پيشبا ابزارهای دفاعی بسيار 
 تسخيرناپذيرترين اش فاعیِ ورزيده و باجتربه و با نيروی د، وسيعِ پرآبِ پيرامونش)خندقِ(

 نيز بود، زيرا در  بيرون از مصردرعينِ حال ثرومتندترين شهر جهان متمدِن. شد شهر مشرده می
 در الًمعمو کە آن گرد آمده بود  اموال انبوه جنومی درسال تاراج اقوام زير سلطه  صدچندطی 
 خدايشانچيز را تقديم  شد، زيرا مهه نگهداری می» آشور «خدايشانگاه  خانۀ اقامت گنج
  . بودخدايشانکردند برای خشنودی  می کە کاری کردند و هر می

را  نده آنشهر رسا بەآسا از دجله گذشته خود را هوخَشتَر و سپاهيانش در يک حرکت برق
از آجر  کە خانۀ بسيار بزرگی(در خانۀ باشکوه خودش بود  کە خدای آشور. در حماصره گرفتند

برای دفاع از شهر خودش اقدامی  کە نتوانست) و مرمر و طال و سنگهای هبادار ساخته شده بود
های   ساقهيی در مقابل عزم استوارِ شاه ايران و سپاهيانش انگاری دفاع شهرِ افسانه. اجنام دهد

شاه ايران از تکريت حرکت  بەبرای ياوری کە نبوپل َنصَّر. درخِت خشکيده و پوسيده بودند
هايش  خانه در گنج کە هوخشتَر شهر را تسخير کرده و اموالی کە حمل رسيد بەکرده بود زمانی
در لوح ر نبوپل َنصَّخرب را خوِد  اين. اردوگاهش در کنار شهر منتقل کرده بود بەخفته بود را نيز

مقر خدای  بە تا در اهانته استشايد تأخير او عمدی بود. گزارش فتوحاتش نويسانده است
خشم خدای آشور  کە بەترسيده آشور و مرکز دينی آشوريان شرکت نداشته باشد؛ زيرا از آن می

 اشتهافراد خاندانش را برد» آشور«پيش از سقوِط هنايیِ  کە شاه آشور توانسته بود. شودگرفتار 
ديدار کرد و در آجنا ) اردوگاه هوخَشتَر( از شاه ايران در اردوگاهش نبوپل َنصَّر. نينوا بگريزدبە

َنبوَخد «َعهدش   جتديد شد، و شاه بابل از دختر شاه ايران برای پسر و ولیِشاهپيمان دوستی دو 
 تلفِظ بەنانیکه مورخان يو(نام داشت » ايِتش اَمَّە«اين دختر . خواستگاری کرد» َنصَّر

شاه بابل شد  کە َنبوَخد َنصَّر در آينده کە اين مهان بانوئی بود). اند خودشان آميتيس نوشته
 بابل و يکی از باغِ درختاِن سرآويزِنام  بەدر تاريخ کە افتخار او ساخت بەکاخی عظيم و باشکوه

  .گانۀ جهان باستان ذکر شده است  هفتشگفتيهای
نظاميش نينوا مستقر   اداریدر پايتخِت) سين شار ايشکون (م شاه آشور پ  ۶۱۳سال  در

کشورهای  بەشاه بابل و شاه ماد پس از تصرف شهر آشور کە گويد گزارش بابلی می. بود
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از اقوام ديگرِ  کە  آشورسپاهيانبسياری از . نينوا لشکر کشيدند بەخودشان برگشتند و سال بعد
کردند  اجبار در ارتش خدمت می کە بەشده گاِن َبردهرودان بودند متفرق شده بودند، آزاد ميان

 پيوسته بودند، و نبوپل َنصَّر بەکلدانی و آرامی بودند کە سپاهيانگريخته بودند، بسياری از 
  .شاه آشور نيروی اندکی در اختيار داشت

 آشوريها دفاع از شهر را نربد .نينوا لشکر کشيدند۔ بەمهدستانه۔ نبوپل َنصَّرهوخَشتَر و 
 حماصرۀ شهر ماهها ادامه يافت تا خواربار مردم .مشردند، و چنين هم بود مرگ و زندگی می

 وقتی سقوط شهر را حتمی ديد  سين شار ايشکونگويا. آور گرديد شهر متام شد و گرسنگی روی
در نينوا بودند را در آتش  کە در کاخ خويش آتش افکند و خود و افراد خاندان سلطنتی

خدا تقديم کرد شايد خشم خدا  بەعنواِن قربانی بە و زن و فرزندانش رااو خود. سوزاند
هر بال و  کە رودان برآن بود زمان عقيدۀ مردم ميان فرونشيند و آشور جنات يابد؛ زيرا در آن

ناشی از خشم خدا در ) زلزله، سيل، شکست در جنگ، بيماری(آمد  سرشان می بر کە مصيبتی
له را از پس از او مدافعان شهر توان مقاب. دانستند زده بود میاز خودشان سر  کە اثر خطائی

مردادماه  (نيروهای مشترِک شاهان ايران و بابل درآمدتسخير  بە نينوا.دست دادند يا گريختند
از غنايمِ نينوا  کە  با ثروهتائیششاه بابل سپرد و خود بەشاه ايران نينوا را). م پ ۶۱۲سال 

 را ی شکومهند و زيباختريب گشوده نينوا بەشاه بابل دست. گشتايران بر بەحاصل کرده بود
  . کردبەکلی ويران

افيِت کن شدن اشر برای شکوه نابودشدۀ شهرهای زيبا و ثرومتنِد آشور و نينوا و ريشه
 نعمت زيستند و بر خبش وسيعی از جهان متمدن روزگار با خشونت مرفهی کە هزار سال در نازِ

بعدها  کە هائی سروده شد بر گنج افزودند و کاخها برافراشتند مرثيه گنجو ستم فرمان راندند و 
دو شهر توسط انبيای  گويیِ نابودی اين عنوان پيش بە مصادره وتوسط انبيای يهود ترمجه و

اِن گر حکومتبر خانداهنای  کە شهر و مذلتی نابودی اين دو. های يهود وارد تورات شد افسانه
توانست دهلای پر از کينه و نفرِت انساهنای  که فقط می(انگيزی   غمبسيار بەگونۀ آشوری آمد

 انگيزترين خبشِ  شايد غم١.ها بيان شده است در اين نوشته) پراکن را شاد کند ورز و نفرت کينه
  :اش در تورات آمده است ترمجه کە آفرين اين سروده باشد اين مرثيۀ اندوه

 گريزند و چون برکۀ آب بود اکنون مردمش میاز روز ازل در ثبات و سکون مه کە نينوا
ها  زنند، نيزه مششيرها برق می. منايد بايستيد کسی التفاتی منی کە زنند بانگ میهرچە 
خورند، کشتگان و زمخيان را انتها معلوم  هم می بەها در کوی و برزهنا درخشند، عرابه می

                                                 
 ).های يهودند هردوی اينها از انبيای افسانه. (تورات، کتاب ناحوم نبی و کتاب ارمياء نبی: بنگر. 1
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  .اند نيست، الشها بر الشها افتاده
. »نينوا ويران شده است«: ند از تو خواهد گريخت و خواهد گفتتو را بي هرکە !نينوا

برای تو مامت بگيرد؟ از کجا برايت  کە کيست آن. نينوا خالی و ويران افتاده است
  خوان جبويم؟ مرثيه

اند، مردمت در کوهها  اند، مردان جنگيت غنوده شبانانت خوابيده! ای شاه آشور
شنود بر تو  آوازۀ مصايبِ تو را می هرکە .ردآوری کندآهنا را گ کە اند و کسی نيست متواری

از دست تو  کە ، زيرا کسی در جهان نيست)کند افشانی می شادی و دست (زند دستک می
  ١.رجنها نديده باشد

تاريخ سپرده شد تا دور نوينی در تاريخ آغاز  بەامپراتوری آشور با متام خشونتهايش  
روداِن مشالی در شرق فرات در دست  ن حدوِد طبيعیِ ميان اکنون شهرِ حران واقع در آخري.شود

آخرين پيامربشاه ( نبونِهيد .تر بەآن خواهيم پرداخت بقايای نيروهای آشور مانده بود کە پائين
  :ن دولت آشور برجا هناده چنين نويسانده استَورافتادمناسبت  کە بەدر سندی) بابل

 )خدای بزرِگ بابل(بل را ويران کرد، مردوخ  باهای خداخانهشاه آشور با بابل بدی کرد، 
 سال با خشم در آشور زيست تا بيست و يکآشور برد، و مردوخ مدت  بەرا اسير کرده

 کە دست پسرش بەشاه آشور. خشمش از بابل را فرونشانده متوجه شاه آشور کرد کە گاه آن
 نبوپل َنصَّررا ياور  )يعنی هوخَشتَر(ماند  مردوخ، شاه اومان. از خون خودش بود کشته شد

 شتافت و از نبوپل َنصَّرکمک  بەفرمان مردوخ بەنظير بود بی کە )يعنی هوخشتَر(کرد؛ و او 
اومان پادشاه .  و انتقام بابل را گرفتشد سيل روان مانند بەباال و پائين و از راست و چپ

برضد شاه اَکّاد  کە راهای خدايان آشور را منهدم و آباديهای اَکّاد  او خانه.  دلير استماند
  .بودند ويران کرد

 را فرعون مصر گرفته  و شامدر ميان گرفتاريهای آشوريان در کشور خودشان، فلسطين  
يکی از افراد خاندان سلطنتی . دوم نام داشت» نِخاؤ«اين فرعون . ضميمۀ کشور خويش کرد

او با . بابل وارد جنگ شوددر َحّران نيرو گرد آورد تا برضد » ليت آشور اوبال«نام  بەآشور
پيمانی شد، و از او تقاضای کمک کرد  اينک در شام بود وارد مذاکره برای هم کە فرعون نِخاؤ

او از ادعای  کە توان تصور کرد می. آشور را از ايرانيان و بابليان بازپس گيردسرزمينهای تا 
او قول مساعدت داد  بەوننفع مصر دست برداشته باشد، زيرا فرع بەمالکيت بر شام و فلسطين

  . مصری برايش رسيدند امدادیِماه بعد سپاهياِن و چند
                                                 

 .۳۔۲تصرف، از کتاب ناحوم، باب ترمجه با اندکی . 1



۱۶۲ خنست  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

اه کردن ر   بە روسرگرمِم را هوخَشتَر  پ ۶۱۰ و نيمی از سال ۶۱۱سراسر ماههای سال 
خبشی از اين .  ايران شده بود قلمروِ پادشاهیضميمۀ کە اوضاع در آن خبش از خاک آشور بود

شاه بابل نيز در اين . زمان زير سلطۀ آشوريان قرار داشتند تا آن کە دنشين بودن زمينها ايرانی
  .فعاليتهای مشاهبی در سرزمينهای حتت تصرف خودش مشغول بود بەدوران

هم پيوستند تا  بە ايران و بابلسپاهيانم  پ ۶۱۰گزارش بابلی، در اواخر تابستان  بەبنا
ليت و مصرياِن  آشور اوبال. کر بکشندحران لش بەسره کردن کار مدعی سلطنت آشور برای يک

ناحيۀ  بە مقاومت کنند، و َحّران را رها کردهۀ بزرگ کە در برابر اين محلياور وی نتوانستند
 مستقر ۔واقع بر کرانۀ فراِت ميانه در غربِ حّران۔ ميش کَرَخەغربی فرات گريختند و در شهر 
  .بابل را آغاز کنند بەشدند تا در فرصت مناسبی محله

توافق هنايی  بە تقسيم سرزمينهای آشورسرِ  َحّران برتسخيرِشاه ايران و شاه بابل پس از 
شاه ايران  بەشاه بابل رسيد و شهر َحّران و سرزمينهای تابعش بەاموال و غنايم َحّران. رسيدند

اين  شهر آشور طبق نيزبابليان ويران کرده بودند و آباديهای تابعه و  کە شهر نينوا. واگذار شد
با اين توافق، خاک اصلی آشور ازمجله َحّران و َنصيَبين . دولت ايران واگذار شد بەتوافق

 آشوريان، پيشينفراِت ميانه رسيد؛ و ديگر متصرفاِت  بە ايران کشورِضميمۀ ايران شده مرز
اشغال  بەدر آن اواخر کە های مديترانه و مرزهای مصر  فرات تا کرانهيعنی سرزمينهای غربِ

  .مشار رفتند بەيان درآمده بودند جزو متصرفات بابلمصر
کردند،  آميزترين رفتارها را با مردم آباديهای مغلوب می خشونت کە برخالف آشوريان

معابد  بەئی در آشور بدرفتاری نکردند، ايرانيان با مردم هيچ آبادی کە دهد گزارشها نشان می
ن َورافتادها را خمتل نکردند، پس از ايشان آسيب نرساندند، زندگی مردم شهرها و آبادي

حالت عادی برگشت، و رضايت مردم از  بەياندولت آشور زندگی در آباديهای زير سلطۀ ايران
گاه خربِ هيچ آشوب و شورشی در سرزمينهای  پس هيچ ازآن کە ئی بود گونه بەاوضاع جديد

 کاهنان آشوری و بابلی نوشتۀ کە گزارش رخدادهای اين ماهها و ساهلا. آشور داده نشده است
 بيگانه کشوری را يک قومِ کە ه نداشتپيشيندر جهان باستان . است برای ما بازمانده است

ولی ايرانيان چنين کاری نکردند، و مردم آشور . بردگی نگيرد بە کند و مردم آن کشور راتسخير
ما از . ادامه دهندشان  ندگیز   بەعنوان شهروندان دولت ماد بەحال خودشان واهنادند تا بەرا

آهنا از  کە بر مردم آشور مقرر گرديد اطالعی نداريم، ولی رضايت خاطری کە وضع مالياهتائی
مراتب از  بەمالياهتا کە  آن باشدگر نشانتواند  دولت جديد حاصل کردند می بەپس نسبت آن

َر با مردم هوخشت کە ئی رفتار بزرگوارانه. پذيرتر بوده است تر و حتمل زمان آشوريان سبک
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  .کنندۀ استمرار سلطۀ مهيشگی ايران بر متصرفاتش در آشور بود آشور کرد تضمين
بر  کە شده با فروافتادن دولت آشور دهها هزار تن از نسلهای دوم و سومِ آزادگاِن َبرده

آزادگانی  بەکردند تبديل بيگاری می) دربار و معبد(روی امالِک خالصۀ شاه و خدای آشور 
کردند؛ زيرا کليۀ امالک  نک بر روی زمينهای سلطنتی شاه و بزرگان ماد کار میاي کە شدند

 متلک شاه ايران درآمده بود، و شاه نيز بسياری از اين زمينها را بەخالصۀ دربار و معبد آشور
نسبت از درآمد زمينها  چە کشاورزاِن آزادشدهکە   اين.بزرگان لشکری و کشوری خبشيده بودبە

برای مهيشه در  کە ئی سم ديرينهر  بەکردند سندی در دست نيست، ولی با توجه را دريافت می
گرفت؛ و اين درآمد با  خود آهنا تعلق می بە درآمِد زمينهانيمِ کە توان تصور کرد ايران ماند، می

خبشی را برای   رضايتًتاداشتند بسيار باال بود و زندگی نسب از آن ضعی آهنا تا پيشو  بەتوجه
 يافتند  دست میکالنیدرآمدهای  بەشاه و بزرگان ماد نيز از اين راه گرچە کرد؛ ين میآهنا تأم

شايد (از ديرباز  کە رمسی. شد برايشان از رؤياهای تعبيرناشدنی پنداشته می از آن تا پيشکە 
شامل اين بردگاِن  کە تواند در ايران رواج داشته و می) بعد بەاز مهين زماِن مورد گفتگويمان

توانسته برای خودش درآمدی  منی کە زمينی  بیمرِد کە زمين نيز بشود آن بوده شده و بیآزاد
کرده و  داده و برای او کار می داران قرار می کسب کند خويشنت را در اختيار يکی از زمين

خودشان بوده   حمصول کارِنيمِ در مورد کشاورزانْ کە گرفته، او تعلق می بەسهمی از درآمد
داده  پسر نيز خود را در اختيار بزرگان و اشراف قرار می يرمرداِن ازکارافتاده و بیحتی پ. است

دربارۀ کشاورزان چە   آن.اند کرده  دريافت میاند و نان و پوشاک شده انگی می نوکر خالًو معمو
يافته بودند   و اکنون آزادیيان آشورپيشينبردگاِن  کە انیگر صنعتوران و  گفتيم دربارۀ پيشه

 ملک شاه آشور بود پيش از آنکردند و  آن کار می اينها در کە کارگاههائی. کند ز صدق میني
متلک شاه ماد درآمده بود و شاه ماد نيز خبشی از آهنا را برای دربار نگاه داشته و  بەاينک

در اين کارگاهها مشغول بودند مزد  کە کسانی. خبشی را در ميان بزرگان ماد تقسيم کرده بود
 کە شده در آرشيو ختت مجشيد توانيم در بازخوانیِ اسناد يافت وضع اينها را می. فتندگر می

برای دربار داريوش و خشيارشا  کە ورانی ان و پيشهگر صنعتدربارۀ مزد و مواجب کارگران و 
آمدها  با اين پيش. دهد را تا حد بسياری تشخيص دهيم ما می بەکردند توضيح بسياری کار می

تا  کە ی يافتندخبش رضايت از بردگیِ آشوريان رسته در زير چتر دولت ماد زندگی روستانشيناِن
 کە آهنا در نسلهای بعدی چنان در جامعۀ ايرانی حل شدند. اميدش را نداشتند از آن پيش

  .شان از ديگر آزادگان ايرانی غيرممکن شد بازشناسی
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  تصرف کشور آرمنيّە توسط هوخشترَ

. آمده است» آرارات«ناميدند و در تورات  می» اوراَرتو«ە را آشوريان آرمنّي کە گفتيم
َنخاؤ را با خود داشت، و با  محايت فرعوِن ميش مستقر بود  کە گفتيم در کرَخەليت آشور اوبال

گيری دولِت  از قدرت کە شاه آرمنّيە. آرمنّيە نيز وارد مذاکره شده از شاه آرمنّيە ياوری طلبيد
  اواين اقدامِ.  گسيل کردليت آشور اوبالياری  بە رافتاده بود سپاهيانیبيم ا بەاش ماد مهسايه

شايد هم شاه . شاه ايران بود بە شاه آرمنّيەسویمفهوم اعالن جنگ از  بەدر عرف دنيای قديم
کنار مرزهای  بە اعالن جنگ داده باشد يا نيروهايش راالًشاه ايران اولتيماتوم و احتما بەآرمنّيە

  .ن منتقل کرده باشدغربی آذربايجا
 لشکرکشی. آرمنّيە لشکر کشيدکشورِ  بە بەعلِت موجهیهوخَشتَرکە   آنمسلم استچە  آن

ايران  بەن دولت آرمنّيە و احلاق سرزمين آرمنّيەَورافتادپيروزی قاطع هوخَشتَر بر شاه آرمنّيە و بە
گاری يک امپراتوری روز کە  و آرمنّيەشدسلطنت آرمنّيە منصوب  بەيکی از اميران آرمنی. شد

  .يک اميرنشينِ تابع ايران تبديل شد بەپرقدرت بود
از زمان شاهنشاهی  کە پس آرمنّيە را ارمنستان خواهم ناميد؛ زيرا اين نامی است از اين

  .اين اميرنشينِ تابعِ ايران داده شد و تا امروز برجا است بەبعد بەپارت
 )نبوپل َنصَّرَعهد  ولیِ(اندهی َنبوَخد َنصَّر فرم بەدر ميان رخدادهای ارمنستان، سپاه بابل

و متحدين شکست خوردند، . ميش لشکر کشيد شان در کَرَخە آشوريان و متحد مصریر سرِ ب
محات  بەَنبوَخد َنصَّر). م  پ۶۰۵اوائل سال (نشينی کرد   عقب در شامَحمات بەفرعون نِخاؤ

ميان در . تصرف َنبوَخد َنصَّر درآمدە بلشکر کشيد، در اينجا نيز فرعون شکست يافت و محات
. سلطنت نشست بەبابل برگشته بە درگذشت، و َنبوَخد َنصَّر با شتابنبوپل َنصَّر اين رخدادها
سال ادامه داشت  سه کە و در چندين نربد بسيار سخت و پرهزينه. شام لشکر کشيد بەاو سال بعد

اکنون (ها از مقاومت شهر اَشکَلون ضمن اين جنگ. عقب راندبە گام بەگامنيروهای مصری را 
مردم شهر را  کە ميان آمده و َنبوَخد َنصَّر با افتخار گزارش کرده بەدر فلسطين سخن) عسقالن

 ۶۰۱تصرف سراسر شام و فلسطين تا اواخر سال . تپۀ خاک کرده است بەکشتار و شهر را تبديل
با مقاومت بسيار شديد مصريان مرزهای مصر رسيد؛ ولی  بەم وقت گرفت، و َنبوَخد َنصَّر پ

شاه مصر با مهۀ « کە در يک سند بابلی آمده. نشينی کرد رو شد و با دادن تلفاتی عقب روبه
 درگرفت و دو طرف کشتگان بسيار دادند، و شاه بسيار سختینيروهايش بيرون آمد، نربدهای 

 لشکرکشی کرده تا او سال بعد برای مطيع کردن قبايل مشال عربستان. »بابل برگشت بەاکاد
کشور کوچک  بەلشکرکشی بعدی او. »غنايمی از عرهبا گرفت«درون حجاز پيش رفت و 
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و اعضای خاندان ) نامش َيهوياقيم( شاه يهودا  اورشليم را گرفت واو. بود) ورشليما(» َيهودا«
ل باب بەاسارت گرفت، و غنايم بسياری شامل خزاين سلطنتی اورشليم را با خود بەسلطنتی را

نبوپل نامۀ  سال« بە اکنون کە شرح اين رخدادها را َنبوَخد َنصَّر بر الواحی نويسانده است. برد
 داستان کە  استدر تورات نيز شرح مفصلی از اين لشکرکشی آمده. معروف است» َنصَّر

  ١.جنايتهای ضدبشری نبوخذ نصر است

  جنگ هوخشَترَ با شاه ليدِيَە

 در غرب اناتولی در درۀ دو  آريايی مهاجرقبايلسط ليِدَيە در اواخر سدۀ هفتم تو
 و در نيمۀ ،دارند شکل گرفت» گيديز«و » بويوک مندرس « نامهای ترکیِاکنون کە ئی رودخانه

 شرقی دريای ايژه و نيز سرزمينهای های کرانهنشين  اول سدۀ ششم با احلاق سرزمينهای يونانی
پايتخت . اوج عظمت رسيد بە دارد۔ل ايرماققزهاليس ۔که اکنون نامِ ترکیِ غرب رودخانۀ 

  . کنونی واقع شده بودازميرنام داشت و در نزديکيهای  سارديساين کشور 
 راهی اناتولی  در دنبالۀ مهاجرتشان از آذربايجانِمری  گوم سکايیِقبايلِ کە باالتر گفتيم

درياچۀ وان گسترش تصرف ايران درآمد و مرزهای ايران در اطراف  بەآرمنّيە کە زمانی. شدند
.  رود هاليس جاگير بودند نزديکيهایئی از غرب درياچۀ وان تا يافت اين قبايل در ناحيه
درون  کە بەِمريها پيش از اين کوشيده بودند گوم. کشور ليديە بود رودخانۀ مزبور مرز شرقیِ

ايران  کە نوينین اوضاع سياسی  بەپيش آمداکنون با. ليِدَيە رخنه کنند ولی ناکام مانده بودند
ليِدَيە  کە دانيم ما منی. کرد ابرقدرت منطقه تبديل کرده بود ليِدَيە احساس خطر جدی می بەرا

ولی در ميان . ئی داشته است یگير  چە جهتدر اختالف ميان ايران و آرمنّيە و جنگهای آهنا
شرق  بەهوخَشتَرلشکرکشی  کە بەمريان اقداماتی اجنام داد اين رخدادها او در ارتباط با گوم

  .ور شدن جنگ ميان ليِدَيە و ايران اجناميد اناتولی و شعله
شکست و فرار  بەنربدهای اوليۀ ايرانيان و ليِديان در جائی در نزديکی آنکارا درگرفت و

پنداشت با  مستحکم می کە  کرد؛ شاه ليِدَيە در موضعیدنبالهوخَشتَر او را . شاه ليِدَيە اجناميد
هوخَشتَر در آستانۀ پيروزی هنايی بود خورشيدگرفتگی رخ  کە درست در زمانی. او مقابله کرد

                                                 
 بەعرهبای  کە از راه مسيحيانمنفور و ملعوِن داستاهنای يهودان استمهان ُبخُت الّنصرِ اين مهان . 1

نامۀ دوران ساسانی او  ولی روايتهای خدای.  استرسيدهمسلمين بەما توسِط  و سپس مسلمان رسيده
رده کە برای گرفنتِ فلسطين گسيل شده بوده است؛ و اين  شاه ايران معرفی کپادشاِه عراق و از اتباعِرا 

 . نگاراِن مسلمان آمده است روايت در تأليفاِت تاريخ
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مشار  بەترين بالی آمسانی خورشيدگرفتگی در زمان قديم بزرگ). م پ ۵۸۵خردادماه (داد 
آخر خواهد  بەاند و جهان ديواِن ظلمت بر خدای نور پيروز شده کە رفت و معنايش آن بود می

صلح پايدار  بەیياب دستشاه ليِدَيە تقاضای مذاکره برای .  متوقف کردشاه ايران نربد را. رسيد
برطبق مذاکرات صلح . مسيت شناختر  بەکرد و متصرفات ايران در شرق مرزهای کشورش را

) قزل ايرماقِ کنونی(با وساطت شاهان بابل و کيليکيە اجنام گرفت، رود هاليس  کە طرف دو
دنبال برقراری صلح ابدیِ شاهان ايران و ليِدَيە، هوخَشتَر از ە ب.مرز ايران و ليِدَيە شناخته شد

 خواستگاری کرد، و با اين وصلْت اَشَتِياگَعهدش   دختر شاه ليِدَيە برای پسر و ولیِآريانَە
  . استواری ميان ايران و ليِدَيە برقرار شددوستیِ

  نظام پادشاهی ايران در زمان هوخشترَ

 کە ايران: انۀ باستان ميان چهار پادشاهی تقسيم شده بودم خاورمي در آغازِ سدۀ ششم پ
از مهه نيرومندتر و هپناورتر بود و قلمروش از آمودريا تا کرانۀ غربیِ فراِت ميانی شامل نيمۀ 

 نيمۀ جنوبیِ عراق کنونی کە مشالیِ عراقِ کنونی و تا رود قزل ايرماق در ترکيۀ کنونی بود؛ بابل
شامل مصر و  کە فلسطين و اسرائيل و اردِن کنونی را داشت؛ مصراضافه کشورهای سوريه و بە

در ميان . نيمۀ غربی ترکيۀ کنونی را داشت کە نيمی از سوداِن کنونی و ليبیِ کنونی بود؛ و ليِدَيە
حنۀ جغرافيای نام يونان هنوز بر ص بەکشوری.  واقعی بوداين چهار دولت، ايران ابرقدرِت

  و منازعاِت درونیواقعی ماندگیِ های يونان در پراکندگی و عقب و شهر،جهان ظاهر نشده بود
  دريای مديترانه ميان دويیِ شرقِ بياِن ديگر، سرزمينهای خاورميانه بە.زدند دست و پا می

ساله و  هزار  چنديکی دولت بابل بود با پشتوانۀ متدنیِ: پادشاهی مقتدر تقسيم شده بود
اينک وارث ثروهتای  کە نرها و آداب؛ و ديگری دولت مادجتارب ارزمشند در علوم و فنون و ه

خدمت  بەدست آورده بود و کليۀ جتارب متدنیِ آشوريان را نيز بەآشور در کە عظيمی شده بود
  .خويش درآورده بود

علوم فلک و . رفت مشار می بە آن روزگار مهد متدن و مرکز علم و فرهنگ جهاِنبابل در
اوج  بە و پزشکی و فنون شهرسازی و معماری در بابلاخترشناسی و هيأت و رياضيات

 حِد سازی در شکوفايی رسيده حکمت و فلسفه در هنايت تعالی، و هنرهای نقاشی و پيکره
از نظر شکوه و زيبايی مهتا )  مصربيروِن(کمال بود، و کاخها و معابد بابل در مهۀ خاورميانه 

رسلطۀ آشور در غرب فرات شده بود در وارث مهۀ زمينهای زي کە َنبوَخد َنصَّر. نداشت
زمانی نارضايتيهای داخلی اميرنشينان حلب و محات و صيدا و صور و دمشق و کنعان و  اندک
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 گرِ حملی اين کشورها خانداِن حکومترمحانه با در هم کوفنت شهرها و کوچ دادن  يهودا را بی
درون بابل را  بەجريان باج و خراجرودان فروخواباند، و امنيتی گورستانی برقرار داشته  ميانبە

  .تأمين کرد
تقليد از شاهان آشور و  بەمرکز پادشاهی ماد بود کە را) مهدان (هَنگمَتانَە هوخَشتَر شهرِ

نايی، با  ان و معماران و هنرمنداِن آشوری و مانگر صنعتبرخورداری از خدمات  بابل و با
گاههای زيبا  ع و ايجاد باغها و گردش خياباهنای وسي و کشيدِنپرشکوهبرافراشنت کاخهای 

 او برای خود بارگاه و دربار پراهبت.  مبدل کردشکومهنديک شهر عظيم و  بەآراست و
 کە وال شاهان آشور يک ارتش منظم با لباس متحدالشکل تشکيل دادر   بەجود آورد، وو بە

افزارهائی کە از   ۔جنگافزارهای روز افرادش رخت ارغوانی بر تن داشتند و از هبترين جنگ
يک سلسله اقدامات  بەهوخَشتَر در کشورش دست.  برخوردار بودندآشور بەارث رسيده بود۔

صدد گسترش قلمروش در شرق و جنوب برآمده دامنۀ کشورش  بەعمرانی نيز زد و مهزمان با آن
  .رساند) رود جيحون(آمودريا  بەرا در شرق

 آميز می در هم  را و شخصيتهارخدادها ، در موارِد بسياری،در گزارشهايش کە هرودوت
، و داده استديائوکو نسبت  بەهوخشتَر راگرفته توسط  اجناماصالحاِت سازمانی و سياسیِ 

 در مهدان برای خودش کاخی برافراشت حصارهائی در پيرامون آن کشيد و ديائوکو کە نوشته
کس از مردم  هيچ کە فرمود او . را در پيران اين حصار برافرازنداشانه مردمانْ خانه کە فرمود

درون کاخ  بەسيلۀ پيکانو بەکە  ئی دارد بايد عريضه هرکە وارد کاخ شاه شود، و کە عادی نبايد
در حضور او کسی نبايد خبندد، کسی نبايد آب دهان بر زمين  کە فرمود نيز،. افکنده شود

نوشت و برای شاه  را می آنشکايتی داشت  هرکە  و افزوده کە.ادبی است اندازد، زيرا اينها بی
او  بەخربیکار  اگر از بزه و بزه. کرد  الزم را صادر میفرماِنفرستاد، و شاه پس از بررسیِ آن  می
مرتکب  کە  بربند؛ و هرکس را متناسب با بزهیشا بەحضورکار ر  تا بزهفرمود میرسيد او  می

نان گماشته بود تا از مهۀ امور او در سراسر کشورش خربگيران و خربرسا .داد شده بود کيفر می
  ١.باخرب باشد

فدرالی بود، زيرا هرکدام از  ی کە هوخشتَر تشکيل داد نظام شبهئ نظام سياسی
احتاديۀ پادشاهی ماد پيوسته بودند دارای شاه خويش از مهان خاندان  کە بەکشورهائی

سرزمين (شيان  ەنا شاه خودش را، َسکَ  بود، پارس شاه خودش را داشت، مانپيشينسلطنتی 
َپتوکَە شاه خودش را داشت،  شاه خودش را داشت، کَت) های تيزخود در مشال رود ارس سکَە
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 اين وضعيت را هرودوت.  ديگر نقاط کشور هپناورِ مادنسا ا، و بەمهينارمنستان شاه خودش ر
خن س» يارِ وی شاه ماد و شاهان دست« و يک سند بابلی از ١طور خمتصر بيان کرده است،بە

رافتاده و َو پيشين دا بود زيرا خاندان سلطنتیِولی آشور حسابش از اين وضعيت ج. گفته است
برای ادارۀ . شد سيلۀ امير منصوب شاه ماد اداره میو   کە بەتنها اين کشور بود.  بودنابود شده

د؛ و او ابداع ش) شهربان (خشَترَپاوبار در تاريخ ايران اصطالح  ستينبرای خن کە کشور آشور بود
در ميان کشورهای . شاه ماد بر آشور منصوب کرده بود کە حاکمی از خاندان سلطنتی ماد بود

شاهان هرکدام از کشورهای خودخمتار . تابع شاهنشاهی، فقط آشور خودخمتاری نداشت
هنگام بعالوه بەدربارِ شاهنشاه بفرستند، و  بەساالنه مقدار معينی ماليات کە مکلف بودند
در بسياری موارد خوِد شاهاِن .  سپاهی در اختيار ارتش شاهنشاه قرار دهندلشکرکشيها
  .کردند عنوان فرمانده سپاه خودشان در لشکرکشی شرکت می بەخودخمتار
ايران در زمان هوخَشتَر چندين شاِه خودخمتار داشت، و شاه ماد شاِه کە   آنسخن کوته

خَشيِتيانَء «وش بزرگ آمده است لقب های داري نوشته سنگدر  کە گونه شاهان بود، و آن
  .شدتلفظ » شاه شاهان«در زمان پارتيان  کە داشت» خَشيِتی

در زمان مرگ هوخَشتَر کشور شاهنشاهی ماد را تشکيل  کە سلطنتهای خودخمتاری
 نا اميرنشينِ مان) ۱: اند از مرکز شاهنشاهی بود، عبارت کە دادند، عالوه بر مهدان و توابع می
شياَنە شامل سرزمينهای واقع در مشال رود ارس تا کوههای  سکَە) ۲ اين شناختيم؛ پيش ازکە 

دهندۀ آرمنّيە  تشکيل کە آرمنّيە، شامل ارمنستان کنونی و خبشی از شرق ترکيه کنونی) ۳قفقاز؛ 
تا مرزهای ارمنستان و ) قزل ايرماق کنونی(َپتوکَە واقع در شرق رود هاليس  کَت) ۴قديم بود؛ 
) ۵؛ )های ايرانی وجود داشت اينجا نيز سلطنت خودخمتارِ سکَە( مشالی کردستان کوههای

) ۶داَنە؛  سوی جنوب تا مرزهای اسَپە بە غربی قزوين تا دماونِد کنونیسرزمينهایاز ) ری(َرغَە 
پی، شامل سرزمينهای واقع در  الی) ۷واقع در جنوب َرغَە و مشال پارس؛ ) اسپهان(داَنە  اَسَپە

، شامل پارس و خوزستان و کرمان و يزد تا  و انشانپارس) ۸؛ خوزستاناد تا مرزهای جنوب م
. ِدَرنگياَنە، واقع در پيرامون درياچۀ هامون و رود هيرمند) ۹های مشالی دريای پارس؛  کرانه

 در افغانستان ااکنون متاًم کە هرات،(َهَريَو ) ۱۰؛ ) درنگيانە اکنون در افغانستان استبيشينۀ(
اکنون در کشور ترکمستان  کە مرو،(َمرِغياَنە ) ۱۱؛ )در ايران است کە  جز نوار باريکیاست
اکنون خبشی از آن در ترکمنستان و خبشی در افغانستان و خبش  کە پارت،(َپَرُتَو ) ۱۲؛ )است

). اکنون نيمی از آن در ترکمنستان است کە گرگان،(هيَرکانَِيە ) ۱۳؛ )کوچکی در ايران است
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 آشور و نيز پيشينسياری از اين سلطنتهای خودخمتار از وسعت خاک اصلیِ پادشاهیِ وسعت ب
  .مراتب بيشتر بود بەهنگام خاِک اصلیِ کلده و بابلِ آن

تا پيش از آن در  کە  کشور شاهنشاهی ماد در زماِن درگذشِت هوخَشتَر چندان بوددامنۀ
در درون قلمرو اين شاهنشاهی واقع   کەتنها اقوام غير ايرانی. ه نداشتپيشينتاريخِ جهان 

). شناسيم ما با نام عيالمی می کە (شدند، يکی قوم آشور بود و ديگر قوم کوچِک خوزی  می
. ايرانی نبودند ولی آريايی و ازنظرِ نژادی عموزادگان ايرانيان بودند گرچە مردم آرمنّيە نيز

قرار ) زمين ايران( رون فالت ايرانزبان بودند و در د نام بردم مهگی ايرانی کە بقيۀ مناطقی
از آهنا ياد شده و » اَيران«چند سده پيشتر در اوستا با نام  کە داشتند؛ و مهان مردمی بودند

  .ناميده شده بود» جا اَيران وائی«سرزمينشان 
، )که اکنون ازبکستان است(نشين، شامل سغد و خوارزم  ديگر سرزمينهای ايرانی

اکنون بلوچستان  کە کُران، َمک(، َمکَە )کستان و شرق افغانستان استتاجي کە بلخ،(باخترَيە 
نشينِ َسکَەهای   سرزمينهای ايرانیبعالوه، )است و بيش از نيمی از آن در کشور پاکستان است

، بعدها در )های سيردريا در شرق ازبکستاِن کنونی در کرانه(شرقی از بقايای توراِن باستانی 
نشينِ گيالن و  سرزمينهای ايرانی.  دولت شاهنشاهی شدندزمان کوروش بزرگ ضميمۀ

  .مازندران نيز در زمان کوروش بزرگ ضميمۀ کشور شاهنشاهی شد
 در تاريخ شاهايجاد کرد، خنستين  کە  نوين ارتشی و اداریهوخشتَر عالوه بر تشکيالِت

ود تا هبای مشخص  تعيين منپوهلا را ابداع کرد، و وزهنای مشخصی برای زر و سيم پولِ کە است
 در دوران آشوريان نيز ١.و معينی داشته باشند و برای مبادله با کاال مورد استفاده قرار گيرند

الً معمو کە زر و سيمکە   بل رواج نداشت،پولِ سکهگرفت، ولی   اجنام میزر و سيمداد و ستد با 
شکستند و وزن  را میبود و نقش سرِ ِعشتار داشت ) نوعی مشش(شده  های ريخته حالت پارهبە
شاه ليِدَيە برای  گويند میکە روايتهای يونانی . دادند هنگام داد و ستد حتويل می بەکردند و می

در مهسايگی شاهنشاهی  کە ليِدَيە کە توان چنين بازخوانی کرد  را می زدزربار سکۀ  خنستين
اد تقليد کرده و سکه زده ماد بوده ناچار برای ترويج داد و ستد بازرگانی با ايران از دولت م

شنيدند  برای خنستين بار خربش را می کە هرچە اند نگاران يونانی عادت داشته تاريخ. است

                                                 
لذا هر سکه .  باشد گويندنازکی داشته ضخامِتدرزبان ايرانی بەهر چيز گرِد ُمَدَورِ مسطح کە » پول«. 1

صليش فقط  معنای پول در زبان فارسی تغيير کرده، و از اين واژۀ بەشکل ااکنون. پول استيک 
 وارد  توسط عرهبا است کە پس از اسالمسريانیسکه لفظ . پول کوچکمانده است يعنی » پولک«

 .اند گفته می» پولِ زر«بەسکۀ طال ، و »پول سيم«در ايران بەسکۀ نقره . ايران شده است
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 کە نوشته هرودوت کە مثالً چناناند،  ناميده» بار در تاريخ خنستين«را   آناشاندر گزارشه
نظام و  سواره بەارتش منظم تشکيل داد و سپاهيانش را کە هوخشتره خنستين پادشاهی بود

لباس متحدالشکل  کە دار و مششيردار تقسيم کرد، و خنستين کس بود نظام و نيزه پياده
دانيم، ارتش آشوريان پيش از مادها دارای  میکە  چنان. برای ارتش ابداع کرد) يونيفورم(

» بار خنستين«چنين . هوخشتره نسبت داده است بەرا هرودوت ابداعِ آن کە چنين نظامی بودند
 مانند کە بەبينيم، و يکی هم زدن سکه زدِن شاه ليِدَيە است بسيار در گزارشهای يونانيان می

 ايرانی در سرزمين ليِدَيە رواج داشته پوهلایکە   ايناحتمال.  استاشانه»بار خنستين«بقيۀ 
امهيتی مهچون ليِدَيە ضرورِت زدِن سکه تا پيش از آن  در کشور کوچک و کم. نيز بسيار است

پولِ ولی دربار ماد برای زدن . شده تا شاه ليِدَيە خنستين زنندۀ سکه بوده باشد ساس منیاح
خانۀ معبد   گنجنيزهای پادشاهی آشور و  خانه از گنج کە فور در اختيار داشتهو  بەزر و سيم سکه

زمين نيز   در درون ايران،بعالوهدست آورده بوده است؛  بە)خانۀ خدای آشور(مرکزی آشور 
های شاهنشاهی ماد چندان  دامنه. شد  استخراج میزر و سيم کە ای بسياری وجود داشتکاهن

شاه ماد هبترين چاره  کە گسترده و شامل مناطق و اقوام گوناگون و سلطنتهای متعدِد تابعه بود
هرکدام از سلطنتهای خودخمتار  کە  تعيين مقدار مالياهتائینيزبرای داد و ستد بازرگانی و 

 زرِ پولِ. را ابداع کرده است  ديده و آنزر و سيم پوهلای بپردازد را در ترويج بايست می
آن داده  بەشکل نوينی کە  دوران ماد بودهپوهلاینام داشته ادامۀ مهان » زريگ« کە هخامنشی
  .شده است

  احتمال تدوين اوستا در زمان هوخشترَ

دولت ماد بسياری از . بوددانيم، دولِت نابودشدۀ آشور دارای دين رمسی  میکە  چنان
داشنتِ دين رمسی و مهگانی نيز يکی از مستلزماِت . نظاماتش را از آشوريان اقتباس کرده بود

وحدت دينی و عقيدتی در  کە شرط الزم تداوم شاهنشاهی مستلزم آن بود. شاهنشاهی بود
شدن دين زرتشت گير   تابع شاهنشاهی ايجاد گردد، و اين مستلزم مههنشينِ  ايرانیسرزمينهای

تعاليم زرتشت . در ميان ايرانيان و ذوب شدن دينهای کهن ايرانی در دينِ واحد و فراگير بود
 رسوخ يافته بود، و نامهای  درون فالِت ايران مجاعات ايرانیِبيشينۀتا اين زمان در ميان 

اين تعاليم تا سدۀ   کەدهد نشان می) مهچون فَرَورتيش و هوخَشتَر (َمزداَيسَنەبرخاسته از تعاليم 
پدرِ ديائوکو نامش  کە ياد داريم به. بايل ماد ريشه دوانده بوده استم در ميان ق هشتم پ

تشکيل دين . های آشوريان ديديم خشتَر را در نوشته فرَورتيش بود، و پيش از اونيز نام کاوے



۱۷۱ ايران پيدايش

شد  نسبت داده میرتشت ز  کە بەتعاليمی۔رمسی و ترويج آن نيز مستلزم تدوين تعاليم دين بود 
 احکام قضايی و واجبات کشورداری نيزعنوان مرجعِ آداب و رسوم عبادی و  کە بەو قرار بود

مورد پيروی قرار گيرد، و نيز بر اساس آهنا برای معامالت و داد و ستدها احکام و مقرراتی 
  .وضع شود

در مقدونی  سال پيش از اسکن۲۵۸زرتشت در  کە کردند مغان در زمان ساسانی ادعا می
شده در زمان ساسانی بازتاب يافته، سپس  در منطقۀ اورمّيه ظهور کرد؛ و اين در اوستای تدوين

 ۳۳۲ اسکندر در سال .اند را تکرار کرده کرد نيز در زمان خالفت عباسی اين  ديننويسندگاِن
اگر . ريمآو دست می بەم را  پ۵۸۰ بيفزائيم سال ۳۳۲ بە را۲۵۸ وقتی .م بەايران لشکر کشيد پ

مغاِن برای  کە ئی بوده باشد ناشی از يادهای مجعیکە   بلاساس اين سخن نه بی کە فرض کنيم
 باز هم دهه اشتباه گفته باشند، آهنا يکی دو کە  مانده بوده است، و اگر فرض کنيمآذربايجان

داده  نسبت مان سلطنت هوخشتَرز   بەزمان ساسانی ظهور زرتشت را بينيم کە روايت مغاِن می
 دربارۀ زمان اشانه دانستند، و دانسته آهنا البته چيزی دربارۀ هوخَشتَر و مادها منی. است

اَسَپە،  باخترَيە و ويشت(اوستا آمده بود  در خوِد کە مهان موضوعاتی حمدود بود بەزرتشت
 کجا و آذربايجان کە لذا برای حل اين مشکل). ها و گرمهاها و توَريا يجها و اوس ها و کرپن کاوے

اَسَپە  باخترَيە و دربار ويشت بەزرتشت در اينجا ظهور کرده سپس کە گفتند باخترّيە کجا؟ می
  .مهاجرت کرده است

جائی بربد و  بە شايد راهکند ولی روايت اگرچە دربارۀ زمان ظهور زرتشت صدق منیاين 
 کە وانيم تصور کنيمت می. مبتنی بر يادهای مبهمِ مجعیِ بازمانده از روزگار مادها بوده باشد

هوخشتَر دبيرانی را مأمور کند تا تعاليم  کە ضرورت تشکيل دين رمسی و مهگانی سبب شد
تر از سلطنت ماد   سده ديرينهنا چند داريم کە سلطنت مانياد  بە.زرتشت را برايش تدوين کنند

مات نظا کە توضيح نيست بە الزم پس،.بود، سپس خبشی از شاهنشاهی ماد را تشکيل داد
هائی نيز از  نشانه. ۀ طوالنی بوده استپيشيننا دارای  در مان) ازمجله تشکيالت دينی(سلطنتی 

مردمی از کە   اينتا کنون هيچ اثری از کە دهد، در حالی نا خرب می وجود دبيراِن نويسنده در مان
در . ه استدآم نهدست  بەاند دانسته  خواندن و نوشنت می تا پيش از هوخشتَرقبيلۀ سلطنتی ماد

 دربار شاه آشور آمده، بەنا يک سند آشوری خربِ فرستاده شدن ستون يادبود از طرف شاه مان
شاه  کە عهد و پيماهنائی بە سوگندنامۀ پابندیمثالً(بر رويش مطالبی  کە  ستونی بودهاحتًمکە 
 برآن نگارش شده بوده است، و اين دليل) نا در حضورِ شاه يا خدای آشور سپرده بوده مان

بسا خواندن و نوشنت را در  کە چە نا تشکيالت دبيراِن سلطنتی وجود داشته در مان کە است
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عبارِت ديگر، پيش از تشکيل شاهنشاهی ماد سوادداری در  بە.اند آشور يا آرمنّيە آموخته بوده
  . استنا رواج داشته دربارِ مان بەميان افرادی از وابستگان
. ا در دوران ماقبل ماد هم امير بودند و هم رهرب دينیه کاوے کە پيش از اين ديديم

نا ازنظر متدنی  مان گرچە شامل اين تعريف شود؛ زيرا کە توانسته نا نيز می خاندان سلطنت مان
نا سرپرسِت دين هم  تر بود ولی خاندان سلطنتیِ مان رفته پيشها  چند مرحله از زمان کاوے

 تعاليم زرتشت را برای دربار شاهی ماد الًاحتماکە  دبيرانی کە توان تصور کرد می. بودند
دانستند و از رهربان  خواندن و نوشنت می کە نا بودند تدوين کردند مردمی از قبيلۀ سلطنتیِ مان

مغان زمان ساسانی از نبيرگان مردمی : برای اين فرْض داليلی وجود دارد. نا بودند دينیِ مان
ديرينۀ قبيلۀ  بەزيستند؛ آهنا زرتشت را منتسب نا می روزگاری در مهين کشور مان کە بودند

 کە جائی بود کردند مهان برای ظهور زرتشت تعيين می کە دانستند و سرزمينی خودشان می
آهنا ساخته بودند زرتشت برآمده از درياچۀ  کە ئی در افسانه. نا بود روزگاری مرکز سلطنت مان

  .نسخۀ دوم زرتشت از مهين درياچۀ اورميه بروَيد  کەاورميه بود، و در آخرزمان نيز قرار بود
اواخر  بەمنحصر کردن زمان ظهور زرتشت توسط نبيرگاِن اين مغان در زمان ساسانی

دوران سلطنت هوخشتَر را بايد در پيوند با آغاز رمسيت يافنت دين زرتشت در دربار ماد 
وم و آدابش را از دينهای کهن  زرتشت را بر خود داشته ولی مهۀ رسنام کە دانست؛ البته دينی

رتشت ز   بەکنندگان تعاليم زرتشت توسط مهين تدوين کە مجله تقدس آذر منطقه گرفته بوده، از
 کە ئی بر فراز گوری نگاره در سنگ. تقدس آذر در سلطنت ماد رمسيت يافت. نسبت داده شد

 است و نيايشيستاده مشغول شاه در برابر آذر ا کە  ازآِن هوخَشتَر باشد نشان داده شدهالًاحتما
رتشت نسبت ز  کە بە اورادیالًکند، و احتما  میپيشوايی و  استمغ در سوی ديگر آذر ايستاده

دينِ  (دَينَ مَزدايَسنيش شايد در مهين زمان بود کە عبارِت. خواَند اند را می داده بوده
دست داده  بەدقيقیاينک رمسيت يافته بود تعريف  کە ابداع شد تا از آئينی) َمزداپرستی
  .ناپذير بنا شده بود بر پرستش آفريدگار و پروردگارِ يکتای ناديدۀ وصف کە شود، دينی

نايی را  مغان مان کە بايست اگر اين فرضيات و حدسيات بتوانند ما را قانع کنند، می
ربیِ غ کنندگاِن حدود و ثغورِ آن دين طبيعیِ برآمده از سنتهای ديرينۀ مردم خبش مشال تدوين

مهۀ کە  چنانشد، » دين مغان«رتشت نسبت دادند، و نامِ ديگرش ز  کە بەفالِت ايران دانست
  .پنداشتند ناميدند، و حتی زرتشت را مغ می می» دين مغان«را  مورخان يونان باستان آن

بندی، و خبشهائی از يشتها و  ها و َيسَنە هفت  خبشهائی از اوستا، ازمجله گاَتەالًاحتما
يژه داستاهنای محاسی و اساطيریِ نيمۀ شرقی فالت ايران، در مهين و   بەهشن و ونديداد، د ُبن
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دينِ او  بەهای مؤمنين های زرتشت در سينه  سرودهايقيًن گرچە .زمان گردآوری و تدوين شد
خبشهای بسيار کهن اوستا ناميده چە کە   آناين تعاليم و کە رود حمفوظ بوده، ولی تصور می

صورت پراکنده در برخی از مناطق نيمۀ شرقی فالت مدون شده بوده  بەزمان نشود تا آ می
 کە کلی ناآشنا با اشخاصی بەدر اين متون آمده بوده، وچە کە   آنخرب از مهۀ مغاِن بی. است

 فرماِن بە،اند ديگر تغيير نام داده بوده کە  نامهای جايهای ديرينهنيزنامشان در اوستا آمده و 
  . گردآوری و تدوين تعاليم زرتشت شدندشاه ماد متصدی

تدوين تاريخ برای قوم ايرانی نيز ضرورت پيدا کرده بود تا قدمت تاريخی شاهنشاهی را 
آن  بەساله داشتند و هزار  تاريخ مدون چندبابليانآشوريان و  کە گونه مهان. نشان دهد

 نيز از مستلزمات دولت دارای تاريخ مدون شود؛ و اين کە بايست  ايران نيز می،باليدند می
 داستاهنای محاسی از مرکز و شرق فالت ايران گراِن روايتکە   اينتصور. شاهنشاهی بود

. بازنويسی شود خردپذير است کە  را در اختيار مغان قرار دهنداشانه دعوت شدند تا دانسته
 گر اشغالِن شان با بيگانگا شان و جنگهای پيروزمندانه  و تالشهای متدنینياگانداستاهنای 

يرج و سلطنتهای هپناورِ مجشيد و فريدون و ا کە و تشکيلِ نظامهائی) اژدهاگ بيَوراَسپ(
واد و هلراسپ و گشتاسپ و اسپنديار ناميدند، و هپلوانيهای گُ خسرو و کے کاووس و کے کے

 ، شرح زندگی پرافتخار زرتشتبعالوهنريمان و زال و رستم و سهراب و اسپنديار امثال آهنا، 
اين داستاهنا تداومِ ديرينۀ دين و سلطنت .  ايرانيان وارد اوستا شدقومیِعنوان مظهر هويِت بە

ميراث ديرينه و ارمجند و افتخارآفرينِ داد، و برای شاهنشاهی ماد  در ايران را نشان می
 قومیِمثابۀ شناسنامۀ  بەاين داستاهنا. کرد ساله و بيشتر ايجاد می  هزارتاريخی با پيشينۀ

جای کشور از زبان مغان و  بعد اين داستاهنا را در جای اين زمان بەاز کە مردمی. ايرانيان بود
 خويش نياگانپيروزمندانۀ پرافتخار و شنيدند با شنيدن سرگذشت  ها می گراِن محاسه روايت

گرفت، و آماده  شدند و حس سلحشوری در آهنا اوج می  میقومیماالمال از غرور و عرق 
مظهر وحدت و قدرت و  کە های شاهنشاهی ماد بيشتر برای تقويت پايهکە هرچە  شدند می

رستم با آن زور بازو  کە شنيدند ان و هپلوانان وقتی میدار سپه. فشانی کنند شکوه ملی بود جان
داشت با دل و جان در خدمت شاه و دربار ايران  کە و با آن قدرت و عظمت و نيروی هزارَمرده

در درون خودشان  کە ايرانی و شاه ايران شاد باشند، طبيعی بود کە ودبود و هدفش آن ب
های شاهنشاه  بکوشند تا از خويشنت نسخۀ دوم رستم بسازند و با دل و جان فرماهنا و خواسته

  .اجرا درآورند بەماد را
 نياگانسرگذشتهای  کە شويم خوانيم متوجه می را می) اساطيراين (ما وقتی اين داستاهنا 
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بسيار زيبايی در هم ادغام  بەگونۀ نه در سراسر کشور از شرق و غرب و مشال و جنوبديري
 واحد و سرگذشِتپيوستۀ دارای  هم بە سراسر فالت را يک قوم واحِداند، و ايرانياِن شده
شده چنين تعمدی در کار نبوده،  البته وقتی اين داستاهنا تدوين می. دهند  نشان میپيوند هم
 اراده و بی  خودی  خودبهئی بەگونه اند  آمده بودهزمين گران از سراسر ايران يترواکە   چونولی

  .چنين موزائيک زيبائی ايجاد شده است
کنندگان تعاليم زرتشت متوليان دين رمسی نيز شدند، و خنستين بار در   تدويناطبيعًت

قبيلۀ مغان يکی . دقبيلۀ مغان بو بەنامش منتسب کە تاريخ ايران طبقۀ متوليان دين ظهور يافت
 .دادند نا را تشکيل می پيشترها سلطنِت مان  گفتيم کەئی بوده دهندۀ احتاديه از قبايل تشکيل

خودشان  بە ادعای انتساب زرتشتا اين زماهن ازپسسده  مهين مغان چند کە سبب شدهچە  آن
ين موضوع  در مه کەو ادعای مالکيت تاريخیِ دستگاه توليِت دين زرتشت کنند را نيز بايد

  .جستجو کرد
و » ميتَر«و » آذر«رتشت، و رواج پرستش ز   بەآئين منتسب بەورود ايزداِن مطروِد زرتشت

تقدس کە   اينتصور. کنندۀ دينِ رمسیِ ماد نسبت داد مهين مغاِن تدوين بەرا نيز بايد» اَناهيَتە«
شت شده باشد دشوار و پرستش اين ايزدان در دوراهنای متأخرتر از دوران ماد وارد دين زرت

کندی در درون فالت ايران  بەشد توسط مهين مغان ترويج می کە است؛ ولی تعميم پرستش آهنا
يافنت کرد، در  تعميم بەبعد در پارس نيز شروع بەاز زمان خشيارشا کە ئی گونه بەحتقق پذيرفت،

فت، و پرستش ديگر ايزداِن زمان اَرَدَشير دوم پرستش ميتَر و اَناهيَتە در کنار اهوَرَمزدا رواج يا
 برای جانورِ اهلی  کردنرسم قربانی. گير شد کهن آريايی نيز تا پايان دوران هخامنشی مهه

 ممنوع اعالم کرده بود توسط اين مغان ازرتشت صريًح کە  نوشيدن هوَمەنيزخشنودی خدا و 
ده توسط آهنا و ش شد، و در خبشی از اوستای تدوين) طقوس(خبشی از مراسمِ آئينی  بەتبديل

اخالفشان از زبان زرتشت برای اجرای اين مراسمِ آئينی احکام و مقررات و آدابی وضع 
عنوان  بەرا آفريده بود تا اهوَرَمزدا آن کە معنويِت مقدسی تبديل شد بەهوَمە کە گرديد، تا جائی

  .افزا در خدمِت َمزداَيسنان باشد آفرين و زندگی عنصر شادی
گيری و  برده بەشان هنگام تدوين کتاب دينی کە بەيی ان خاورميانهخالف ديگر ادي به

  احکامی برایاند و عنوان يکی از مستلزمات جامعۀ دينی نگريسته بەداری برده فروشی و برده
جانبِ  از کە اند بردگی گرفنت انساهنای آزادۀ غيرخودی و خريد و فروش انسان وضع کردهبە

 آغاز تشکيل سلطنِت ماد تا پايان  مهان در جامعۀ ايرانی از، است فرستاده شده بودهخدايشان
گاه در احکام دينی  هيچ کە بار اوستا بازتدوين شد ولی تنها موضوعی شاهنشاهی ساسانی چند
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زيرا برای ايرانی قابل . داری و خريد و فروش انسان بود گيری و برده آن نرفت برده بەئی اشاره
. پايۀ حيوانات پائين آورد و او را خريد و فروش کرد بەزاده را آبشود يک انساِن کە تصور نبود

 کە  خرب نداشتهالًانگاری اص کە داری خاموش است متون دينی ايرانيان چنان در قبال برده
 جانوری هر مانند بەانساهنای آزاده را کە شود نام برده در جهان وجود دارد و می بەموجودی

. معرض فروش هناد بەمهراه کاالها و خر و گاو و گوسفند بەرد وبازار ب بەمتلک درآورد و او رابە
 انگريست و دربارۀ آن مطلقً» عدم«عنوان موضوع  بەداری برده بەدين و فرهنگ ايرانی

 تا پايان دوران پادشاهی ماداز آغاز دوران  کە خاطر اين نگرشِ فرهنگی بود بە.سکوت کرد
. يد و فروش انسان در جوامع ايرانی رواج نيافتداری و خر گاه برده ساسانی هيچشاهنشاهیِ 

  . استاوستاداری را تأييد نکرده است  برده کە تنها کتاب دينی جهان
يعنی هر عضو از ( زمان هخامنشی هر رهرب دينی يک مغ بود، ولی هر مغی  آينده دردر
 کە ۔مثالً۔ نچناهر مغی مردی از قبيلۀ بزرگ مغان بود؛ کە   بلمنصب دينی نداشت) قبيلۀ مغان

داستانش را ضمن سخن از داريوش بزرگ خواهيم خواند، يک مغِ برجسته بود،  کە گاؤماَتە
کسب تقدس » مغ«تا سدۀ دوم مسيحی و اواخر دوران پارتی واژۀ . ولی منصب دينی نداشت

مترادف يکديگر بودند، و قبيلۀ مغان با » متولی دين«و » مغ«در دوران ساسانی . کرده بود
خوِد مغان در طول تاريخ برای خودشان تعريف کرده بودند قبيلۀ مقدسی پنداشته  کە هیجايگا

 گرچە قبيله اين). ساداِت اهلِ بيت بودند(شدند  رتشت منسوب میز  بەمهۀ افرادش کە شد می
با ادغام سلطنتشان در شاهنشاهی ماد و سپس برچيده شدِن سلطنتشان در زمان کوروش يا 

جای آن  بەشان را از دست داده بودند، ولی يک سلطنت دينی را ينه ديرداريوش سلطنِت
 سلطنت دنيايیِ پارتيان و تا آخرين روز شاهنشاهی ساسانی دوشادوشِ کە گذاری کردند پايه

  .ندگی ادامه دادز  بەبسيار زيادیو نفوذ و امتيازاِت ساسانيان با قدرت 

  اَشَتِياگ، آخرين شاه ماد

چند ماه .  ماد و ليِدَيە سخن گفتيمآميز دو دولِت مهزيستیِ مساملتپيماِن باالتر دربارۀ 
جای  بەپس از انعقاد پيمان دوستی شاهان ايران و ليديە، هوخَشتَر درگذشت و پسرش اََشِتياگ

نگاراِن  ناميدند، و تاريخ» ايشتوويگو«بابليان اين پادشاه را ). م پ ۵۸۵سال (او پادشاه شد 
  .خواندند» اَسِتياگ«ی او را يونانی در زمان هخامنش

شناسی مصر جمموعۀ  در کاوشهای باستان. در پيوند است» اََشە «وازۀ را با نامِ اََشِتياگ
نامهای اين . شاهاِن ميتانی است بەخطاب کە دست آمده بەمکاتباتی از فرعون اَِخن آتون
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ا مورِد نظرِ ما است، و اينج کە  آريايی است و در ميان آهنا يک نام وجود دارداشخصيتها عموًم
» اَرَتە« کە تلفِظ ديگرش اَشە. آمده است» ياشاداَتە«تلفظ مصری  کە بەاست» داَتە اَشە«آن 

ترکيبی است » آمسان« لفظ اظاهًر. معنای عدالت بوده و هم آمسان بە در زباِن آريايی هماست
مسکن است،  و جايگاهنای در زبان ايرانی بەمع» مان« کە دانيم می. »مان«و » اشە«کلمۀ  از دو

  .داريم» خامنان«رواج دارد، و ما عبارِت » خان«وند با آ صورت پس بەو اين واژه تا کنون
 است» داَتە«خبش ديگرش . است» اَشە«خبشِ خنسِت نامِ اََشِتياگ بی هيچ ترديدی 

در زبان آريايی از نامهای آتش است و » آگ«. است» آگ«خبش آخرش . معنای قانونبە
 کهن ايزداِنيکی از ) مؤنث آگ(» آگنی«. رود کار می بە تلفظ و معنامهين بەز هم در هندهنو

  .آرياييان بوده است
فروغ عدالت  «را توان آن می کە بوده» آگ داَتە اََشە« شکل درسِت نامِ اََشِتياگ شايد

کە  دانيم می. درستی نزديک است بەهرودوت نوشته کە اَسِتياگپس، . معنا کرد» آمسانی
 کە اند در اسناد بابلی اشتوويگو نوشته. اند کرده جانشين می» سين«را با » شين«يونانيان 

  .شود آگ می داَتە تلفظ بابلی اََشە
سالۀ سلطنت اََشِتياگ هيچ گزارشی در دست نيست جز رخدادهای آخرين ۲۹از دوران 
ن پادشاهی ماد تادَورافشکست و نابودی او و  بەپارس بود و بەلشکرکشی کە ساهلای عمرش

 و پارچگی خويش را حفظ کرد شاهنشاهی ماد در زمان سلطنِت او مهچنان يک. اجناميد
 نيز در جاهائی نوينی سرزمينهای اََشِتياگآيا کە   اينولی. پارس نيز خبشی از شاهنشاهی بود

 زينوفونگی کە اگر داستان. قلمرو ماد افزوده باشد خربی داده نشده است بەاز شرق فالت ايران
ماد شوريدند و کوروش پارسی فرمانده سلطۀ مردم ارمنستان برضد  کە  درست باشدآورده است

ارمنستان پس از درگذشت  کە شود ارمنستان بود، معلوم می بەسپاهيان ماد در لشکرکشی
 بوجِّيە  پسر کامتدبيرِ کوروش بەهوخشتره درصدد بازيابی استقالل خويش برآمد، ولی شورش

نامه تاريخ   در کوروشالًگزينوفون معمو.  شد، و ارمنستان مهچنان در اطاعت ماندخوابانده
  بەدر خبش بعدی ضمن سخن از شخصيِت کوروش بزرگ. دهد دست منی بەرخدادها را

  .موضوع اين شورش و اقدامات کوروش برای مقابله با آن بازخواهيم گشت
دستگاه  کە ، طبيعی بودرخ ندادزی در زمان سلطنت اََشِتياگ جنگهای فرامر کە از آجنا

 کە ايرانيان. هايش را با حتميل ماليات بر ايرانيان تأمين کند عريض و طويل سلطنت ماد هزينه
دادند اينک  ها می کاوے بە ماد خبش اندکی از درآمدشان را تشکيل شاهنشاهیِتا پيش از

طور طبيعی  بەنند؛ و اين امرهای پرجتمل دربارهای ماد را حتمل ک بار هزينه کە جمبور بودند
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  و شاه ماد را مسبب اينشوددولت ماد برانگيخته  بەنارضايتی آهنا نسبت کە شد سبب می
انۀ اَشِتياگ با کارگزارانش نيز داستاهنائی در گير سختاز رفتارهای . وضعيت بدانند

 تر ن پائينآهنا اطمينان کرد، ولی م بەتوان چندان منی کە گزارشهای هرودوت بازمانده است
  .ئی خواهم داشت آهنا اشارهبە

ابرقدرت دنيای باستان و شکومهندترين شاهنشاهی  بەايران کە تاريخ اراده کرده بود
  .آمد اين وظيفۀ بزرگ از عهدۀ اََشتياگ برمنی. تاريخ و اثرگذارترين متدن جهانی تبديل شود

  قبايل پارس و فرجامِ شاهنشاهی ماد

 قبايل ماد، در جنوب فالت ايران نيز احتاديۀ قبايل پارس مهزمان با تشکيل احتاديۀ
سرزمين  بەم َنصَّر سوم آشوری در نيمۀ دوم سدۀ هنم پ َشلَم کە باالتر گفتيم. تشکيل شد

 سرانشان تن از ۲۷ و است لشکر کشيد کردستاِن عراق ی کە اکنونوائی در جنوبِ سرزمين پارس
زمان  وائی در آن بنابر اسناد آشوری سرزمين پارس.  کردگزار باجرا اسير و آن سرزمين را 

گاِه  معنای نشيمن بە»وائی پارس«.  تا سراجنام توسط هوخَشتَر آزاد شدشدضميمۀ کشور آشور 
های کوههای  در دامنه کە وائی با قبايل پارس آيا اين پارس کە معلوم نيست. پارس است

تبار بودند يا   ناميده شد مهريشه و همَسەپار کە خبتياری و ديگر نقاط سرزمينی اسکان داشتند
  ! لفظی بوده استاين فقط يک مهسانیِ

قبايل پارس از  کە ما بقبوالنند کە بە اصرار دارند۔هيچ دليلی بی۔نگاران غربی  تاريخ
 آمده ۔ ازبکستان کنونی۔مثالًاند و شايد از آسيای ميانه  درون فالت ايران بەقبايلِ مهاجر

چنين  کە دليل مشا برای اين ادعا چيست خواهند گفت کە  آهنا پرسيده شودوقتی از. اند بوده
  .کنيم گمان می

نگاران  هيچ سندی تکيه ندارد توسط برخی از تاريخکە بە  آنغمِر  بەاساس  بیاين گماِن
  .شود  تکرار می۔ها سند است پندارند گمان غربی که می۔نگار نيز  پارسی

پارس  بەزمين اند پس از کجای ايران يان منطقه نبودهپارسيان اگر بومکە   ايندربارۀ
نظری استداللی بدهد؛ زيرا فرضيۀ مهاجر بودِن پارسيان  کە کس جرأت نکرده اند هيچ کوچيده

در جنوب کردستان  کە وائيها حتی مهاجر بودِن پارس. بنياد است از بيروِن فالِت ايران بی
 ولی ميان نام آهنا و نام قبايل پارس مهسانی اند نيز قابل اثبات نيست، کنونی جاگير بوده

آهنا از  کە توان تصور کرد اند تنها می وائيها مهاجر بوده پارس کە اگر هم گمان کنيم. وجود دارد
ولی تصور مهاجرِت آهنا از مشال . منطقه رسيده باشند آن بەکرمان يا جاهائی از جنوب پارس
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يک  کە توان پذيرفت آيا می. هستانی خردناپذير استآن منطقۀ کو بەايران يا از راه آذربايجان
روزی  يک منطقۀ کوهستاِن خشِک کم بەمجاعِت بزرِگ مهاجر از مناطق پرآب و گياه و سردسير

 عوامل هجرت قبايل در دوران باستان آشنا باشد بەبکوچد و در آجنا جاگير شود؟ هرکس
تی خالف اين مسير را فرض کرد و آن توان مهاجر آيا منی. اين پرسْش پاسخ نفی خواهد دادبە

 يرِ سلطۀ آشوريان درآمد را خبشی از قبايل مهاجر از کرمان يا جنوب پارسز  کە بەوائی پارس
ئی  يک قبيلۀ بزرگ مهاجر چرا نقطه کە آيد مشال پنداشت؟ ولی باز هم اين پرسش پيش میبە

جاگير شدنش اختيار کند در  منطقۀ شهرزور و سليمانيه را برای مانندروزی  کوهستانی و کم
  آن هپناوری در پيشِ رو دارد؟ بەجهانحالی کە 

زيرا پارس سرزمينی . شود بنابر مهين استدالل، مهاجر بودن قبايل پارس نيز نفی می
اين بزرگی از جای  بەچندان کششی برای مهاجرپذيری نداشته است تا قبايلی کە بوده

گياه است و نه  نه پرآب و کە اجنام در چنان جائیدوردستی بکوچند و بيايند و بيايند و سر
يک سرزمين مهاجرفرست  کە توانسته زمان می پارس در آن. بار است جاگير شوند چندان باران

مناطق  بەقبايلی از کرمان و پارسکە   اينتصور. کنندۀ مهاجر نبوده است بوده باشد، ولی جذب
 کە لذا هبتر است. ذير است ولی خالف آن نهوهواترِ فالت ايران کوچيده باشند خردپ آب خوش

اگر کسی . جای اصرار بر مهاجر بودِن پارسيان آهنا را از بومياِن ديرينۀ مهين سرزمين بدانيمبە
گاِه آهنا را از  مرکز اصلی و کوچ کە تواند بر روی مهاجر بودن قبايل پارس بِايستد منی کە خبواهد

سوتر  آن بەشود اکنون شهر سوخته ناميده می کە یسيستان و حول و حوش رود هيرمند و جائ
 سوی غرب را چنين دنبال کند بەحالت او بايد خط سير مهاجرت از منطقۀ هيرمند در اين. بربد

 سرزمينهای کرمان رسيدند، خبشی از آهنا در کرمان ماندگار شدند، و خبشی بەآهنا ابتداکە 
های کوههای خبتياری و نزديکيهای  دامنهدشتهای پارس و  بەاه افتادند تار  بەسوی غرببە

 مهدان رسيدند و در چندين نقطه سکونت اختيار کردند و دو شاخۀ بزرگ پارس و ماد را
کننده نيست، و بومی بودن قبايل پارس و ماد در   قانع نيزولی اين گمانه. جود آوردندو بە

  .چربد ها می سرزمينهای خودشان بر ديگر گمانه
. اند اند يک ريشه داشته مينهای هپناورِ پارس و کرمان جاگير بودهدر سرز کە قبايلی

مردم اين سرزمين نيز . سرزمين کرمان در زمان هخامنشی نام مشخصی جز نام پارس نداشته
اين .  مردم پارس در زمان شاهنشاهی هخامنشی از پرداخنت باج و خراج معاف بودندمانند
در کرمان و پارس از يک ريشه و تبار و خويشاوند بوده  جاگيرمردم کە   آنتواند باشد مگر منی

 و از مهان مردمی بوده باشند کە روزگار درازی پيش از آن متدِن موسوم بە اَّرتە را در باشند
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گيری فرضيۀ مهاجر بودن  پی. اند تشکيل داده بوده) در منطقۀ سيرجان(سرزمينِ ميانی کرمان 
 شود ولی اثباتش اند و تکرار می سخنی گفته. نيست پذير  و اثباتپذير قبايل پارس امکان

  .وجه ممکن خنواهد بود هيچبە
آهنا در . پارسيان ده قبيله بودنداست کە   آندانيم های هرودوت می  بنا بر نوشتهچە آن

خوزستاِن کنونی جاگير در زمينهای شرقی و مشالیِِ م در پارس و کرمان کنونی و  اوايل هزارۀ پ
 م دوتا از سلطنتهای پارسيان در سدۀ هشتم پ. ی کوچِک حملی داشتندبودند و سلطنتها

 کە مرکزش پاسارگاد بود، و ديگر سلطنتی کە يکی سلطنتی: دقت قابل شناخت استبە
اين دو سلطنت را قبيلۀ بزرگ .  بود۔ منطقۀ شوشترِ کنونی۔شايدخوزستان مرکزش انشان در 

تلفظ پاسارگاد .  بودند)عيالم(خوزيە  گزار باجهخامنشی تشکيل داده بودند، و هردو تابع و 
معنای  بەپارس، و دومی معنای آبادیِ بەاولی(بوده است » اَرگاد پارَسە«يا » ِگرد پارَسە«شايد 

  ).ارگ پارس
بوده » پيش چيش«م  پ  های سدۀ هفتم ترين رئيس احتاديۀ قبايل پارس در نيمهدار نام

پيش پسر کوروش پسر  او چيش. پيش استاَس  چیخوزی تلفِظ اپيش حتًم چيش. است
اندرپشت تا هخامنش رؤسای قبايل  پشت کە پيش پسر هخامنش بوده، بوجيە پسر چيش کام

م  هخامنش در اواخر سدۀ هنم پ کە توان گفت عمر متوسط نسلها می بەبا توجه. اند پارس بوده
پيش چيزی   چيشدربارۀ تاريخ پارس و کرمان از زمان هخامنش تا زمان. زيسته است می
نگر و  ، و شايد اگر روزی دولتی ايرانآيدمان  ياری بەشناسی دانيم، و بايد کاوشهای باستان منی
  .تاريخ کشورمان برسرِ کار آيد اين کار اجنام گيرد بەمند سوز و عالقه دل

 خوزيەم دولت  پ  ۶۴۰پال در سال  آشور بانی کە گفتيم) عيالم(خوزيە در سخن از کشور 
سرزمين پارسيان . پيش قرار گرفت  حتت تصرف چيشخوزستاندر مهان سال . نداخترا برا

 ها رسد خوزی بەنظر می کە ناميدند، و اين نامی است  میانشان ها آشوری و ها خوزیرا 
ها طبق يک پيمان  شوش پارسی بەپال  در جريان محلۀ آشور بانیاظاهًر. اند پارس داده بودهبە

پس از آن شاه آشور شوشِ تاراج و . طرف ماندند ه آشور بسته بودند بیپيشتر با شا کە حمرمانه
پارس و کرمان و خوزستان بود، ميان  کە پيش، سال قلمرو چيش در مهين. ويران شده را رها کرد

کوروش در شوش مستقر شد و برای تضمينِ قرارداِد . پسرش کوروش و آرياَرمَنە تقسيم شد دو
 گروگان۔ بەبنا بر اسناد آشوری۔را » آريائوکو«نام  بەی از پسرانشپال يک اطاعت از آشور بانی

  وابستگیِمفهوم تضمينِ بەزمان سپردن چنين گروگانی در آن. پال سپرد دربار آشور بانیبە
يک سلطنت بزرگتر و فراگير بوده است؛ و معنای ديگرش آن  بەيک سلطنت خودخمتار حملی
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در  کە ولی آرياَرمَنە. تابعيت دولت آشور درآمدە بزمان سلطنت کوروش دوم در آن کە است
دامنۀ سلطۀ آشوريان . تابعيت از دولت آشور را پذيرفته باشد کە پاسارگاد بود معلوم نيست

  .درون پارس نرسيد بەگاه هيچ
  . داريوش بزرگ بودنيای بزرِگ کوروش بزرگ، و اين آرياَرمَنە نيای بزرگاين کوروش 

 فرزندان آرياَرمَنە از قدرت کنار هناده ،معلوم نيست کە عللیبە ،م پ  در اواخر سدۀ هفتم
  .روايان احتاديۀ قبايل پارس شدند شده در درجۀ دوم قرار گرفتند و فرزندان کوروش فرمان

 چە  درا دقيقً۔که شامل پارس و خوزستان و کرمان بود۔کشور هخامنشی  کە دانيم ما منی
 کە م  پ۵۸۵در سال است کە   آنمسلم استچە   آنسالی ضميمۀ شاهنشاهی ماد شد، ولی

دربارۀ . بوجيە دوم پسر کوروش دوم پادشاه پارس و تابع دولت ماد بود هوخشتَر درگذشت کام
هرودوت و  کە  و گزارشهائی، درستی در دست نيستآگاهیاوضاع پارس در زمان اََشِتياگ 

 دهند بيشتر افسانه دست می بەبوجيە و سپس کوروش گزينوفون دربارۀ روابط اََشِتياگ و کام
 کە توان نتيجه گرفت ولی از جمموع اين داستاهنا می. برد حقيقتی منی بەرسد و راه نظر میبە

خانداِن هخامنش در پارس و  کە تصرِف ماد درآمد و سلطنتی بەپارس در اواخرِ عمر هوخَشتَر
بوجيە دختر  پس از چندی کام. گزار ماد شد کرمان و انشان تشکيل داده بودند زيرِ سلطه و باج

ُمنَدَنە . دنيا آمد بەنی گرفت، و کوروش سوم از اين وصلتز   بە بودمُندَنَەنامش  کە اََشتياگ را
  .اند نوشته» ماندانا«را مورخان يونانی 

جای  بەم يا اندکی پيش از آن  پ۵۵۵بوجيە دوم و ُمنَدَنە در حوالی  کوروش سوم پسر کام
 کە دانيم ما منی. بوجيە دوم اطالعی در دست نيست بارۀ فرجام کامدر. پدرش شاه پارس شد

کشنت  بە با اََشِتياگنربدمرگ طبيعی درگذشته يا برضد پدرزنش اََشِتياگ شوريده و در  بەآيا او
 در نواحی ۔مثالًدر جنگهای کشورگشايانه با ديگر قبايل درون فالت ايران کە   اينرفته، يا

  . کشته شده است۔سيستان يا هرات يا مرو
معلوم وش آورده است کە  پيدايش و پرورش اسرارآميز کورئی را هرودوت دربارۀ افسانه

اقوام و ملل برای  کە دانيم می.  ايرانيان شنيده بوده است کسانی از ازئی  بەگونهرا شود آن می
 حدی است بە تکراری است، و اين تکراراها عموًم سازند، و اين افسانه قهرمانانشان افسانه می

هم   با زماهنای بسيار دور ازقومیسه قوم دربارۀ چندين قهرمان ۔گاه يک افسانه در ميان دوکە 
 بوده و نويساندهخوِد سارگون  کە  داستان تولد و پرورش سارگون اکّادیمثالً(شود   میبازگويی

  خودشانیدست آمده را انبيای يهود در زمان هخامنشی برای موسا بەمنت آن در سدۀ اخير
افسانۀ پيدايش و پرورش  کە رسد نظر می بەولی بعيد). اند بازسازی و وارد تورات کرده
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گمان من او کە بە  بلاسرارآميز کوروش را هرودوت دربارۀ شخص کوروش شنيده بوده است؛
برای شيرين  کە داستان فريدون و قيامش را در جائی از ايرانيان شنيده بوده، و خوش داشته

اين افسانه را هرودوت با طول و تفصيل . کوروش نسبت دهد بەرا لب کتابش آنکردن مطا
  .آورم را می ئی از آن اينجا فشرده و من در ١بسيار نگاشته است؛
 او را کە بوجيە ديد اََشِتياگ دوبار رؤيائی دربارۀ دخترش ُمنَدَنە زِن کاماو نوشته کە 

جای  کە بەدنيا خواهد آورد بەُمنَدَنە پسری  کە کرد، و مغان برايش تفسير کردندهراسان سخت
وقتی جنينِ ُمنَدَنە متولد  کە فکر افتاد بەلذا او. او شاه خواهد شد و سراسر آسيا را خواهد گرفت

 شود او راکە هنگام وضع محل ُمنَدَنە  از آن، پيش منظوراين  بە.نيست کند سربهرا شود نوزاد 
که شايد شکل درستش (زيرش هارپاگَە و  بە رااو چون جنين زائيد. بەمهدان فراخواند

در آينده مورد انتقام ُمنَدَنە واقع کە   آنهارپاگَە از بيم. سپرد تا بکشدش) ٢بوده باشد َهئورَبگَە
را در کوهستان رها   ویفرمود تااو  بەو) گاوباِن شاه(مرد گاوبانی سپرد  بە را خمفيانهنوزادشود 

. کاَيە بود اَسَپە زنش نامِ مرِد گاوبان ميتَرداَتە و نامِ. او خرب دهد بەکند تا مبيرد، و هرگاه ُمرد
 مردۀ خودش را در کوهستان نوزاِدگاوبانْ . آورد مرده نوزادی گاوبان در مهان روزها ازقضا زِن

هارپاگَە کسانی فرستاد تا . ت بوده مرده اسسپردهاو  کە بەئی بچه کە هارپاگَە خرب داد بەهناد و
اين . جای نوزاِد خودش پرورد بەنوزاِد ُمنَدَنە را زن گاوبان.  کردنددفن را آوردند و ةه بچهالش
  . مهان کوروشِ آينده بودبچه

سالگی رسيد روزی در روستائی در  دهسنِ  بەکوروش وقتیدر دنبالۀ داستان آمده کە 
کوروش . بود» شاه و وزير«بازی آهنا بازی . کرد  مهسالش بازی میهای بچهنزديکی مهدان با 

پسر يکی از کارگزاران بلندپايۀ .  ديگر هرکدام در منصبی قرار گرفتندهای بچهرا شاه کردند و 
 او را بازداشت فرمود تاکوروش . اََشِتياگ در اين بازی در اجرای فرمان کوروش سستی منود

ياگ اََشِت بەپدرش برد، و پدرش شکايت بە شکايتبچه. سختی تنبيه کرد بەاو راکردند، و 
گونه با پسر او رفتار کرده است  مندانه آن جرأت کە پسر گاوبان را کە برد، و از او خواستار شد

گونه  چرا پسرت اين«: گاوبان گفت بەنانهگي خشم را طلبيد و بچه گاوبان و اََشِتياْگ. تنبيه کند
اه کردند، ما بازی کرديم و دوستامن مرا ش«: کوروش گفت» پسر کارمند سلطنتی را زده است؟

من با او کردم يک  کە شد، و کاری اين بچه وظيفۀ خودش را درست اجنام نداد و بايد تنبيه می
کارم درست نبوده است من برای جمازات شدن  کە کند کار عادالنه بود؛ اگر پادشاه فکر می
                                                 

  .۱۳۰۔ ۱۰۷/ ۱هرودوت، . 1
  .است کە بەمعنای باران نيز بوده است» ابر«تلفظ باستانی » َهئور «.2
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او بە نشين در شگفت شد، و چون خيره  دهسالۀ کوهبچۀاََشِتياگ از حلن سخنِ اين . »ام آماده
ياد نوزاِد  بەدرنگ بی.  خودش شبيه بودکودکیِ کە بەنگريست در او سيمائی را يافت می

بچۀ ُمنَدَنە اگر  کە مقايسه کرد، و دريافت» پسر گاوبان«دخترش ُمنَدَنە افتاد و زمان را با سن 
ە کشته شايد بچۀ ُمنَدَن کە پيش خود انديشيد. در مهين سن بوده باشد کە زنده مانده باشد بايد

 بچهاين  کە راست بگو«: از گاوبان پرسيد کە اين بود. مهين بچه باشد کە بسا چە نشده باشد و
است و اگر باور  پسر خودش است و مادرش هم زنده کە گاوبان ابتدا گفت» ای؟ را از کجا يافته

گاوبان  بەشاه خنجردارانش را فراخواند و.  کندپرسش تا مادرش بيايد و از او بفرمايدندارد 
برای ناچار داستان را از اول تا آخر  بەگاوبان. »خنواهد داد گويی جنات ات جز راست«: گفت

  .شاه بازگفت
تو سپردم  کە بەآيا نوزاد ُمنَدَنە را « کەشاه پس از آن هارپاگَە را طلبيد و از او پرسيد

را کشت  و او ویاين گاوبان سپردم  بەدست خودم نکشتم ولی بەاو را«: هارپاگَە گفت» کشتی؟
 بچۀ«: شاه گفت. »افراد من حتويل داد و من او را توسط افرادم دفن کردم بەاش را و الشه

خدا او را از کە   آنشکرانۀ بەاکنون. در برابر تو ايستاده است کە ُمنَدَنە زنده است و مهين است
  .»د من بفرستنز بەبرو پسرت را. جشنی برپا خواهم داشتاست من بازداده  بەمرگ رهانده و

بريدند و گوشتش را  فرمود تا سرش راکاخ وارد شد، شاه خمفيانه  بەچون پسر هارپاگَە
وقتی خوردهنا متام .  پسر را جلو هارپاگَە هنادندبريان  کردند، و در مهمانی شاهانه گوشِتبريان

 جلو هارپاگَە سر و دست و پای پسر هارپاگَە در آن بود را کە  تا سبدیفرمودنوکرانش  بەشد، شاه
 کە هارپاگَە تا سر سبد را برداشت دانست. سر سبد را بگشايد کە ، و از هارپاگَە خواستهنند

  .خورده گوشت پسرش بوده است کە گوشتی
مغان چون . اش مشورت کرد پس از آن اََشِتياگ با مغان دربارۀ کوروش و رؤياهای گذشته

حتقق پيوسته و او  بەبچهرؤيای شاه شدن  کە داو گفتن بەداستان زنده ماندن کوروش را شنيدند
پس هيچ خطری از جانبِ او متوجه   و از ايناش شاهی و امر و هنی کرده است نهدر عامل کودکا

پارس بازفرستاد  بەخاطر اََشِتياگ از کوروش آسوده شد و او را کە اين بود. اََشِتياگ خنواهد شد
  .تا نزد پدر و مادرش زندگی کند

سن مردان رسيد هارپاگَە نقشۀ انتقام از اََشِتياگ را کشيد و  بەکوروش کە دسال بع چند
و اََشِتياگ را زمينۀ شورش برضد اََشِتياگ را فراهم سازد  کە کوروش پيغام فرستاد بەحمرمانه

  .دست بگيرد بەسلطنت راش برکنار کند و خود
دن اََشِتياگ دربارۀ  جز مورد خواب دي،بازخوانيم کە هرگونه بەاين افسانه راالبته 
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اش داستان فريدون و يک افسانۀ  شايد چيزی از حقيقت در آن هنفته باشد، بقيه کە دخترش
در اوستا آمده  کە داستان فريدوِن گاوپرورد(اند  ايرانيان برای هرودوت گفته بوده کە ديگر بوده

پسر وزيرش را  بريانيک پادشاهی گوشت  کە و در شاهنامه هم آمده است، و داستان ديگری
گفتم، برای کە  چنان، و هرودوت )خوزيە شايد از ۔دست دمشن سپرد بەخورد و وزيرش او را

  .کوروش نسبت داده است بەرا اند، آن خوانندگانش يونانيان بوده کە شيرين کردن داستانش
اََشِتياگ و کوروش را نفی  بەانتساب آن کە دست کم يک مورد در اين افسانه آمده است

آتش  بەايرانيان کە دانيم ما می.  کردن پسر نوجوان هارپاگَە استبريانند؛ و آن کشنت و ک می
حمال است . اند دانسته اند و سوزاندن انسان در آتش را از گناهان کبيره می گذاشته احترام می

ئی شده باشد و گوشت يک انسانی را در  شاه ماد مرتکب چنين گناه کبيره کە بتوان پذيرفت
داستان پرورش کوروش نزد گاوبان نيز تکرار افسانۀ فريدوِن گاوپرورد .  کرده باشديانبرآتش 

  .کوروش و اشتياگ ندارد بەاست و ربطی
م جنگهای ماد و پارس   پ۵۵۳در سال کە   آنمسلم استچە   آنبگذريم، کە ازاين افسانه

ش از پرداخنت باج سر باز  کرده بود و کورو مقررشده باجِاََشِتياگ از پارس درخواسِت. آغاز شد
 جنگهای متوالی ميان ماد و پارس حدود سه. پارس لشکر کشيد بەسال اََشِتياگ در اين. زد می

در يکی از . تسليم نبود بەکوروش چند شکست از اََشِتياگ يافت ولی حاضر. سال ادامه يافت
 يک بود فرجامِ جنگنزد کە در کنار پاسارگاد درگرفت مادها چنان جانانه جنگيدند کە نربدها

سر و چاکيده  پيروزی کاملِ اََشِتياگ و تصرف پاسارگاد اجناَمد؛ ولی زنان هخامنشی برهنهبە
نربد تا پيروزی يا کشته شدِن مهگانی تشويق کردند؛ و  بەگريبان بيرون آمدند و مردانشان را

  . بزند و پاسارگاد را جنات دهدواپساََشِتياگ را  کە کوروش توانست
 کوروش با اََشِتياگ جنگهای دفاعیِ حمض بود، و اََشِتياگ در آهنا متجاوز نشان جگهای

قبايل پارت و هيَرکانَِيە و . اه انداخته بودر   بەگيری از پارسيان برای باج کە شد داده می
معلوم . درنگيانە پيش از اين رخدادها با کوروش وارد پيماهنای احتاد و دوستی شده بودند

نسبت از مردان آن قبايل در کنار کوروش بودند، و آيا بودند  چە ان اين جنگهادر مي کە نيست
اجناميد در ميان  سو می کشته شدِن ايرانيان از دو کە بەادامۀ جنگهای ماد و پارس! يا نبودند

در  کە بسا چە .اََشِتياگ پسر نداشت. اََشِتياگ پديد آورد بەسران قبايل ماد نيز نارضايتی نسبت
ر ميان افراد خاندان سلطنتی ماد برسر جانشينیِ او منازعات زير پرده آغاز شده بود و آن اواخ

جنات سلطنت ماد است کە   آنهبترين راه چاره کە فکر افکنده بود بەبسياری از سران دولت را
  .برِ او باشد ميراث کە توانست دخترزادۀ اََشِتياگ بود و می کە را در کوروش جستجو کنند
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 در نزديکی پاسارگاد ميان اََشِتياگ و کوروش درگرفت ۵۵۱در اواخر سال کە  در نربدی
مهدان در سال .  کرددنبالکوروش او را تا مهدان . مهدان برگشت بەاََشِتياگ شکست خورده

  .عمر دولت ماد خامته داده شد بە شد، وگير دستدست کوروش افتاد، اََشِتياگ  بەم  پ۵۵۰
اند، چنين بيان  آن داده بە»تاريخ ِگد«نام  شناسانْ  باستانە کاين رخداد را سندی بابلی

  :کرده است
 اََشِتياگ شاه ماد سپاهيانش را آماده کرده ،)م  پ۵۵۰سال (در سالِ ششمِ سلطنت نبونِهيد 

 ولی سپاهيان اََشِتياگ.  کندگير دست لشکر کشيد تا کوروش را )يعنی پارس(انشان بە
 کوروش. کوروش تسليم کردند بە شد، و آهنا او راگير دستگ ضِد او برخاستند، اََشِتيابە
شهر َهنگَمتاَنە لشکر کشيد، َهنگَمتاَنە را تسخير کرد و سيم و زر و ثروت بسيار گرفت و با بە

  .انشان برد بەخود
شوش  بە او رافرمود تا درگذشت و ۔اََشِتياگ۔کوروش از خون پدر بزرگ خويش   
نامه  سران و بزرگان دولت ماد امان بە وداد )عفو عمومی(خبشا   مههکوروش در مهدان. بردند

ارتش و دستگاه بوروکراسی دولت ماد . شان ابقا کردپيشينداده بسياری از آهنا را در مقامهای 
از رفتار  کە ارتش ماد. خنورده باقی ماند تا سهم خود را در ساخنت متدن ايرانی ايفا کند دست

خدمت  بەيت را داشت حتت فرمان کوروش درآمد تا جتاربش رابزرگورانۀ کوروش هنايت رضا
شده و  ئی بسيار دقيق و حساب نقشه کە ددوستانۀ کوروش درآوَر اهداف بلندپروازانه و انسان

 و بر آن بود کە جهان را سر داشت ايران و ايرانی در بەروشن و مشخص برای شکوه خبشيدن
  .متدن ايرانی نام گرفتوارد دوراِن نوينی از متدن کند کە بعدها 
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