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با درود خدمت سرواران ارجمند و خوانندگان گرامی امردادنامه

از اینکه امردادنامه را برگزیدید سپاسگزاریم و وقتی خوش برای شما آرزومندیم
با پوزش از اینکه این ش��ماره به دلیل پاره ای دش��واریها با دیرکرد بس��یار به دس��ت شما می رسد.
خواهش مند اس��ت چنانچه مایل به دریافت امردادنامه در صندوق پست الکترونیکی خود هستید در 
خبرنامه ماهنامه در پایگاه اینترنتی امردادنامه که نش��انی آن در زیر می آِید نش��انی پست الکترونیک 
خود را ثبت کنید. همچنین از طریق این پایگاه می توانید ما را از نگرش��ها و پیشنهادهای خود بهره 

مند سازید.
نیز صفحه فیس بوک ماهنامه در دس��ترس ش��ما س��ت و از طریق آن می توانید جستارها را پیگیری 

کنید , برای دوستان خود به اشتراک بگذارید و به گفتگو و تبادل نظر بپردازید.
گفتنی است نسخه های پی دی اف امردادنامه کماکان در فایلخانه تاالر گفتگوی امرداد در دسترس 

شماست

پایگاه اینترنتی امردادنامه

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

http://www.amordad.org/emag

تاالر گفتگوی امرداد

برای دریافت  نسخه پی دی اف هر شماره به فایلخانه بروید

http://www.amordad.org/forum/index.php

فیس بوک امردادنامه

کافیست به هواداران امردادنامه بپیوندید تا از مزایای آن بهره مند شودید

http://www.facebook.com/pages/amrdadnamh/239237788426



آبانگان

در فرهنگ ايرانيان قديم و زرتش��تيان امروز روز دهم آبان، آبان روز نام 
دارد وقتى نام روز و ماه در فرهنگ زرتش��تى يکى ش��د، جشن برپا مى 
ش��ود. دهم آبان نيز به جش��ن آبانگان اختصاص دارد. آبان به نام آب و 
فرش��ته آب است. اين فرش��ته به نام »برزيزد« نيز خوانده مى شود. در 
اوس��تا »اپم نپات« و در پهلوى »آبان« گفته مى ش��ود. آب جمع باران 
اس��ت. در اوس��تا و پهلوى »آپ« و در سانس��کريت »آپ��ه« و در فرس 
هخامنشى »آپى« است. اين عنصر مانند عناصر اصلى )آتش، خاک، هوا( 
در آيين مقدس است و آلودن آن گناه است و براى هر يک از آنها فرشته 

مخصوصى تعيين شده است.

• جشن و يسنه

واژه جش��ن از کلمه »يس��نه« اوس��تايى آمده و اين کلمه نيز از ريش��ه 
اوستايى مشتق ش��ده که به معناى ستايش کردن است. بنابراين معنى 
واژه جشن، ستايش و پرستش است.در جشن هاى ايران باستان هميشه 
شادى و تفريح، با ستايش اهورا مزدا و آفرين و نيايش همراه بود. به اين 
معنى که پيش از آغاز برنامه اصلى جش��ن، با حضور ش��رکت کنندگان 
س��رودهايى از اوس��تا و دعاى آفرينامه خوانده مى ش��ده، سپس برنامه 
اصلى جش��ن آغاز مى گرديده. جش��ن هاى ايران باس��تان به سه دسته 
تقس��يم مى شوند: جشن هاى ساليانه يا گهنبارها، جشن هاى ماهيانه و 

جشن هاى متفرقه.
جش��ن ها يادگارهاى درخش��ان پدران بيدار دل ما هستند که متاسفانه 
در طول تاريخ بس��يارى از آنها به علت جبر زمان و تعصبات بس��يار، از 
بين رفته و هم اکنون از آنها نمونه هايى بسيار اندک در جامعه ايرانى به 
چش��م مى خورند. ولى اين نمونه اندک، نشانه هايى بس بزرگ هستند 
از انديشه بلند و طبع ظريف ايرانى، طبعى که خداوند به اين قوم ارزانى 

داشته است.
هدف از برگزارى جشن ها در ايران باستان ستايش پروردگار، گردهمايى 
مردم، س��رور و شادمانى، داد و دهش و بخشش به بينوايان و زيردستان 

بوده است.

• آب مقدس

روز ده��م آب��ان در تقويم زرتش��تى به ن��ام »آبان« اس��ت و اکنون در 
گاهش��مارى جديد اين روز، ۶ روز به عقب آمده و ۴ آبان ش��ده اس��ت. 
دليل اين تفاوت اين اس��ت که در گاهشمارى قديم، همه ماه هاى سال 
۳۰ روز بودند و حاال که شش ماه نخست سال ۳۱ روزه است، اين روزها 

تغيير مى کنند.
ه��رودوت مى گوي��د: »ايرانيان در آب ادرار نم��ى کنند، آب دهان نمى 

اندازند و در آب روان دست نمى شويند.«
اس��ترابون مى گويد: »ايرانيان در آب جارى خود را شس��ت وش��و نمى 
دهند، زمانى که ايرانيان به درياچه يا رود يا چشمه اى مى رسند، گودال 
هاى بزرگ کنده و قربانى در کنار آن مى کشند و سخت پرواى آن دارند 
ک��ه هرگز خون به آب نياميزد، چون اين کار س��بب آلودگى آب خواهد 
شد.« و در جايى ديگر مى گويد: »در آن )آب( الشه و مردار نمى اندازند 

و عموماً آنچه ناپاکى اس��ت در آن نمى ريزند.« کريس��تين سن نيز مى 
گويد: »ايرانيان احترام آب را بيش از هر چيز واجب مى شمرند.«

در جش��ن آبانگان، پارس��يان به ويژه زنان در کنار رود، دريا و يا چشمه، 
فرشته آب را نيايش مى کنند. آبى را که اوصاف سه گانه اش )رنگ، بو و 

مزه( تغيير مى يافت، براى آشاميدن و شست وشو به کار نمى بردند.
بيرونى در آثار الباقيه در مورد جش��ن آبانگان چنين مى نويس��د: »آبان 
روز، روز دهم آبان اس��ت و آن عيدى است که به واسطه توافق دو اسم، 
آبانگان مى گويند. در اين روز »زو« پسر تهماسب از سلسله پيشداديان 
به پادش��اهى رس��يد و مردم را به کن��دن نهرها و تعمي��ر آنها امر کرد 
و در اين روز به کش��ورهاى هفتگانه خبر رس��يد که فريدون، بيوراسب 
)ضحاک( را اسير کرد و خود به پادشاهى رسيده و به مردم دستور داده 

است که خانه و زندگى خود را مالک شوند.«
همچنين درباره پيدايش جش��ن آبانگان روايت اس��ت که در پى جنگ 
هاى طوالنى بين ايران و توران، افراس��ياب تورانى دستور داد تا کاريزها 
و نهرها را ويران کنند. پس از پايان جنگ پس��ر تهماس��ب که »زو« نام 
داش��ت دستور داد تا کاريزها و نهرها را اليروبى کنند و پس از اليروبى، 
آب در کاريزه��ا روان گردي��د. ايرانيان آمدن آب را جش��ن گرفتند. در 
روايت ديگرى آمده است که پس از هشت سال خشکسالى، در ماه آبان 

باران آغاز به باريدن کرد و از آن زمان جشن آبانگان پديد آمد.
زرتش��تيان در اين روز همانند س��اير جش��ن ها به آدريان ها مى روند و 
پس از آن به کنار جوى ها و نهرها مى روند و با خواندن اوس��تاى آبزور 
)بخشى از اوستا( که توسط موبد خوانده مى شود، اهورا مزدا را ستايش 
کرده و درخواس��ت فراوانى آب و نگهدارى آن را مى نمايند و پس از آن 

به شادى مى پردازند.
در اوستا »آبان« فرشته اى است که به عنوان فرزند آب ها معرفى شده 
اس��ت. اين اوس��ت که آب ها را پخش مى کند )يش��ت ،۸ بند ۳۴( او 
نيرومند و بلند قامت است و داراى اسب تندرو. او مانند هرمزد مهر، لقب 
اهوره )= سرور( دارد و مانند امشاسپندان درخشان است. در وداها نام او 

به صورت »اپام نپات« ظاهر مى شود که خداى آب ها است.
در فقره يک و دو، گرده ،۸ هفتمين يشت بزرگ مى گويد: »به سرچشمه 
آب درود مى فرس��تيم، به گذرهاى آب درود مى فرستيم، به کوه هايى 
ک��ه از باالى آنها آب جارى اس��ت درود مى فرس��تيم، ب��ه درياچه ها و 

استخرها درود مى فرستيم.«
در يس��نا ۶۵ فقره ،۱۰ اهورا مزدا به پيامبرش مى گويد: »نخست به آب 
روى آور و حاج��ت خويش را از آن بخ��واه.« احترام به آب امروز نيز در 
کش��ور کم آب ما مشهود اس��ت. در ميان مردم مايع روشنى است و اگر 
ناخواسته آبى به روى کسى پاشيده شود، مى گويند آب روشنايى است 
يا اين که پشت سر مسافر آب مى پاشند تا سفرش بى خطر انجام گيرد 
و زود بازگردد و اين اعتقاد که آب ناخواس��ته و يا نطلبيده، مراد اس��ت 
همه نش��ان از احترام و ارزشى اس��ت که مردم ايران نسبت به اين مايع 
حيات بخش قائل هس��تند. در اينج��ا، چون صحبت از آب و عظمت آن 

آمد، بهتر است اناهيتا ايزدبانوى آب ها نيز معرفى  شود.

• آناهيتا

ناهيد، اناهيد )اردويس��ور اناهيتا( ايزدبانوى با شخصيتى بسيار برجسته 
اس��ت که قدمت س��تايش او به قبل از زرتشت مى رس��د. »اردوى« به 
معن��اى رطوبت ک��ه در دو بخش »آن« که حرف نفى اس��ت و »هيت« 
ب��ه معن��اى آلوده و ناپاک، ب��ه مفهوم آب هاى پ��اک و نيرومند معرفى 



مى ش��ود. اين ايزدبانو در کتيبه اردشير دوم هخامنشى و در بسيارى از 
س��نت ها، به صورت خالصه شده »آناهيتا« در مى آيد و در اواخر دوره 
هخامنش��ى در کتيبه هاى پادشاهان اردشير دوم و سوم در کنار هرمزد 
و مهر، ذکر مى ش��ود. بنابراين پدر و مادر آب ها مى شود و از اپم پنات 

پيشى مى گيرد.
اناهيتا در آبان ش��يت اوستا، زنى است جوان، خوش اندام، بلند باال، زيبا 
چهره با بازوانى س��پيد و اندامى برازنده، کمربند تنگ به ميان بسته، به 
جواهر آراس��ته با طوقى زرين برگردن و گوش��واره چهارگوش در گوش، 
کفش هايى درخش��ان به پا، با باال پوشى زرين و پرچين. اين ايزدبانو با 
صفات نيرومندى، زيبايى و خردمندى به صورت الهه عشق و بارورى در 
مى آيد، زيرا چش��مه حيات از وجود او مى جوش��د و بدين گونه »مادر 
خدا« نيز مى ش��ود و همتاى ايرانى آفروديت )الهه عش��ق و زيبايى در 
يونان( و ايشتر )الهه بابلى( به شمار مى آيد. اناهيتا گردونه اى دارد با ۴ 
اسب سفيد. اسب هاى گردونه او ايزد ابر، باران، برف و تگرگ هستند. او 
در بلندترين طبقه آس��مان جاى گزيده است. او نطفه مردان را پاک مى 
کند و زهدان زنان را براى زايش آماده مى کند. او خداى محبوبى بود که 

بسيارى را به خود جلب کرد و امروز هم در هندوستان پيروانى دارد.

• قسمت هايى از اردويسور نيايش يا آبزور

درود و س��تايش و توانايى و زور و آفرين باد به اهورا مزداى فروغمند با 
ش��کوه و به امشاس��پندان، به آب هاى خوب مزدا داده، به آب اردويسور 
اناهيتاى پاک، به همه آب هاى مزدا داده، به همه گياهان مزدا داده، به 
همه ستودگان مادى و مينوى و به فروهرهاى پاکان و راستان که پيروز 

و پرتوان هستند.
مى س��تايم آب اردويس��ور اناهيتا را که در همه جا گس��ترده اس��ت و 
تندرستى بخش است و بدانديشان را دشمن است و اهورايى کيش است 
و در خور س��تايش و نيايش در جهان مادى. آن پاکى که جان افزاست، 
پاک��ى که فزاينده گله و رمه اس��ت، پاکى که گيتى افزاس��ت، پاکى که 

خواسته افزاست.
اردويس��ور اناهيتا که داراى هزارها درياچه و هزارها نهر است که هر يک 
از اين درياچه و نهرها به اندازه چهل روز راه هس��ت براى کس��ى که با 

اسب راهوارى براند.
آب ما، از آن بدانديش نيس��ت، از آن بدگو نيست، از آن بدکردار نيست، 
از آن بدبين نيست، از آن کسى که دوست را بيازارد نيست، از آن کسى 
که همراهان را بيازارد نيست، از آن کسى که کارکن را بيازارد نيست، از 

آن کسى که خويشان را بيازارد نيست.
اى آب س��توده، به من بزرگ ترين دارش ها )نعمت ها(، تن درس��ت و 
اندام درس��ت ارزانى دار. اى آب س��توده، به من خواسته فراوان ببخش، 
گله و رمه گوناگون و فرزندان دلير همان گونه که پيش از من به کسانى 

که از تو خواستند، بخشيدى.
با آرزوى اين که تمامى ما ايرانيان، گذش��ته خود را بشناسيم و تا جايى 
که توان داريم جشن هاى کهن خود را زنده کنيم و به احترام آب هاى 
تمام دنيا که پاک اس��ت و پاک کنن��ده، به آن ارج نهيم و در حفاظت و 

پاک نگه داشتن آن بکوشيم.

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

احتجاج : گواه آوری
اجتذار : پرهیز کردن - دوری کردن

احنرار کردن : ذوری- گریز- کناره روی - پرهیزکردن
احتراق : اتش سوزی- افروختگی- سوختن

احترام : بزرگداشت- نیکداشت - پاس- ارج
احترامات : ستایش ها- بزرگداشت ها

احترامات فائقه : باالترین پاس ها
اجتساب : شمارش- هماردن
احنشام : شکوهیدن - دستگاه

احتضار : دم مرگ - واپسین دم زندگی
)درحال احتضار(: جان کندن - جان آهنگ
احنکار : کیسه داری - بنداری- انبارکردن

احتمال : گمان - گمانه- شوایی
)به احنمال زیاد ( : به گمان بسیار

احنماال« : شاید- گویا- گمانم- چه بسا
احنمال دادن : گمان بردن - پتداشتن

احنمالی : شدنی- شایدی
احنیاج : نیاز- بیچارگی - بی چیزی- تنگ روزی

احتیاط : دوراندیشی-پایش
بااحنیاط : با دوراندیشی - باهشیاری



داريوش بزرگ
نويسنده : يزدان صفايى

داريوش نخس��ت، پسر ويشتاسپ و نوه ى ارش��ام از دودمان هخامنشى 
و ش��اخه ى پارس��ى اس��ت. او ش��اهى دانا و با اراده بود ک��ه ماندگارى 
شاهنش��اهى هخامنش��ى را ميتوان پيامد فرمانروايى او دانست چنانکه 
بسيارى از پژوهشگران بر اين باورند که کمتر کسى را ميتوان مى يافت 
که پيش از آغاز شاهى و در سالهاى نخست پس از آن، مشکل هايى که 

داريوش با آنها، رو به رو بوده؛ را از سر گذارنده باشد.
پيش از فرمانروايى داري��وش و در زمانيکه کمبوجيه در مصر بود،فردى 
مادى به نام گئومات که خود را برديا، پس��ر ک��ورش و برادر کمبوجيه، 
ميخواند؛ تخت شاهى را به تصرف در آورده بود.کمبوجيه پس از شنيدن 
اين خبر از مصر به س��مت ايران رهس��پار ش��د اما پيش از رس��يدن به 
اي��ران،در ش��ام، جان خود را از دس��ت داد.گئومات نيز از فرصت س��ود 
جس��ته و جاى خود را اس��توار کرد.در اين ميان کس��ى نبود که راستى 
را از دروغ بازشناس��اند چرا که مردم به ش��دت از اين ميترس��يدند که 
گئومات،کس��انى که برديا را ميشناس��ند؛ از دم تي��غ بگذراند.در چنين 
ش��رايطى داريوش که از اين رويداد آگاه گشته بود، به کمک يارانش،در 
دژ "س��يَک َى ُوَوتيش" در س��رزمين ماد،گئومات را شکس��ت داد و بار 
ديگر،شاهنش��اهى را به دودمان هخامنش��ى بازگرداند ودر نخستين روز 
از روزهاى جش��ن مهرگان در ۱۰ مهر )دوم اکتبر( ۵22 س��ال پيش از 
زايش،به ش��اهى رس��يد.از کارهاى او در جهت جبران زيانهاى گئومات، 
ميتوان به آباد کردن پرستش��گاههايى که او ويران کرده بود اشاره کرد.

داري��وش همچنين چراگاه ها و رمه ها و خانه هايى که گئومات از مردم 
ستانده بود به آنها بازگرداند.

به شوند سستى که گئومات در دوران فرمانروايى اش نسبت به کشورهاى 
تابع از خود نش��ان داده بود،ش��ورش ها و بى نظمى هايى به وجود آمده 
بود که سال نخست فرمانروايى داريوش خودش را نشان داد.همه ى اين 
شورش ها که جنبه ى لشگرى و سپاهى )و نه مردمى( داشتند، به گفته 
ى داريوش،در ۱9 جنگ و در همان س��ال نخس��ت فرو خوابانده ش��ده 
است. برخى از آنها را خود مردم با دستگيرى فرد شورشى ،خنثى کرده 
اند که از اين ميان ميتوان به نخستين شورش که از سوى خوزيان و به 
رهبرى فردى به "آثرين" آغاز شده بود اشاره کرد که به فرمان داريوش 
، اورا دس��تگير کردند و به نزد ش��اه فرس��تادند.و همچنين شورش فرد 
ديگرى در خوزس��تان به نام "َمرتى َى" که مردم آن را س��رکوب کردند.

برخى ديگر از ش��ورش ها توسط فرماندهى از فرماندهان هخامنشى که 
مورد اعتماد داريوش بوده، فرو خوابانده ش��ده اس��ت که ميتوان شورش 
سپاه ارمنستان اشاره کرد که "داَدرشيش" آن را خنثى کرد.برخى ديگر 
از شورش ها مانند شورش سپاه بابل و سپاه "َفرَورتيش" در ماد را،سپاه 

داريوش خنثى کرده است.
در اين ميان دو نکته وجود دارد نخس��ت آنکه هيچگاه مردم بر داريوش 
نش��وريده اند و اين س��پاهيان بوده اند که آهنگ نافرمانى از داريوش را 
ميکردند و بر همين اساس نيز سپاه داريوش و يا سردارانش،تنها با سپاه 
شورشى جنگيده و آنها را شکست مى داده اند.دوم آن که توانايى باالى 
داريوش در کنترل ش��ورش ها و رساندن کشور به شرايط آرامش بسيار 
س��تودنى است و او براستى با اين کار خدمت بزرگى به ايران هخامنشى 

از خود نشان داد.

کارهای ساختاری داريوش:

داريوش را نبايد تنها با جنگها و نبردهايى که کرده اس��ت، ش��ناخت .او 
کارهاى زيربنايى بس��يارى در جهت سازماندهى بزرگ ترين شاهنشاى 
جهان باستان انجام داده که بى شک براى دوام فرمانروايى هخامنشيان، 

بسيار بايسته بوده است. در زير به برخى از آنها اشاره ميشود:

۱.بخ��ش کردن کش��ور به چند اس��تان که ب��راى هر يک، ش��هربان يا 
"خش��تَرپَوان" گماشت.اس��تان هاى هخامنش��ى را يونانيان س��اتراپ يا 
ساتراپى ناميده اند.شمار ساتراپى هاى هخامنشى بر اساس سنگ نوشته 
ى داريوش، به س��ى مى رسيده است و آشکار است که اداره ى همه ى 
آنها، نيازمند س��امانه اى بس��يار دقيق بوده است که مى بايست توانايى 
اجرايى بااليى داش��ته باش��د.نظارت بر ش��هربانان در چنين شاهنشاهى 
گس��ترده اى بر عهده س��ر دبيران و يا دبيرانى بوده که از سوى پايتخت 
برگزيده ميش��دند تا پيوند مستقيم با مرکز داش��ته باشند و گاه دستور 
مس��تقيم از مرکز دريافت ميکرده اند. عالوه بر آن س��الى يکبار، کسانى 
با فرنام "چش��م و گوش شاه " به استانها فرستاده ميشدند تا کار نظارت 

دقيق تر انجام شود.

2.ارتباط و پيوند در هازمانى با گس��تردگى ايران هخامنشى بسيار مهم 
ش��مرده ميشده اس��ت و از همين روى، چاره جويى هايى براى افزايش 
توان ارتباطى،در اين دوره ديده ميش��ود. به فرمان داريوش راه هايى در 
سراس��ر شاهنشاهى ساخته شد که از نامور ترين آن ها ميتوان به راهى 
که سارد را به شوش و آنجا را به پايتخت پيوند ميداد،اشاره کرد.درازاى 
اين راه را دو هزار و چهار سد کيلومتر يا نزديک چهار سد فرسخ برآورد 
ک��رده ان��د.و براى افزايش کيفيت آمد و ش��د در راهها، کاروانس��را ها و 
چاپارخانه هايى نيز س��اخته ميش��د که امکانات رفاهى براى مسافران و 

همچنين افزايش سرعت پيام رسانى را در پى داشت.

۳.س��پاه جاويدان: توان نظامى همواره بس��يار مهم ش��مرده ميشد و از 
همين روى به فرمان داريوش بزرگ،سپاهى ده هزار نفره ،فراهم شد که 
هيچگاه از ش��مار آن کاسته نميشد و جاهاى خالى به سرعت پر ميشد.

نام س��پاه جاويدان نيز به همين ش��وند بر آن نهاده شده است.همچنين 
نيرويى چهار هزار نفره از پياده و سواره،از کاخ شاهى و پايتخت پاسدارى 

ميکرده اند.

۴.پيش از داريوش،در شهرها و اس��تان ها،فرمانروايان محلى ،به دلخواه 
خ��ود از مردم،خراج)ماليات( مى س��تاندند .اما داريوش فرمان داد که به 
کار خراج س��ر و س��امان داده ش��ود به اين صورت که براى هر اس��تان، 
خراج ثابتى مشخص بش��ود تا زمينه ى رفاه مردم فراهم شود.به نوشته 
ى پلوتارک، پس از آن، داريوش در پى آن بر آمد که دريابد آيا پرداخت 
خراج تعيين ش��ده در توان مردم هست يا نه؟ که دريافت ميزان تعيين 
ش��ده، در اندازه توان مردم اس��ت ام��ا با اين وجود بازه��م از ميزان آن 

کاست.

۵.در س��ال ش��ش صد و نه پيش از زايش،کانالى ساخته شده بود تا دو 
درياى س��رخ و مغ��رب را به هم پيوند دهد که کان��ال نام برده در زمان 
داريوش بزرگ، پر شده بود. داريوش اين مشکل را دريافت و دستور داد 
که کانال نام برده را پاک و خالى کنند تا آماده استفاده شود و به يادگار 



خود کتيبه اى در آنجا نصب کرد که کهن  ترين سند دنيا به شمار مى رود 
و البته نام خليج فارس را نيز در خود جاى داده است. اين کتيبه اکنون 

در موزه لوور نگهدارى مى شود.

۶.براى آس��انتر شدن داد و ستد،داريوش دس��تور زدن سکه را داد، اين 
سکه ها را "َدريک" مى ناميده اند.

نظام ادارى داريوش به اندازه اى پيشرفته بوده است که حتى برخى جنبه 
هاى آن امروزه هم به کار ميرود.7

در نظ��ام ادارى داريوش در 2۵۰۰ س��ال پيش، تمام��ى کارکنان دولت 
داراى ش��رح وظايف بوده و روند و روال دس��تورهاى ادارى ودستمزد ها 

کاماًل سازماندهى شده، بوده است

ديگر نبردهای داريوش:

گذش��ته از نبردهايى که در آغاز جس��تار به آن اشاره شد داريوش نبرد 
هايى ديگرى نيز داشته است.

پس از آرام کردن ش��ورش ها و سامان بخش��يدن به کشور،چند جنگ 
ديگ��ر در دوران داري��وش رخ داد که در پى آن ها دو اس��تان مهم هند 
"س��ند" و" پنجاب" به قلمرو ايران هخامنش��ى پيوس��ت شد. پس از آن 
داريوش متوجه س��کاييانى شد که در استپ هاى شمالى سکنى داشتند 
و ايران را از ش��مال مورد تاخت و تاز قرار ميدادند.لش��گر ايران از دانوب 
گذش��ته و به زيستگاه سکا ها يا "اس��تپ" نيز درونشد کرد اما سکاها از 
روبه رو ش��دن با داريوش پرهيز کردند و از پي��ش داريوش فرار کردند.

داريوش نيز از راهى که به اروپا رفته بود به س��ارد بازگش��ت اما هشتاد 
ه��زار نفر را به س��رکردگى "بغابيش" در اروپا گم��ارد و او نيز تراکيه و 
مقدونيه را گش��ود و تا درياى آدرياتيک نيز پيش فت تا جاييکه پادشاه 

مقدونى "آمين تاس" پيرو ايران شد.

از ديگر جنگهاى داريوش مى توان به جنگ با يونان اشاره کرد اما درباره 
کيفيت آن بس��يار تناقض گويى ديده ميشود و توسط يونانيان به افسانه 

و داستان آميخته شده است و از شرح آن در اينجا ميگذريم.

منش و روش داريوش:

منش و روش داريوش را ميتوان از روى س��نگ نوش��ته هايى که از او به 
جاى مانده دريافت.براس��تى که او همواره دروغ را س��رزنش ميکند و به 
س��تايش راس��تى ميپردازد و از اين رو نيکوکار را پاداش نيک ميدهد و 
دروغزن را سخت پادافره ميکند. شاهنشاهى اش را از اهورامزدا ميداند و 
او را يار خويش در انجام کارها ميبيند. نيز داريوش را پيرو دين زرتشت 

دانسته اند.
او ب��ه پيروى از رفتار کورش،همواره به باورها و آيين هاى مردمى که در 
قلمرو فرمانروايى او زندگى ميکرده اند؛احترام ميگذاشته است بطوريکه 
به مصريان اجازه داد که آموزشکده ى پزشکى معبد ساييس را دوباره بر 
پا س��ازندو از فرمانرواى آنجا ميخواس��ت که در کارها با روحانيان دينى 

همپرسگى کند.
چهار سال پس از جنگ با يونان،داريوش در حالى که براى جنگى ديگر 
با آنها آماده ميش��د در ۴۸۶ پيش از زايش، در گذش��ت و پس از سى و 
شش سال، فروامانروايى هخامنش��ى را به پسر خود خشايارشا سپرد.در 

زير نقشه اى از ايران در زمان داريوش بزرگ ديده ميشود:

بن مايه ها:
۱.حسن پيرنيا،تاريخ ايران،کتاب فروشى خيام،بهار ۱۳7۰

هخامنشى،موسس��ه  شاهنش��اهان  ش��ارپ،فرمانهاى  نارم��ن  2.رل��ف 
پازينه،زمستان ۱۳۸۴

۳.تارنماى تاريخ ايرانيان در اين روز.



سکاها
نويسنده: يزدان صفايى

نامشناسى

سکستان)سيس��تان(، سگز)سقز(،ساکس��ن، ساسان)ساس( بازتابهايى از 
قوم سکاس��ت. در شاهنامه، »س��ام« و بازماندگانش نامدارترين خاندان 
س��کايى در ايران هس��تند. . به ي��اد داريم که جهان پهل��وان را به گونه 
»رس��تم س��کزى« نيز ميخواندند. از س��کاها با اين نامها ياد شده است: 
س��ائى، آشکوزايى، ساک، س��اس، اس��کيت و... ميتوان »اشکش« مهتر 
سرزمين »مکران« را در همين رده دانست که بسى ياورى به »کيخسرو« 

مى نمايد.)۱(

خاستگاه و نژاد

اين قوم در زمان هخامنش��يان و پيش از آن در پيرامون ايران ميزيسته 
اند. قوم سکا در ازمنه , تاريخى از درون آسياى وسطى يعنى از ترکستان 
چين تا درياى آرال و خود ايران و از اين نواحى با فاصله هايى تا رود ُدن 
و از اين رود تا رود عظيم دانوب منتش��ر بودند. در بخشهاى مختلف اين 

صفحات وسيع و دشتهاى پهناور نام آنها تغيير ميکرد.)2(
س��کاها از ترکستان امروزى و سيبرى غربى آمده اند و کيمرى ها را در 
استپ ها و دشت هاى روسيه جنوبى ميزيستند، بيرون راندند و خود در 
آنجا س��اکن شدند.)۳( و تا سده س��وم پيش از ميالد، مالک استپ هاى 

روسيه بوده اند.)۴(
»ملگون��وف«  و   Martonocha »مارتونوش��ا«  در  ک��ه  اش��يايى  از 
Melgounov بدس��ت آمده، بر مى آيد که س��کاها بدو ش��ک جنوب 
اوکراين را در تصرف داش��ته اند.اين ناحيه ش��امل »دنى پر« س��فلى و 
»بوگ« س��فلى است و اين تسلطف پيوس��ته و کامل نبوده و کمال آن 
ميان س��الهاى ۵۵ تا ۴۵۰ پيش از ميالد است. به باور تالگرن، در همين 
سالهاس��ت فرهنگ س��کايى تمام اوکراين را در برميگيرد و در سالهاى 
2۵۰-۳۵- پيش از ميالد به اوج پيش��رفت ميرس��د. شمالى ترين ناحيه 
اى در اختي��را س��کاها قرار گرفت در حد ش��مالى اس��تپ هاى جنگلى 
جاى دارد، کمى در جنوب ش��هر »کيف« Kiev و در منطقه ى ش��هر 
»ورونژ« Voronej. در بخش ش��مال ش��رقى گسترش نفوذ سکاها در 

مسير رودخانه ولگا است و به »ساراتوف« ميرسد.)۵(
بس��يار از دانشمندان يونان باس��تان، به اشتباه، سکاها را کهن ترين نژاد 
جهان دانس��ته اند. تروگوس پومپئيوس Trogus Pompeius، مورخ 
س��ده اول پيش از ميالد، تأکيد کرده اس��ت که س��کاها هميشه در نظر 
هم��گان، به جز مصريان، ک��ه از مدتها پيش با اين نظ��ر مخالف بودند، 
کهن ترين نژاد جهان به ش��مار مى رفتند. نگرش مصريان درست تر به 
نظر مى رسد زيرا سکاها مدت ها پيش از سده ى هشتم پيش از ميالد، 

موجوديت ملى قابل تشخيصى نداشتند.)۶(
تش��خيص هويت اين قوم شناخت نام آنها در کتيبه ى اسرحدون آشکار 
 Shkzra يا شکوزرا Ishkuz مى ش��ود که در آن س��کاها با نام ايشکوز
در س��النامه ى همان شاه آش��ورى سخن رفته و نيز نام يک سرکرده ى 
سکايى به نام ايشپاکا Ishpaka که متحد ماناها بوده به کار رفته است.

)7(
اين اقوام را يونانيان اسکوت مى نامند يونانى ها اين اسم را از اين جهت 

باي��ن مردمان داده بودند که )اس��کوت ( در زب��ان يونانى به معنى پياله 
اس��ت و افراد اين مردم هميش��ه پياله با خود داشته اند)۸( همان هايى 
هس��تند که نزد آشوريان اش��کوازى Sshkuazai  و پارس ها Saka و 

هنديان چاکا Chaka مى نامند.)9(
س��کاها در واقع، قوم عم��ده اى از يک گروه ب��زرگ بيابانگرد بودند که 
طوايفش��ان را نمى توان با اشارات نويسندگان پيشين به آنها از يکديگر 
باز شناس��اند. اصل و منش��أ آنها را به طور دقيق نميتوان مشخص کرد.

)۱۰(س��کاها ب��ا توجه به برخى ش��واهد و اس��ناد، برابر ب��ا تورانيان در 
شاهنامه هستند که به نادرس��ت ترک خوانده مى شوند. دياکونف اقوام 
تور را س��کايى و سرزمين آنان را »ايران شرقى« دانسته است)ص۱۴۴(. 
آبايف)ص27۳( با اس��تناد به نوشتۀ اوس��تا، فريانه را متعلق به قوم تور 
و درس��ت تر گفته شود، سکاييان دانس��ته، و يادآور شده است که وجود 
اين نام و ديگر نامهايى از اين گونه در ميان س��کاييان مفهوم و روش��ن 
اس��ت)۱۱( او اقوام سکايى را ايرانى ميداند.)۱2( تورانيان را از تيره هاى 

سکايى دانسته اند.)۱۳(
استرابون، منطقه ى دوبروجا Doubrudja را »سکائيه کوچک« ناميد 
و حال آن که سراس��ر نواحى جلگه ى واقع در ش��مال و ش��مال شرقى 

درياى سياه را »سکائيه شرقى« نام گذاشت.)۱۴(
قوم »س��کا« تا دوردست ترين نقطه يعنى قرقيزستان و به طور دقيق تا 
کوه هاى تيان ش��ان، تاالس و آالى و نيز منطقه ى درياچه ى ايس��يک 

کول Isik.Kul پراکنده بودند.)۱۵(
نخستين بارى که اثرى از اين قوم ايران شمالى، در روسيه اروپايى پديدار 
ميش��ود، مربوط به کشف گورهايى در »خوالينسک« Khvalinsk مى 

باشد.)۱۶(
بلينتس��کى درباره ى پراکندگى قوم سکا مى نويسد که گروه ديگرى از 
آرياييان که از همان نژاد آريايى هند و ايرانى بودند در پايان قرن هشتم 
پيش از ميالد، پس از تش��کيل دولت ماد از همان سرزمين اصلى بيرون 
آمده و در ش��مال آسياى مرکزى و جنوب سيبرى امروز و شمال درياى 
کاس��پى )مازندران( و مغرب آن تا پش��ت کوههاى قفقاز در دشت هاى 
پهناور اين ناحيه بسيار وسيع پراکنده شدند و تا آغاز سده دوم پيش از 
ميالد در مغرب بودند. نژاد و زبان و افکارش��ان کاماًل آريايى بوده اس��ت. 

اين گروه بزرگ آرياييان سکا Saka خوانده مى شوند.)۱7(
رنه گروسه معتقد است که به گواهى علم نام شناسى، کاها به نژاد ايرانى 
تعلق داش��تند اينان از ايرانيان ش��مالى بودند که به حالت صحرانوردى 
در موطن اصلى ايرانيان و اس��تپ هاى ترکس��تان روسيه ى کنونى مى 
زيستند و تا اندازه زيادى از نفوذ تمدن مادى و آشورى و بابل دور مانده 
 haumavarka بودند)۱۸(. در فهرست نام هاى هخامنشى از سکاهاى
)هوم آشام( سخن مى رود که با سکاهاى خاص ساکن در فراغنه و کاشغر 
سکونت داش��تند. س��کاهاى Tigrakhauda )تيزخود( که در اطراف 
درياچه ى آرال و سيردريا ساکن بودند و نيز سکاهاى Tradraya )آن 

سوى دريا( که در اينجا از آنان سخن مى رود.)۱9(
از س��کاها، گورهاى باس��تانى در سيبرى، اکتشاف ش��ده است. رادلوف 
 Katanda در کاوش هاي��ش در س��ال ۱۸۶۵ ب��ه کاتان��دا ، Radlov
در جنوب آلتايى کش��يده شد و نخس��ت به تپه ى منجمدى برخورد و 
هنگام کاوش دريافت که بس��يارى از اجس��اد و اشيايى که زير يخ مانده 
بودند، به خوبى حفظ ش��ده بودند، اجسادى که کشف شد، بخش هايى 
از لباسهايشان نيز به خوبى باقى مانده و لوازم خانگى آنها دست نخورده 

مانده بود.)2۰(
»دايوش بزرگ« در س��نگ نبشته ى خود از سه گروه سکايى ياد کرده 



است: »هورم ورک«، »تيگر خئودا«، »تئى ترادريا«.)2۱(
در واقع به نشانه هايى از نام قبيله يا نام - نژاد »رپه« به طور پراکنده در 
آسياى مقدم بر مى خوريم که اطالعات جالب توجهى درباره سرگذشت 
مهاجرت سکاها در اختيار ما ميگذارد. بنا بر روايت »کتزياس« نخستين 

شاه ماد: اربسس)به زبان ايرانى: اربکه، ارپه( ناميده مى شد..
مى توان کوههاى »ريپه اى«، »تَه ريپيه« يا » ريپيه اُريس« را ذکر کرد 

که يونانيان چند سلسله کوه را در ارتفاعات شمال مى خواندند.
در دوره ه��اى مختل��ف کوههاى ريپه اى را با سلس��له ه��اى مختتلف 
کوههاى کو و بيش ناش��ناخته ش��ده از س��رزمين هاى »سرمت« هاى 
آس��يايى تا »آلپ« يکى دانس��ته اند. به نظر مى آيد ک��ه بعدها اين نام 
براى ناميدن قس��متى از سلس��له کوه هاى »اورال« به کار رفته اس��ت.. 
مح��ل ديگرى به نام ارفه}عرفات؟{ در لبنان وجود دارد. رودخانه اى به 
نام رباس)ريوه( به درياى س��ياه مى ريزد. نم��ى دانم آيا اين نامها نوعى 

پيوستگى با قبيله ى »رپه« دارد يا نه؟)22(

تاريخ

ت��ا آنجا که به س��کاها مربوط اس��ت، آغاز تاريخ آنان را ش��ايد بتوان به 
حدود ۱7۰۰ پيش از ميالد دانس��ت )2۳(از پايان قرن هش��تم پيش از 
ميالد، س��کايى ها، موجب اغتشاشاتى در ش��مال غربى ايران گرديدند، 
آنها همچنين باعث اغتشاش��اتى در آس��ياى صغير، س��وريه و فلسطين 

شدند.)2۴(
 Ishpakai »حدود 7۶۸ پيش از ميالد، شاه سکاها به نام »ايش پاکاى

به آشور حمله ور شد اما پيروزى نيافت.)2۵(
در زمان پادشاهى پارتاتوا Partatua طبق منابع آشورى و يا پرتوتيس   
Protothyes به قول هرودوت، کشور سکاييان شامل بزرگترين بخش 
ايات��ى بود که بعده��ا به نام آترپاتن )آذربايجان کنونى( ناميده ش��د که 
مرکز آن در جنوب درياچه قرار داش��ت. پادش��اه ماناى س��لطنت آن را 
ميش��ناخت، و به نظر مى رس��د که با مادها روابط نيکو داشته اند.چون 
اورارتو هنوز خطرناک بود، پادش��اه آشور ميکوشيد که بر سکاييان غلبه 
کند. پارتاتوا که بر اثر اين پيشرفتها قوى شده شده بود، تقاضاى ازدواج 
با ش��اهدخت آش��ورى کرد.)2۶( در زمان او س��کاها با آشوريان نزديک 
شدند، دليل اين نزديکى را ميتوان داشتن دشمن يکسانى به نام کيمرى 
ها دانس��ت. لشگر س��کاها با هموافقت آش��ورى ها به »پونت« حمله ور 
ش��د و در س��ال ۶۳۸ پيش از ميالد، واپس��ين بقاياى تمدن کيمرى ها 
را براندخ��ت. ده س��ال بعد، پس��ر پارتاتوا که ه��رودوت او را »ماديس« 
Madyes شناسانده به کم آش��وريان آمد.)27( زمانيکه خشثريته، شاه 
مادى به آش��ور تاخت، از عقب مورد حمله ى سکاييان تحت فرماندهى 
ماديس واقع ش��ده و شکس��ت يافت و در ۶۵۳ پيش از ميالد جان خود 
را از دست داد. س��کاييان از اين شکست استفاده کردند و به ماد هجوم 
بردند و به قول هرودوت ماد مدت بيس��ت و هش��ت س��ال زير سلطه ى 
آنها ماند )۶۵۳-۶2۵ پيش از ميالد( )2۸( هووخش��تر سکاها را شکست 
داد و از ماد بيرون راندو باقى مانده ى آنان به س��مت قفقاز به روس��يه 

جنوبى رفتند.)29(
داريوش نخس��تين لشگر کش��ى بزرگ خود را عليه سکاهاى اروپا انجام 
 Bessarabie»داد)۵۱2-۵۱۴ پيش از ميالد( او از تراکيه و »بس��ارابى
کنونى وارد مرغزارها شد. اما سکاها با اتخاذ تاکتيکى ويژه، به جاى پيکار 
به عقب نش��ينى مى پرداختند و داريوش را به سحراهاى خشک و بى و 
علق مى کشاندند.اما داريوش با استفاده از هوش نظامى خود، به موقع از 

پيشروى دست برداشت و دبين سان، سکاها براى سه سده ديگر صاحب 
روس��يه ى جنوبى ماندند. البته اين لشکرکشى داريوش، موجب آرامش 

آسياى مقدم از حمالت سکاها شد.)۳۰(
خسروانوش��يروان از سکايان کوچ نش��ين براى قوام لشگر خود استفاده 

کرد.)۳۱(

دين

س��کاها در هزاره هاى دوم و اول پيش از ميالد، داراى دينى برخاس��ته 
از آيين کهن پرس��تش عناصر طبيعت همچون آس��مان، خورشيد و ما 
بودند و سرداران و شيوخ هر طايفه امور دينى و دنيايى آنان را در دست 

داشتند.)۳2(
س��کاها که مظاهر طبيعت را مى پرستيدند، بزرگ ترين مراسم دينى را 
درباره ى تابيتى – وس��تا Tabiti-vesta الهه ى بزرگ که مظهر آتش 
و شايد جانوران بود، بر پا مى داشتند. تنها همين الهه در آثار هنرى آنها 

ديده مى شود.)۳۳(
س��کاها نيز آپيا – فلوس Apia –Fellus الهه ى زمين، اويتوسوروس 
– آپول��و Oetosyrus – Apollo خ��داى خورش��يد، آرتي��م پئاس��ا 
Artimpeasa الهه ى ماه را مى پرستيدند.گذش��ته از اين، س��کاهاى 
 Thamumasadas – Nemtun س��لطنتى تهاموس��اداس – نپتون
خ��داى آب را م��ى پرس��تيدند.هرودوت از فقدان تندي��س و قربانگاه و 
پرستشگاه در ميان سکاها اظهار شگفتى مى کندودر واقع غير از دؤهاى 
متأخر در ش��هرهايى سکايى، هيچ پرستش��گاه يا چيزى که آن را بتوان 

مربوط به مراسم دينى دانست تاکنون کشف نشده است.)۳۴(
 آبايف به اختالف دينى تورانيان و ايرانيان توجه کرده، و ضمن اشاره به 
عدم نفوذ آيين زردشت در باورهاى دينى مردم اوستيا)آسها(يادآور شده 
است که اقوام سکايى و سرمتى تنها اقوامى از تيره هاى ايرانى بودند که 
آيين زردشت به سرزمينشان راه نيافت.)۳۵( و نسبت به کيش مزديسنا 

بيگانه ماندند.)۳۶(

زبان

سکايى باستان
س��کاها دس��ته اى از ايرانيان بودند که در خاور درباى کاسپين و باختر 
آن پراکنده بودند.سکاهاى باخترى، چندى بر مادها مسلط بودند و هيچ 
دور از ذهن نيس��ت که در اين مدت اي��ن دو زبان از همديگر اثر گرفته 
باشند.اين زبان با زبانهاى مادى و پارسى يکسان نبوده اما تفاوت فراوانى 
هم نداشته است چنانچه هرودوت مينويسد که هوَوخشَتر "پادشاه ماد"، 
با گروهى از س��کاييان جنگجو که به پن��اه آورده بودند؛ به احترام رفتار 
کرد و دسته اى از کودکان ماد را به ايشان سپرد تا زبان خود را به آنان 
بياموزانند. همين مورخ برخى از افسانه هاى ملى و داستانهاى سکايى را 
درباره اصل و نژاد و تاريخ کهن اين قوم آورده است. استرابون )جغرافيايى 
نويس يونانى س��ده نخست ميالدى( به نزديکى فراوان زبانهاى سکايى و 

مادى و پارسى باستان اشاره کرده است.
از زبان س��کاهاى خاورى و باخترى،چند واژه که بيش��تر آنها نام خاص 
هس��تند باقى مانده است که در زير چند نمونه از زبان سکاييان باخترى 

را که در نوشته هاى يونانى و التينى به جاى مانده است، مى آوريم:
Arvant تند و سريع

Aspa اسب



Aatar آذر
Baazu بازو

Charma چرم
Chyavشدن

Gaushaگوش
Haptaهفت

Hushkaخشک)۳7(

سکايى ميانه
س��کاها از قبايل آريايى نژادى هستند که از هزاره نخست پيش از ميالد 
تا س��ده دهم ميالدى در گس��تره ى پهناورى از کنار هاى درياى سياه 
تا غربى ترين اس��تان هاى چين پراکنده بودند. از زبان ايش��ان در دوره 
باس��تان اثرى جز چند واژه و نام خاص باقى نمانده است اما از اين زبان 
در دوره ى ميانه، آثار زيادى در ختن و تمش��ق و مرتق يافت ش��ده که 
بيش��ترآنها، مربوط به س��ده ى هفتم تا دهم ميالدى مى باش��ند، براى 
نوشتن اين زبان از الفباى براهمى استفاده شده که براى نگارش سکايى 
متناس��ب شده بود؛ اين الفبا را س��کاها از هنديها و آنها نيز از آرامى ها 
گرفته بودند.الفباى براهمى از چپ به راس��ت نوش��ته ميشود و همچون 
ميخى پارسى باس��تان ، به ريخت هجايى است به اين ترتيب که همراه 
ه��ر صامت يک مصوت نيز وجود دارد.اين زبان به دو زير گروه "ختنى" 

و "تخارى" بخش شده است.)۳۸(

هنر

تنوع شگفت انگيز اش��ياى بدست آمده از سکاها حاکى از روش زندگى 
بسيار پيچيده و استعداد آن ها در طراحى است.)۳9(

س��کاها نيز مانند کيمرى ه��ا مدت زيادى در عصر مف��رغ ماندند.)۴۰(  
ورود س��کاها در س��ده هفتم پيش از ميالد، به قفقاز و آس��ياى صغير و 
ارمنس��تان و ماد و آشور که تماسى به درازاى يک سده است، در هنر و 
صنعت سکاها اثر فراوانى گذاشت. از نفوذ آشورى و بابلى بر هنر سکاها، 
 »Kelermes مدارکى در دست است: تبر آهنين و تبر زرين »کلرمس
در کوبان که تقريباً مربوط به س��دته شش��م پيش از ميالد است، داراى 
متن تصوير است که همان موضوع و صحنه اى است که در آشور و بابل 
و لرستان پيوسته اجرا مى شده است و گوزنهاى زيبايى در کنار درخت 
زندگانى جاى دارند. ظاهراً اين طرز ترس��يم و ش��بيه سازى رئاليست از 
هنر ترس��يم ش��کل و هيکل حيوانات که در آشور رايج بوده الهام گرفته 
اس��ت ولى با ذوق سکاها کاماًل منطبق ش��ده و براى تزئين به کار رفته 

است.)۴۱(
آثار فلزى سکايى نيز تأثيرات مشخص تکامل از تراش چوب و استخوان 

را با خود دارد.)۴2(
در اين صنعت و هنر همواره شکل انواع گوزن و آهو و مجسمه آنها ديده 
ميشود، و در گور يافت شده در »کوسترومسکايا Kostromskaya« و 
در گورهاى کوبان، مجسمه هاى گوزن که با طال ساخته شده، شاخهاى 
مارپيچى آنان نيز با نهايت ظرافت نش��ان مى دهد. اين هنر و ضرافت از 

روسيه جنوبى تا مغولستان و چين نفوذ مى کند.)۴۳(
 به دليل وابستگى زندگى سکاها به چارپايان که تکيه گاه اقتصادى آنان 
به ش��مار مى رفت، ايشان اش��يا خود را تصاوير چارپايان و جانوران مى 
آراستند، )۴۴(از ويژگى هاى هنرى سکاها، نقش و نگار حيوانات با نظم 
هندسى دقيق به همراه اثر تزئينى است.)۴۵( اين تصاوير نوعى شيفتگى 

نس��بت به جهان حيوانات را نشان مى دهد، زيبايى و فريبندگى آنها در 
هنر بخش بزرگى از اروپا، تأثير فراوان بر جاى نهاد.)۴۶(

تصاويرى که در ۱9۴۰ از ازبکستان کشف شد، مناظرى از شکار جانوران 
را نشان مى دهد که شبيه نقاشى هاى پيش از تاريه در شمال اسپانيا و 
جنوب غربى فرانسه است. در سبيرى در روزگار نو- سنگى، يعنى در طى 
هزاره سوم پيش از ميالد، نمونه تمام قد حيوانات را اغلب با استخوان يا 
چوب به منظور به دام انداختن جانوران ديگر مى س��اختند. نمونه هاى 
مزبور در آغاز داراى س��بکى طبيعى بود ولى با گذش��ت قرنها، جنبه ى 

طبيعت گرايى آن ها تا اندازه اى داراى سبکى خاص شد.)۴7(
اش��يا ياف��ت ش��ده در گوره��اى س��کايى کاسترومس��کايا اس��تانيتزا 
Kostromskaya Stanitza ، گوره��اى کلرم��س در ناحيه کوبان و 
گوره��اى تپه اى ملگونوف Melgunov در جنوب روس��يه، و گنجينه 
اى که در سکز )سقز( در اورارتو، نشان دهنده تأثير فرهنگ ايران است. 
غالف شمش��يرى که از ناحيه ماگونوف به دس��ت آم��ده، ترکيب عناصر 
بومى و آشورى را نشان مى دهد، زيرا شمشير از لحاظ شکل ايرانى است 
و تزيينات روى غالف نيز حاکى از گرايش هاى ش��ديد آشورى – ايرانى 
اس��ت و تزيينات روى غالف نيز حاکى از گرايش هاى شديد آشورى – 
ايرانى است که برخى داراى َسِر شير و بعضى داراى سر آدمى مى باشد 

ئ بال هاى آن داراى اصل سکايى است)۴۸(
نف��وذ هن��ر ايران نيز در اش��ياى زرين کلرمس منعکس اس��ت. تنديس 
پلنگى واقع در وس��ط يک سپر مدور نيز، که به سبک ايرانى لعاب کاى 
شده، بسيار جالب توجه است. يک نيمتاج زرين و جواهر آالت ديگر که 
به دست آمده به همان صورت تزيين يافته اند. تبرى با تزيينات طالح و 
با طراحى سکايى نيز يافت شده است. دسته ى آن داراى نقش هايى از 
جانوران مختلف نشس��ته است که به صف، نشان داده شده اند، هر چند 
برجستگى قسمت پايانى تبر از لحاظ سبک بيشتر ايرانى است . از ديگر 
اش��ياى مهم يافت شده بش��قابى با تصوير الهه بزرگ است. در گور تپه 
اى در کاسترومس��کايا، زانو بندى با پولک و ش��انه بندى مرکب از پولک 
هاى برنجين و زيباتر از همه، تنديس کوچک گوزنى نشس��ته اس��ت که 
از افتخارات هنر س��کايى به شمار مى رود.  مهمترين ويژگى منحصر به 
فرد هنر سکايى، گوزن است. گوزن زيباى کاسترومسکايا مربوط به قرن 
هفتم يا شش��م پيش از ميالد اس��ت و در حالت نشسته قرار دارد و ساق 
هاى او در زير بدنش جمع ش��ده و کف س��م هايش به خوبى پيداست، 
س��يمايش حاکى از هراس اس��ت و به نظر مى رس��د که گوزن در حال 

حرکتى چابک و طبيعى است.)۴9(
تنديس هاى ماهى در هنر سکايى نسبتاً متداول بوده است، هر چند اين 
هنر در سيبرى بيشتر از سکائيهرونق داشه است. اين تنديس ها در هنر 

سکايى، نشان دهنده دوران کهن است .)۵۰(
س��کاها، استفاده از س��نگ هاى تزيينى را بايد از ايرنيان آموخته باشند. 
آنها به نشاندن سنگهاى گرانبها بر روى اشيا به ويژه در سالهاى نخستين 
قدرت آنان رواج داش��ت. يک نمونه ى زيبا و کهن از نش��اندن سنگهاى 
گرانبها بر روى زر، پلنگ زرين کلرمس اس��ت که با س��بکى بسيار گيرا 
و ماهرانه به همان گونه در گوزن کاسترومس��کايا به کار رفته و عماًل از 

لحاظ قدمت با آن هم زمان است، به چشم مى خورد.)۵۱(
در روزگار س��کاها، تنديس هاى گوزن، بز کوهى، گاو نر يا جانورى ديگر 
در حالب که پاهايش��ان جمع ش��ده و به صورت دس��تگيره يا دسته اى 
در آمده، بر روى تيرک ها يا دس��ته هاى اثاثيه، منزل گذاش��ته مى شد. 

)۵2(
سکاها اگر ه جاهنرا از لحاظ آثار بزرگ غنى نکرده اند، ولى ميان جهان 



باس��تان و روس��يه ى اس��الوى به منزله ى پلى بودند، و سبکى بر جاى 
نهادند که در تکامل چندين ش��اخه  از هنر اروپايى تأثير داشت. گذشته 
از اين، آنان موفق ش��دند که يک هنر واقعاً مردمى بيافرينند و اين خود 

اقدامى نادر است. )۵۳(

زندگى و ساختار اجتماعى

سکاها در اوج قدرت خود، مردمى موفق و کامکار بودند و بخش زيادى از 
ثروت خود را از بازرگانى و به ويژه بازرگانى با بونان به دست مى آوردند، 
زي��را حتى در آن روزگاران کهن، س��رزمين ه��الس )يونان(، بدون وارد 
کردن مواد ضرورى از نواحى دوردست، قدر به تغذيه ى مردم خود نبود. 
س��کائيه به منزله ى يکى از انبارهاى غله ى يونان به ش��مار مى آمد. از 
سويى ديگر سکاهاى کوبان با صاحان کشتى هايى که از ايونى به بندگاه 

اى آن ها مى آمدند، به طور مستقيم معامله مى کردند.)۵۴(
فرن بغ دادگى با اش��اره به اينکه سام پادشاهى سکايان و مرز نيمروز را 
به دس��تان)زال( داد، مى گويد: »اس��ب دارى، زين آورى، ستبر کمانى، 
پاکيزگى، رامش و خنياگرى، و بلند آوازى بر ايش��ان بيشتر است.«)۵۵( 
اس��ب، رفيق هميشگى و همسفر سکاها است و مگان هم سالح برگزيده 

آنها.)۵۶(
در اروپا، هر کدام از گروه هاى عمده ى س��کايى دوره اى ويژه از ش��کوه 
داش��تند. گروه کوبانى يکى از نخستين گروه هايى بود که عالقه ى خود 
را به توانگرى و جالل آش��کار ساخت. گورهاى آنان که تاريخ غنى ترين 
آنان را ميتوان ميان سالهاى نخستين سده هفتم و سالهاى واپسين سده 
ششم پيش از ميالد دانست، حاوى اشيايى عالى از طالست که بسيارى 

از آنها نمونه هاى ممتاز از استادى در صنعت است.)۵7(
در ميان سکاها افسانه اى وجود داشته است که بر اساس روايت هرودوت 
اين گونه بوده اس��ت که خيش��ى زرين و يوغى و پيال��ه اى که همه ى 
آنان حاکى از تس��لط بر کشاورزان و جنگجويان بود از آسمان فرو افتاد،  
فرزندان تارگى تائوس )Targitaus( )۵۸( براى برداشتن اين اشيا قدم 
پي��ش نهادند، ولى هنگام��ى که دو فرزند بزرگ تر نزديک مى ش��دند، 
ش��عله هايى از زمين بيرون مى جس��ت که آنان را عقب براند. هنگامى 
که جوان ترين فرزند پيش آمد ، ش��عله ها فرو نشس��ت او آن اشيا را بر 
گرفت و پادش��اه طايفه ى س��لطنتى فاالتاه��ا Phalatae  و فرمانرواى 
مردم اس��کولوت Scolot شد. اين پس��ر که کوالکسيس Colaxis نام 
داش��ت بعد ها کشور خود را ميان سه فرزند خويش تقسيم کرد و سنت 
جنگويان به س��ه گروه تا چند قرن باقى ماند.)۵9( اين اسطوره نميتواند 
جدا از داس��تان فريدون باش��د در اين اس��طوره نيز بخش ميانى بزرگتر 
اس��ت و با اين که دو بخش ديگر از حکومت اصلى جدا ش��ده اند قدرت 
مرکزى را به رس��ميت مى شناس��ند .)۶۰( اين افسانه صورت ديگرى از 
گون��ه ى ايرانى فره ايزدى اس��ت که تنها نصيب پادش��اه پرهيزگار مى 

شد.)۶۱(
س��کاها چنين مى پنداش��تند که تارگى تائوس هزار سال پيش از ۵۱۳ 
پيش از ميالد مى زيس��ته است. يعنى قرنها پيش از آنها که خود سکاها 
به دنيپر رس��يده باشند. بنا بر روايات مختلف، آنان گورهاى سلطنتى را 
در درون س��رزمين مربوط به تارگى تائوس متمرکز کردند و جانش��ين 
موروثى رهبران خود را به  آرامى مى پذيرفتند. اين امر منجر به رش��د 
يک طبقه ى اشرافى در درون آن ناحيه شد و همچنين به افزايش ثروت 
ش��خصى خانواده هاى سلطنتى و ش��اهزادگان انجاميد. اين ثروت را در 
گورهاى اين ناحيه مى توان ديد زيرا گورهاى س��لطنتى غنى تر از همه 

ى گورهاى س��کايى هس��تند و بيش از هر ناحيه ى ديگرى در جلگه ى 
اوراسيايى طال و مواد گرانبها با خود دارند.)۶2(

از لحاظ ادارى س��کائيه سلطنتى يا سکائيه خاص به چهار ناحيه تقسيم 
مى ش��د و هر ناحيه ى آن تحت فرمان حاکمى بود که از س��وى پادشاه 
منصوب مى گشت. اين حکام مى بايستى در اجتماع ساالنه ى جنگجويان 

شرکت جويند.)۶۳(

ويژگى های ظاهری و پوشاک

 ارابه هاى سرپوش��يده ى س��کاها به منزله ى خانه ى دائمى آنها بوده 
است و مردان – که پيوسته سواره به اين سو و آن سو مى تاختند- شب 
هنگام براى اقامت در آن ها باز مى گش��تند. به طور کلى زندگى روزانه 
ى افراد سکايى نسبتاً به خوشى مى گذشت. بقراط نوشته است که آنها 
فربه و تنبل و بذله گو بودند. ش��راب مى نوش��يدند و با نوشيدن از يک 
ظرف، پيمان برادرى با محبت مى بستند و با خواندن و رقصيدن همراه 

طب و سازهاى زهيى شبيه عوب به تفريح مى پرداختند.)۶۴(
سکاها، لباس هاى خود را با تزيينات شاد مى آراستند و به اين کار عالقه 
ى بسيار داش��تند و مى توانستند کارهاى تکه دوزى را با چنان ظرافت 
و مهارتى انجام دهند که ش��بيه کامل ترين قالبدوزى ها باش��د. آن ها 
اغلب پوس��ت و چرم به کار مى بردند و در واقع پوس��ت ها و چرم آنان 
با چنان مهارتى عمل آورده مى ش��د که در نقاط دوردس��ت هم خريدار 
داش��ت. پر سودترين بازارهاى پوست در آشور، بلخ و يونان بود. پوست و 
چرمى که در پازيريک Pazirik يافت ش��ده از جنس بسيار عالى است، 
و از لحاظ بافت ااز چرم ضخيم و سنگين گرفت، تا پوست هاى ظريف و 
قابل انعطاف، سبيه به بسيارى از محصوالت امروزى است. همه ى لباس 
هاى افته ش��ده در پازيريک بر اثر وفور تزيينات خود بيننده را ش��گفتى 

وا مى دارد.)۶۵(
جام��ه ه��اى زنان پازيريک حت��ى مزين تر از جامه هاى م��ردان بود. از 
پازيريک قباى بزرگى به دس��ت آمده به مخروطى شکل و بدون آستين 
است، ولى جاهايى براى بيرون آمدن دست در آن تعبيه شدهاست. اين 
لباس را از نمد درس��ت کرده اند و در حاش��يه ى آن خز گذاش��ته و در 
سراس��ر س��طح آن عماًل طرح هايى تو در تو و پيچيده اى با تکه دوزى 
نهاده اند. جامه هايى که همراه اين قبا مى پوش��يدند بلند و تنگ بود با 
آس��تين هاى دراز و سينه بندى چسبيده. هيچ پوشش سرى براى زنان 
در پازيريک به دس��ت نيامده، جز مقابى دراز و کالهى پش��مى با گيسى 

بافته ى متصل به آن.)۶۶(
چند ظرف بس��يار عالى زرين از گورهاى غنى و پر از اش��يا يافت ش��ده 
ک داراى جزيياتى اس��ت که لباس و آداب سکاها و همچنين چگ.نگى 
ظاهر آنها را آش��کار مى سازد. لباس هاى روى کوزه ى مشهور نقره اى 
از ورونژ Voronezh و ک��وزه ى الکترومى)Elecrum( )۶7( از کول 
اوبا Kul Oba ديده مى ش��ود. تاريخ اين طورف س��ده چهارم پيش از 
ميالد مى رس��د و تاريخ لباس ها ممکن است اندکى از اين بيشتر باشد. 
بر روى کوزه ورونژ، طرح يک اردوگاه س��کايى در حال اس��تراحت نشان 
داده ش��ده است که شايد شامگاه پيش از نبرد باشد. در آغاز، فرماندهان 
س��کايى را مى بينيم که که در انجمنى گرد آمده اند و سپس جنگجوى 
با تجربه اى به جنگجوى جوانى روش استفاده از کمان را مى آموزد. در 
هر مورد، جامه يراحت و مناس��ب و کمربند دارى که قس��مت پشت آن 
درازتر از پيش آن مى باش��د، نشان داده شده است، همچنين شلوارهاى 
تنگ با حاشيه هاى زياد که آن ها را در چکمه هاى بلند و نرم فرو برده 



اند، به تصوير کشيده شده است. سر جنگاوران، کاله هاى نوک تيز که با 
بند، آن ها را به زير چانه بس��ته اند، به چشم مى خورد، همان نوع کاله 
هاي��ى که هن��وز )هر چند در ميان کودکان( در بخش هايى از روس��يه، 
و به باش��الق معروف است.)۶۸( س��کاها ريش دارند و کالهى نوک تيز 
مانند برادران س��اکا که تصاويرشان در نقوش تخت جمشيد باقى مانده، 
گوش��هاى آنها را از آسيب بادهاى شديد مرغزارها محفوظ مى دارد. آنها 
لباس گش��اد بر تن دارند و نيم تنه و ش��لوار گش��اد آنها مانند نيم تنه و 

شلوار عموزادگان مادى و پارسى آنهاست.)۶9(
جامه ى رويى س��کاها با رداى آشورى تشابه دارد، جامه ى آنان با روش 
زندگى سوارکارانه ى آنان در تناسب است. در حدود ۳۰۰ پيش از ميالد، 
چينيان نيز تغييراتى در در لباس نظامى خود داد و لباس��ى را اس��تفاده 
کرد که بس��يار نزديک به دش��منان س��کايى او بود. يعنى از شلوارهايى 
کيس��ه اى و رداهاى تنگى تش��کيل ميش��د که تا جنگ جهانى دوم به 

عنوان لباس ملى چينيان باقى ماند.)7۰(
شواهد انسان شناس��ى پازيريک نشان مى دهد که رؤساى قبيله بيشتر 
باال بلند بوده اند و قد آنها به پنج پا و هش��ت اينچ مى رس��يده اس��ت. 
احتمال دارد که مردمان قبيله دوس��ت داش��ته اند که رهبرش��ان قوى 
هيکل باش��د. قد عمومى ممکن اس��ت کوتاه تر باشد.زيرا در آثار هنرى، 

پهن و چاق و خپل نشان داده شده اند.)7۱(
کاوش ه��اى پازيريک معلوم مى دارد که اگ��ر چه مردان طايفه يا موى 
صورت خود را مى کندند و يا مى تراشيدند، ولى رئيس قبيله اى که در 
تپه 2، پازيريک دفن شده بود، اگرچه به طور طبيعى ريش نداشت، ولى 

ريش مصنوعى در زير سرش نهاده بودند.)72(

شهرنشينى

تحقيقات اخير نش��ان داده که تا قبل از س��ده ى پنجم پيش از ميالد، 
گروهى از س��کاها در جنوب روسيه به عنوان کش��اورزان ثابت سکونت 
اختي��ار کرده بودند. کاوش هايى که در منطق��ه ى دنيپر به عمل آمده 
ويرانه هاى ش��هرهايى را اش��کار س��اخته که به بعضى از کوچ نش��ينان 
س��کايى، يا در هر صورت به بعض از جوامع نيمه س��کايى، تعلق داشته 
اس��ت. يکى از آنها کامنسکويه Kamenskoe اس��ت که مى توان آن 
را ن��وع ويژه ى اين گونه زيس��تگاه دانس��ت. اين محل در س��احل چپ 
دنيپر و مقابل نيکوپول Nicopl قرار دارد، که از س��ه س��و به وسيله ى 
استحکامات طبيعى حفظ مى شد، اما در بخش جنوبى، ساکنانش حصار 

گلى و بسيار مستحکم ساخته بودند.)7۳(
جالبترين شهر سکايى که تاکنون مورد کاوش قرار گرفته شهر نئاپوليس 
  Simferopol بوده است.اين ش��هر در حومه سيمفروپول Neapolis
در کريم��ه ق��رار دارد. و در ۱9۴۵ حفارى هايى در آن جا به وس��يله ى 
شولتس Schultz و گولوفکينا Golovkina به عمل آمد. اين شهر از 
پايان قرن چهارم پيش از ميالد تا آغاز عصر ميحسيت، پايتخت سلطنتى 
بوده و در پيرامون آن، ديوارى بزرگ از س��نگ ساخته بودند، اين ديوار، 
نه تا چهارده يارد ضخامت داش��ت و در داخل آن، پايتخت اسکولوروس 
Scylurus و پس��ر و وارثش پاالکوس Palakus شاه آينده قرار داشت 
و داراى بناهاى عمومى جالب توجه از س��نگ بود. اين بناها را با س��تون 
هاى مجلل، سرس��تون هاى آراسته، و تنديس هاى مفرغين و مرمرين، 

مزين کرده بودند)7۴(

گورهای سکايى

آرامگاه هاى سکاها بيشتر در منطقه سيردريا با تپه هاى کوچک با ارتفاع 
هاى متفاوت پوش��انده شده وبه »کورگان« معروف است. گاه مردگان را 
پس از سوزاندن به صورت خاکستر به خاک سپرده اند.)7۵( در گورهايى 
که در »خوالينسک« Khvalinsk شکافته شده و تالگرن، آنها را مربوط 
به سالهاى ۱2۰۰ تا 7۰۰ پيش از ميالد و متعلق به سکاها مى داند، آثار 

و اشياى مفرغى يافت شده است.)7۶(
س��کاها به گورس��تانهاى خود بيش از همه ى داراي��ى خويش ارج مى 
نهادن��د ب��ه طورى که در گورهاى حفارى ش��ده که از دس��تبرد هم در 
ام��ان نمانده اند، با جهانى پر از تصاوير در ه��م پيچيده و تنديس هاى 
عالى، رو به رو مى ش��ويم. در موذد گورهاى کوبان و روس��يه ى جنوبى، 
آگاهى هاى زيادى در دس��ت نيست. مهم ترين و جالب ترين گورستان 
هاى سکايى عبارت از گورهاى سلطنتى روسيه ى جنوبى است. از همه 
بيش��تر، گورهاى چرتومليک Chertomlyk، شايد هم از لحاظ تنوع و 
هم از لحاظ کيفيت هنرى اش��يايى که در آنها يافت ش��ده، و همچنين 
به س��بب ارزش ذاتى تقريباً افسانه اى اين اشياى زرين، از همه غنى تر 

است.)77(
بيش��تر گوره��اى س��لطنتى در نزديک��ى الکس��اندروپول – نيکوپ��ول 
Alexandropol – Nicopol ق��رار دارن��د ولى بعضى گورهاى ديگر 
ني��ز در پانت��ى کاپايوم Panticapaeum يافت ش��ده اند. جالب ترين 
 Tolstiya گورهاى الکساندروپول – نيکوپول عبارت از تولستيا موگيلى
Mogily – يا گورهاى تپه اى بزرگ است که از لحاظ ارتفاع ۳۰ تا 7۰ 

پا و از لحاظ محيط ۴۰۰ تا ۱2۰۰ پا بوده است.)7۸(
قدمت نخستين گورها از لحاظ تاريخى، هم زمان با پيروزى هاى نظامى 
سکاها در خاورميانه است و در نتيجه، بيشتر آنها در انتهاى شرقى بخش 
اروپايى دش��ت اوراس��يا قرار دارند. بعضى از تپه هاى جنوب روسيه نيز 
از لحاظ تاريخى به زمان آن ها نزديک اس��ت. گورهاى کاسترومس��کايا 
اس��تانيتزا Kostromskaya Stanitza ، گورهاى کلرمس در ناحيه 
کوب��ان و گورهاى تپه اى ملگونوف Melgunov در جنوب روس��يه، و 
گنجينه اى که در س��کز )سقز( در اورارتو، يا در محل احتمالى نخستين 

پايتخت سکاها يافت شده حايز اهميت ويژه اى است.)79(
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شناس�اندن نس�ک )مبانى انديشه ی 
سياسى در خرد مزدايى(

نويسنده مريم امامى جعفری

من آرزومنِد نيروى نيک آفريده و خوب پرورده، پيروزى اهوراآفريده و 
برترى شکست دهنده ام تا )من و همگنانم( بتوانيم بدخواه را از دور 
ديده بانى کنيم و دشمن را برانيم و هميستاِر بدخواِه کينه ور را به 
يک زخم از پاى درآوريم. )من آرزومندم( که در پيکار با هر بدخواِه 
کينه ور، هر بدخواِه زشت انديِش بدگفتاِر بدکردارى، بر او چيرگى 

يابم و پيروز شوم )من آرزومندم( که در نيک انديشى و نيک گفتارى 
و نيک کردارى کامياب شوم و همه ى دشمنان و ديوپرستان را نابود 
کنم تا به پاداش نيک و نام نيک دست يابم و روانم از بهروزِى جاودانه 

برخوردار شود.

آفرينگاِن دهمان، بند۱۱-9

آرمان زندگى در خرد انس��ان مزدايى تالش او براى پيروزى بر اهريمن 
و زندگى بر مدار نظم کيهانى)اش��ه( مى باش��د. او بايد با انديشه، گفتار 
و کردار نيک خود به يارى اهورامزدا و امشاس��پندان بش��تابد و براى ده، 
ش��هر و کشور خود انسان س��ودمندى باشد. انسان مزدايى مى بايست با 
پارس��ايى و نکوهش ديوان و تبليغ دين مزديس��نا ب��ه پيروزى خوبى بر 
ب��دى که همانا تنها آرمان زندگى در ادبيات اوس��تايى و مزدايى س��ت 

يارى رساند.

در پيشگفتار نسک آمده است که: »چنانکه از عنوان اين نسک هويداست، 
بحث در پايه ها و مبانى انديش��ه ى سياس��ى در ايران پيش از اسالم و 
خرِد مزدايى است، ولى براى دستيابى به اين هدف راه هموارى در پيش 

مذهبى و پرجمعيت زاده ش��د. دوران مدرس��ه را در رش��ت گذارند. در 
همان سالهاى گذراندن مقطع دبستان بود که به تئاتر عالقه پيدا کرد و 
ش��روع به خواندن نمايش نامه هاى مختلف کرد. اين عالقه ى او س��بب 
ش��د تا در کالس��هاى تئاتر شرکت کند. از اينرو بيش��تر او را در پيوند با 
کارهاى تئاتر و فيلمنامه نويس��ى و کارگردانى تئاتر مى شناس��اند. ولى 

تحصيالت عالى خود را در رشته اى متفاوت مى گذراند.

در س��الهاى ۱۳۶۵ ت��ا ۱۳۶9دوره ى ليس��انس را در رش��ته ى ادبيات 
فارسى در دانشگاه آزاد رشت گذراند. و دوره فوق ليسانس را در سالهاى 
۱۳7۱ تا ۱۳7۴ در دانش��گاه آزاد تهران در رش��ته ى فرهنگ و زبان هاى 
باس��تانى و درک محضر اس��اتيدى همچون مرحوم دکتر احمد تفضلى، 
دکتر ژاله آموزگار، دکتر محس��ن ابوالقاسمى، دکتر مهشيد ميرفخرايى، 

دکتر محمدتقى راشد محصل و... را نموده است.

مقال��ه هاى ديگرى نيز از ايش��ان در زمينه هاى زب��ان و فرهنگ ايران 
باس��تان و همچنين انديش��ه ى ايرانشهر و آرمانش��هر در فرهنگ ايران 

باستان به چاپ رسيده است.

نس��ک »مبانى انديشه ى سياس��ى در خرد مزدايى«، در واقع گسترش 
يافته ى پايان نامه ى کارشناس��ى ارش��د نگارنده در رشته ى فرهنگ و 
زبان هاى باستانى است. نگارنده در اين راه از همفکرى و يارى هاى دکتر 
زهره ى زرشناس و دکتر فرهنگ رجايى بهره برده است و همچنين بانو 

کتايون مزداپور ايشان را در نگاشتن اين نسک يارى بسيار کرده اند.

پس از پيش��گفتار و پيش درآمدى بر انديشه ى سياسى ايرانشهر، هات 
هاى زير در اين نسک پيش روى خواننده است:

·        پيروزى کيهانى خير بر شر- غايت زندگى انسان

·        اََشه، نظم اخالقى کيهان، الگوى سامان مندى کشور

·        آرمانشهر و انديشه ى سرزمين قومى

·        شاه آرمانى، عامل نيات آرمانى

·        سلسله مراتب- الگوى ساختارى جامعه

هر کدام از اين هات ها خود داراى بخش بندى مى باشند.

نس��ک »مبانى انديش��ه ى سياس��ى در خرد مزدايى« نوشته ى محمد 
رضايى راد در پاييز ۱۳79 در ۴۳۳ رويه با بهاى 2۴۰۰ تومان، توس��ط 

انتشارات طرح نو وارد بازار نسک شده است.

نيس��ت. کمبود بن مايه 
هاى دست اول از يکسو، 
و مهم تر از آن س��اختار 
ى  انديش��ه  ى  وي��ژه 
شرقى درباره ى سياست 
از سوى ديگر، نيز نزول 
پياپ��ى در گذر  حوادث 
ادوار ما را از دسترس��ى 
ب��ه ش��مايلى واض��ح و 
آش��کار از اين انديش��ه 

محروم ميسازد......«
محم��د رضاي��ى راد در 
2۸ دى م��اه ۱۳۴۵ در 
محله ى بيس��تون رشت 
خانواده  ��ى  ي��ک  در 


