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 نظری به اخالق و آداب و رسوم ایرانیان عصر ھخامنشی

  غالمعلی امیربھرامی

  ٢شماره  -  ١٣٨١بھار » پیشینه 

..................................................  

. و صفات و آداب و رسوم ایرانیان عصر ھخامنشی دردست است بیشتر از منابع غربی است آنچه دربارهء اخالق

کردند با  اند و از آنھا تحت عنوان بربر یاد می ای به ایران و ایرانی نداشته نگاران رومی و یونانی با آنکه چندان عالقه تاریخ

جا از گفتار نیک،پندار نیک و کردار  ھمه.یرانیان باشندتوانستند منکر سجایای اخالقی و صفات پسندیدهء ا حال نمی  این

  .شود صحبت می  ھمه از بیگانگی ایرانیان از دروغ یا دروج.سخن رفته است  نیک

ای از خصال نیکو و آداب و رسوم نیکان سرفراز خود  مختلف،شمه  گیری از منابع نگارنده قصد دارد تا در این مختصر با بھره

  .را ذکر نماید

گویی را  دروغ.سوارکاری،تیراندازی و راستگویی.آموختند سالگی سه چیز می ٢٠تا۵یان به اطفال خود از سن ایران

زیرا معتقد .دانستند ترین معایب می داری را زشت قرض  پس از آن.رود دروغگو به دوزخ می.دانستند ترتیب عیب می بدین

آموختند که دروغ نگویند،وام  آموزگاران به کودکان می مغان و.بودند که فرد مقروض مجبور است ھمواره دروغ بگوید

خواره و  بدارند،وفادار و مردم دوست باشند،می  میھن و پادشاه خود را دوست.نستانند، بدکاری و ستمگری روا مدارند

و رودھا قضای دادند که در معابر آب دھن نیفکنند،در آبھا  به آنان یاد می.شکمباره و گدامنش و ژنده و چرکین بار نیایند

بنا به گفتهء ھرودوت .به اندازه بخورند و بنوشند،احترام پدر و مادر را نگاه دارند.حاجت ننمایند و در معابر چیزی نخورند

باشد حتما آن فرزند از تخمه آن   ای روی داده پدر و مادر خود را نکشته است و اگر چنین حادثه  حال ھیچ پارسی تا به

  ١.اید پدر و مادر و پیران خاندان را احترام کنندآنھا ب.پدر نبوده است

پارسیان روز تولدشان را بیش .شد وارد دستهء سپاھان می  سالگی ٢٠یافت در  جوان پارسی چون بدینسان پرورش می

گویا آنھا پیش از آنکه دست به .پختند در این روز بیشتر از سایر روزھا غذا می.داشتند از ھر روز دیگر محترم می

  .روز نخورند بیش از یک وعدهء کامل در شبانه  بزنند قانونی داشتند که به موجب آن،آنان را موظف می کرد که  گیریجھان

  چه عقیده داشتند که زیاد خوردن.بیاورند تا مبادا زیاد بخورند  معموال عادت نداشتند دیگ غذا را شب ھنگام برسر سفره

  ٢.رساند تن آدمیان را گزند می

به عبارتی غذایی که .غذای اصلی کم و غذاھای فرعی و مخلفات زیاد بود.و غذا خوردن آدابی داشتسفره چیدن 

نوشیدنی سر سفره آب بود و ھیچگاه از مسکرات در . گویند در میان پارسیان طرفداران زیادی داشت امروز دسر می

شیرینی ھمراه  ای روزانهء جوانان نان و نانغذ. زیرا احترام خاصی برای سفره قائل بودند.کردند استفاده نمی  سر سفره

گوشت گوسفند،گاو،بز،و مرغ ھم از .شد می  غذای اصلی مردم نان بود که معموال به دست زنان تھیه. با آب و نمک بود
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که بیشتر به صورت کباب .شد ایرانیان بود و در مواقع ضروری گوشت شتر،اسب و خر نیز مصرف می  غذاھای عادی

  ٣.شد مسافرت مصرف می  آورند که بیشتر در موقع گوشت را به صورت کیک در می  ھیگا.شد صرف می

پارسیان عالقهء .کبک و غاز و ماھیھای گوناگون آراسته بودسفرهء بزرگان به خوراکھای رنگین چون گوشت گوزن و گراز،

خوار  بود که خارجیان به تمسخر آنھا را پسته  دلبستگی آنان به پسته چندان.خواری داشتند شدیدی به گیاه

 ۴.نامیدند می

ت پھلوانی بزرگترین سرگرمی پارسیان شکار،تمرینھای جنگی،بازی، رقص و پایکوبی و آوازخوانی،نوازندگی،و مسابقا

ای مواجب  ھخامنشی به شکارگران حرفه  شکار به قدری در میان پارسیان دارای اھمیت بود که دولت. بود

  ۵.پرداخت می

ترین ملل عالم است و تمام مظاھر حیاتی او  از اخالقی  ھای خیرخواھانه و مردمی و بردبارانه و پرشکیب ملتی که جنبه

ینندهء آن است به نوعی با تار و پود ھستی پیوند یافته که با ھر ذره از عناصر مملو از مھر و لطف به آفرینش و آفر

گریھای بعضی از اقوام بدوی  خشونتھا و وحشی.شود دھد و با ھر زیر و بمی ھماھنگ می نشان می  کائنات سازگاری

اند، در پارسیان عصر ھخامنشی  هاند و کله منارھا ساخت اند،چشمھا کنده بیگانه زبانھا بریده  رویی با مردم که در روبه

به خاطر حفظ منافع   خوریم آن رحمیھایی بر می سالهء ھخامنشیان به خشونت و بی ٢٢٠و اگر در تاریخ .وجود ندارد

  ۶.دولت و مردم بوده است
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