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  ی نياکان ما از خاور تا باختررد پای انديشه

  

  پيشگفتار-١

ی کران بی کران شود. بی گمان اين فرهنگ، پيشتاز و برانگيزندهسامان استوارانديشه با فرهنگ ايران آغاز می 
  ی تاريخ )فهلس( از ديدگاه هگل، در ف .ها بوده، که راه انسان را برای دست يابی به آرمانهايش هموار ساخته است انديشه

کند. آيا به راستی دانم که ستايش هگل، فيلسوف نوزايی اروپا، از فرهنگ ايران، ما را سرافراز يا شرمسار مینمی
ی ما را برتر و بهتر از نگرشهايی بسان شود؟ هگل انديشه و فلسفهآزادی انسان در فرهنگ ما بنيان گذاری می

ديده است. به درستی ديدگاه اوستايی ها ی " مادی " میا بنا شده بر پايهر يیداند، زيرا فرهنگ آرياهندی و چينی می
در اين بينش انسان از گوهر خدايان و همتای خدايان آفريده شده و خود زاينده و از  .( زرتشت) هم مادی نگری است

  پيکر هستی است و آفريدگاری بر او فرمانروا نيست.

وهر خدايان آفريده شده؟ ارزند گی و مينوی انسان در اند يشه و فرهنگ ما  گ ازدر فرهنگ زنخدايی آريايی، انسان  
 چنين تعريف شده است. 

  با اين پنج بخش هست: مينو يا تخم هر جانی آميخته

    =  تن  =   زنخدای زمين    آرميتی   
    = روان  =  زنخدای باد و موسيقی    رام       

    د گی ننري=  خدای آف   = دين (بينش زايشی)  ماه  
    = جان  جانداران  یهمه  ی= خوشه  گوشورون

  )٣۵و٣(بند هشن، بخش   = (نيروی پيوند)  = خدای آشتی و ميان   هومن  

  که از ايستپديدهخدا در انسان نيست، بلکه خدايان با هم آميخته و با هم يگانه شده تخم( مينوی) انسانند. انسان 

  پنج خدا است (آرميتی +  رام +  ماه +  گوش + هومن) ولی "هومن" از ای،" تخم خدايان" ميرويد، هر زنده

  ايست.هر زنده در واحد، ولی نا پيدا یتخم يا مينوکه همان بهمن باشد،  

های طبيعت تکيه دارند، انسان بی اختيار، سرافکنده و فرمانبردار است.  از ديدگاه هگل حتا در باورهايی که بر پديده
  خودانديش پنداشته شده است.  ای آزاده وانسان پديده، انتنها در فرهنگ اير

در آموزه زرتشت پرستش( شاد سازی)، پرسش و سرود ، جويندگی و پژوهندگی است، که در جشن ، يسنا، با خرد 
کند. او با بينش مادی، به هر پديده و هر دگرگونی ی انسان را باردار و زاينده میشود و انديشهآميخته می 

هايی ی زرتشت حتا پديدهدانسته است. در انديشه ی خدايی نمیای را پيآيند ارادههرگز دگرگونی در پديده ه،ستنگريمی
  شوند.چون مهر، خرد، منش، زمان، ستايش و بررسی می

  

  جستن در تاريکی-٢

، نخست بايد کمی های مردم دور دست پی گيری کنيماگر بخواهيم رد پای جهان بينی نياکان خود را در باور و انديشه
  های فرهنگ نياکان خودمان آشنا شويم.بيشتر با بنمايه

و  هاتخت جمشيد را از زير خاک بيرون آوردند. خرده یهاشته پژوهشگران باستان شناس، ويرانه د سال گذسدر 
  ،انشمندانکار دبا اين پيش بودند به نمايش گذاشتند. ی سده   ٢۶هنرمندان و پيشه وران  دست آورد هايی کهنشانه

زنی نمودند.  و رای اند يشيد ند، بررسیباستان را، به طوريکه خود می ی شهروندانکاردان ،تاريخ تمد ن ، دانش
راه پژوهش از  امروز باز گو نمايند. گويشهای به ، شناسايی ويافته شده را یهاها  و کتيبهلوحه ،همچنين توانستند

سامان مردم و  فرهنگای به رشد اس پندار و جهان بينی خود، تا اندازهبر اس ،توانستند دراين دست آوردها
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چنين کاوشهايی هم در بيشتر کشورهای هم فرهنگ ايران، افغانستان،  آن دوران پی ببرند.ی در سازمانهای کشور
  .تاجيکستان، ارمنستان، آذربايجان، عراق، گرجستان، و همچنين در کشورهای اروپای شرقی انجام شده است

های يافته شده، در کشورهای نامبرده، نمايانگر آن بودند که فرهنگ، هنر، شناخت و ارزشهای اجتماعی اين نشانه
مردمان، از راههای گوناگونی، بسان جنگ، تجارت، پيامد دگرگونيهای ناگهانی طبيعی ، سياسی و فرهنگی، 

ی هنری، توانستند، در برخی از کاوشها، بُن دادههمآميختگی و همسانی پيدا کرده بودند. جويندگان فرهنگ باستان 
  ی يک دست آورد را در ميان اين سرزمينها پی گيری و دنبال کنند.مادی، کاربرد، پيدايش و زمينه

های فرهنگی و فلسفی، بيشتر از خاور به باختر بوده چکيده آزمونهای آنها روشنگرآن است که گذرگاه جريان بينش
اند که آيين جشنها، سامان کشورآرايی و شهروندی، را نسبت های سنگی توانستها  و نوشتههاست. از روی نگاره
  به يکديگر بسنجند.

های اجتماعی، که از يک بُن داده سرشته شده بودند، در سرزمينهای گوناگون، با دانش و باورهای مردم هر پديده
ی نمونه: آب( چشمه، رودخانه، دريا) در بيشتر اين کرده است. براای تازه پيدا میشده و چهرهکشورآميخته می 

ی سرشت انسان شده است. ولی در فرهنگ کهن ايران، آب، آناهيد، يکی از گوهرهای بُن دادهسرزمينها ستايش می
های کشاورزی و گياهان خوشبو، کردند، با رستنیآب را آلوده  نمی ستودند، هرگزاست. در اين فرهنگ آبها را می

ساختند( پاداش دادن يا آيين کربن برای آبها). ولی ستايش آب، به کردار،  در سرزمينهايی که ا خشنود میآنها ر
های خروشان داشتند، تبديل به ترس از خدای آبها شده است. برای فرونشاندن خشم آبهای سرکش، رودخانه

ود را آرام سازند. در سرزمينی که خدايان پر دادند) تا رانداختند( باج میجانداران و حتا انسان را به رودخانه می
ی آنها خدايان از مهر و در مهر  شده است، در انديشه مهر و جان بخش بودند، اين گونه رفتارهای خشن ديده نمی

  شدند، چون کسی که خشمگين باشد از خدايی به دور است.  آفريده می

ساختند. سبت به جهان بينی و باورهای خود، دگرگون میشدند، نمردمان کارکرد خدايانی را که نو به نو آشنا می 
کردند، فرمانروايان بيشتر خدايان کهن و تازه را، برای پاسخ به نيازها و نيروی زورگرای خود، بازآفرينی می

بطوريکه چهره و منش هيچ خدايی،  در درازای زمان،، يکسان نمانده است. برای نمونه: هللا با خشم و ستمکاری 
کوشند با کئد. اسالم زدگان هميشه میين خود ايرانيان را سرکوب، و پذيرفتن اسالم را بر مردم تحميل می مجاهد

شناختند، بيافرينند. همچنين  بينش خود، از هللا جبار و مکار و قهار، خدايی با منشهای نيکو، که پيش از آن می
شناسند، بر اين باورند که " اهورامزدای" ساسانيان کسانی که منشهای"اهورامزدا" را در دوران داريوش بزرگ می

خدای ديگری است. چون اهورامزدای دوران هخامنشی، بر مهر و دادگری و در زمان ساسانيان بر فرمانروايی خود 
  و فرمانبرداری مردم پافشاری دارد.

توانايی آنرا ندارد تا اين رشته ی پيوند ما با گذشته در زير فشار مردمان دروغوند بارها پاره شده است، کسی رشته
را، که کاستی های زيادی دارد، بازسازی کند. تاريخ هميشه  به ميل حکومتهای پُر قدرت تحريف و نادرست نوشته 

توانيم از راه های دروغوندان زور ورز يا پندارهای بيگانگان است. ما  نمیشده است. تاريخ ما بيشتر نوشته
بينی آغازين نياکانمان پی ببريم. به ويژه که دزدان فرهنگی و تاريخی آن دوران در های تاريخ به جهان نوشته

  اند.پوشش پاسداران کنونی بر مسند قدرت نشسته

. زيرا کاری بس د شوار تر از شناختن آثار باستانی است ، بسان کورمالی در تاريکی،فرهنگی یهادر ويرانه کاوش
ه، اسالم زدگان بند مانددر نابخردانه، يگانب ماندنامر یزاران سال د شمنکه در زير خاک و خاشاک ه ایانديشه
ی آنها هنوز در بارها دگرگون شده است به سختی در خور باز سازی است.  ولی منش يا تخم انديشه  پنهان و ،ناآکاه

های ديگری پيوند خورده ها  در ذهن ما با پديدهها  پنهان مانده است، هر چند که امروز آن واژهبُن برخی از واژه
ها  ها ی ريز تری( خرده واژه) درست شدند. خرده واژهها ی فارسی از چسپيد ن واژهباشند. خوشبخانه بيشتر واژه

های ی آفرينندگان آنها، ياری دهند. اگر نوشتهتوانند ما را، در جستن انديشه شوند میها  پيدا میکه از شکافتن واژه
ازای زمان، تحريف يا تغيير کرد باشند، واژه ی" بُن" ، " دهش"، که از کارکرد بُن دهندگی درون" بندهش" در در

دهد.  همين نام بازگشا و راه گشای ما در پی ی پيشينيان را دست نخورده نشان میهای انديشهگويد، ريشهسخن می
ی نياکان ما ها هستند چون آنها انديشهها  برای ما پيام آور گذشتهگيری گفتار درون" بندهش" است. بخشی از واژه

 ،" بُن دهش"،در نوشتارهايی مثل "اوستا" ،ها  کهها واسطورهواژهی هسته  در کنند. پژوهشرا هرگز فراموش نمی
  های نياکانمان آشنا سازد.اند يشه  گوهر ما را به تواندمیاند، جای مانده"، بر شاهنامه "
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  پژوهش در پاياب زمان-٣

غاز بررسی در فرهنگ باستان بايد گره زمان را، که روند انديشه را بر ما بسته است، بگشاييم. ما که چند آ پيش از
توانيم، در آگاهبود خود، جهان بينی  کنيم، به سختی میها  زندگی میهزار سال ديرتر از آفرينندگان آن بينش و انديشه

ها، بپرورانيم. اين است که همواره بايد به ياد داشته باشيم، که  آنای از آن مردمان را، حتا  برای شناخت يک انديشه 
ها ی سنجش بينش ما در گذشت زمان دگرگون شده است، برای داوری در جهان بينی گذ شتگان به ارزشها و اندازه

يم، ولی انی خود را به گذشته باز گردتوانيم سامان انديشههمان مردم در همان زمان و مکان نياز داريم. ما نمی
  ها  پنهان مانده است، باز خوانيم.  شتگان را، که در بُن برخی از واژهی گذتوانيم سامان انديشهمی

ی "ماترا" = کنند، از واژهی " مقدس" برگردان میی سپنتا، ماتراسپنتا، مانتراسپنتا را که به کلمهبرای نمونه واژه
ی نياکان ما تخم، دانه و بُن زمان بوده، جهان ژه در انديشهوا" است. اين Material"ماده" = " مادر" = " 

روييده است.  سی روز يک ماه پديده زمان يا زاييده از بُن زمان است. بُن زمان  آفرينش از تخم زمان، زروان، می
ديشه انی سه مينوی آغازين است: انگرا مينو، سپنتا مينو و  وهو مينو. دربينش زنخداديی وهمچنين در آميخته 

ی زمان يا زروان بسيار ارزشمند و در خور ستايش است. برتری فرهنگ ما بيشتر در شناخت همين زرتشت پديده
ای تا امروز، به اين ژرفی و زيبايی سامان داده نشده است. اين مينو، که  مينو است که، درهيچ بينش شناخته شده

ارد، برخورد و پيايند هر منش، رفتار، کردار و گفتار را، د ساختارش گاه به گاه است، به سه خدای آفريننده بستگی
دهد. هرچند که اين مينو از سه مينوی ديگر سرشته شده است، ولی برآيند هر در گاهشمار هستی، پيوند و سامان می

ار بُن ردی کتواند در گذشتهی آن گاه بستگی دارد. هيچ نيرويی نمیهای آميزش خدايان بُن دهندهای به گاهپديده
ها  کوچکترين دگرگونی را به وجود آورد. اين انديشه که بسيار پر ارزش است، هنوز هم در گفتار با نامهای داده

ها ی هستی بنگريم، شود. اگرهمواره از ديدگاه مينوی زمان به پديدهای چون، سرنوشت، فلک وآسمان بيان میساده
توانيم بر کردار آنها و دگرگونيهای گذشته بهتر داوری کنيم. برای م بلکه مینيبيها  مینه تنها پيام نياکان را در پديده

توانيم آوريم که، نشان داده شود، بدون نگرش از ديدگاه زمان، نمیی را از زرتشت مینمونه در اين جا سروده
  سروده است: ۴بند  ٣٠برداشت درستی از گفتاراو داشته باشيم. او در يسنای 

  مينوی آغازين به هم در آمدند، زندگی و نازندگی را بنياد نهادند، دوآنگاه که آن 

  نيز چنين برآمدند که در فرجام بد ترين هستی از آن دروغوندان،

  و بهترين منش از برای راستان خواهد بود.

ا افشاندن ب ی زرتشت خدايان هستند کهی راستان، نه پيشگويی، نه اندرز يا هشداراست. در انديشه اين گفتار فلسفه
اند، در همپرسی، نيروی ی انسانها آزاد و به نيروی خرد آراستههستی خود، آفرينش جانداران را بُن نهادند. همه

انگيزد.  از همه مهم تر تمام انسانهای پيش از شود، و انسان بينش خدايی خود را بر میها  آميخته میخرد با انديشه
ی باال، واژه ی" فرجام" را در يک زمان دلخواه، از هستند. اگر در سروده نیاين و پس از اين، از هم جدا ناشد

کنند. زندگی بينيم که آنها در پيامد کردار پيشينيان خود، خوب يا بد، زندگی میگذشت تاريخ مردمی، جای دهيم، می
  است. دهمسلمانان امروز، که با ترس و دروغ آميخته شده، " فرجام" دروغوندی پيشينيان اسالم ز

کاهد، کند، نيکويی میشود، دروغ ُرشد میی مردم در چنگال ترس گرفتار میبا يورش خشم آوران تازی، انديشه
شود. اين است که زرتشت براين باور گردد و آسايش از آن مردم گريزان میيابد، پيمان سست میزشتی افزايش می

گشت. همآن گونه که ما با کردار نيک و بد نياکانمان در گير  هداست، که به خودمان بازخوابوده که بد کرداری ستمی
  کند.هستيم، همين سان هم، کردار ما آيندگان را همراهی می

  

 ی مهر و خردماه، زاينده-۴

ماه در بينش و زندگی مردمان جهان نقش اساسی داشته است. نهاد بينش و ستايش اين پديده بيشتر از سرزمين 
گرچه دانش امروز ما، از برداشتی که آن مردمان از ماه داشتند، خيلی پيشرفته تراست ولی  شود.نياکان ما آغاز می

  نتيجه گيری آنها، از آن پندار، از جهان بينی امروز ما بسيار پيشرفته تر بوده است.

ه همه مردم  نديششود، با اين ادر فرهنگ زنخدايی: خرد و بينش نيک از بينايی و نيکويی ماه بر مردمان افشانده می
شوند، خود ساالرند، برای سامان از بينش خدايی برخوردار هستند و در همپرسی همگان، چشم بينای ماه را دارا می
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  برون از انسانها( هللا و يهوه) ندارند.  دادن زندگی نيازی به فرستاده، رسول، پيامبری، از سوی حاکمی

شکافد، ولی نتوانسته است که مهر و خرد را ای جهان هستی را میرازهآيد، در دانش امروز: انسان بر ماه فرود می
دهد، حتا همان ايرانيان، که  در خود بيابد، او به پيروی از احکام و شريعت های پوسيده و مردم ستيز تن درمی

  سازد.آفرينندگان خدايان مهر پرور بودند،  خالفت " واليت فقيه" را بر خود حاکم می

ی ماه در گذشت زمان، از های آنها بوده است.  پديدهی سرودهو زيباسرايان جهان برانگيزنده رزانماه برای مهرو
اند. برخی از های گوناگونی از نامهای " ماه" نام گرفتهنامی، در خور بينش آنها، گرفته است، و نيز پديدههر مردمی 

اند: ماه، مز، مس، موس، ما، ماما، مادر، بيگانهرخی اند، برای ما آشنا و بای از ماه رستهنامها، که چون خوشه
ماده، ماهی، ماهر، من، مينو، کمان، کمر، قمر، نانا، لونا، لی لی، تی تی، موند، ماند، مانند، سين، سينا،  سيم، 

 سيما، سيمين، سيم ُرخ، سيم ارگ، سوارکو، سين مغ، سه مغ، سيمرغ، شا، شاه، شاه پر، شهسوار، شاخ، آبه، آبا،
  ی ماه بی پايه نبوده است.  ، آيين، آينه، دين و...... البته همانی بودن و يا همانی دادن اين نامها به پديدهآوه

خ گاو و با ماه يک هفته، ستايش گاو( ارميتی ، زنخدای زمين)، همانی دادن ماه با گاو -نمونه: برابری کمان با شا
انور، به خاطر زايندگی، بی آزاری و شاخ کمانی خود، نام او جآسمان،  پيشوند " شا " را به وجود آوردند.( گ

خدايان" ِگ يو" ، " گو" ، " گاو"، را گرفته است و در زمانهای ديرتر ناآگاهانه اين جانور را به جای زنخدای" 
  اند) گاو" ستايش کرده

  ماه از ديد گاه نياکان ما-١.۴

رون = گوش + اور +  َون = سه خوشه) به بام ن ( گوشودر باور مردمان سرزمينهای ايران کهن، تخم زندگا
های نوخاسته و زيبای آمد، در آميزش با کمان ماه، در زهدان ماه نهالی پروين بر میرفت و از آن خوشهآسمان می 

) نشا زار شدند. بدين سان کمان ماه را داردان( نهالستان ياجانداران برافراشته، با نگاه ماه  به گيتی فرو افشانده می
رويد. برتری اين انديشه از ايمان به هللا و يهوه در اين نامند. خرد انسان با ماه يا جانان در آميزش با نگاه ماه میمی

تواند آزاد، آزادانديش و خودانديش ی خرد، يعنی ماه ، بوده و میاست که خرد انسان همسرشت و همگوهر چشمه 
شود، خودش ، از راه جويندگی ، همپرسی و آزمون چون ماه بينا میخرد خود باشد. در اين فرهنگ انسان با نيروی

  گزيند.نيک يا بد را بر می

های زرتشت آغاز شده است. کمتر گفتاری ازاين نوانديشی در بينش و شناخت سيمای نوينی برای " ماه " با انديشه
ز راه کورمالی و جستجو در د. ولی ادانشمند، در دست است که بارها و بارها شکسته و دگرگون نشده باش

های او، فرشکرد ( نوکردن جهان)، آشنا شويم.  پژوهشگران انديشهتوانيم اندکی بههای فرهنگی جهان میويرانه
ی يونان ياد  دانند، از او به نام آموزگار بنيان گزاران فلسفهکهن در يونان، زرتشت را سرآمد ستار شناسان جهان می

توان از داشتن  ی جهان آن روز نهفته است و بخشی از آنها را میهای پيشرفتهدر البالی انديشهی او زهکنند. آمومی
شود: خدا مهر رنگ و گوهر مهر، که از بُن آن آموزه به جای مانده است، شناسايی کرد. در عرفان مسيحی گفته می

  يعت همسنگ نيست)و با شر است. در دين زرتشت: مهر خدا است. ( دين خرد سامانده مردم است

توان بر اين باور ماند که در نخست، راه  شود، میها  و پندارهايی که در نوشتارهای پژوهشگران يافت میاز نشانه
و روند ماه و خورشيد درانديشه زرتشت شناخته و بازگو شده است. او دوری و نزديکی خورشيد به زمين را، در  

بخشد. شايد هم کند و سامان میهای کهن را نوسازی میست. زرتشت انديشهه بوده اسال نمايی به درستی سامان داد
  گريزد.برای همين نيک انديشی، فرشکرد،  در زير زور و ستم فرمانروايان، از مهين خود به سوی باختر می

  به کدام زمين بگريزم؟ گريزان، کجاروم؟

  دارندم.از خويشاوندان و بستگان دور می

  بينمکه يارشان بودم، خوشی میمردمان، نه از نيک 

  نه از فرمانروايان دروغوند.

  )١، بند ۴۶پس چگونه ترا خشنود کنم، ای مزدا اهورا ( يسنای  

  (خرد و جان شاد، شادی خدا ست) 
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سال زرتشت ستيزی در جهان، شگفتی از دانش او کاسته نشده   ٣٧٠٠در بازتاب اين فرار بود که، هنوز هم پس از  
سازد. او با بينشی نو به ماه ی " ماه" را دگرگون میی پديدهال جويندگی و دانش زرتشت، فلسفهبه هر ح است.

ی ريزد. در انديشهنگرد و منش سه خدايان( انگرا مينو، سپنتا مينو، وهو مينو) را در پيکر اهورا مزدا میمی
ی خرد)، يا همان هستی بخش) و مزدا( زايندهاهورا ( آفريند. نامزرتشت، اهورامزدا جهان را از افشاندن تن خود می

که فردوسی گفته، خداوند جان و خرد، از نامهای ماه گرفته شده است. البته موبدان زرتشتی برای فرمانروايی خود 
ورزند، و از زرتشت پيامبری( بلندگوی بی خرد) و از اهورامزدا، حاکمی بر مردم، به زرتشت و اهورامزدا ستم می 

 انگيزد.در حاليکه زرتشت است که در همپرسی اهورامزدا را بر می .سازند(جبار و مکار) می سان هللاب

  آيد:) چنين می۴۴در پرسشهای زرتشت از اهورامزدا ( يسن 

  ی آفرينش؟  چگونه راه خور (خورشيد) و ستارگان بنا نهاده شده است؟چيست بنداده 

  کاهد؟می و آنگاه افزايد)وخشد( میاز چيست که ماه می 

ها  پی ببرد. از ديدگاه زرتشت، راه خورشيد خواهد بدرستی به راز درون پديدهزرتشت در همپرسی با اهورامزدا می
و گردش ستارگان بر نيرويی مادی سامان داده شده، نه به خواست خدايی کشيده شده است، کاهش و افزايش ماه به  

  د.ی داربستگ جويد،ی ديگری، که او می پديده

  ستايش ماه در خاورميانه-٢.۴

ای، که از کاوشهای زيرزمينی " اور"( اور= هور) از شهرهای های سنگی و سفالی، پنج تا شش هزارسالهاز نگاره
کردند. ماه شود که مردمان آن سرزمين ماه را، بسان خدای نگرنده، ستايش میها بدست آمده، ديده میکهن سومری
دانستند. فرمانداران( شاهان) خرد خود را در ستايش و همپرسی از مادر خورشيد میدند و او را خوانرا " نانا" می
ی مهر، خرد، بينايی، بر همگان بوده است. آنها هم، بسان گرفتند. در باور اين مردم ماه افشان کنندهماه، نانا، می

اه " نانا" از خشم افسرده و کردند. چون مهمسايگان خاوری خود، خشم و ستم را نکوهش و شادمانی را ستايش می
  ريخته است. شده است. ماه در خنديدن، ستارگانی( تخم جانداران) را بر زمين فرو میاز شادی خندان می

ناميدند. سين شده است و او را " سين " میدر سرزمينهای" بابل" خداوند ماه با همان منشهای سومری ستايش می
ی فردوسی " خداوند مهر" مغ و همان سيمرغی است که در شاهنامه م، سينا، سه همگويش نامهای پارسی سي

بينيم که، سيندخت و رودآبه، ها ) شاهنامه میها  در داستانهای( بُن دادهشود. ما پس از گذشت هزارهخوانده می
خت" و " د -که " سين شودی فردوسی بنگريم، بر ما روشن میدختران مهرآب هستند. اگر به ژرفی نامهای برگزيده

آب، هر سه همانی با ماه دارند.   -ی فرهنگ ما هستند. سين، آبه، مهرآب" خدايان بُن داده -آبه" دختران " مهر -رود
  برخی از پژوهشگران فرهنگی هم براين باورند رسيدند، که زال و رودآبه، آفرينندگان رستم، فرزندان سيمرغ بودند.

= خورشيد)، دختر ماه،  Choorsابل همراه خداوند " سين"، خدای خور(سرزمينهای ب پس از زمانی يا همزمان در
  شوند)خواندند. ( خدايان، از خرد شاد آفريده میشود که آنرا " شامس" میآفريده می

ی کهن فارسی " شا =  شاه" و " مس= مز "، است. شامس = شاه ماه همان که در زبان ی دو واژهشامس آميخته 
ی" شاه " معنای آفرينندگی و بُن دادگی داشته است نه سرور و  شود. البته واژهگفته میامروز" شمس" عربی  

  تواند نمای مارس= بهرام يا ستارگان باشد، پس شامس = شاه ستارگان بوده است)فرمانروا. ( پسوند "مس" می

يا به غارت  بردند. هر ويران کردند با پيدا شدن محمد، هللا قهار و جبار، مجاهد ين دست آوردهای مردم را 
دگرانديشی را، به جز ايمان آوردن به هللا، محکوم به مرگ و نيستی نمودند. پس از گذشت زمانی بيشتراز هزار سال 

ها  کهن، که در زير خاک پنهان شده بودند، هيچ کس اجازه نداشت در کشورهای اسالم زده، کند و کاوی در ويرانه
ای  توان پژوهشی انجام گيرد، چون جنايت های مجاهدين اسالم به اندازهسعودی نمیهم در مملکت انجام دهد. هنوز 

ی تالشی که اسالم  شوند. با وجود همه است که حتا خود جنايت کاران از بازگويی کردار خودشان خشمگين تر می
را قرآن نشان  م ستيزی آنهاهای اسالم دارند، فرهنگ ستيزی و مردزدگان در پوشاندن خشمکاری و ستم ورزی

  دهد.می

های بر جای مانده و يافته شده بازگو کننده آن هستند که عربستان امروز از دوران هخامنشی در فرمانروايی نشانه
ها ی آنها رخنه داشته است. در دوران ساسانی هم مردم بسياری، از پيامد ايرانيان بوده و فرهنگ ايران در انديشه

ی گريزند. نام " مکه"  از واژه رب) مدينه و مکه، می  -ر، همچنين به يثرب( يزشهرهای دورت ترس و زور، به
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" مگه"  کردندزرتشت و يارانش درآن همپرسی می ای کهفارسی " مگه" به معنی بزمگه است. همچنين به جرگه 
خدايان) بوده ، همپرسی با ، ( مگه = مه گه = ماه گاه) سرای بزم و جشن( يسن) نيايش، پرستش ( پرسشگفتندمی

  است. 

پا داشتن  پيش از اسالم در مکه نيايشگاه ماه، مزگت = مزگد، وجود داشت که پيروان باورهای گوناگونی، برای بر
در نگرش ماه، آنها   .را خشنود کنند " مز " ماه خداوند با پای کوبی و سرور که آمدندجشن، به آن " مه گه" می

 کسانی  بوده است کهخواندند، پناهگاه عربها " مسجد الحرام" می که مزگت را. اين شودمیشاد و خرد آنها بارور 
مزگت، ماه خانه، را    همه توانست آزاری برسد، چونبه کسی نمی در آن نيايشگاه  .گريخته بودند ستمکاری دست از

مسجدها کمان ماه را قرار  گنبد برخی ازهنوز هم مسلمانان از ناآگاهی، در باالی  .نددانستسامانگاه مهر( مقّدس) می
نومسلمانان، مجاهدين، با وجود تصرف از  برخی دانند که قرار دادن هر نمادی برای هللا  شرک است. دهند و نمیمی

داد که از کردند، کسی به خود اجازه نمیگذ شته را بطور عاد تی رعايت می ی، سنتهامسجدالحرام به معبد هللاو تبديل 
جلو گيری کند، چه رسد به آنکه کسی را در آن مکان به قتل برساند. "مسجدالحرام"  مزگد، ،فردی به آن ورود 

جلو  شان نيايشگاهبه  نامسلمانانآمد. ولی هللا هم از ورود بشمار می یهنوز هم برای ستايش کنند گان ماه پناهگاه
         کند.        گيری، و هم کشتار د گر اند يشان را در مسجدالحرام آزاد می

:  بکشيد آنها را در هر کجا که بر خورد کرديد، آنها را دنبال کنيد و بيرون برانيد، ولی در  ١٩١ی آيه ٢ی  سوره
  مسجدالحرام اگر مقاومت نکنند، آنها را نکشيد، بکشيد اگر مقاومت نشان دادند، که اين است مجازات کافران.

ند، محمد با خشم از ورود آنها به مکه، برای هميشه، جلوگيری آمدمگه" می  ستايشگران ماه هر سال به بزمگه "
  کردند، .کند، با اينکه درآمد خوبی را برای تازيان فراهم میمی

منان مشرک ها نجس هستند و نبايد از امسال به کعبه وارد شوند. اگرشما از کاهش   ء:  ای مو  ٨٢ی  آيه ٩  یسوره
  (حج واجب همان فضل هللا است) سازد.ضل خود شما را بی نياز مید، هللا از ف درآمد خود در هراس هستي

سازد. برخی از کردارهای نيک پيش از اسالم ، در  ها ، رفتار نيک پيشينيان را واژگون میمحمد با نازل کردن اين آيه
نهاد همان تازيان نومسلمان هنوز برجای ماند بود، که خوش نداشتند در ماههای حرام خون ريزی کنند. بهمين سبب 

  کرد.م بی صبری میهای حرامحمد (هللا) در کشتار نامسلمانان در ماه

:همين که ماه حرام گذ شت، در کمينشان باشيد، بر آنها هجوم بياريد و بکشيد مشرکان را با هر  ۵ی  آيه ٩ی سوره
 نيرنگی که ميتوانيد، چنانچه نماز بگزارند و زکات بپردازند از خون آنها بگذريد که هللا غفور و رحيم است. 

های قرآن از خشم و ستمکاری کوشند ولی  آيهه تحريف و سياه کاری در تاريخ میبينيم هر چند که اسالم زدگان بمی
  نمی رسند) انها به گوش مسلمانگويند.(البته اين سخن مسلمانان و مهرورزی فرهنگ پيش از آنها سخن می

  ستايش ماه در اروپا-٣.۴

های انديشه ميترا، که با شوند. نشانها میآشن ها، به باختر با فرهنگ آريايیها، بيشتر پس از آمدن ميترا يیاروپايی
دين مسيحی آميخته شده، در کليساهای آنها به خوبی نمايان است. هنوزهم سيمای" ماه دوهفته" برای برخی از 

ای است، که پس از بعد از ماه دوهفته نمونه: عيد پاک در روز يکشنبه، ی سنجش است.کليسا انداره هایجشنواره
ی مسيحی پيدا کردند از جشنهای شود، اين جشنها که چهره. به خوبی ديده میرسدفروردين) میيکم آغاز بهار( 

  اند.ايرانيان، نه از جشنهای يهودی و يا رومی، ريشه گرفته

های اوستا ( گويش پهلوی)، چنين های زبانهای اروپايی با واژهپژوهشگران گويش، از همسنگی و برابری واژه
ی سرزمينهای ايران روان شده است، ( اين گويشها که سرچشمه بيشتر زبانها از فرهنگ بيشرفتهند، داربرداشت می

پنداشتند، در نامند، چو ن نگارش اوستايی( پهلوی) را ازهند میرا به نادرستی " هند و ژرمن" (هند و اروپا) می
  ژرمن" جدا است).د و گويند که زبان هندی امروز از اين گويشها" هنحاليکه زبان دانان می

برخی از نامها باهمان نگرش نياکان ما، در اروپا بر جای مانده، در حاليکه در سرزمينهای ايرانی، در زير فشار 
نگاه= ماه نگاه). در دل اين  -نيکا= مو  -اند. نمونه: مونيکا از نامهای زيبای اروپايی است ( مواسالم گم گشته 

نگرد( نگاه کردن با ديدن برابر نيست). با نگاه ماه ه به زمين و جاندارن می، ماواژه، بينش زنخدايی آشگار است
  شود.کند و آنگاه خرد بهمنی آفريده میها  آميزش می خرد انسانها بر انگيخته و در همپرسی باانديشه
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انی در اين گرد های کشورپژوهشهايی که در کشورهای اروپای خاوری شده، بيشتر در مورد ابزارهای توليد و شيوه
کنند، آنها کمتر های پيشه وران و هنر مندان را بررسی میسرزمينها بوده است. پژوشگران دست آوردها و ساخته

هم از های انديشه و منش مردمان هستند. با اين وجود در هر سنگريزه و خرده سفالی پيامیبه جستجوی بُن داده
ان بخشی از آن پيام را دريافت گرد. در برخی کاوشها چيزهای چند تویسازندگان آنها نهفته است که با ژرفنگری م

  دهند.اند، که همسانی و همسرشتی فرهنگ آريايی را نشان میسال) يافت شده ٣۵٠٠ای ( بيش از هزار ساله

ن شايد ساده پنداری باشد که از گسترش فرهنگ زنخدای ماه، که از سرزمينهای ايرانی بُن گرفته است، در ميا
  منها سخن بگوييم، ولی ماه نمايی که در آلمان يافته شده روشنگر اين پندار است.ژر

  (Himmelsscheibe)" سينی ماه نما" 

ميليمتر و به پهنای  ٢)، گردبرگی( سينی) است به کلفتی  Nebra، Mittelbergهای سپهر در ( ای از نشانهيافته
ماه در چهار نگرش، ماه نو، ماه کمان، ماه پُر، ماه باريک،  يمایی زر.( روی اين سينی سسانتيمتر از برگه ٣٢

ی گم های گرد پخش شدند، ديگر اينکه جای برخی از برگههای ماه سی و دو ستارهنگاشته شده است. در ميان چهره
  )شوندشده در روی سينی و گنبد واژگونی در زير يا باالی ماه ديده می

شده است) آنتيک ربايان ميالدی انجام می ٢٠٠٢ه برای رد يابی باستانی در سال يی کی گرد را( در کاوشهااين برگه
ی باستان شناسی خواستند به کارمندان موزهمتری از شهر کوهستانی ميتل برگ پيدا کردند و می ٢۵٢در بلندی 

) گرفتار  Baselل(بازِ  برلن به بهايی گزاف بفروشند. سرانجام ربايند گان به هنگام سوداگری درهتل هيلتون شهر
  گرداندند.ی باستان شناسی شهر هاله در آلمان بر میشوند و سينی" ماه نما" را به ادارهمی

ای ِگرد و سفالی جاسازی شده بوده، که وزن آن دو کيلو گرم است. سال پيش در گنجه ٣۶٠٠سينی ماه نما، حدود 
ای از خبرگان بر اين باورند که اين کنند. پارهيان میان بی روی آن از ستاره شناسی گذ شتگها ی برجستهنشانه

 پندارند اين گرده، سينی يا تابلو، باورهای دينی مردمیدهد.  برخی میستاره را نشان می ٣٢پديده خورشيد، ماه و 
هم پسند   ن راها بررسی درستی ، که ديگرادهد. ولی تا کنون هيچ کدام به روشنی نتوانستند از آن نشانهرا نشان می

  آيد، نمودار کنند. هيچ يک از آن خبرگان نتوانستند تصّور سازندگان آنرا دريابند.

جايگاه کاوشی که در آن اين" ماه نما" پيدا شده، دهليزهايی  زيرزمينی هستند، در يک حصار چوبی و گرد که به  
  اند.متر، که بطور مرموزی ساخته شده ٣۵٠تا  ٢٠٠پهنای 

  گشايند.وان آگاهی بيشتری در اين مورد به زبان آلمانی يافت که راز " ماه نما" را نمیتمیدر آدرس زير 

www.himmelsscheibe-von-nebra.com 

هستند و از فرهنگ زنخدايی سان کنند، بيشتراز ستاره شناخبرگانی که اين گردبرگ، سينی، ماه نما را بررسی می
  .دهندداند، اين است که " ماه نما" را به دانش، نه به فرهنگ مردمان پيوند میايران چيزی نمی

از ديده گاه فرهنگ ايران( ُبُ◌نداده، اسطوره) اين سينی، به روشنی يک ماه نما است، که ماه "جانان" را در چهار  
ی ماه هستند. آرميتی (خدای ی پروين و ستارگان ديگر، ايزدهای پرودههخوش دهد. ستارگان هفتگانهنماد نشان می

افشاند. اين ماه نما، نمونه ايست که  زمين) در پايين نقش شده که ماه يا" سيم ارگ" تخم خرد انسان را روی آن می
ای ماه برای اين زنخدی دهد، شوربختی اينجاست که بُن انديشهبه روشنی نفوذ فرهنگ آريايی در اروپا نشان می

  پژوهشگران نا آشناست.

  

  ها ی فرهنگ مهر در اروپانشانه-۵

های او و های سنگی بيستون( بغ استان = سرزمين خدايان) از شاهنشاهی داريوش ( دريا وش)، پيروزیدر نگاره
ن داده شده و نشا ها آمده،کشورهايی که او زير فرمان  داشته، سخن رانده شده است. در آن نوشتارها و نگاره

است، که بر شاه دروغگو، از سر زمين سکايت( سکای)، پيروز شده و او را دست بسته به پيشگاه کشانده است. 
نقش اين شاه دروغگو، که در زمان لشکرکشی و نبودن داريوش خود را شاه خوانده بوده، بر سنگهای بيستون 

  نگاشته شده است.
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  گذرگاه سکايت ها  -١.۵

شورهای بالکان( يوگوسالوی پيشين) در کاوشهای زير زمينی، به تابوتهای پُرنگار و زيبايی ناسان در کباستان ش 
های زرينی که در ها و ساختهای را به گور سپرده بودند. از نگارههای موميايی شدهبر خورد کردند، که درآنها تن

گفتند، در زمانهای شهای فارسی سخن میيشی از گويبرند که آن مردمان، که با گواين گورها پيدا کردند، گمان می
ها از رنگهای شاد و روشن( سرخ، اند. نگارهسال پيش) از ايران کهن بدين سرزمين آمده ۴٠٠٠دور( بيش از 

  دهند. ها( سکايا) نسبت میای يافته شده آنها را به سکايتهاند. از نشانهسبز، زرد، بنفش، آبی) کشيده شده

اند. در پژوهشهايی که زيستهی خزر، باالی دريای سياه و بخش پايينی روسيه امروز می باختر درياسکايتها در 
ای که بر روی ديگ، های برجستهجويندگان روسی داشتند توانستند با فرهنگ اين مردمان بيشتر آشنا گردند. نگاره

مينهای ايران برخوردها، مردمان سرزدهند که با کوزه، پيمانه و ابزارهای زرين هستند، به روشنی نشان می
اند. لباس و کفش و کاله انسانهای نگاشته شده بيانگر آن هستند،  که در ميان  همکاريها و پيوندهای بسياری داشته 

ی سکايتها ياداشتهای کردند. هردوت  در بارهها ی پزشکی، درمانی و د بيری کار میسکايتها، پارسيان با پيشه
  دهد. از آنها باستان شناسان را در گشايش رازهای سکايتها ياری می ست که برخیگوناگونی نوشته ا

  شود.در اين نوشتار تنها از همسانی فرهنگ سکايتها با فرهنگ زنخدايی سرزمينهای ايران سخن رانده می

 سه شهريار نهاد ساماندهی شهروندان سکايتها به درستی با فرهنگ کهن ما همآهنگی دارد. سامان کشور داری را
گرفته کردند. نهادها (قانونها) درهمپرسی و آزمون در هر زمانی نسبت به نيازهای مردم سامان میبا هم اداره می

های زرين نگاشته است. هيچ آيين و قانونی به جز خرد سامانده آنها وجود نداشته است. خدايانی که بر کوزه
ها يی که در ايران پيدا شده است،  خدايان را  . برخی از نگارهگونه دارند، زنخدايانی زيباهستند که پاهای ماراندشدنده

کنند، مار نماد يزدان است. يزيد يان دهند. برای يزيد يان ُکرد، که در شمال عراق زندگی میبه همين سان نشان می 
ی ما را در فراموش شدهکنند. يزيد يان ُکرد بخشی از فرهنگ مار را با باوری نزديک به باور سکايتها ستايش می

  ی خود نگه داشتند.سينه

خواندند.  چون آنها در برابر قانونهای يونان گستاخ بودند و يونانيان، به نادرستی، سکايتها را بَربَر و آنارشيست می
انسان  کردند. سکايتها بر اين باور بودند که انسان از خرد خدايی بر خورداراست، قانون در نهاداز آنها سرپيچی می

، او بايد از هر قانونی، که با نيازهای او همآهنگی ندارد، سر پيچی کند. در فرهنگ نياکان ماهم به همين گونه  است
ها  نگريستند. در فرهنگ ما تنها خرد بهمنی انسان، که از همپرسی و برخورد انديشهبه نهادهای سامانده کشوری می

تواند نهادهای کشورآرايی را سامان آفريده شده باشد، می  ينوی بهمنیرويد، اندازه است. تنها خردی که از ممی
  ی راستکاران است. ی منشهای نيک همه دهد. مينوی بهمن پيوند دهنده و همآهنگ کننده

ی شنيدن است. از ديدگاه  دانشمندان گويند شايستهی و سخنوری سکايتها، میداستانی را که يونانيان، از فلسفه
ولی راستگو و آزادانديش بودند. با وجود اين جهان بينی، مردی از سکايت، که از هوش و   تها بَرَبريونان، سکاي

  دانش زيادی برخوردار بود، در گروه هفت نفری بهترين فيلسوفهای يونان پذيرفته شده بود.

  آزمايد. روزی فرمانروای آتن بهترين دانشمندان را می

  تو، بهترين منش دليری، در چه کسانی است؟ از ديدگاه پرسد: آنگاه که از مرد سکايتی می

  اند،  کردارشان را با نيازهايشان همآهنگی دارد.دهد: در جانوران وحشی، چون آنها آزادهپاسخ می

  کنی؟پرسد : منش دادگری را در چه کسانی ستايش میفرمانروا، با رنجش، می

  کنند نه از قانون.ود پيروی میخدا داد خ دهد: در جانوران وحشی، چون آنها از سرشتپاسخ می

  پرسد : آيا آنها خردمند ترين هم هستند؟  فرمانروا، با تلخی، می 

  ماند.دهد: آری، و سپس خاموش می پاسخ می

اند.  چون او، در زمانهای ديرتر، اين جهان بينی را آنارشيسم  ناميدند، شايد برداشت درستی از آن گفتار نداشته  
پذيرد، نه سامان شهروندی را. البته در فرهنگ کهن ما، خوی درندگی و جان اکم را نمی"، احکام ح"آنارشيست
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ی دانستند. آنها براين باور بودند که انسان با همه آزاری را اهريمنی، وجود انسان را آراسته به گوهر خرد می
تواند، جوشد. کسی نمیمی بخشهای تن یانديشد، آگاهی، خرد سامانده، از آزمون، از درون، از همه وجودش می

که از خود او، از خرد بهمنی او،  چون هللا، از برون برای او احکام بفرستد. انسان آزاده بايد در برابر هر حکمی
  تراوش نکرده است، سر پيچی کند. اين باورآنارشيسم نيست بلکه مردمساالری  و بهد ينی است.

  ارد پای سيمرغ در فرهنگ سالوه-٢.۵

اند، از آميختگی و نفوذ فرهنگ ايران در باورهای کهن اروپای خاوری اسطوره شناسان اروپايی نوشتهدر کتابی که 
  شود.ی کوتاهی از آن آميختگی اشاره میدهند. در اين نوشتار به چکيدهگزارش می

توان به  ، میرفته استار میدر باورهای مردم اروپای خاوری، همسان و همسنگ، به ک ها ی زبان پهلوی کهاز واژه
که در جنوب  ها ی بازمانده، در سيمای خدايان مردمیآميزش دين و خدايان آريايی، در اين سر زمين پی برد. نشانه

  دهند. اند، بر خورد و آميزش فرهنگ ايران را نشان میزيستهروسيه می

فرارايرانيان به اين زمينها آغاز  حی، با آمدن ياجريان اين آميختگی فرهنگی، کم و بيش سد سال پيش از تاريخ مسي
ازاين جريان، سيمای خدايان ايران کهن، در باورهای اين مردمان ( سالوها) نگاشته و جای گرفته است.   .شده است

  ی شهروندان اين سرزمين بوده است.ی هفتم  مسيحی سامان دهندهفرهنگ اين باور تا سده

انند ايرانيان، رواج داشته است. همين سان خدای خور( خورشيد) و بين سالوها،هم ستايش ماه و خورشيد( مهر) در
و مهر از اين پروردگار  دانستند، آنها بر اين باور بودند که گرمی) می swaroguآتش را فرزندان خدای سوارگو( 

  ه است)شدشود. ( در فرهنگ نياکان ما هم در پايان هر شب، خور از ماه آفريده میآفريده می

مينوی آغازين)  تری بُگ= سه -توان ازآنها( سين، خدايان  ديگری را هم از ايرانيان پذيرفته بودند. که می به جز ا
ی آسمان، )، خدای گرداننده  simargl) خدای باد و فرزند ش سيم اَرغ =  سيم ارگ* ( Stribog" ستری بُگ" ( 

) مشهور است. سيمرغ  بر اساس د ين کوچ   simurghام سيمرغ ( را نام برد. اين خداوند در بين ايرانيان با ن
ی بسيار بزرگی است که بر فراز درخت همه تخمه آشيان دارد و تخم جانداران را در زمين نشنينان جنوب ولگا پرنده

   کردند، که همانی  با آناهيتای) ستايش می Mokoschافشاند. همچنين زنخدای ديگری را به نام ُمکوش ( می
)Anahita يرانيان و آناهيت ( ) اAnahit  ارمنی ها دارد. نام ُمکوش اشاره به ُمکی  که در زبان روسی به (

  باشد.می معنای تراوت( فّر ) و نشان زنخدای آبها و باران است.  پيامد مهر ورزی خدای آب، سرسبزی و خّرمی

ده، سرچشمه، آفريننده يا سرشت است، ی شيره، بُن دای " ارکه" = " ارغه" گرفته شده و به معن* ( ارگ از واژه 
ی سيم= سيم ارگ = سيم ارغ که در شاهنامه به سيمرغ تبد يل شده است. همچنين در دانش امروز  ماه = سرچشمه

  ماه، نماد سيم " نقره" و خورشيد، نماد زر " طال " را دارد)  

ن بر باورهای، ماه و مهرپرستی، استوار ی اين مردماشهی ششم پس از تاريخ مسيحی رفتار، کردار و انديتا سده
ی پرستش = پيرامون چيزی ايستادن شوند. ( واژهبوده، سپس در زير خشم ستمکاران کليسای مسيحی سرکوب می
 ی، عبادت = اقرار به بندگی، ندارد)= خود شاد کردن است و هيچ همسانی و برابری با مفهوم کلمه

شوند، ولی ارزشهای اين بينش که بر بُن نگری و مادی وز پذيرفته نمیها در دانش امردرست است که اين باور
ی مردم ساالری هستند. کمترين ارزش اين نگرش يا دين پافشاری بر ی انديشهنگری نهاده شدند،  سامان دهنده

)، آب ن زمين (ارميتیآزادگی و آزادی انسان است. انسان که از درخت همه تخمه در جهان کاشته شده، با خدايا
ی (آناهيد)، باد ( رام)، آتش ( مهر)، آميخته شده، همگوهر خدايان است. در اين باور هيچ چيز به خواست و اراده 

ای از نيست. هر پديده ی الهی ساخته نشده است و به " خالق هللا" بدهکارشود، هيچ کس از ارادهکسی " خلق" نمی
نه: سيم ارگ (ماه)  که مادر خور( خدای مهر) است، از گردش خود در شود). نموه میرويد( آفريدی ديگری میپديده

شود. برتری اين آفريند، گردش فلک( ستارگان) از نيرو يا مهر خدای باد  آفريده میآسمان، باد( راميار) را می
در اسالم، هللا  با  شود،انجام نمیی خدايی در اين است که دراين جا هيچ جنبشی به ارادهانديشه از دينهای ابراهيمی 

ی هر پديده را در درون و بُن همان پديده کند. در اين فرهنگ ريشه ی خود هر چيزی را از هيچ " خلق" میاراده
  شود نه در نيرويی  برون  و جدا از آن پديده.جستجو می

  رد پای گويشهای پهلوی در اروپا-٣.۵

توان سر نهاد اين دان آريايی همسانی دارند ولی نمیردار شان، با خداونبرخی از خدايان يونان، در بخشی از ک
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ای آشگار و نگاشته شده هستند که با آمدن دين مسيحی از باور همسانی را پی گيری کرد. خدايان يونان بنيان فلسفه
 اند، پيکران باختهمردم بيرون رفتند.  خدايان آريايی هزاران سال در زير سرکوب و ستم دشمنان بيگان و خودی ج

ی آنها بارها به جادوی اهريمنی دگرگون شده است. هرآنچه از اين فرهنگ هم که در دوران ساسانيان برجای مانده
دگرگون نشده بود، با آمدن اسالم، به کوشش تازيان و اسالم زدگان و به خواست هللا، به نابودی کشيده يا با خشم 

يا واژگون نوشته شده، دشوار است.  ولی روان اين فرهنگ زی که نوشته نشده، آلوده شد. پی بردن به چياسالمی  
ها و داستانها در کردار تغيير جستجو کرد، حتا اگر آن واژه ها  و داستانهای مردمیتوان در درون، بُن واژهرا می

   کرده باشند. 

ويش مردمان ايران  د را دارند تا در گهای اوستايی (پهلوی) در گويش اروپايی ها بيشتر کارکرد درست خوواژه
  ها با الفبای عربی ناممکن است. زمين.  به ويژه که نوشتن به خط اوستايی فراموش شده و خواندن درست واژه

( فرانسه) =  فرش( فارسی) همه از واژه ی( فرشکرد =   frais( آلمانی) =  frisch( انگليسی) =  freshنمونه: 
شود. اگر بگوييم که ست و در اروپا نيز به همان معنی  بکار برده میکردن) گرفته شده ا فرش +  کرد =  نو، تازه

  خواسته است. آرزوی زرتشت" فرشکرد" بوده، برای روشن شدن سخن، بايد افزود که او نو کردن جهان را می 

شوار الم زدگان، بسيار دهای فرهنگ آريايی دراروپا، از سوی فارسی زبانها به ويژه اساين است که جستجوی نشانه
دانيم ها، وجود دارد ولی ما نمیهايی، از فرهنگ کهن ما در فرهنگ امروز اروپايیدانيم که نشانه است. زيرا ما می

جوييم. افزونتر از اين کاستی، روند کليسای مسيحی است که نزديک به دو هزار سال براروپا حکومت چه چيز را می
آغاز تا انجام در زير فرمان" پدرآسمانی" باشد و کمتر به زنده ماندن است که همه چيز از کند. کليسا خواهان آن می

فی که در کردار،  کليسا با متوليان اسالم دارد، دراين است که کليسا، بر خالف  باور ديگری دلخوش است.  اختال
  يند.بترسد و هستی خود را در نيستی آنها نمیاسالم، از وجود خدايان ديگر نمی

پژوهش کرد. خدايان روم، به ويژه پس از  توان به آسانی در مورد خدايان کهن رومی روز هم میاين است که ام
آمدن باور ميترا پرستی در اروپا، با خدايان آريايی همسانی بسياری پيدا کردند. گرچه خدايان روم نامهايی چون 

ی بودند که در سرزمينهای ايران و هم نماد ستارگان ديانا، نپتون، مارس و ونوس داشتند  ولی همگی هم سان
های از ايران رانده شده، هم زمان با آغاز دين مسيحی، وارد روم شده بودند و تا گسترش شدند.  ميترا يیستايش می

ها نفوذ چشم گيری داشتند. دين مسيحی، که نوسازی دين يهودی بدون خشم و دين مسيحی، بر سامان باور رومی
ن بينی استواری برای سامان کشور داری نداشت. اين بود که پس از چندی دين مسيحی با ديگران بود، يک جهاآزار 

ها درون آنها هم برای ای نمايان شد. نيايشگاهای روم به کليسا و تنديسنهاد و شيوهای ميترايی در سيمای دين تازه
ر خالف يهوه، خدای يهوديها، چون دند. خدايان تازه بخدايان تازه وارد( پدر، پسر، روح مقدس، ماريا) دگرگون ش

  ی انسانی بودند.و آريايی همسان انسان و با چهرهخدايان رومی 

های ها، ستايشها، بزرگداشتشد. جشناين بود که پدر آسمانی از شادی مرمان شاد و از رنج آنها اندوهگين می
توانست که سامان  ها ی آسمانی اندک بود و نمیهی  کليسا از پديدهديرين را برای مسيح نو وارد برگزيدند. البته آگا

مسيحی، کليسا جشن زاد روز خورشيد يا زاد روزمهر  ٣۵۴گردش ماه و ستارگان را بدرستی شناسايی کند. در سال 
ن گزيند. اين روز که خورشيد از زميد سامبر) را، برای جشن زاد روز عيسی بر می ٢۵( ماه دهم، آغاز دی، 

رود که در نخستين بار زرتشت، راه و روند خورشيد، شود. گمان میدارد دوباره زاده می دورترين فاصله را
های جشنهای عيد پاک که با جشن های نوروز درازترين و کوتاه ترين شب و روز، را شناسايی کرده است. شيوه

بينيم که هنوز، کمی بررسی کنيم، می ها  را در اروپااهی آيين ايرانيان هستند.  اگر نام مهمآهنگی دارند، بازگو کننده
بر=  -مبر=هفتم، اوکتو -. در زبان ال تين معنای سپتااندی پيشين را در خود نگه داشتهها ، رد پای انديشهدر بُن واژه
ی در سالنمای مهر، آبان، آذر و دی برابر هستند، ول هایمبر= دهم است، که با ماه -مبر= نهم و د سا -هشتم، نوا

  ها ی، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم هستند.يی اينها نام ماهاروپا

ی آريايی ها همسانی دارند. برای در بيشتر گويشهای اروپا، نام روزهای هفته  با برخی از هفت نام  روزهای هفته
  کنيم. آلمانی برانداز می ساده نشان دادن اين همآهنگی، نام برخی از روزهای هفته را در انگيسی و برخی را در

=   Sun-day= کيوان، فرخ روز)، ( Satur- dayبه انگليسی روزهای شنبه، يک شنبه، دو شنبه و سه شنبه:(
شوند. به آلمانی روزهای  =  بهرام روز)، ناميده می  Tues -day= روز ماه)، ( Mon - dayخور، روز مهر)، (

= روز Frei-tag باد = روز رام، راميار)، (= روز خدای ابر و  Donners-tagپنج شنبه وآدينه به آلمانی: (
  شود.افرديت =  ونوس= ناهيد = زهره= آدينه) خوانده می

های فرهنگ نياکان ما بيشتر دراروپا، با پيوند به در اين ياد داشت خيلی کوتاه و فشرده نشان داده شد که واژه
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ه، پيش از آغاز به کار، نياز به خرد و بررسی در اين زمين شوند. پژوهش وی آنها، يافت میسرشت و سرچشمه 
های نادرست، که در درازای ی پژوهنده فراهم شود. خرد کاردان در کنار پيشداورینيرويی دارد که بايد درانديشه

خ، با های تاريشود. نه تنها نوشتهاند، روينده و زاينده نمیها، آگاهبود وجهان بينی ما را آلوده کردههزاره
اند، بلکه آکاهبود و برداشت هر کس، با جهان های فرمانروايان زور ورز، پوشيده و تاريک شدهروغخودپرستی و د

های کهن را ندارد. تنها بينی زمان و مکان آميخته شده است، به درستی توانايی شکافتن و شناسايی انديشه
سنجش خود راهمگام و همسان همان  ند، که نخست ابزار های ديرين را رد يابی کنتوانند انديشهپژوهشگرانی می

ارزشهايی بسازند که در فرهنگ ديرين بوده است. اين گام به سخن آسان است ولی در کردار بسيار دشوار. چون 
شناسد ارزشيابی کند. اين مشکل را  تواند ازرشهايی را که نمیشناسد و نمیجويد که نمی هايی را میپژوهشگر پديده

  بايی سروده است:ی بلخی بدرستی و زيمولو

  از  د رون  من  نجست  اسرار  من   هر کسی از  ظّن  خود  شد  يار  من  

  ليک چشم و گوش را آن نور نيست    ی  من  دور  نيستسّر من  از  ناله 

    ليک کس را د يد جان دستور نيست    تن ز جان و جان ز تن مستور نيست

 ...  

  ها ی   ما   دريدپرده   ها يش پرده    بريد نی  حريف است هر که از ياری

ای بايد از درون، از ديدگاه همان پديده به پديده کند. برای شناخت هر پديدهاو هم به درد و هم به درمان اشاره می
های هزار ساله جدا نگاه کرد. " جان" با تن پنهان نگشته است، برای شناخت "جان"، بايد منش خود را از آلودگی

  انديشه پاره شوند.  های تاريک ديدگاهگ راستان پرده( بريد)، تا با آهنکرد

  

  MarduAnahid@yahoo.de       گان: دگاه خواننديافت باز تاب از ديدر

  

  نوشتارهای سود بخش در اين جستار

  

  تا و دين زرتشتستار در باره ئ اوسج /  1  /
  اوستا از ديدگاه هنرنو

  نوشته دکتر محمد مقدم
  به کوشش فيروز شيروانلو 

  شاهنشاهی   ٢۵٣٧تير ماه 
  

/ 2  / MYTHOLOGIE 
Eine illustriete Weltgeschichte 

 Richard Cavendish und Trevor O. Ling 
ISBN ٩٣٣٣-٣۶۶-٧-٠٩  

/ 3  / Die Welt der Skyten, Bucher Report 
Ein antikes Reitervolk in neuer Sicht 

von Renate Roller 
ISBN ٣-۴٠۵-١٢٢۶١٩٨٠ ,٩-١ by Verlag C.J.Bucher 

/ 4  / Es kuendet Dareios der Koenig.. 
Heidemarie Koch - Mainz, von Zabern ١٩٩٢ 

ISBN  ٨٠-٣۵١٣-٣۴٠-٧ 
Sonderausgabe ISBN  ٨٠-٣۵١٩٣-٣۴-٧ 
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١۵۶٨-٢١ 
/ 6  / Fruehe Hochkulturen, ١٩٩٧ 

Aegypten - Sumerer - Assyrer - Babyloner 
Hethiter - Minoet - phoeniker - Perser 

/ 7  / Brockhaus Bibliothek - die Weltgeschichte 
Henri Stierlin 

Die Welt der Perser 
ISBN ٠٠٨-٨١١٢-٣۶-١٩٨٠ ,٠ 
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