
 شاهنامه ؛ و تاريخ –پژوهشی در فرهنگ ايران ؛ بر بنياد اوستا 
  بخش يکم 

 
 
۵/٢٨  

  ای راستی ؛ 

  کی ترا خواهم ديد ؟ 

  ای انديشه ی نيک ؛  

  کی با دانايی ترا درخواهم يافت 

  و ای اهورای توانا ؛ 

  کی به تو راه خواهم برد ؟ 

  و کی آوای درونی مزدايی را خواهم شنيد .  

   

۴/٢٨   

  وانم را با انديشه ی نيک  من ر

  همساز می کنم ؛  

  و با آگاهی از پاداشی که 

  اهوره مزدا برای کارها برنهاده است ؛  

  تا تاب و توان دارم ؛ 

  آموزم که    به مردمان می

  در راه راستی بکوشند .
  

٩/٣٠  

  ای مزدا اهورا ؛  

  باشد که 

  از آن تو باشيم ؛ 

  گردانند .  و از کسانی باشيم که جهان را تازه می

  باشد : 

  زمانی که خرد دستخوش سستی و نا استواری 

  است ؛  

  راستی به ياری ما آيد ؛ 

  و انديشه ی ما را به هم نزديک گرداند .

   

و آفرين باد بر زرتشت ؛ ابر انديشمندی که نخستين سنگ بنای تاريخ انديشه را پی گذاشت و مردمان را برای رسيدن  درود 
  نيکو سخن گفتن ؛ و کرد و کار نيک برانگيخت .   ؛  ر زيوی ؛ به نيک انديشيدنبه شاد زيوی و دي

  اوستا ی کهن و اوستای نو ؛ روان و فروهر گرد آورندگان و گزارشگران  درود و آفرين باد به 

  به روان و فروهر فردوسی بزرگ ؛ زنده کننده ی زبان فارسی و مليت ايرانی ؛   درود و آفرين باد 

و آفرين باد به روان و فروهر همه ی آزاده زنان و بزرگمردانی که در ساختار فرهنگ ؛ و شهريگری ايرانی سنگی ودرود  
بر سنگی گذاشتند و اين بنای بلند را فراز آفريدند ؛ از زرتشت پاک تا کوروش بزرگ ؛ از کوروش تا فردوسی ؛ و تا امروز 

 .  ؛ و تا فرداهای دور
  

  از گفتار ها گوش فرا می دهيد .    ودهای پاکدالنه به شما جويندگان راستی که به اين رشتهو با ارمغان بهترين در

آنچه که در سرآغاز سخن خواندم ؛ بندهايی از سرود های وخشور بزگوار ايرانی ؛ اشو زرتشت ؛ از کتاب گاتها ؛ برگردان 
 .   استاد دکتر حسين وحيدی بودند 

  

در جهان پر آشوب امروز ؛ پدری دلسوز و   نگيز بر دلهايتان بنشينند ؛ و اين بدانيد کهاميدوارم که اين سخنان انديشه ا
آموزگار بزرگی که می تواند بدور از همه ی پندار بافيهای  ؛  مهربان ؛ و راهبری خردمند و دانا چشم براه شما نشسته است 

سياسی ؛ تنها از راه خرد و انديشه و گفتار و کردار نيک بيمارگونه ؛ و خرافه پردازيهای دينی ؛ و بدور از همه ی آرمانهای 
 .      شما را به بهترين شادمانی رهنمون شود  ؛
  

نوزايی فرهنگی   از زير بار ستم ايران ويرانگران تبهکار ؛ يک  و اين نيز بدانيد که تنها راه رهايی ملت بزرگ ايران ؛
مردمی که از بن خود جدامانده باشند  ن و از بن خود دوباره زاده شدن . ؛ و نوزايی فرهنگی ؛ يعنی به بيخ خود برگشت  است

که کهنسال و تناور باشد ؛   ؛ چنين درختی هر اندازه  ؛ درخت بی ريشه ای را مانند که بدون بيخ و بن بر زمين ايستاده باشد



برابر باد و باران روزگار پايداری نتواند هر اندازه که شاخ و برگ گسترانيده باشد ؛ از آنجا که ريشه در خاک ندارد ؛ در 
 . ؛ و دير يا زود دست زور آور زمانه او را بر زمين خواهد کوفت  کرد 

  

                                                                      *** 
  

و بدست آوردن آزمونهای تلخ و   است که پس از زمانی کار و کوشش ؛ و گذر از فراز و فرود رخدادها آدمی جانداری 
که گوهر زندگانی ؛ و رويش و بالش و پويش را   ؛ اما ملت ها  شيرين ؛ از ميان می رود و جای خود را بديگران می سپارد

  .    به رفتار ادامه می دهد  و زندگی در يک چرخه ی نا ايستا   پايدار می مانند  دارند ؛  نهفته در خود 

که اگر کره ی زمين ؛ کارمايه های بايسته را از دست بدهد ؛ يا خورشيد که سرچشمه ی زندگانی است ؛ زمانی گفته می شد 
؛ اما با آغاز کارسفر به دوردستهای کيهان ؛ اين نگرانی   بخاموشی گرايد ؛ دفتر زندگانی آدمی برای هميشه بسته خواهد شد

ش ؛ آدمی را بجايی رسانيده است که بی شک خواهد توانست زمينه  و امروز پيشرفت دان  و هراس نيز از ميان برداشته شد ؛
  های بايسته برای ماندگاری خود را در جای ديگری از اين سپهر بی پايان فراهم آورد .

   

؛   اينگونه پيوند ها ؛ ناگزير پيوندهايی ميانشان پديدار می شود؛  مردمی که در کنار يکدگردر يک همبودگاه زندگی می کنند 
  فرهنگ ؛ آرمانهای همگانی ؛ و سرانجام تاريخ آنان را فراهم می آورند و شيرازه بند زندگانی آن مردم می شوند .   ان ؛ زب

هستی اين مردم همانند درخت تناوری است که هر روز شاخ و برگهای تازه ای برفراز آن می رويند و چهره ی اين درخت را 
های تازه روييده ؛ خواه ناخواه از همان ريشه های کهن شيره ی می گيرند و به دگر گونه می سازند ؛ اما اين شاخ و برگ

   هستی اينجهانی خود ادامه می دهند .
  

اگر بدون جابجايی ماندمانهای   ؛  شک نيست که پيوستگی جهش و جنبش آدمی ؛ و گذر از روزگاری به روزگار ديگر
اين گسيختگی ؛ شناسه ؛ يا هويت ملی را از ميان بر می دارد و  ند ؛ و ؛ ريشه های تاريخی را از هم می گسال  فرهنگی باشد

 . آن مردم را از خود بيگانه می سازد 
  

کسانی که بيخ و بن نژادی و فرهنگی خود را نشناسند ؛ بيشک نخواهند توانست (خود ) را بشناسند و همانند چکه ای در 
ن خواهند رفت ؛ همچنانکه بسياری از ملتها چنين شدند و بس بسياران ؛ در ميان مردمان و فرهنگهای ديگر از ميا  دريا

 ديگر نيز چنين خواهند شد .
  

جدا شدن از ريشه ها ؛ گاه شوند فروپاشی تمدن های بزرگ می شود ؛ همچنانکه تمدن بزرگ مصر تنها به شوند بريده شدن 
؛ و   ان و دين و آيينهای تازی يکسره از ميان برداشته شداز زبان و فرهنگ نياکان سر فراز خود ؛ و رويکرد آن مردم به زب

مصرامروز کودک پدر مرده ای را ماند که هيچ همانندی با آن مصر سربلند ديروز ندارد ؛ انگار نه انگار که روزی روزگاری 
سی و مليت ايرانی شد زبان فار  شبچراغ روزگاران بود ؛ اما ملت ايران فردوسی را داشت که با سرودن شاهنامه شيرازه بند

؛ و ملت ايران ؛ با پاسداری از ارزشهای فرهنگی و گراميداشت آيينهای ملی ؛ ريشه های خود را با گذشته های دور نبريدند 
؛ به زيرکی دريافته بودند که تمدن گوهری نيست   و پلها را يکسره ويران نکردند ؛ چرا که در گذر از فراز و فرود رخدا ها

از گزند باد و باران روزگار در پناه باشد ؛ اين گوهر را بايد بهتر از جان پاسداری کرد و تر وتازه و شفاف   دکه بخودی خو
 .   به زادمان آينده سپرد

  

می نويسد : « .. نسل جديد بايد ميراث قبيله و     ويل دورانت فرزانه ی نامدار آمريکايی درپوشنه ی يکم « تاريخ تمدن »
خواه از راه تقليد باشد ؛ خواه از راه آموزش ؛ زيرا تنها ميراث است   –زبان و معارف آن را مالک شود  سنتهای اخالقی و

 که او را از مرحله ی حيوانی به گامه ی انسانی می رساند .
  

ی است ( تربيت )پل  دوگانگی گوهر آدمی و جانور تنها در تربيت پذيری او است ؛ و در تعريف « تربيت » می توان گفت که 
 را از زادمانی به زادمان ديگر جابجا می کند .  ميان پدر مادران و فرزندان ؛ که فرهنگ و تمدن

   

تمدن هم اشتراک مساعی است و هم رقابت ؛ بنا بر اين شايسته است که هر    و درجای ديگری از همان کتاب می نويسد :
 ه ی خود باشد . ويژ  ملتی دارای فرهنگ ؛ دولت ؛ اقتصاد ؛ لباس و آوازهای

  

بر سخن ويل دورانت بيفزاييم که جهان گلستان بزرگی است   اين سخن بسيار درستی است ؛ و ما می توانيم اين نکته را نيز 
پر از گلهای رنگارنگ ؛ فرهنگ هر ملتی گلی است در اين گلستان خوش رنگ و بو ؛ پس شايسته است که هر ملتی فرهنگ 

خون تازه ای در رگهای آن فرو ريزد و آنرا زنده و پويا به زادمان آينده ی خود بسپارد تا  خود را پاس بدارد و هر روز
  .   زادمان آينده بتواند ؛ گل فرهنگ خود را بر سر سفره ی جهان بگذارد و ريزه خوار خوان ديگران نباشد

 .    هر فرهنگی ويژه گيهايی دارد که سرشت و درونمايه آن فرهنگ را می سازند 
  

  رهنگ ايران ؛ فرهنگ سرود و ستايش زندگانی است ؛ فرهنگ جشن و سرور و شاد زيوی و شادی پراکنی است .ف 



؛ فرهنگ مهرگستری و دهشمندی و پيمانداری و داد است ؛ اين   و بهسازی و نوسازی جهان است   فرهنگ کار و کوشش 
سر باسمان  ايرانی ؛ اشو زرتشت برآمده و باليده و که از آموزشهای وخشور بزگوار   فرهنگ ؛ کاخ ورجاوند بنيادی است

 .  کشيده است 
  

نيز همانند هر باشنده ا ی ديگر ؛ در چرخه های نا ايستای زمان ؛ دچار  فرهنگ »   اما اين نکته را نيز فراموش نکنيم که «
رفته باشند ؛  بخواب  داران دگرگونيهای بنيادی می شود و پيکره و رخسار نخستين خود را از دست می دهد ؛ و اگر پاس

يکسره رنگ می بازد و گوهر خود را از دست می دهد ؛ و چيزی از آن پديدار می شود که هيچ همانندی با چهره و پيکر 
اهورايی ما فرمانروا يی می کند ؛ هيچ پيوندی با   برای نمونه ؛ فرهنگی که امروزه بر نياخاک نخستين خود نخواهد داشت . 

 ندارد .    است ؛  که از درونمايه ی پيام زرتشت برخاسته و باليده  ند پايه ای فرهنگ ورجاو
  

؛ بنا براين  ؛ شوربختانه امروز در رديف يکی از کشورهای واپسگرای اسالمی شمرده می شود  کشور کهنسال ايران 
 . پيوندی با آن ندارد  ؛ فرهنگ ايرانی نيست ؛ و هيچ  فرهنگی که امروزه بر سر مردم ايران سايه گسترده است

  

سينه زنی و قمه زنی و زنجير زنی و   تازيانه ؛ و چوبه ی دار ؛ و سنگسار ؛ و خوار شماری زنان و ؛ بريدن دست و پا و
ديگر که امروزه بخش بزرگی از فرهنگ مردم   و هزار و يک خرافه باوری  چله نشينی و زيارت گورهای پوسيده ی تازيان

ورده اند ؛ همه و همه برآمده از آن تحفه ی آسمانی اند که از ريگزارهای گرم عربستان برخاسته و در گذر را فراهم آ ايران 
   به ايران رسيده و جا خوش کرده اند .  از پهناب های خون

  

؛ کاری   استو ارزانترين کاال در همبودگاه ايرانيان   دروغ و دغا و فريب و نيرنگ و پيمان شکنی ؛ که امروزه فراوانترين ؛
به فرهنگ ايران ندارد که بيخ و بنش بر راستکاری و پيمانداری استوار است و دروغ را بزرگترين دشمن آدمی ؛ و برابر با 

 خشکسالی می شمارد .
  

که فروغ درخشان   بر انديشه و جان و روان ما ايرانيان گسترده است  شوربختانه اين فرهنگ انيرانی آنچنان سايه ی شومی
نگ خودی در برابر آن يکسره رنگ باخته و از ديدها پنهان مانده است ؛ بگونه ای که برای يافتن رگه های نابی از آن فره

؛ بايد چراغ بدست گيريم و در سياهيهای تودر توی اين مرداب ؛ رگه های نابی از فرهنگ خودی را  فرهنگ مردم ساز 
 جستجو کنيم . 

  

نه تنها شيرازه بند زبان فارسی ؛ و مليت ايرانی  خود داريم ؛ « شاهنامه ی فردوسی »  خوشبختانه ما آن چراغ را فرادست
گرانبهای فرهنگ خودی را از گنداب فرهنگ مار   است ؛ بلکه چراغ پر فروغی است که بيارمندی آن می توانيم مرواريد های

    . بيرون کشيم و فرادست جوانان خود بگذاريم  خوار اهرمن چهرگان 
  

ا بر رسی شاهنامه بتنهايی پژوهنده را به آرمان نمی رساند ؛ امروزه بسياری از ويژه کاران و شاهنامه شناسان بر اين ام
شاهنامه ؛ بويژه بخشهای پيش تاريخی آن ؛ بدون يارمندی اوستا و ديگر بنمايه های کهن   باورند که شناخت رمز و راز

اری است بسيار دشوار ؛ و شايد بتوان گفت ناشدنی ؛ از سوی ديگر ؛ شناخت ايرانی مانند دينکرد و بندهش و جز اينها ک
بدون شناخت تاريخ مبارزات ايرانيان در برابر چيرگی   گرانمايگی کار فردوسی و ارج گذاری به شاهکار بی همتای او

و شکوه و بالندگی اين فرهنگ فرهنگ تازيان ؛ کاری است از آن هم دشوارتر ؛ ازاين رو برای شناخت رمز و راز پايداری ؛ 
بايد به گذشته های دور برگشت و کار پژوهش را با يارمندی اوستا و شاهنامه و ديگر بن مايه های کهن ايرانی و داده  ؛ 

 و دانش باستانشناسی آغاز کرد .  های تاريخ 
  

از فرزانگان ايرانی که نامهای بزرگ چنين کاری تا کنون از سوی هيچيک از فرزانگان ايرانی انجام نگرفته است ؛ گروهی  
دارند ؛ در زمينه ی شناخت اوستا کارهای بسيار سترگی انجام داده اند ؛ گروهی ديگر درزمينه ی شناخت رمز و راز پيام ؛ و 

آموزشهای زرتشت کوشيده اند ؛ و بس بسياران ؛ در ميدان شاهنامه شناسی پهلوانيها کرده اند ؛ و برخی در زمينه های 
بانو لعبت   ريخ پيشتازی نموده اند ؛ اما اين دستاوردهای گرانبها تا کنون در کنار هم چيده نشده اند تا بگفته یتا

نازنين بانوی چامه سرای ايرانی ؛ از اين بنمايه ها ی گرانبها « فرشی به بزرگی ايران وبه گستردگی تاريخ و    ؛  واال
 فرهنگ ايرانزمين بافته بشود » .  

  

رهنگ ايران در استراليا بر آن است تا اين جای خالی را پرکند و اميدوار است که اين کوشش از پشتيبانيهای شما بنياد ف
 برخوردار گردد .   فرزندان نيابوم اهورايی

  

نيم نمی گذارد ؛ شنيدن را بر خواندن برتری داديم وبر آ  زمان بسنده برای خواندن کتاب  از آنجا که زندگی پر تالش امروز ؛
؛    ؛ فرادست دانش پژوهان و جويندگان راستی گذاشته بشود CDکه اين پژوهش ؛ در رشته گفتارهايی پياپی ؛ از راه 

فزون   ؛ تا هم پری سخن ؛  ؛ بيش از پانزده تا بيست دقيقه بدرازا نکشد کوشش ما بر آن خواهد بود که هر بخش از گفتار 
م هر بخشی را که خواستيد بتوانيد به آسانی پيدا کرده و دوباره بشنويد ؛ بنا بر اين تر از پياله ی شکيبايی شما نباشد ؛ و ه

 ترک خواهد بود ؛ بی آنکه رشته ی سخن پاره گردد .   در چند CDهر 



  

ن زبان پياله ی فرهنگ است ؛ بنا براي  ؛ ما بر اين باوريم که   و آخرين نکته در اين پيش گفتار در باره ی زبان فارسی است
پياله ی   هنگامی که ما ازناب فرهنگ ايران سخن می گوييم ؛ نمی توانيم فرازمندی اين فرهنگ را نا ديده بگيريم و آنرا در

  :  که بگفته ی فردوسی  ناسازی بريزيم که از بهمريختگی واژه های ترک و تازی پديد آمده و زبان ديگری ساخته است

 بود !!    بازی   بکردار   سخنها                          نه تازی بودنه دهقان ؛ نه ترک و                 
  

  مردمان و فهم يکديگر .  که زبان ابزاری است برای پيوند دادن   می گويند  برخی برای گريز از زير بار خويشکاری ؛

است برای خوردن و زنده ماندن ؛  خوراک هم چيزی  ؛  می گوييم آری !! ما برای اينکه نادرستی اين سخن نشان داه باشيم 
شما خوراک خوشمزه ای را که دستاورد   شما می توانيد آنرا در هر پياله ای بريزيد و نوش جان کنيد ؛ اما چنين نمی کنيد ؛

نمی ريزيد ؛ بلکه   خوراک  کدبانو يا آشپز هنرمندی است ؛ هرگز در پياله های چرکين و شکسته و ناسازگار با ارزش آن
 ه ای بر می گزيند که در خور آن خوراک باشد .پيال
  

اما شما هرگز جامه ی ناخوش آيند و بی بهره از   ؛ و ازگزند سرما و گرما بدورماندن است ؛  جامه هم برای پوشيدن
جامه ؛ و کفش و جوراب خود   آراستگی بتن نمی کنيد ؛ و همواره می کوشيد تا هماهنگی دلپذيری ميان تکه های گوناگون

و اگر نيست    آيا زبان ؛ که پياله ی فرهنگ ملت ها است از کفش و جامه و جوراب ؛ و از خوراک کمتر است ؟؟  پديدآوريد .
؛ پس چگونه است که برای خوراک ؛ بهترين پياله ها را بر می گزينيم ؛ اما در باره ی پياله فرهنگ خود بی انگاری می 

آيا من و شما امروز هم بفارسی سخن می گفتيم ؛ يا يکسره عرب می   نين می کرد ؛. آيا فردوسی چنين کرد ؟ و اگر چ  کنيم
 ؟ .  شديم 

  

روزی از حسنين هيکل فرزانه ی بزرگ نام مصری پرسيدند که شما مصريان ؛ با آنهمه پشتوانه های گران ارج فرهنگی چه   
گفت برای اينکه ما فردوسی نداشتيم   ديد؟ شد که عرب زبان شديد و همه ی دارشهای فرهنگی خود را به فراموشی سپر

 براستی درود بر فردوسی بزرگ و خجسته باد نام او .   !!
  

                                                                               *** 
  

ردانی که در راستای پاسداری از بنام مزدا اهورا ؛ خداوند جان و خرد ؛ و با آرزوی پيروزی آزاده زنان و بزرگ م  اينک
ارزشهای فرهنگی و گراميداشت بااليشهای ملی خود می کوشند ؛ و در براندازی فرمانروايی ماليان ايران ويرانگر بر نيابوم 

؛ بشود که بياری مزدا اهورا اين سخن بردل   اهورايی خود می ستيزند ؛ نخستين بخش از اين رشته گفتارها راآغاز می کنيم
 :    يند و برو بار بياوردبنش

  

بسيار شايسته خواهد بود که داوری برخی از فرزانگان بزرگ نام جهان را درباره فرهنگ و   در همين سرآغاز کار؛
       شهريگری ايرانی بگوش بنشينيم ؛ و ريشه و بن خود را در آينه ی داوری ديگران تماشا کنيم :

او مايه   دبستانهای فرزانی ؛ يا مکتب های فلسفی زمان ما ؛ از انديشه های بلندهگل فرزانه ی بزرگ آلمانی که بسياری از 
( دروسی چند درباره ی فلسفه ی                  می گيرند ؛ در باره خاستگاه تاريخ ايران ؛ در نوشته ی بسيار ارجمندی بنام 

و بدين جهت است که اين کشور مبداء تاريخ جهان را   می نويسد : « ... اصول تمدن با تاريخ ايران آغاز می شود ؛  تاريخ )
 تشکيل می دهد . » . 

  

  و شهريگری درجهان است .  که تاريخ ايران ؛ خاستگاه تاريخ  سخن هگل بيانگر اين نکته است

  اين سخن را در يابيم .   ؟ از کجا می توانيم درستی يا نادرستی  آيا می توان اين گفته ی هگل را پذيرفت

( انسان ) و « حقوق بشر » در فرهنگ جهانی پديد آمد ؛ بجز    از تاريخ جهان را زمانی بدانيم که آرش ؛ يا مفهوماگر آغ
نشستن کوروش بر تخت پادشاهی ايرانزمين ؛ و بنيانگذاری دستگاه فرمانروايی هخامنشی ؛ خاستگاه ديگری برای تاريخ 

 .   جهان نمی توان جستجو کرد
  

گونه ی مردم برتر ؛ و ديگر مردم جهان را از گونه ی پست و « بربر » می دانستند ؛ نه    يان خود را ازمی دانيم که يونان
می خواندند و خويشتن را   يهوديان نيز که از کهن ترين مردم جهان اند ؛ خود را « قوم برگزيده»  تنها يونانيان ؛ بلکه

مفهوم   ا در زمان کوروش ؛ و برآمده از انديشه های بلند او بود کهتبار دوست داشتنی از سوی خدا می دانستند . تنه  تنها
 رنگ پوست و تبار و نژاد و باورهای دينی پديد آمد .  بدون نگرش به  « انسان »

  

؛ سخنی است بسيار درست  تاريخ ايران را مبدا ء تاريخ جهان می شناسدپس سخن فرزانه ی بلند پايگاهی مانند هگل ؛ که  
 پذيرفتنی .   ؛ و بسيار

  

با بنيانگذاری پادشاهی هخامنشی ؛ ايرانيان توانستند برجستگی خود را در گستره سازمان و مديريت ؛ و گسترش بازرگانی ؛ 
به جهانيان نشان دهند ؛ و بهترين دستاوردهای مردمی را برای   سامان پولی درست ؛ و داد و ستد کاال ؛ و آفرينش يک 

 .  ان ؛ به ملت ها ارمغان کنندنوسازی و بهسازی اين جه



  

دکتر گيرشمن سرپرست گروه باستانشناسی فرانسوی در ايران ؛ در باره ی شيوه ی فرمانروايی که کوروش بزرگ پی افکند 
... صرفنظر از برخی نواحی دور دست که سطح فرهنگ   و شيوه ی رفتار او با فرهنگها و تمدنهای گوناگون می نويسد : «

ود ؛ پادشاهان هخامنشی در شاهنشاهی خود ؛ که وسيع ترين شاهنشاهی در تاريخ دنياست ؛ ترکيبی از تمدنهای مردم پايين ب
قديم بوجود آوردند ؛ زيرا کشور آنان شامل بين النهرين ؛ سوريه ؛ مصر ؛ آسيای صغير ؛ شهرها و جزاير يونانی و قسمتی 

مان کوروش اعطا شد ... اين فرهنگها ی قديم محفوظ ماندند و شايد هم از هند بود .. بنا بر استقالل داخلی وسيعی که در ز
 در توسعه ثبات و استقرار مملکت موثر شدند ...  

  

می نويسد : « ايرانيان نخستين ملتی بودند که   همين دانشمند ايرانشناس ؛ در کتاب ارجمندی بنام ( ايران از آغاز تا اسالم )
روح اغماض و عدالت ؛ که پيش از آن شناخته نبود ؛ در آن حکمفرما بود . آنان سرحدات  شاهنشاهی جهانی ايجاد کردند که

؛ تا خط سيحون کشانيدند .. خط ديوان هخامنشی ؛ موجب پديد آمدن  جهان متمدن را به کرانه های دوردست مشرق زمين 
افته شد و در نواحی بين جيحون و سيحون ؛ راههای دريايی ميان شرق و غرب و مديترانه ي  قديمترين خط هندوستان گرديد

  ؛ مبانی شهرسازی و آبياری را وارد کردند .. 

   

گزنفون در کتاب کوروپدی ( يا تربيت کوروش ) در باره ی اين پارسی بزرگ می نويسد : می دانيم که مردمان مختلف  
ايست آنرا در مدت زيادی از روزها و ماهها شتابان مطيع کوروش گشتند ؛ حال آنکه از او به مسافتهايی دور بودند که می ب

بپيمايند ؛ بعضی او را هرگز نديده بودند و برخی می دانستند که او را هيچگاه نخواهند ديد . با وجود اين می خواستند تبعه 
د و چه بر کسانی او گردند ؛ بنا بر اين او بر پادشاهان ديگر بمراتب برتری يافت ؛ چه بر آنهايی که سلطنت را به ميراث يافتن

که به قوت خود به پادشاهی رسيدند ... يکی از جهات آن اوضاع اين بود که او توانست دلهای مردمان را بگونه ای روبخود 
مردم از اينرو فرمانروايی کوروش را خواستار بودند   کند که همه می خواستند جز اراده ی او چيزی بر آنها حکومت نکند .

آرامی و بهره داشتن از بهترين شادمانيها   راده ی خود آنها بود ؛ و اراده ی آنها چيزی بجز زيستن بهاراده ی کوروش ا  که
 نبود . 

  

هنگام پادشاهی کوروش ؛ ايرانيان   می نويسد : «  افالتون فرزانه ی بزرگ يونانی در رساله ی نواميس ؛ يا( قوانين )
مانروايان ؛ رعايای خود را در آزادی سهيم کرده بودند ؛ چون سربازان و آزادی داشتند و همه ی افراد آزاد بودند ... فر

سرداران همه را بيک چشم می نگريستند و با همه به برابری رفتار می کردند ... پادشاه بر کسی حسد نمی ورزيد ؛ اما بهمه 
می نهاد ؛ گرامی تر شمرده می شد . اين آزادی می داد تا آنچه بخواهند بگويند و آنکس که اندرزی بهتر می داد و رايی بهتر 

بود که کشور از هر لحاظ پيشرفت کرده و بزرگ شد زيرا افراد ؛ آزادی داشتند و در ميان آنان محبت بود و نسبت بيکديگر 
 احساس خويشاوندی می کردند ...»  

  

ه است که ايران ؛ تمدنی عميقاآ انسانی : « .. اين تداوم بی تزلزل در طول آنهمه قرون ؛ اجازه داد  دکتر گيرشمن می نويسد
بوجود آورد ؛ تمدنی که از همان نخستين روزهای تاريخ ؛ اين صفت را واجد بوده است . بنا بر اعتراف خود يونانيان و 

بشهادت تورات ؛ امپراتوری هخامنشی ؛ به لحاظ رعايت احترام و اغماض و نسبت به تمام مذاهب ؛ نسبت به تمام نژادها و 
ز از جهت ماهيت خيرخواهانه دستگاه اداری اش ؛ بر جميع حکومتهای قبل از خود برتری دارد و از آنها ممتاز است  ني
سياست اغماض و رعايت حال نسبت به پيروان مذاهب مختلف در دوره ساسانيان نيز ؛ با آنکه اينان زرتشتيان بسيار   .

 ه است . مومنی بودند ؛ همچنان ؛ و بهمان کيفيت ادامه داشت
   

؛ ادبيات    ساسانيان در غرب نسبت به کليسای ملی و در شرق در برابر بودائيسم ؛ احترام و اغماض را مرعی می داشته اند 
يک مکتب ادبی کالسيک ؛ با ارزشی جهانی بوجود آورده است و  ايران که از اين آرمان عميق انسانی الهام گرفته است ؛ 

سرشار از روحانيت را ؛ نظير آنچه در عصر رنسانس خودمان ديده می شود ؛ سبب شده ظهور يک ( هومانيسم ) غنی و 
 است . » .  

  

« انجيل بشريت               ميشله ؛ تاريخ نگار نامدار فرانسوی که در فلسفه تاريخ پايگاه وااليی دارد در نسک ارجمندی بنام
اصل جهاد دليرانه خير با شر ؛ و استقرار حکومت خير ؛ از راه  می نويسد : « قانون بشری و ساده ای که ايران کهن بر  »

. هنوز هيچ اصل و فلسفه ای نتوانسته است    کارو عدالت ؛ برای جهانيان وضع کرده ؛ عاليترين قانون تاريخ جهان است
  بپای اين قانون معنوی که همچنان برقرار است و در آينده نيز بر قرار خواهد ماند ؛ برسد . 

   

کتاب ( بررسی هنر ايران ) می نويسد : « .. ادراک پديده ی نيرومندی چون ايران ؛   وفسور پوپ درپوشينه يکمپر
نفوذش دانسته نگردد ؛ نه    بسيارمشکل است . تا وقتی که سرچشمه ی نيروی ايران کشف و تشريح نشود و دامنه ی وسعت

 هد بود . »  تنها تاريخ آسيا ؛ بلکه تاريخ جهان نيز قابل درک نخوا
  

: « نيروی خالقه فرهنگ ايران ؛ برخالف فرهنگ ساير کشورهای آسيايی در حصار مرزهای خود متوقف نمی   باز می گويد
شد ؛ بلکه به شرق و غرب ؛ و نيز تا دره سند ؛ و از سويی تا دشتهای آسيای مرکزی گسترش می يافت . ايران حتی پس از 



فت عباسيان ؛ مقام برتر خود را باز يافت و در پيشرفت فرهنگی دنيای اسالم ؛ بيش از غلبه اعراب و اسالم در دوره خال
  . »   ساير ملتها کوشيد

باز می گويد : جهان بندرت چنين فرهنگ سرشار از حياتی را بخود ديده است ... اگر حيات تاريخی ايران مبنای سنجش باشد 
ادراک تاريخی   .  و عظمت روم حادثه ای کوچک جلوه خواهد کرد ؛ يونان فقط حکم عارضه با شکوهی را خواهد داشت

 پديده نيرومندی چون ايران بسيار مشکل است . »  
  

هجوم اعراب و قبول مذهب اسالم ممکن بود به خاتمه حيات ايران قديم و ابتدای عصر کامال جديدی که   باز می گويد : «
رخداد ؛ قاعدتا می بايستی جريان زندگی و بطريق اولی ؛ هنر ايرانيان را مغاير تداوم سنن ايرانی بود ؛ منجر شود . اين 

عميقا دگرگون کند ؛ ولی نبوغ ملی ايران برای مقاومت در برابر چنين ضربه ای ؛ انعطاف و استحکام بسنده بهمراه داشت 
  ...  

متعاقب خود يعنی دوران ماقبل آريايی ؛  « تمدن ايرانی بصورتهای  ( تمدن ايرانی ) می نويسد :  هانری ماسه در پيشگفتار
دوره ی ماد ؛ دوره ی هخامنشی ؛ دوره اشکانی ؛ دوره ساسانی و دوره اسالمی بنحوی مداوم و مستمر در طول پنجاه قرن 

 در برابر ديدگان ما جريان دارد . در مناطق ديگر ( در آفريقای شمالی ؛ در مصر ؛ در پاکستان و در ترکستان چين ؛ اسالم
؛ ولی در ايران تداوم تاريخی محفوظ مانده و پيوند دوباره برقرار شده است .. تمدن   تداوم تاريخی ملت ها را بريده است

؛  ايرانی ؛ نمونه ای از يک تداوم شگفت انگيز بدست می دهد ... اگر تاريخ ايران را از همه ی کرانه های گوناگون بنگريم 
 تمدنهای جهان است . اين تمدن بيشک يکی از غنی ترين 

  

( روح ايران ) می نويسد : « ... ايران مهد يکی از کهن ترين تمدنهای بزرگ جهانی    رنه گروسه در کتاب ارجمندی بنام
مشعلی که در سپيده دم تاريخ  است . تمدنی که بقريب از پنجاه قرن پيش تا کنون از تداوم شگفت انگيزی برخوردار است ؛ 

فروزان گشت ؛ از آن زمان تاکنون هرگز خاموش نگرديده است ؛ آمدن مقدونيها حتی وقفه ای هم نبود ؛  بر روی نجد ايران
زيرا اسکندر نه تنها ايران را يونانی نساخت ؛ بلکه خودش ايرانی شد .... آيا اسالم اين تمدن را در هم شکسته است ؟  

. مورخين در   دو باره تمدن ايران را پديد می آورد بنام اسالم  و و عقيده وارد اسالم شد ؛  بهيچوجه ؛ ايران از راه دين 
چه   –باره ی سهم عظيمی که دانشمندان ؛ متفکرين و هنر مندان و نيز سازمان دهندگان و مديران ايرانی در تمدن عباسيان 

يرانی آنچنان نيرومند بود در دوره ی خالفت اعراب و چه در دوره ی سالطين ترک داشته اند متفق القولند . نفوذ فرهنگ ا
رومی ؛ پس از هجوم بزرگ طوايف وحشی ؛ با سهولتی اعجاب انگيز ؛ بيگانگانی را که بر  –که بمانند تمدن يونانی 

سرزمينش مستقرگرديده بودند ؛ در خود مستحيل ساخت . در اندک زمانی ؛ سلجوقيان ؛ مغوالن ؛ ترکمنان ؛ همگی يکسره و 
 بهمان صورت که اسکانديناوی ها در ايالت نرماندی خودمان فرانسوی شدند . بتمامی ايرانی شدند ؛

  

ايرانيسم هر بار ؛ با همان درخشش فرهنگی و با نيروی حياتی تازه تر ؛ دوباره زندگی را از سر گرفته است و از يک   
رنسانس به رنسانس ديگر گام گذاشته است ... اين تداوم بی تزلزل در طول آنهمه قرون اجازه داده است که ايران ؛ تمدنی 

 مان نخستين روزهای تاريخ خود ؛ اين صفت را واجد بوده است . » .  عميقا انسانی بوجود آورد ؛ تمدنی که از ه
  

«... ايران ترکيبی از شرق و غرب است . شايد مهمترين مسئله عصرما ؛ برقرار کردن و هماهنگی و توافق   باز می گويد : 
پذير است ؛ زيرا ايران با  بين شرق و غرب باشد . وجود ايران دليل است بر اين که تحقق بخشيدن به چنين تلفيقی امکان

ويژگی زبان و انديشه هايش و با سر مشقی که از سراسر تاريخ خود بدست می دهد ؛ هم شرق است و هم غرب ؛ شرق و  
  غربی که گداخته شده و به نسبتی متعادل بهم آميخته و ترکيبی تجزيه نا پذير بوجود آورده است . »  

   

می نويسد : « سرزمين تمدن آفرينی که دستاورد انديشه و هنرش از کرانه های    ) دارمستتر در ( مروری بر تاريخ ايران
 اقيانوس آرام تا سواحل اقيانوس اطلس را در گستره خود داشت » . 

  

جواهر لعل نهرو در ( کشف هندوستان ) می نويسد « ملل بسياری در خاور ميانه از پس حمله اعراب و اشاعه فرهنگی 
رهنگ عربی تحليل رفتند و عرب شدند ؛ ولی ايران باعتبار فرهنگ و تمدن آريايی خود ايرانی بجا ماند يکسره در ف  سامی ؛ 

    و هويت تاريخی خود را نگهداشت» .
  

هنری ماسه ايرانشناس نامی ؛ در باره ی گستردگی فرهنگ ايرانزمين در بخشهای بزرگی از جهان کهن در همان کتاب ( 
    :  می نويسد  تمدن ايرانی )

« .. ايران از خودش بسيار بزرگتر است ؛ تمدن ايرانی از تنگه های زاگرس تا بابل... و تا بستررود سند و حتی گنگ و نيز 
بسی دورتر؛ و در شمال ؛ در آن سوی خراسان ؛ در سرزمينهای بخارا و سمرقند دامن گسترده است ... آثار ايران خارجی را  

زمينهای بسيار دور ؛ در شمالشرق در صحراهای چين جستجو کرد ؛ ما تمامی منطقه  بايد حتی تا دور دستها و در سر
 مسلمان هند را نيز مشمول اصطالح ايران خارجی قرار می دهيم ..  

  

دوستان جوان دانش پژوه اين نکته را بدانندکه زبانزد ؛ يا اصطالح ( ايران خارجی ) که در ميان ايرانشناسان بکار می رود 
يان برداشتن هر گونه بدگمانی سياسی است ؛ و آماج اين سخن ؛ سرزمينهای فراخی است که از ديدگاه فرهنگ و برای از م



بشمار می روند مانند تاجيکستان و افغانستان و بسياری سرزمينهای   آيينهای شهريگری و زبان و گويش ؛ « ايران» 
  .   ديگر

شته ی تخت جمشيد می نويسد : اهورمزدا خدای بزرگ است ... که  سنگ نب  داريوش ؛ شاهنشاه بزرگ هخامنشی دريکی از
به داريوش پادشاهی اين جهان پهناور را داد . .. پارس ؛ ماد و سرزمينهای ديگر ؛ سرزمينی کوهستانی و سرزمينهای 

 هموار ؛ سرزمينهای اين سوی دريا و سرزمينهای آنسوی دريا ؛ اين سوی بيابان و آنسوی بيابان . 
  

سنگ نبشته های شوش می گويد : « من داريوش هستم ؛ شاه بزرگ ؛ شاهاه شاهان ؛ شاه سرزمين همه ی   دريکی از وباز
    زبانها ؛ شاه اين جهان بزرگ و پهناور .

  

.. ايران در قلب دنيای کهن ؛ يک امپراتوری واسط واقعی است ؛ و از اين    «  رنه گروسه در همين زمينه می نويسد :
نسته است بی آنکه اصالت خود را از دست بدهد رابط بين شرق و غرب باشد . زبان آن بصورت زبان ادبی قسمتی طريق توا

 از هند مسلمان در آمده است .  
  

در دوره ی تمدن اسالمی ؛ گستره ی فرهنگ و تمدن ايران ؛ از چين تا شمال آفريقا و از ترکستان و قفقاز تا ژرفای 
؛ زيرا بی هيچ گزافه می توان گفت که آنچه بنام تمدن اسالمی ناميده شده است ؛ جز رشد و  عربستان را فرا می گيرد 

گسترش ؛ و نوزايی فرهنگ و تمدن ايرانی چيز ديگری نيست ؛ و ايرانيان بودند که در رشته های گوناگون هنری ؛ از بنا 
علوم    ؛ و  و در زمينه فلسفه موسيقی ؛ سازی و سنگ کاری و گچ بری و کنده کاری گرفته تانقاشی و رنگ آميزی و 

تمدن اسالمی را پايه گذاری کردند و آنرا به اوج    طبيعی ؛ و رياضی و همه ی ديگر رشته های انديشه گری و عرفان ؛
 رسانيدند .

  

                                               *** 
  

  .    در اين زمينه آشنا شويم  ن ايرانی بيندازيم و با ديگاه آنان نيزاينک جا دارد که نگاهی هم به داوری برخی از فرزانگا

محمد ماليری ؛ استاد ارجمند تاريخ ؛ در پيشگفتار کتاب گرانمايه ای بنام « تاريخ و فرهنگ ايران» می نويسد : « ..    دکتر
می شود ؛ گويی از دوران هايی سخن می  معموال وقتی که در تاريخ ايران ؛ از دوره ی پيش از اسالم و دوران اسالمی آن ياد

نابود و منقرض   رود از هم گسيخته و بی پيوند ؛ که ديواری آن دو را از هم جدا ساخته ؛ آنچه که در آن سوی ديوار بوده ؛
 نو ظهور و نو يافته است .      گشته و آنچه در اين سوی ديوار است ؛

  

ناسازگار . اين از نوشته هايی بر می آيد که تنها به يک سوی از تاريخ چشم  اين پنداری است نا درست و با واقعيات تاريخی 
گشوده و بر سوی ديگر آن چشم بسته اند ؛ زوال قدرت ساسانيان را نبايد زوال ملت ايران ؛ بعنوان ملتی کهن و قائم به 

 فرهنگ و تمدن خويش اشتباه کرد . 
  

ستوار بوده که از درون خود آن مردم ؛ و ويژگيهای طبيعی ؛ و موقع بافت اجتماعی و فرهنگی ايران بر پايه هايی ا 
جغرافيايی سرزمينی که در آن می زيسته اند ؛ و از تاريخ کهن ايشان مايه می گرفته ؛ و ريشه های پيوند همه ی ساکنان 

 ته بوده است . پراکنده اين سرزميتن گسترده هم ؛ همواره در خصايل ملی و ويژگيهای فرهنگی و تاريخی آن نهف
  

می نويسد : در فروردين يشت که نشانی از   دکتر پرويز رجبی در پيشگفتار کتاب بسيار ارجمندی بنام « هزاره های گمشده»
نام دشوار آريايی حفظ شده است . شگفت آوراست که در    ٣٠٠تاريخ شناخته شده ی مادها و هخامنشيان ندارد ؛ بيش از 

که امروز برای ما حتی تلفظ برخی از آنها دشوار است با انتقال   انی ؛ چگونه اين نامهای دشوارروزگاران بی رسانه ی باست
سينه به سينه و شفاهی ؛ به زندگی خود ادامه داده اند ؟؟ ميزان عشقی که به مردم توانايی حفظ ميراث ملی را داده است  

يا می جوشيده است ؟؟ فراموش نمی کنيم که در جهان بی  غافل گير کننده است . چه عشقی در درون آن ها زبانه می کشيده
رسانه ؛ دگرگونی زبان از شتاب بيشتری برخوردار بوده است ؛ چه باور نيرومند ملی ؛ يا دينی پشتوانه ی اين همه شيفتگی 

بوده اند ؟؟  بوده است ؟؟ چرا دل کندن ؛ اين همه دشوار بوده است ؟؟ اين کيومرث ها و جمشيدها و فريدون ها که ها 
اشونانی که فروهرشان در فروردين يشت ستوده می شود ؛ چه اثر ياد ماندنی شگرفی در زندگی مردمان هزاره های گمشده 

داشته اند ؛ که مردم آنان را عاشقانه بر گرده ی دل کشيده اند ؟؟ اين هفت کشور روی زمين کدام ها و در کجا ها بوده اند ؟؟ 
انهای گمشده ی روزگارن از ياد رفته در باره ی ورجمکرد چه می دانسته و از آن چه بر داشتی  هر يک از هزاره ها و زم

داشته است ؟؟ آيا انتقال سينه به سينه ؛ گاهی بی سينه مانده ؛ و قهرمانی برای هميشه بخاموشی ابدی پيوسته است ؟؟  
و کدام دلبستگی ژرف سبب پايايی و اين همه پويايی زندگی و هيجان های تاريخی ؛ چه زمانی از اسطوره ها جدا شده اند ؟ 

اسطوره ها در ادب شفاهی شده ؛ که فردوسی برانگيخته و شيفته ؛ در واپسين دم ؛ تا آنجا که توان داشته ؛ سر انجام هر  
فکر می کرده  ؛  آنچه را به امانت گرفته به ثبت تاريخ سپرده است ؟؟ آيا مردم روزگار هخامنشيان و اشکانيان و ساسانيان

اند که کيومرث افسانه ای است ؟؟ از هيچ جای شاهنامه بر نمی آيد که فردوسی با باوری اندک پا به ميدان گذاشته باشد . او 
چنين پنداشتنه که برای زنده کردن ايرانی ؛ همه ی غبار ها را بر گرفته و زنگارها را زدوده و امانت را به درخشانی ؛ به  

 ت .  آيندگان سپرده اس
  



باز می گويد : « پردازندگان به تاريخ پيدايش و تحول دين های جهانی ؛ بی نياز از بررسی ژرف آيين زرتشت نيستند . بدون 
ترديد ؛ اين نخستين دين يکتاپرست جهان ؛ تاثير فوق العاده ای بر جهان پيرامون خود گذاشته است و می تواند در مقايسه  

  ر دين های جهان بسيار سودمند باشد . ی باور ها و آيين ها ؛ و ديگ

 زرتشت يکی از مهره های کليدی جهان باستان ؛ يا به تعبير ما هزاره های گمشده است .
  

به هزاره های گمشده نمی توان بدون آشنايی با باورها و برداشت های اين مردم هزاره ها از جهان پيرامون ؛ و به تعبير  
داخت و اين باورها و برداشت ها ؛ با ارزش های همراه خود ؛ به نظام حاکم بر جامعه پر زرتشتيان ؛ « جهان مينوی » 

پيرامون نگری و فرانگری ؛   شکل داده و به آن هويتی همراه با تدبير بخشيده اند . بی شک جهان ؛ بدون هويت با تدبير؛
ش باستانی سبب لگام گسيختگی های پر عقوبتی خيلی پيش تر از سده ی بيستم به نيهيليزم می انجاميد ؛ و در جهان بی دان

می شد ؛ که امروز ما حتی از تصور آن عاجزيم . بدون يکتا پرستی آيين زرتشت و مکارم آيين او بر خورد ايرانيان با 
نان را يهوديان ؛ آن برخوردی نبود که در کتاب مقدس با آن روبرو می شويم . ايرانيان تحقيقا قوم يهود را رهايی بخشيده و آ
از زوال احتمالی نجات دادند . کوروش فرمان باز سازی و بازگشت يهوديان را از اسارت به اورشليم ممکن کرد . مری 

 بويس معتقد است که فراگير ترين و ژرف ترين تاثير کيش زرتشتی بر دين موسی وارد آمده است .  
  

شت ؛ از بدنه ی حکومت های ايران باستان و استخوان بندی سرانجام اين که ديگر امروز جدا کردن اهورا مزدا و آيين زرت
باورها و اسطوره ها ی مردمان هزاره های گمشده ؛ حتی در آسيای مقدم و صغير و يونان باستان ؛ امری ناشدنی است . در 

ان و روم نيز گوهر پی ارتباط غير مستقيم تفکر دينی ايرانيان با دينهای بزرگ جهان ؛ با جنگ های ايران و يونان ؛ و اير
دين ايرانيان به غرب باستان رخنه کرد و در شکل گيری برخی از بينش های اخالقی ؛ فلسفی و عرفانی مردم آن سامان موثر 

افتاد . يکی از ديگر نقش های آيين زرتشت را بايد در اثری جست که اين آيين بر فيلسوفان يونانی و در روند فلسفی يونان 
فه ای که تا پايان قرن بيستم ؛ بن مايه ی همه ی فيليسوفان جهان قرار داشته است . بر سر تاثير زرتشت گذاشته است . فلس

بر فيثاغورثيان بحث های مفصلی شده است . اين بحث ها هر چقدر هم ضد و نقيض باشند ؛ سر انجام حکايت از نقش 
تشت بود که در دوره ی هلنيستی سبب پيدايش انبوهی از زرتشت در فلسفه يونان و فيثاغورثيان می کنند . همين اعتبار زر

را با  و کوره راههای گمنام هزاره های گمشده  تاليف های جعلی بنام زرتشت شد بنا براين ؛ نخستين گام را در هزارتوها 
 زرتشت بر می داريم .  اهورا مزدای 

  

اوند پايه ی ايران ؛ بر شالوده ی آن بنا گرديد ؛ آيينی که فرهنگ ورج و آيين خرد گرای او  آری چنين است زرتشت 
يعنی بر   ؛ نشانه هايی از هنايش آيين زرتشت را ؛ نه تنها در زمان های نزديک به او ؛  رويش وبالش و پويش آغاز کرد  و

بر فرزانگان  افالتون و فيثاغورث و ديگر فرزانگان يونانی می بينيم ؛ بلکه جای پای پررنگ انديشه ها و جهان بينی او را
 .   نيز بروشنی فراچشم خود داريم  ايرانی پس از اسالم

  

شيخ ابوالحسن خرقانی که از عارفان بزرگ ايرانی است ؛ بر در خانقاه خود نوشته بود ؛ هر که در اين سرا آيد نانش دهيد و 
 ن بجان ارزد .از ايمانش مپرسيد ؛ چه آنرا که بدرگاه باريتعالی بجان ارزد ؛ البته برخوان بولحس

  

انسان دوستی ؛ و پاسداشت برابری و برادری همه ی مردمان ؛ ناديده گرفتن دين و رنگ پوست و تبار و قوميت که با 
فرهنگ ايران در آميخته و اين همان شده است ؛ همه برآمده و باليده از آموزشهای زرتشت بزرگند . البته اسطوره ها و 

ردازان خوش پرداز ايرانی در فراسوی زمان سروده اند تا انگيزه ی فراپويی و واالمنشی را داستانهای اساطيری که داستان پ
؛ و ميانجيگری آزاده زنان و بزرگ مردان ايرانی که در هزاره های تو در   در انديشه و گفتار و کردار مردمان پديدآورند

ند را فراز آفريدند را نبايد ناديده گرفت ؛ اما کاخ توی تاريخ هر يک در زمان خود سنگی بر سنگی گذاشتند و اين بنای بل
ورجاوند پايه ای به بلندای کاخ فرهنگ ايران نمی تواند بر شالوده ی داستانها ی اساطيری استوار مانده باشد ؛ از اينرو 

ر زرتشت را در فرهنگ ايران سخن می گوييم هيچ سنگ پايه ای بجز آموزشهای خرد پذي  هنگامی که از شالوده های بنيادين
؛ چرا که زرتشت کار خود را بر بنياد افسانه و اسطوره و پندار پايه ريزی نکرد بلکه خرد و دانش را   آن ژرفا نمی يابيم

     ؛ نخستين سنگ بنای آرمانشهر ايرانی را پی گذاشت .  کارمايه ساخت ؛ و با شيواترين سخنان

                                                               ***  

جغرافيايی آن مانند   ؛ گستره ی فراخدامنی است که مرزهای گيتا شناسی يا  سرزمينی که با نام ايران از آن سخن می گوييم
  .   ؛ جابجاييهای بسيار بخود ديده اند  همه ی ديگر سرزمينهای جهان ؛ در گذر از فراز و فرود رخدادها

  .   گفته می شد    » Eranshatr؛ و در دوره ی ساسانی « اران شتر  »Eranی « اران نام اين سرزمين در زبان پهلو

واژه های آريا ؛ آرياييان ؛ و ايران که هنوز   ؛  ناميده می شدند  »  Airya« ايی ريا   مردم اين سرزمين در دوره هخامنشی
 برگرفته از همين بن واژه اند .   هم در زبان فارسی بجای مانده اند

  

نام تبار ايرانی است و هم به چم آزاده و واالمنش آمده است .      ؛ هم  Ariyaگرامی نامه ی اوستا ؛ واژه ی « اريه »  در
اين واژه در زبان ايرلندی کهن هم به همين آرش است ؛ و اين خود می رساند که زمانی نژاد ايرلندی با نژاد ايرانی پيوند 

 خويشی داشته اند .
  



اهنامه ی خود چندين بار برنام آزاده را برای ايرانيان بکار برده است ؛ در اين بيت که در شکست يزدگرد فردوسی نيز در ش
  است :    فرنام ايرانيان بوده  سوم آمده بروشنی پيدا است که ( آزاده ) ؛

 گردون سپهر شد چرخ   دگرگونه               مهر    ببريد   پاک   آزادگان  از                           
  

  :    و اين بيت در گفتگوی گشتاسب و اسفنديار است در باره ی رستم که می گويد

 رومی و آزاده مرد  و   توری   نه                 نبرد    هم  کسی  نداند  بگيتی                           
  

  و يا در جنگ کاوس و شاه مازندران : 

  و آزادگان    گرگين   به  و   گيو  به                 و به گودرز وکشوادگان  به توس                         

 بپيراستند      سپرها    و    سنان                  آراستند     لشکر    تا    بفرمود                         
  

  و يا در جايی ديگر : 

 پشت    بنمود   سپهبد   تيرش  ز                   زگردان ايران ؛ دو آزاده کشت                         
  

  و بازمی گويد : 

 گرفت  نتوان   چين ياد   ترکان   ز                   شگفت  ز آزادگان اين نباشد                         
  

و چه پس از اسالم  ماندمانی برای ايرانيان بوده است که در سده های پسين تر نيز ؛ چه پيش   اين فرنام « آزادگی » ؛
  .   بدان اشاره شده است  بارها

  در ميهمانی بهرام گور در خانه ( ماهيار ) دختر ميزبان که آرزو نام داشت با چنگ و سرود برای بهرام می خواند : 

 و نام آرزوی  پرستار  چون  منم                   تويی چون فريدون آزاده خوی                        
  

  می نامد :   پدر خود ماهيار را نيز« آزاده » آرزو 

 خوی  که ای پير آزاده ی نيک                 آرزوی   با ماهيار  چنين گفت                        
  

برای ايرانيان بسيار بر می خوريم ؛ اين بيت از رودکی   و « آزاده »  در چامه های پس از اسالم نيز به فرنام « آزاد »
  ی است : سمرقند

  آن مه آزادگان و مفخر ايران                  شادی بوجعفر ؛ احمد ابن محمد                      

   

  :  و اينک ببينيم که ايران کهن در کجا بوده است

بنا برگرامی نامه ی اوستا که کهن ترين نامه ی ايرانيان است ؛ خاستگاه ايرانيان ؛ ائيرينم وئجو  
Airyanem   vaejo   آمده که در پهلوی ارانويجEranvej   . شده است  

 بچم تخمه و نژاد است .   اين يک اژه ی دوبهری است که بهر نخست آن « ايران » و بهر دوم آن« ويج »
  

در زبان فارسی امروز از همين ريشه است و واژه   بنا بر پژوهشهای ارجمند زنده ياد دکتر بهرام فروشی ؛ واژه ی ( بيج )
  و تخمه ايرانيها را دارد .   نژاد   است ؛ از اينرو « ايرانويج » آرش  در زبان عربی نيز از همين بن بر خاسته   يضه )ب  ی (

سخن در ميان است ؛ از سرزمينی بسيار سرد ياد می شود ؛ و دور نيست اگر بگوييم  در اوستا هنگامی که از( ايرانويج )  
 .    ها را از آن سرزمين فراهم آورده استکه همين سرمای سخت انگيزه ی کوچ آريا

  

در ونديداد که بخشی از اوستا ی کنونی است ؛ در فرگرد يکم که سخن در باره ی سرزمين هاست ؛ می خوانيم : « نخستين  
جا و سرزمينی که من اهورا مزدا آفريدم ايرانويج بود که از رود « ونگهی دائيتی» آبياری می شود ؛ اهريمن پرمرگ در  

نجا مار آبی و زمستان ديو آفريده آفريد . در آنجا ده ماه زمستان و دو ماه تابستان است و در اين ماهها برای آب و زمين و  آ
 گياه سرد است ؛ آنجا مرکز زمستان است ؛ آنجا قلب زمستان است . 

  

مانند دارمستتر ؛ بر اين باورند  در باره ی جای اين سرزمين ؛ دو گونه سخن در ميان است ؛ برخی از دانشمندان ايرانشناس
. خود واژه ی( اران )    است اران »   که ايرانويج بايد در آذربايجان و در نزديکيهای قره باغ کنونی بوده باشد که همان «

جای بسيار سردی   . ( اران )  نامی است که از ريشه ی کهن « ائيريه » در زبان اوستايی برخاسته و همان( ايران ) است
 ست و زمستانهای بسيار دراز دارد .ا

  

خاوری ؛ يا شرق ايران بزرگ می دانند . اينها بر نوشته های   اما گروه بيشتری از دانشمندان ؛ جای ايرانويج را دربخش
بخشی از ونديداد که بسيار ارجمند و گرانبها است تکيه می کنند ؛ که در آن نام شهرها و سرزمين ها برشمرده می شوند ؛ 

پيش از همه نام « ايرانويج » آمده و پس از آن سند و مرو و بلخ و نيسا و هرات آورده شده است و می بينيم که در اين   که
شهرها و سرزمينهای نامبرده شده يک سامان گيتا شناسی ( يا جغرافيايی ) ديده می شود ؛ و چنانچه اين سامان گيتا شناسی 

خواهيم رسيد  در باالی سر آنها جستجو کنيم ؛ و در اين جستجو ناگزير به ( خوارزم )  ( ايرانويج) را ؛ بايستی  را بپذيريم



در کنار رود «   که يکی از آبادترين سرزمينها در دوران کهن بوده است . و فراموش نکنيم که در ونديداد ؛ جای ( ايرانويج) 
همان (   جای ديگری آمده است که ( وهرود ) گفته شده است که همان رود « وهرود » است ؛ و در   ونگهو دائيتی »

 است .  جيحون ) 
  

آنرا آبياری می کرده است و در زمانی بسيار آباد و  بنا بر اين می توان گفت که همين بخش از سرزمين که ( رود جيحون ) 
 بوده است جايگاه نخستين آرياها و خاستگاه آنها است .    بارور نيز

  

می آوردند ؛ گروههای   ا و فشاری که مردم زرد پوست از سوی اپاختر ؛ يا غرب ؛ براين مردمدر پی سرد شدن ناگهانی هو
و هر   چندين بار پياپی و اين کوچ ؛   خاستگاه نخستين خود را رها کرده و بسوی فالت ايران روی آوردند؛  بزرگی از آنان

 بار در دسته های بيشمار انجام گرفت .
  

انش ديرينه شناسی در می يابيم که پيش از رسيدن آرياها به فالت ايران مردمی بومی در اينجا از داده های تاريخ ؛ و د
 زندگی می کردند .

  

سرزمين سه پهلويی که در ميان دره های سند در خاور و رشته کوههای زاگرس در باختر و دريای مازندران و رشته 
؛ فالت ايران   و خليج فارس و دريای عمان در نيمروز يا جنوبکوههای قفقاز و آمو دريا ؛ ( يا رود جيحون ) در شمال 

 ناميده می شود . 
  

يک واژه ی تازی است و بکار بردن اين واژه برای سرزمين   فالت )  دوستان جوان پژوهنده بياد داشته باشند که واژه ی ( 
ر بزرگی بر روی کره ی زمين است . در  به چم بلندی بسيا  plateauايران نادرست است . در زبانهای اروپايی واژه ی 

يا مترجمين نسک های اروپايی در   به بيابان بی آب و گياه گفته می شود . شوربختانه ؛ تر زبانان  زبان تازی ؛ ( فالت )
اين واژه ی (پالتو ) ؛ واژه ی تازی ( فالت ) را تنها به شوند همانندی گويشی اين دو واژه بکار برده اند .آرش   برگردان

است ؛ از همين رو بکار بردن واژه ی (فالت ) برای سرزمين ايران  « پشته »   واژه در زبان تازی ( نجد ) ؛ و در فارسی
 را بکار گرفت .  پشته »  نادرست ؛ و بجای آن بايد واژه ی « 

  

متر ؛ در  ١۶٧۶رمان به سراشيبی اين پشته از کرانه های نيمروز؛ يا جنوب ؛ بسوی شمال است و بلندای آن پيرامون ک
  متر فرا تر از رويه ی دريا می رسد .  ۶٠٩متر ؛و بخشهای کويری آن تا  ١٢٠٠متر ؛ تبريز به  ١٠۵۴مشهد به 

است که کم و بيش نيمی از آن ؛ تا نزديک  فراخی اين پشته نزديک دو ميليون و ششسد هزار کيلومتر چهار پهلو ؛ يا مربع 
شت هزار کيلومتر چهارپهلو در بر گيرنده ی ايران کنونی است که پهنه ی آن برابر با پهنه  يک ميليون و ششسدو چهل و ه

 ی کشورهای فرانسه ؛ سويس ؛ ايتاليا ؛ اسپانيا ؛ ايتاليا و بريتانيا است . 
  

ی ديگر ؛ ايران کنونی بخشی از آن پشته ی بزرگ است که کرانه هايش با آن کوههای بلند پيرامون و درياهايش درکرانه ها
 سرنوشت و رخدادهای تاريخی اين سرزمين ؛ هنايش يا تاثير فراون داشته اند .    در
  

داده های باستانشناسی نشان می دهند که اين پشته در دوران سوم زمين شناسی هنوز در زير آب دريای تتيس بوده اند . اين 
را از راه پشته ايران به جزاير آنتيل می پيوست و  يک نام فرضی است که در دوران سوم زمين شناسی ؛ دريای مديترانه

 گوديهای آنرا پوشانيده بود . 
  

در دوره های پايانی دوران سوم زمين شناسی پشته ی ايران اندک اندک از زير آب بيرون آمد و درياچه هايی که امروزه در 
امروز بوده اند ؛ بازمانده ی همان دريای بزرگ  اين بخش از زمين ديده می شوند و شماره آنها در دورانهای تاريخی بيش از 

 پيش تاريخی اند . 
  

نم بسنده برای پديد آمدن جنگلها ی سر سبز و چراگاهها ی فراخدامن در کرانه های دريای مرکزی   در آن دوران ؛
 سراسر آن پشته را فراگرفته بود .   ؛
  

وران چهارم با گرم شدن هوا دوره ی سيالبها و بارانها آغاز پس از آن ؛ دوران يخ بندانهای بزرگ آغاز گشت و در آغاز د
. در دوران خشکی   گرديد و در جاهای پست اين سرزمين درياچه ها پديد آمدند که هنوز هم برخی از آنان بر جای مانده اند

درياچه ساوه و نيريز و اندک اندک دو دريای بزرگی که دشت کوير و لوت را پوشانده بودند و نيز درياچه های ديگری مانند 
زره سيستان خشک شدند و درياچه ی رضاييه يا اوروميه نيز که در زمان گذشته زمين بزرگتری را زير خود داشت به  

 می شوند .   خشکی گراييد و هنوز هم هر روز آب آن کمتر و کرانه های آن تنگ تر 
  

و سپس تر به بيابان های بی آب و گياه دگرگون شدند سرزمين های پست و کويری ؛ نخست به مرداب و سپس به شوره زار 
 .  



آب و هوای پشته ی ايران در دوره های پيشين هيچ همانندی با آب و هوای امروز آن نداشته است . بر پايه ی داده های 
ی ديگری تاريخی بخوبی می توان در يافت که در دوران هخامنشيان ؛ چگونگی اين پشته از ديدگاه آب و سر سبزی بگونه 

بوده است . بسياری از جاهايی که امروز خشک و بيابان اند ؛ در آن زمان چمنزار و جنگل و بيشه بوده اند و جنگلهای 
انبوه که بجامانده های آنها هنوز ديده می شوند و جهانگردان در سفرنامه ی خود از آنها يادکرده اند ؛ پيرامن کوير را فرا 

نابود شدند ؛ آب و هوای بخشهای کويری را ماليم تر می کرده است  ه بيشتر بدست هيزم شکنان گرفته بودند . اين جنگلها ک
و در پيرامون کوير ؛ آنجا که امروز هيچ روستا و آبادانی نيست ؛ در روزگاران گذشته روستاهای سر سبز بوده است و 

گی بدست باستانشناسان در شهداد ؛ در کرانه های کوير مردمان بسيار در آنها زندگی می کرده اند ؛ که نمونه ای از آنها بتاز
 بدست آمده اند .  

  

پس از خشک شدن دريای بزرگی که پشته ی ايران را فراگرفته بود ؛ و پس از آغاز دوران خشکی که هنوز هم ادامه دارد ؛ 
و بدستياری خاک رسوبی رودخانه نزديک پانزده تا بيست هزار سال پيش از اين ؛ در زمينهايی که از زيرآب بيرون آمده ؛ 

   ها بارور گشته بودند؛ مردمی در کنار کوههای جنگلی در ميان غارها می زيستند .
  

مرد خانواده روزها برای شکار از غار بيرون می رفت و زن به کار نگاهداری آتش و ساختن سفالينه می پرداخت و بر و 
د و نخستين آزمايش های خود را در زمين برای کشاورزی انجام می ميوه ی درختان را برای خوراک و خشک کردن می چي

داد . و سر انجام در پی همين آزمايش ها بود که زنان ؛ به بزرگترين يابش خود دست يافته و پرده از راز باروری زمين 
 .   برداشتند

  

الی باروری از خود برجا می در پی خشک شدن دريای بزرگ مرکزی ؛ رودها به درياچه ها سرازير می شدند و گل و 
مردمان می    گذاشتند . دشتها رفته رفته دارای مرغزارهای انبوه و گياهان می شدند و جانوران دست آموز که همراه با

زيستند بسوی دشت روی می آوردند و در پی آنان انسان غار نشين نيز اندک اندک بدشت آمد . نزديک به هفت هزار سال  
  نزديک کاشان کنونی می يابيم .   ايران را در دشت می بينيم و نمونه ها يی از آنها را در سيلک ؛ پيش انسانها پشته ی

اين مردم غار نشين که ماندمانهايی از آنها در کوههای بختياری بدست آمده ؛ شيوه ی بکار بردن تبر سنگی را می دانستند و 
 دارای سفالينه های خشن و سياه بودند .

  

اريخ ايران با دوره ی کيومرث که در شاهنامه آمده همانندی بسيار دارد و ما از راه شاهنامه می توانيم به اين اين دوره از ت
باستانشناسی پديدآيد ؛ ايرانيان توانسته   دوره از تاريخ اين سرزمين سر بزنيم ؛ و اين نشان می دهد که پيش از آنکه دانش

 .   ا سينه به سينه نگهدارند و هر زادمانی به زادمان ديگر بسپارندبودند اين تاريخ چندين هزار ساله ی خود ر
  

  در اينجا ؛ گفتار امروز را بپايان می بريم و کار گزارش شاهنامه و بررسی داستان کيومرث را به گفتار آينده می سپاريم . 

بنياد فرهنگ ايران را در کار سترگی  درخواست ما از شما ياران خوب شنونده اين است که اين رشته گفتارها را پی بگيريد و
 که آغاز کرده است ياری رسانيد . 

  

زنده باد ايران ؛ جاودان باد فرو فرهنگ واالی ايرانزمين ؛ و سرنگون باد تخت فرمانروايی پتيارگان ايران ويرانگری که با 
و جوانان دانش پژوه ايرانی را   ونه بنمايندهزينه های کالن می کوشند تا تاريخ ايران باستان و تاريخ کنونی ايران را دگر گ

 بگمراهی بکشانند . 
  

    تا گفتار آينده ؛ کامتان شيرين و روزگارتان پيروزگرباد .
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