
  دين در زمان ھخامنشیان

خوبي به توان به جمشید، مي شده در تخت مانده و يافت ھاي باقي ھا و حجاري نوشته با مطالعه سنگ  
چرا كه صاحبان و دستوردھندگان ساختمان اين بنا، بر تمام. باورھا و اعتقادات سران ھخامنشي پي برد  

چیز به حد كمال از آب درآيد و بدين خاطر است كه اند تا ھمه جزيیات ساختمان اين بنا نظارت داشته  
كنیم كه چه از نظر ساختماني، چه از نظر ترسیم تصويرھاي برجسته و چه از نظر مشاھده مي  

  شده تا يكي از میان ھا طرح و نقشه ارائه ده. كار رفته است ھا دقت بسیار زيادي به شدن كتیبه نوشته
اند و بدين خاطر  انتخاب كرده نوشته  شده تا يكي را براي نوشتن سنگ ھا متن نوشته آنھا انتخاب و ده  

العاده زيادي را  و ھنر فوق جمشید، تفكر، انديشه و دقت و ظرافت و فن است كه در ساختمان تخت  
كنیم مشاھده مي

 

 
  

جمشید خط فكري دارد و فرھنگي كه بر ھنر ھخامنشیان القولند كه تخت شناسان متفق ھمه باستان  
ھاي آل ھا و باورھا و ايده و از اعتقادات و رسوم و سنن و خواست. حاكم است، كامال ايراني است  

كننده آرزوھا و اعتقادات آنان است گیرشمن در مورد مذھب گیرد و بیان ھخامنشیان سرچشمه مي  
 ھخامنشي اعتقاد دارد كه درست است كه در دوران ھخامنشي كیش زردشتي در اكثر مناطق ايران

 پراكنده شده بوده و اكثر مردم ايران كیش زرتشتي داشتند، ولي به نظر او، شاھان ھخامنشي زرتشتي
شناسان از جمله خود پروفسور گیرشمن باور دارند كه كوروش بنیانگذار كه ھمه باستان در حالي! اند نبوده  

 سلسله ھخامنشي، با ايجاد اتفاق و اتحاد مابین قوم خود و ديگر ملل ساكن در ايران توانسته است كه
راحتي و در مدتي كم نیرويي بسیار عظیم جمع نموده و به كشورھاي مجاور حمله كند و آنھا را به  

تصرف خود درآورده و با ھم متحد كند، و اين ممكن نبوده مگر اينكه وي داراي ايدئولوژي بوده خوبي به به  
كه اين ھمه سرباز، جان خود را در كف طوري  به نظر مردم و سربازان او مورد احترام و مقدس باشد، كه به  

كه اگر به قول گیرشمن اكثريت ملت ايران نھاده در خدمت او درآيند و در راه آرمان او بجنگند در حالي  
اند كه در خدمت اين شاھان كافر قرار گیرند و براي پیروزي او ، از اند، چگونه حاضر شده زرتشتي نبوده  

كامال مسلم است كه ھمه سران كشورھا در طول تاريخ كه از میان. گذشتگي نشان دھند خود جان  
فلسفه. اند اند، ناگزير پیرو مذھب اكثريت ھمان اجتماع بوده مردم برخواسته و به حكومت رسیده  

تواند براي ناسیونالیستي براي دفاع از كشور ھمیشه توانسته است مورد استفاده قرار گیرد، ولي نمي  
شمول الزم است تا ملتي را براي فداكاري و اي جھان كار برده شود و فلسفه تصرف كشورھاي ديگر به  

ھاي جمشید و بررسي آثار و كتیبه جانفشاني براي تصرف كشورھاي ديگر آماده سازد با مشاھده تخت  
نويسان مانده از دوران ھخامنشي و آنچه كه عنوان عملكرد آنان در تاريخ ثبت شده است و تاريخ باقي  

رسیم كه اين شاھان به مانده است، بدين نتیجه مي يوناني نوشته، يا در كتاب تورات و عھد عتیق باقي  
نظر به داليل مشروحه زير، اين شاھان به. اصولي كه جزيیات آن در اين بخش خواھد آمد، اعتقاد داشتند  

توان تمام اعمال و رفتار آنان را مطابق با دستورات اين دين ھرچند كه نمي. نگارنده، زرتشتي بودند  
ستايم نويسند مي اند و مي  خود را با نام خدا شروع كرده نوشته دانست ھخامنشیان ھمیشه سنگ  

پادشاه كرد، كه) مرا(اھورامزدا را كه اين زمین را آفريد، كه آن آسمان را آفريد، كه اين مردم را آفريد، كه   
دنبال نام او، كارھا و اند و به دانسته و اھورامزدا را آفريننده ھمه چیز مي… شادي را آفريد و غیره   

اند، به خواست و دست آورده كردند كه آنچه كه به آوردند و در پايان نیز ذكر مي ھاي خود را مي پیروزي  
مثال در كتیبه بیستون.  آنھا عمر طوالني و عزت دھد خواھند كه به ياري او بوده و از اھورامزدا مي  

( ياري آمده است، به)) ياري((و )) خواست((نزديك به پنجاه بار نام اھورامزدا ھمراه دو كلمه ) بھستان  
دھند كه آنان وضوح نشان مي و به اھورامزدا، به خواست اھورامزدا اين كار يا آن عمل انجام گرفت،  

اينكه بعضي. كردند يكتاپرست بوده و موفقیتھاي خود را نتیجه كمك خداوند دانسته و تنھا او را شكر مي  
ھايي كه در بابل، يا فلسطین يا مصر يافت شده، آنان از نوشته در سنگ: نويسند  شناسان مي از باستان  

اند، از آزادانديشي و آزادمنشي خوبي و با احترام ياد كرده ھا و خدايان مقدس بین ملل ديگر نیز به بت  

Page 1 of 3.Old Persian (Aryan) - (The Circle of Ancient Iranian Studies - CAIS)©

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\mad-hakha\articles-1\48.htm



وجه از ھیچ باشد و به اند، مي ايشان و احترامي كه براي ملل ديگر و درنتیجه براي مقدسات آنھا قايل بوده  
دانیم كه اشوزرتشت يكي از نخستین پیامبراني كاھد مي نمي) اھورامزدا(اعتقاد ايشان به خداي يكتا   

 است كه در تاريخ از او نام برده شده و ايرانیان يكي از نخستین خداشناسان عالم ھستند، خداي
در گاتاھا در عین حال زرتشتیان. زرتشت اھورامزدا نام دارد كه آفريننده كل ھستي شناخته شده است  

فرشتگاني ھستند كه اھورامزدا آنھا را براي اداره ونیز مانند ساير اديان اعتقاد دارند كه در درگاه خداوند   
شوند و آناھیتا و مھر و سروش نامیده مي)) ايزدان((ھاي خود آفريده است كه  پاسداري بخشي از آفريده  

نام خداي ھخامنشیان نیز ھمانند زرتشتیان اھورامزدا بوده و در تمام. باشند از بزرگترين ايزدان مي  
دانند و در ضمن از چیز در جھان مي نامند و او را آفريننده ھمه ھا خداي خود را بدين نام مي نوشته سنگ  

 ايزداني مانند ارت و آناھیتا نیز به كرات ياد شده است در كیش زرتشتي راستي بسیار ستوده شده
و بدين حقیقت بزرگ اشاره شده كه راستي، پايه و اساس رستگاري بشر و دروغ سرچشمه ھمه است،  
جمشید نیز داريوش از اھورامزدا اي در تخت در كتیبه) بندھاي متعدد گاتاھا(ھاست  ھا و پلیدي بدي  
دور نگه دارد، وي نیز اعتقاد دارد كه دروغ و)) دروغ((خواھد كه كشور او را از جنگ و خشكسالي و  مي  

نوشته تواند به اندازه جنگ و خشكسالي به كشور آسیب برساند يا در سنگ انتشار آن در جامعه مي  
دار، ھر كس  خود را سخت از دروغ دور نگاه تو كه پس از من شاه خواھي شد،: نويسد ستون مي بي  

  بايد دروغ را از آن مرز و بخواھد بناي استقالل مملكت و سعادت ملتش را بر اساس نیكي استوار نمايد،
 بوم از ريشه براندازد و راستي را به جاي آن استوار نمايد ھخامنشیان مانند زرتشتیان به بقاي روح

توانستند اجساد خود كردن را از مصريان آموخته بودند و مي اعتقاد داشتند و با وصفي كه طريقه مومیايي  
.اند را مومیايي نمايند تا باقي بماند، خواستار آن نبودند و جسدشان را در قبر گذاشته و به خاك سپرده  

شود شرطي انسان ابدي مي  بقاي روح را باور نداشته و معتقد بودند كه به كه مصريان آن زمان، درحالي  
در آن زمان ھنوز. كه جسم او مومیايي شده و در محل بسیار امني مثل اھرام يا مصطبه گذاشته شود  

ھاي متعددي دانند، خدانشناس بودند و بت دانستند و مي تر از ما مي يونانیان كه خود را خیلي متمدن  
سال 2500در . كردند پرستیدند كه ھركدام از آنھا را مظھر آفرينش بخشي از جھان طبیعت تصور مي مي  

طور كلي اكثر مردم اروپا ھنوز در قبل ھنوز دولت روم وجود نداشته و ملت آلمان و فرانسه و انگلیس و به  
كردند و تنھا ايرانیان و بردند و يا در مرحله شروع دوره كشاورزي سیر مي سر مي مرحله چادرنشیني به  

كردن قوم يھود به خداي واحد ايمان داشته و يكتاپرست بودند در مذھب اشوزرتشت، شادبودن و شادي  
ھا، خوردن و اصراف و ھدردادن آفريده شود و غم و غصه نوعي شكرگذاري به درگاه خداوند محسوب مي  

باستان، ھرساله حدود شصت روز را جشن مردم ايران. آيد حساب مي نوعي ناشكري و ناسپاسي به  
ھر روز اسمي. پرداختند داشتند كه ضمن ستايش اھورامزدا به بذل و بخشش و جشن و شادي مي  

داشتند كه)) چھره گھنبار((شش . گرفتند شد، جشن مي داشت كه وقتي آن روزھا با نام ماه برابر مي  
ھاي مھم عالم را ھركدام پنج روز بود و عقیده بر اين بود كه خداوند به ھر چھره گھنبار يكي از بخش  

جشن نوروز و مھرگان و سده كه از بزرگترين. كردند گرفتند و خیرات مي آفريده است و جشن مي  
اي كردند به ھر بھانه خالصه ايرانیان سعي مي. شد جشنھاي ملي و مذھبي بود نیز جشن گرفته مي  

كردن، ھخامنشیان نیز براي شادي و شادي. كه شده روزگار را به شادي و شكرگذاري سپري نمايند  
ھاي خود، اھورامزدا را به خاطر آفرينش شادي ستايش كرده ارزش زيادي قائل بوده و تقريبا در تمام كتیبه  

گويند مسأله اخالق و وظیفه انسان در رعايت اصول اخالقي، در دين زرتشت بسیار و خدا را شكر مي  
دانند و گاتاھا، كه او را معلم بزرگ اخالق و اولین و بارزترين مبلغ آن مي طوري سفارش شده است، به  

ترين اصول اخالقي كه اشوزرتشت رعايت دقیق اين اصول را از كتاب مقدس زرتشتیان پر است از متعالي  
سازي معني وجدان است و كار دين وجدان اي است اوستايي و به انسان خواستار شده است دين، كلمه  

سازي است ھرودوت بندي انسان به اصول اخالقي و بنابراين، كار وجدان؛ انسان است و وجدان يعني پاي  
 و كتزياس و گزنفون، ھرسه ، كوروش را از جھت داشتن نیروھاي سیاست و جوانمردي و درستي و

شناسان ھم عقیده دارند كه باستان. اند ھاي مختلف ستوده گونه خصوص آزادمنشي به مردانگي و به  
مرد بود، و با داشتن القاب و عناوين كرد و در رفتار آزاده كوروش ھمه مردم جھان را به يك چشم نگاه مي  

دھد كه شاھان ھخامنشي به رعايت اصول اخالقي، بسیار تاريخ نشان مي. است شديدا مخالف بوده  
گیرشمن در كتاب. اند بند بوده اند، پاي ھايي كه در دوران حكومت خود بسته معتقد بوده و به تمام پیمان  

دنبال گسترش عدل و انصاف بوده و نه تنھا با پیشروي خود خود، متذكر شده كه شاھان ھخامنشي به  
اند، بلكه به پیشرفت و گسترش تمدن و فرھنگ در جھان بسیار كمك در جھان تمدني را نابود نكرده  

ھاي ھخامنشیان نیز با تكیه بر كتیبه)) از زبان داريوش((كخ در كتاب خود با نام  پروفسور ماري. اند نموده  
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اند در دين زرتشت، آزادي عقیده و انتخاب بندي ايشان را به اصول اخالق و انسانیت بسیار ستوده پاي  
فرمايد ھر مرد و زن حق دارد خود راه مي)) گاتاھا((كه در  طوري راه، بسیار محترم شمرده شده است، به  

 خويش را برگزيند و خداوند به انسان نیروي اراده بخشیده است تا ھر كس برحسب اراده خويش رفتار
دھد كه ھخامنشیان داراي ايدئولوژي بسیار قوي بوده و بدان عمل نمايد تاريخ نیز گواھي مي  

  سال بر بیش از نیمي از وسي از طرفي بسیار آزادانديش بودند و با وصفي كه مدت دويست نمودند، مي
در زمان. راندند، ھرگز باورھاي خود و حتي خط و زبان خود را بر آنان تحمیل نكردند مردم جھان فرمان مي  

گذاشتند و فقط بعضي ھخامنشیان آنان تمام ملل تابعه خود را در پیروي از باورھاي خويش آزاد مي  
كرد و با اعتقادات آنان بسیار مغاير بوده، در سراسر نظر آنھا بسیار غیرانساني جلوه مي كارھايي را كه به  

نام رسم بر اين بود كه والدين براي خشنودي بت بزرگ به)) كارتاژ((امپراتوري خود ممنوع كردند، مثال در   
(( سوزاندند يا در سوريه كودكان را در راه بت فرزندان خود را روي دستھاي بت گذاشته مي)) مولوخ  

(( كردند، در مصر و بابل نیز مردم بنا به باورھاي خود، فرزندان خود را قرباني قرباني مي)) ملكارت  
  كه ھخامنشیان اين نوع كارھا را در سراسر امپراتوري خود ممنوع اعالم نمودند با حمله نمودند، مي

ھاي قديم از بین رفت و نه ھخامنشیان به كشورھاي مختلف و تصرف آن كشورھا نه تمدني از تمدن  
طراز آنھا پس زيستند كه شاھان ھم كه ھخامنشیان در زماني مي درحالي. ملتي به نابودي كشیده شد  

كردند كه آن شھرھا را ويران كرده و ھزاران نفر را از دم تیغ از حمله به كشورھاي ديگر افتخار مي  
ھا و ھا و گوش اند، و يا دست ھا ساخته اند و از سرھا تپه گذراندند و حتي به حیوانات نیز رحم نكرده  

كه ھمیشه ھخامنشیان به اين نكته افتخار دارند كه پس از تصرف درحالي. اند ھا را قطع كرده بیني  
اند كه به كسي آزار برسانند و اند و به سربازان خود اجازه نداده كشوري، به مردم آن كشور آزادي داده  

اند كه عدل و داد را در آن كشورھا برقرار نمايند و میراث فرھنگي كشورھاي ديگر را ارج سعي كرده  
علت اين سبب نیست كه به بي. بردند نھادند و امنیت و توسعه بازرگاني با آنھا را به ارمغان مي مي  

ثبت ترين افراد به ھاي مقدس عھد عتیق جزو مقدس ھا، نام شاھان ھخامنشي در كتاب رفتاري خوش  
اند رسیده است و ملت يھود كوروش را تا حد مسیح و كمربسته خدا باال برده

source: 

http://www.jahanayandeh.net/nuk/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10 

Historical Site of Mirhadi Hoseini 

http://m-hosseini.ir 

  

Page 3 of 3.Old Persian (Aryan) - (The Circle of Ancient Iranian Studies - CAIS)©

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\mad-hakha\articles-1\48.htm


