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  :تصويرشرح 
  نگاره غلبه شاپور يكم ساساني بركيليكيه، تنگ چوگان بخشي از سنگ

م اسب او لگدمال شده و مردي در زير س. اند نظام شاپور در پشت سر او ايستاده سپاهيان سواره
پور م جنگي به شاديگران در حال حمل و تسليم غنائ. مرد ديگري در حال تضرع و استغاثه است

  .رستم از به آتش كشيدن خانه همين مردم ياد كرده است شاپور در كتيبه خود در نقش. هستند
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 يايسجا بسط و شرح در زيغلوآم يها كتاب از يعيوس حجم ر،ياخ يها سال در نكهيا به توجه با
 و تيمحدود چيه بدون سميفاش و ينژادپرست با توأم و يافراط يها ييگرا يمل زين و كورش ياليخ

 يايسجا از توان يم چرا كه است سؤال يجا نگارنده يبرا شود، يم و شده منتشر يا بازدارنده
 ديبا يم ليدل چه به و چرا گفت؟ سخن يبشر يها رنج از توان ينم اما راند، سخن ستمگران ساختگي

 كه اختس يكسان يبرا اغواگرانه يبايز يها نقاب ،يبشر يها رنج انگاشتن دهيناد متيق به
 گمان به ؟اند ها شده كشي از توده و امروزه نيز دستمايه بهره زدند رقم انسان يبرا زجرآور يروزگار
  .است يبشر انيپا يب يها رنج از گريد يكي خود ،يبشر يها رنج انتشار تيممنوع نگارنده،
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  1393م هفتويرايش /  1391ويرايش نخست 
  )االنتشار و در انتظار چاپ ممنوع(

  
  همه حقوق محفوظ

  تهران 13145-355نشاني صندوق پستي 
  )21( 44176110تلفن 
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 و دهيكش رنج مردمو ديگر جوامع بشري  نيزم رانيا نانيافتخارآفر
 با كهي گران سلطه نه و هستند آن تمدن و فرهنگ ياصل سازندگان

  .آوردند ارمغان به شكنج و رنج آنان يبرا بايز يشعارها و ها نام
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 يكشور چگونه در و داشت خواهند يسرنوشت چه ندهيآ يها نسل
 ما باره در آنان م؟يا كرده چه آنان يبرا ما كرد؟ خواهند يزندگ
  گفت؟ خواهند چه
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  درآمد
  
  

 يها رنج قبال در خود اطالعات و توان حد در كه است كس هر يانسان و ياجتماع ةفيوظ
 يروشنگر و مبارزه و مقابله يضدبشر عمل هرگونه و ها توده از يكش بهره و بيفر و يبشر
 موجب كه يتيرضا. است يضمن تيرضا اي و موافقت حكم در يتفاوت يب و سكوت. كند
  .شد خواهد يآت يها نسل به مظل و تيبشر به ظلم جامعه، يتباه

 ةشد يسازمانده گسترش قبال در تا داند يم خود فهيوظنيز  نگارندهبر همين اساس، 
 يِِنژادپرست و يستيوناليناس مقاصد يبرا كه اغواي عمومي و خيتار فيتحر و جهل و جعل

 جامان يساسان انيزرتشت و انيهخامنش ةسلط هيتوج يبرا و پرستانه كورش و اانگارنهيآر
 دستدر حد توان خود  دارد، سر در را ينينو ياستعمار ةسلط استقرار و بسط قصد و شود يم
 منافع تيرعا بدون و واهمه بدون ديبا يم را يخيتار يها تيواقع. بزند مبارزه و يروشنگر به
. نكرد يالپوشان و سانسور يطيشرا چيه تحت و يمتيق چيه به را آنها و كرد انيب آن اي نيا

 و نده،يآ و حال يها نسل اموختنين تجربه موجب يخيتار يها تيواقع هيتوج اي كردن انپنه
 فراهم را انسان شكنج و رنج و يتباه موجبات خيتار طول در كه شد خواهد آنچه تكرار
  .است كرده

 و شواهد انبوه بر يمتك و مستند يها يروشنگر نيا كه يكسان آلود خشم يها واكنش
 بسط يبرا يابزار را يشناس باستان و خيتار و دانند يم شيخو منافع خلم را يخيتار اسناد
 مانع نيكمتر توانند ينم تنها نه اند، كرده مردم انيم يپراكن نفرت و يبرترانگار جيترو و سلطه

 شتريب يها زهيانگ و ابرام موجب كه كنند، جاديا يانسان يواال هدف نيا راه در يديترد و
 بشمار عده نيا روحيه تهاجمي با ييآشنا يبرا ياول دست و متقن داسنا يحت و شد خواهند
 احساسات و يدل ساده يرو از كه يكسان با عده نيا انيم است الزم كه هرچند. رفت خواهند

  .شد قائل تفاوت اند، شده آنان يقربان شائبه يب
 ةفيوظ درك با و واهمه بدون شياعضا و افراد از يرتريكث عده كه يا جامعه

 يا جامعه بزند، يضدبشر اعمال قبال در يروشنگر و مقابله به دست شيخو يتماعاج
 و بهتر يها نسل تيترب و پرورش توان و بود خواهد آزادتر و آبادتر تر، سالم تر، يانسان

  .داشت خواهد را يكارآمدتر
 وقف را خود يزندگ از چقدر كه شود فرد هر شناخت يبرا يشاخص تواند يم نيا
  .است دهكر ها توده از يكش بهره با مبارزه
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  پيشگفتار
  
  

. كند يم حمل خود پشت بر است سال هزاران كه يرنج از خسته. است خسته انسان يها شانه
  .اند نشانده فشينح تن بر بايز يها نام با كه ييها زخم و ها انهيتاز از خسته

. اند آورده در زيمهم و وغي ريز به و اند دهيكش ريزنج به را انسان كه است سال هزاران
  .يغيتبل يقوا و بيفر با را امروز انسان و ،يحيتسل يقوا و زور با را روزيد انسان

 يزندگ بهبود يمدع كه يكس آن هر. كشد يم رنج جهان در انسان كه دير زمانيست
  .است افزوده او يها رنج و دردها بر تنها است، شده انسان

. است لهيوس بلكه ست،ين هدف من يبرا يباستان مطالعات و يرانيا يها پژوهش
 به بردن يپ و گذشته دوران در يبشر يها رنج و يانسان جوامع انسان، شناخت يبرا يا لهيوس

  .است كرده فراهم را او يزندگ در نياديبن راتييتغ موجبات كه يعوامل
 ساختن و يآموز تجربه يبرا ست،ين يفخرفروش يبرا انينيشيپ سرگذشت و خيتار

 و اطفال نديخوشا يبرا يا جغجغه يخيتار يدادهايرو و خيتار. است بهتر يا ندهيآ
 كهنه يها زخم عالج يبرا سوزنده يشترين بلكه ست،ين موهوم ييصدا به آنان كردن سرگرم
 نيا به و ،يخيتار دوره آن اي نيا به بجا اي جايب يها دنيبال يبرا يزيچ يباستان مطالعات. است

 »يآگاه« و »شناخت« به يابيدست يبرا يابزار يباستان مطالعات. ستين يخيتار تيشخص آن اي
 يبرا و يبشر يها رنج شناخت يبرا ،يبشر جوامع يها مشخصه شناخت يبرا يابزار. است

 از گرفتن درس يبرا يابزار. يآت يها نسل در انسان يزندگ طيشرا بهبود جهت در كوشش
 فينح يها شانه بر را يكمتر رنج انسان آن در كه يا ندهيآ. بهتر يا ندهيآ ساختن و ها گذشته
 يمقاومت با اما است، دهيخم يخيتار يها رنج نيسنگ بار ريز كه ييها شانه. كند حمل خود

  .دارد نگاه سرپا باشد كه يزحمت هر به را خود تا است دهيكوش رينظ يب
هاي تاريخي  از رنج هايي ها و مصداق نمونه» هاي بشري رنج«سلسله گفتارهاي كوتاه 

گيري مناسبات مدني جوامع باستان و غلبه  درآمدي بر شكل« كتاب آنچه است كه در بشر و
گراني كه انسان را به  ها بر اثر سلطه سلطه هايي از رنج انسان نمونه. نوشته شد» گري سلطه

  . اند كشي نگريسته براي بهره اليزال چشم منبعي
ميان رفتارها و كردارهاي كورش و هخامنشيان را از  هاي بشري ي رنجها بيشتر نمونه

اند كه  كساني بوده  آورترين زرتشتي انتخاب كردم؛ چرا كه آنان نه تنها جزو رنج ورزان و دين
زيادي پيرامون آنها  هايها و سده اخير، تبليغات و غلو انسان به خود ديده است، كه در دهه
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مبتني آرماني و اي  از آنان چهره گري د سلطهو براي مقاص به نارواييساخته و پرداخته شده و 
  ).بنگريد به پيوست دوم در پايان كتاب(است حقوق بشر ساخته شده انسانيت و بر صلح و 

 را زيچ همه كنند يم تصور كه ستندين يكسان ،ي كوتاهگفتارها سلسلهاين  مخاطب
و  التيتخ برابر در و كند يم مقاومت يآگاه برابر در ذهنشان كه يكسان آن دانند، يم

 يذهن كه يكسان. اند يآگاه يجستجو در كه هستند يكسان بلكه گردد؛ يم ميتسل القائات
 يها رنج از كه يكسان. دارند دهيپاش هم از يها نيجورچ و نشده حل يها پرسش از آكنده

  .كشند يم رنج او از مداوم يها يكش بهره از و انسان يخيتار
 دچاري ديتهدتطميع يا  چيه با فته، مصمم است ونگارنده در راهي كه در پيش گر

 ،خيتار از يبخش به كه بود دنخواه يكسان حال به ديمف هرگز و شد نخواهد بازگشت
 و يانسان شرف كهچرا . دكنن يم كسب آن از يمنفعت اي و دارند يزدگ ذوق با توأم يدلبستگ

. است يگريد زيچ هر هب يدلبستگ از تر تياهم با ندهيآ نسل سرنوشت و يبشر يها رنج
 عوامل نيتر ياصل از خود كه يمتنوع يها مرام ها و روش به يوابستگ و يدلبستگ بخصوص
  .اند بوده او از يكش بهره و انسان ريتحق و سركوب

 داديرو و تيشخص چيه اهيس چهره عامداً و عالماً هرگز اما كند، اشتباه ديشا قلماين 
نما  اي موهوم و مقدس رنج انسان را بخاطر هاله .كرد نخواهد ديسف ييناروا به را يخيتار

 و »يآگاه« از كه يكسان نديخوشا يبرا را گذشته تلخ يها تيواقع .ناديده نخواهد گرفت
 نيدروغ اما بايز لباس و كرد نخواهد يالپوشان زارند،يب »ها توده يخيتار يآگاه« از بخصوص

 خواهد ندهيآ نسل به انتيخ و قتيحق به انتيخ نكاريا كه چرا. كرد نخواهد آنان تن به
  .بود

 و اانگارانيآر به را خود قيعم يناخشنود و داند يم مغتنم را فرصت نگارنده
 كه را يشها نوشته از بخش آن كه دارد يم ابراز پرستاني و كورش پرستان باستانو  نژادگرايان

 از و كنند يم بازنشر گرانيد يامضا و نام جعل و دستكاري به با نند،يب يم خود منافع با مطابق
 .كنند يم استفادهسوء يپراكن نفرت و يافكن تفرقه و سميوناليناس و نژادپرستانه مقاصد يبرا آنها

اي نقد به ساحت كورش وارد نكند و تمامي رنج بشر  كه تمايل دارند هيچكس ذرهاين عده 
، بجاي هاي رنج هاي بشري با مجموعه نوشتهو مقابله  هاجهفداي يك تار موي او شود، در مو

ها و  ها و تهمت دست به يكسري رفتارها و واكنش پاسخي درخور و متكي به منابع،
كننده اين ادعاي  اينگونه اعمال به درستي اثبات. يازيدند بار و خشونت تهديدهاي ناپسند

ي و تهاجم يخواهان، روحيه و رويكرد و منش همچون همه تماميتنيز كه اينان  بودنگارنده 
 آزادي بيان هبنه تنها ، آورند بر زبان مينابردبارانه دارند و برخالف شعارهاي متداولي كه 

 ؛ كه حتيو منتقد، سازگاري و همزيستي ندارند حقوق بشر و تحمل مخالفبا و  مقيد نيستند
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روند كه ديگران پيش از آنان  اگر فرصت و قدرتش را به دست آورند، به همان راهي مي
  .دان رفته

 مردم به بلكه است، نبوده و ستين آن جبار پادشاهان به رانيا زيافتخارآم تيموجود
 شگفت يداريپا به. است بوده آنان دانش و اتيادب و هنر و فرهنگ درخشان يدستاوردها و
 كه يمردم. كند ماليپا را آنان تيهو است خواسته كه يكس آن هر قبال در آنان رينظ كم و
 از ياريبس سرسبد گل يهمدل و يهمبستگ در و اند ستهيز هم كنار در طيشرا نيتر سخت در

  .اند بوده جهان يكشورها
 

  يآباد اثيغ يمراد رضا
  1391 ماه تير

  
  
  
  
  
  

 از يناقص يها بخش ،يافراط انيگرا مذهب و انيگرا قوم از يبرخ كه شده دهيد :توضيحنكتة الزم به 
 برتر و مقاصد شبرديپ يبرا آن از و دهند يم نشر خود يها رسانه در را »يبشر يها رنج« كتاب
 »بشر نامه رنج« يكسان كه است ناپسند بسا. كنند يم سوءاستفاده گرانيد فروكوفتن و شيخو دانستن

 و صراحت به گريد بار ،يناخشنود و مخالفت ابراز ضمن نگارنده. كنند »بشر رنجاندن« مصروف را
 و ها شاخه و طلبانه يبرتر يها شيگرا انواع انيم يتفاوت نيكمتر او نظر از كه دارد يم اعالم يروشن

 اگر. اند زده بيآس بشر نوع به خود اندازه و حد در آنها همه و ندارد وجود سميفاش يها شاخك
 مطالعات كه بوده واضح و مشخص ليدل نيا به پرداخته، كمتر گرانيد يخيتار عيفجا انيب به نگارنده

 بوده آشنا آن داشته پنهان و شده فيتحر يها بخش با و ودهب باستان عصر يشناس رانيا نهيزم در او
 گرانيد از برتر را خود تعلقات و خود كه يكسان يهمگ بداند تا دارد اطالع اندازه نيا تا اما. است

 خود، يهست از ها انسان كردن ساقط و يبشر تمدن و فرهنگ يتباه در انگارند، يم و اند انگاشته
 اثبات يبرا »يبشر يها رنج« كتاب از پس،. اند بوده گريكدي از سبقت و جستن يشيپ حال در دائماً
  !ديستين گرانيد از برتر شما. دينكن استفاده خود بودن برتر
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1  
  كليات

  
  
  
  
  
  

انآمبارزه برای  -١   زادی و رهایی ا

 ريزنج به را او آنچه و انسان يخيتار يها رنج انيب انسان، ييرها و يآزاد يبرا مبارزه
  .يزندگ نِيبهتر آن نستيا ده،يكش

  
اىنم -٢   قابله با سلطه بر شرف ا

 ماليپا را يانسان شرف و كشد يم سلطه به را انسان آنچه هر با مقابله و مخالفت
 يتعلقات نوع هر از فارغ ديبا انسان شرف از. داردي تعلقات هرگونه از فراتر يتياهم كند، يم

 مبارزه يتعلقات نوع هر از فارغ كشد يم و به زنجير بند به را انسان آنچه هر با و كرد دفاع
  .كرد

  
ری تأثري و تأثر متقابل ر -٣   های 

 كنند، هيتوج آنرا اي باشند توجه يب او رنج به گرانيد كه يانسان هر ريتحق و رنج دود
 ريتأث يكيالكتيد اصل از يا رهيزنج و ترف خواهد مردم همه چشم به اد،يز اي كم زود، اي ريد
 هزاران و دهاص در انسان آن اگر يحت. آورد يم ديپد را نيمتبا يها خشونت و متقابل تأثر و

  .باشد كرده يزندگ جهان يكجا هر در و شيپ سال
  

ان مطالعات باستاىن و واقعیت -۴   های زندگی ا

 يزندگ يها تيواقع به بردن يپ يبرا است يكوشش يباستان مطالعات و يشناس رانيا
 يها تيشخص چهره از ختنيآو يبرا نيرنگ يها نقاب ساختن نه و گذشته روزگاران در انسان
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 اند، كرده يپا بر يا بندهيفر يها نقاب نيچن عرضه يبرا ها رسانه يبرخ كه ييها دكان. يخيتار
  .شد نخواهد منجر ها توده قيتحم و يكش بهره به جز

  
ان -۵ ش ا ش سلطهه ر   گران ا قرباىن ر

 آنكه از شيب ،گران سلطه ظلم قبال در يانسان يها رنج از گفتن سخن كه است شگفت
  .است شده ها انسان رنجش موجب باشد، شده گران سلطه رنجش موجب

  
  گران جیه ظمل سلطه -۶

 تر دردناك و زتريانگ غم كند، يم خودش به گران سلطه ظلم هيتوج با انسان كه يظلم
  .هاست ظلم گريد از

  
ان ر به ییاعتنا ىب -٧ شت به ییاعتنا ىب :ها ا ان سر   ها ا

 و حاكمان يخيتار يها ظلم بر و هستند اعتنا يب ها انسان نيريد يها رنج به كه يكسان
 ندهيآ يها نسل و مردم يبرا يبهتر روزگار دهنده دينو توانند ينم نهند، يم سرپوش مذاهب
  .باشند

  
نان فریبن ر -٨   های نا از 

 از باشند، گفته ناگوار سخنان كه باشد دهيكش رنج يكسان از آنكه از شيب يآدم
 و جذاب يشعارها و شعرها با كه آنان. اند رانده زبان بر بايز سخنان كه دهيكش رنج يكسان

 كه شاندندك يراه به را او و گرفتند يباز به را او يقلب تعلقات و احساسات ز،يبرانگ وسوسه
  .خواستند يم خود

  
  های استعماری فریىب رسانه های گسرتده و عوام محایت -٩

 يزيچ از برانگيخته شوند و گسترده و كپارچهي بطور مردم يها توده كه يهنگام
و  يبيفر عوام كي دواندن شهير نشانه معموالً دهند، نشان خاطر تعلق بدان و كنند تيحما

 يها كوشش و ها تيموجود از ندرت به يجوامع نيچن يِومعم افكار. است بزرگ ابتذال
 جهان هاي استعماري رسانه. زند يم حلقه آن گرد بر و كند يم تيحما عالمانه و خردمندانه

 عاجز ييها كوشش نيچن صيتشخ و فهم از يعموم متوسط درك تا اند داده يبيترت امروز
  .باشد
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  یگر سلطه دوام و مردىم یها تیمحا -١٠

 تيوضع به را خود يجا و نرفت نيب از گذشته سال هزار پنج طول در يرگ سلطه
 دوام عوامل از يكي. نداد بود، برخوردار آن از قبالً انسان كه يا انهيجو مسالمت يزندگ
 مردم يتمام شامل ديشا ها تيحما نيا. است بوده آن از يمردم يها تيحما ،يگر سلطه

 جامعه در رگذاريتأث و غالب ييروين بتواند كه است دهبو فراوان يا اندازه به اما شده، ينم
 آن از اما بوده، يتجاوزگر و يخواه ادهيز و يگر سلطه يقربان خود نكهيا با انسان. باشد
 به انسان يدرون احساس و ترس از يناش هم ت،يحما نيا. است كرده يم زين تيحما
 يخيتار خاطره از تيحما اي( گران سلطه با يهمكار به او ليم از يناش هم و بوده يپرست يقو

. انسان بر سلطه از يا تازه شكل يزير يپ و شتريب ثروت و قدرت به يابيدست يبرا) آنان
 بوده تر رحم يب و متجاوزتر تر، خشن گر، سلطه تيشخص كي اندازه هر كه است نينچنيا

 افتخارات و مباهات هيما و هست زين مشهورتر و تر محبوب خود، مردمان انيم در باشد،
 اهل اي داشته يشتريب يمردم كرديرو يپادشاه اي تيشخص اندازه هر آن، برعكس و. تر افزون
 در. است بوده منفورتر و تر ناشناس ،)گر بزه زدگردي همچون( بوده يشتريب مماشات و مدارا

 و يشتزرت موبدان از اعم( گران سلطه به وابسته ونيروحان و سانينو خيتار كه ينقش ان،يم نيا
 يشدن انكار اند، ردهـك اـفيا مردم ذهن در يياورهاـب نيچن گسترش و جاديا در) گرانيد
  .ستين

 موجب شتريب سلطه كه چرا. نبست بر رخت يبشر جوامع انيم از يگر سلطه
 مورخان القائات با هم و بود همراه مردم يقلب ليم با هم كه يتيمحبوب. شد يم شتريب تيمحبوب

 و( نيزم مغرب در كه است نينچنيا. شد يم تيتقو داشتند، ريتأث مردم اذهان بر كه يكسان و
 صفات صاحب و برجسته يقهرمان به ليتبد يمقدون اسكندر) نيزم مشرق در يحدود تا يحت
 كه( ابندي يم دست يگاهيجا نيچن به عباس شاه و روانيانوش ران،يا در. گردد يم واال خصال و
 انهيم يايآس در). است شده افزوده آنان جمع به زين ينشهخام كورش رياخ دهه چند در

 به را لنگ موريت ،يغرب انهيم يايآس در و گردد يم يمل يقهرمان به ليتبد زخانيچنگ ،يشرق
  .نشانند يم يگاهيجا نيچن

 منطقه، اي كشور هر مردمان از يريكث گروه معاصر، دوران در يحت و خيتار طول در
 با هرگز عمل در اما اند، داشته يتجاوزگر و سلطه از كه ياهرظ كراهت و مخالفت رغم به

 از و  كرده مخالفت گرانيد سلطه با صرفاً بلكه اند؛ نكرده مخالفت يگر سلطه نفس
 از و كردند ادي غارت و قتل عنوان با گرانيد تجاوز از. اند كرده دفاع يخود گران سلطه
 يرانيا سانينو خيتار و انيرانيا از ياريبس ونه،نم يبرا. رشادت و فتح عنوان با ها يخود تجاوز

 انيساسان و انيهخامنش رانگرانهيو و رحمانه يب يها هجوم از) حال در چه و گذشته در چه(
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 يغزنو محمود و انيهخامنش متعدد حمالت از. اند نكرده يناخشنود ابراز يتيگ نقاط ياقص به
 كه ستند،ين متأسف تنها نه) نكرد حمله رانيا به كباري يحت كه يكشور به( هند به نادرشاه و

 موريت و زيچنگ و اسكندر زين گرانيد. اند نهاده »رانيا يمل جواهرات« را نادر يها غارت نام
 خود يشهرها در را آنان يها مجسمه و كنند يم شيستا يمشابه يها شكل به را آنها امثال و

  .كنند يم نصب
 ارمغان به شكنج و رنج او يبرا كه ينكسا از انيآدم از ياريبس كه است شگفت

 هاله شكستن قصد كه شوند يم زاريب يكسان از بلكه شوند؛ ينم و اند نشده زاريب آوردند،
 كرديرو و هيروح نيا. نديآ در مخالفت در از آنان با اي و باشند داشته را آنان مĤبانه تقدس
 در همچنان ،يفرصت نيچن به يابيدست يبرا انتظار و »غارت« به يدرون ليم كه است يجوامع

 را يالتيتما نيچن يرونيب نمود. كشد يم نفس و است زنده آن ياعضا از ياريبس رهيخم
 به تفاخر و دنيبال هنگام به زين و ها، يورز خشونت و ها حمله هيتوج هنگام به توان يم

  .كرد شاهدهم آن ييايجغراف يها نقشه گونه مباهات ميترس و پهناور يها يامپراتور يمرزها
 تداوم كماكان ها انسان يهست و يزندگ كردن ساقط و يتجاوزطلب و يگر سلطه

 با و نديجو يم يزاريب »گرانيد يگر سلطه« از صرفاً يعموم افكار كه يزمان تا داشت خواهد
 مخالفت يشكل هر در و ياسم هر با »يگر سلطه نفس« با زين و »ها يخود يگر سلطه«
 گردانيرو »تجاوزگران با مخالفت« از باشند، گردانيرو تجاوزگران از آنكه يبجا. كنند ينم

  .هستند
  

طئه -١١ ر نظریه    مت

  .يك توطئه است و تمسخر نظريه توطئه، خود» پلئونيدايي جان نا«اصطالح 
  

دن -١٢ ارج بیدار    درآمد خواباندن و 

 جان با ديبا دارگريب كه يخرج. خرج كردنشان داريب و دارد درآمد ها توده خواباندن
  .بپردازد خود تيثيح و مال و

  
ی جھی به تار و آموزه قربانیان ىب -١٣   های تار

 يگران سلطه دست به را خود سرنوشت بداند، كه خواهد ينم و داند ينم خيتار كه يملت
 و غارت ها تيشخص همان نام با يبزود و تراشند يم وهومم يها تيشخص شيبرا كه سپارد يم
  .كنند يم عامش لقت
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اه واقعگرایانه به درس -١۴   های تار آین روشن و ن

 يها درس و خيتار به انهيواقعگرا نگاه با يبشر يها رنج از كاستن و روشن ندهيآ
 گذشته به انينيشيپ انهيرواقعگرايغ نگاه محصول امروز يها يناگوار. ديآ يم دست به يخيتار
 كردن نيگلچ اي و يخيتار يها داده در يدستكار. است هبود ندهيآ به آنان ييايرؤ نگاه و

 يها زهيانگ با چه - آن گريد يها بخش انگاشتن دهيناد و خيتار از دلخواه يها بخش
 دوام موجب -دالن  ساده ياحساسات كرديرو با چه و باشد انيگرا سلطه انهيجو سلطه
  .شد خواهد تر رهيت يا ندهيآ موجب تينها در و ،يبشر يها رنج يافزون ،يگر سلطه

  

  های سازن حاصل بر تالش های ىب ترج نازیدن -١۵

 يپدر باغ نيا. دنديجو يم را يا دهيخشك باغ درختان يها شاخه كه دميد را يشتران من
 آباد يها باغ انيم در رند،يبگ دست بر يليب و بزنند باال ينيآست آنكه يبجا كه بود يكسان

 درختان روزگارشان به كه آنان. دنديناز خود يپدر باغ يآبادان خاطره به و ستادنديا گرانيد
  .آمد ديپد رنج و درد و دنديخشك ها چشمه و

  

  گریزان پر مدعا میھن -١۶

 طيشرا همه تحمل با كه يكس به نسبت يازيامت رفته، و كرده رها را هنشيم كه يكس
 او از تر دوست هنيم را دخو تواند ينم و ندارد است، مانده هنشيم در و كوشش براي بهبودي

  .باشد داده لعاب و رنگ ها يظاهرساز و ها پرچم اقسام و انواع به را خود اگر يحت.  بداند
  

  بالیدن و نالیدن -١٧

 دست سر بر را يكس اي. است ساخته ما از فعالً آنچه همه نستيا ،دنينال اي دنيبال
  .خواباندن لگد و مشت ريز اي و كردن بلند

  

اىن -١٨ ت بزرگان از دست رفته نا   از تر

 از بزرگان ينيگزيجا و تيترب توان كه است انحطاط به رو جوامع يها يژگيو از
  .ندارد را اش رفته دست

  

  یا فرشته و یا د -١٩

 اوج چنان يشياند جزم و ييگرا مطلق كه است انحطاط به رو جوامع يها يژگيو از
 را ديسف و اهيس رنگ دو جز كه گردند يم يدوقطب و زهيپوالر چنان ها ذهن و رديگ يم
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 و ييابتدا يها ذهن در. ماند يم عاجز ها يخاكستر دامنه صيتشخ از مشاعرشان و ننديب ينم
 هستند فرشته نه زين ها همان كه دارد وجود »ويد« و »فرشته« فقط يجوامع نيچن نشده تيترب
  .ويد نه و

  
جه خارجی -٢٠   احساس حقارت و نیاز به 

 يزيچ هر كه رسد يم ييجا به يعموم حقارت احساس انحطاط به رو امعجو در
 كرده توجه بدان گرانيد كه زديانگ يبرم يغرور و شود يم يتلق ارزشمند و مهم يهنگام
 را يهنرمند كه يهنگام بشناسد، تيرسم به ملل سازمان را چيزي كه يهنگام. باشند
 خالصه بطور و برساند ثبت به ونسكوي را يباستان ياثر كه يهنگام كنند، ليتجل انيخارج
  .باشند كرده فرض آدمي را او گرانيد كه يهنگام

  
دی های پوشاىل به جای پھلوان پھلوان -٢١   های پو

 يها پهلوان يبجا را يپوشال يها پهلوان كه است انحطاط به رو جوامع يها يژگيو از
  .نشاند يم يپوالد

  
  سنگ زدن به آینه -٢٢

  .زند يم سنگ بدان نديب يم نهيآ يوقت كه است انحطاط به رو جوامع يها يژگيو از
  

  های حامل آرزوها پنبه پھلوان -٢٣

 است توجه يب خود ميعظ يها ييتوانا به كه است انحطاط به رو جوامع يها يژگيو از
  .بگذارد او دوش بر را خود يآرزوها تا سازد يم يناتوان يها پنبه پهلوان پنبه چوب با و

  
  سازی پنبه لی احساس حقارت با پھلوان -٢۴

 يها بتيمص و ها يكوتاه بار و دانند يم منزه اشتباهات همه از را خود ناتوان جوامع
 احساس خردمندانه، و انهيواقعگرا يكوشش يبجا آنان. اندازند يم گرانيد گردن به را خود

 و دور يها گذشته در ييها پنبه پهلوان ساختن با توأمان بطور را خود يسرخوردگ و حقارت
 و ها پنبه پهلوان نيهم از زين انيجو سلطه. دهند يم يتسل مبهم يا ندهيآ در ييها بخش نجات
 يها چوبه به ليتبد را آنها و نديجو يم سود شتريب يكش بهره و سلطه بسط يبرا ها بخش نجات

  .است كورش ها پنبه پهلوان نيا نيدتريجد. كنند يم ديجد دار 
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  شدن پشت نام پدرانىف  -٢۵

 پدران نام پشت در را خود يها يكاهل كه است انحطاط به رو جوامع يها يژگيو از
 يبجا را پدر كارنامه كه يمردود يآموز دانش چونان. كند يم پنهان باستان درخشان دوران و

  .رديگ دست سر بر خود كارنامه
  

ان نت به ىب خوار داشنت بزرگان و دل -٢۶   مای

 و آوران نام و بزرگان صيتشخ قوه كه است انحطاط به رو جوامع يها يژگيو از
 و دارد يم خوار را بزرگان. بندد يم دل گانيما يب به و دهد يم دست از را خود خادمان
  .پندارد يم بزرگ را خواران

  

  ها پینوکیو و شھر شادی -٢٧

 و ها ليتمث قالب در را روزگار يها دام و تلخ تجارب از ييپندها و،ينوكيپ سندهينو
 كه آورد يم ها بچه چشم شيپ را يكسان او. آموزد يم كودكان به خردمندانه و بايز يها اشاره

 يكارها خود ليم به آنان تا كنند يكار بگرانه،يفر سخنان و بايز يها وعده با خواهند يم
. اورنديب يرو آنان سودآور »يباز شب مهيخ« در »دنيرقص« به و كنند رها را سازنده و يجد
 يكس از او. شود ينگهدار آنان از »قفس« در باشند، امان در »بدكاران« از نكهيا يبرا زين و
 يقالب »خچهيتار« ساختن و »ها يشاد شهر« به دنيرس وعده و بايز سخنان با كه كند يم ادي

  .شوند او »كالسكه حمال« تا كند يم ييها كره به ليتبد را ها بچه شهر، آن يبرا
 با تا داشته قصد) يالديم نوزدهم قرن در وينوكيپ ييايتاليا سندهينو( يكولود كارلو

 ييها دام و مكرها به يپ آنان تا بردارد اريهش كودكان چشم يجلو از پرده مختصر، يا اشاره
 اندك يعموم ادراك متوسط كه ييجا در اما. ببرند هستند، ها انسان يزندگ راه سر بر كه

 قابل و آمد نخواهد كار به بزرگساالن يحت و كودكان يبرا ييها ليمثت نيچن تنها نه باشد،
 يها خروس دم دادن نشان با و بلند يصدا با و صراحت به اگر يحت كه بود؛ نخواهد درك

 چنان با و ها يساز خيتار نيچن با رسانه آن اي حزب آن اي شخص آن: شود زده اديفر فراوان،
 و ما تا دارد آنرا آهنگ گرفته، دست در كه يا بگرانهيفر يها پرچم و بايز سخنان و ها وعده
. ميستين آن فهم و درك به قادر هم باز ببندد؛ خود يگر سلطه و يسوداگر كالسكه به را شما
 ها، يزدگ جانيه ها، يزودباور نيهم از برخواسته ،يجوامع نيچن مشكالت از ياريبس

  .است آنها از يناش عواقب و دهينسنج يها يدلبستگ
 ميتوان يم و شد ميخواه - يچوب آدمك كي نه و - يواقع انسان كي يهنگام ما

 زبانان نيريش با مواجهه در يكاف زيتم و صيتشخ قوه و اريهش يذهن كه ميبساز يبهتر جامعه
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. ببرند »ها يشاد شهر« به افسونگر يها نقاب با را ما خواهند يم كه ميباش داشته را يدغلباز
 بر چماق دنيكوب و) دهنده هشدار كوچك پرنده آن( »ينيميج« يپرها نديبر و ها بال بستن
  .نمود خواهد عيتسر را امان يسيدگر روند فقط و كرد نخواهد حل را يمشكل او فرق

  
وله بز تازه مهنان و کھن پند -٢٨   پا زن

 جوامع در آن تنوع و تعدد مردم، يشفاه اتيادب و ها قصه قدمت يها نشانه از يكي
 كه است يبشر يشفاه اتيادب كهن اريبس يها نمونه از يكي پا زنگوله بز قصه. است نگوناگو

 افتهيدر آن ياصل خاستگاه و قدمت جهان، در آن شمول و يگستردگ پهناور حوزه ليدل به
  . شود ينم

 ييجو چاره به پا، بززنگوله كودكانه قصه قالب در يبشر خردمند يها مادربزرگ
 و اند پرداخته كند، يم ديتهد را فرزندانشان يهست و يخوشبخت كه يخطر نيمهمتر يبرا
 يرو به را در«: اند نهاده ندهيآ يها نسل ارياخت در يروشن و يسادگ به آنرا كوتاه حل راه

  .»!دينكن باز شده ديسف يها دست با مادرنما يها گرگ
 كساني ياختارس با كه بوده، توجه قابل و مهم مردم يبرا يا اندازه به پند و قصه نيا

 شده استقبال آن از و افتهي راه يبشر جوامع از ياريبس به گوناگون اتيجزئ و ها شكل با اما
 آنان ساله هزاران تجارب انتقال محصول كه انينيشيپ پند نيا به كه ياريهش جوامع. است
 فراهم ودخ يبرا را يبهتر روزگار اند توانسته اند، بوده بنديپا بدان و اند كرده توجه بوده،
 بيفر گرفتند، اشتباه مادر با را ها گرگ مكرراً و بودند توجه يب بدان كه آنان. سازند
 خود ذهن يدرها و را خود خانه يدرها و خوردند را اغواگر يها نقاب و شعارها و ها پرچم

  .ديد ميخواه هم باز و مينيب يم و ميا دهيد كه دارند يروزگار گشودند، آنان يرو بر را
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2  
  هاي بشري نابودي تمدن

  
  
  
  
  
  
  

نوایان: ها  های پھناورشاهنشاهی شه -٢٩   ول قتل و غارت 

 انيساسان اي انيهخامنش گسترده و بزرگ نيسرزم ييايجغراف يها نقشه افتخار با يوقت
 و هشكو احساس غرق آن يپهناور از و ميناز يم بدان و ميكن يم ميترس را مغوالن اي و تاتار اي

 و »ها زهين« با جز ها نيسرزم آن كه ميدار توجه زين نكته نيا به البد م،يشو يم بندهيفر جالل
 وشيدار چنانكه. اند نشده پهناور يها پهنه به ليتبد گناهيب و نوايب مردم غارت و قتل با جز

 هستند نهايا«: است آورده )DPe( ديجمش تخت در خود پنجم بهيكتاز  دوم بند در كمي
 من به و دنديترس من از كه يمردمان گرفتم، را آنها انيپارس سپاه يروين به من كه يدمانمر
: است آورده )DNa(رستم  نقش در خود اول بهيكتاز  چهارم بند درنيز همو  و »دادند باج

 دهيجنگ پارس از دور بسا يپارس مرد و رفته يجا دورتر يبس يپارس مرد زهين كه نيبب«
  .»است

  
ری شه -٣٠   های پھناور های رؤیایی ایران بزرگ و امپرا

 سر در را بزرگ رانيا ييايرؤ يها نقشه ان،يهخامنش قلمرو از يتأس به يا عده
 نيهم. »اسپارت تا هند از حبشه، تا سكا از«: وشيدار قول به. كنند يم ميترس و پرورانند يم

 خاك به چشم خود هك يكسان. رانند يم سخن زين يارض تيتمام از حال نيع در عده
 و بخواهند خود يبرا فقط را ييآرزو نيچن حق توانند يم چگونه دارند، گريد يكشورها
   ند؟يبگو سخن يارض تيتمام حفظ لزوم از زيآم تناقض يكرديرو در تواند يم چگونه

 رؤيايي يها نقشهبا رويكرد ديگري كه فقط در مصداق تفاوت دارد،  زين يگريد عده
   .كنند يم ميترس و پروانند يم سر در را رهاي ديگ سرزمين
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 متوسط هيروح كه ييكشورها. شود ديده مي انهيخاورم يكشورها در عمدتاً اعمال نيا
 با احساسات آن تنور و دارد  دهينسنج احساسات از متأثر يعملكردها به شيگرا يعموم

   .شود يم هداشت نگاه داغ ياستعمار زيبرانگ تفرقه غاتيتبل و كاتيتحر و القائات
 و ضجه و رنج با جز مردم، عام قتل با جز زه،يسرن زور با جز كوچك يكشورها

 يها يامپراتور به ليتبد مردم يستين و يهست دادن باد بر با جز و كودكان، و زنان اسارت
 و جشن بانگ با نه ها يامپراتور يمرزها. اند نشده مغوالن و انيهخامنش همچون يپهناور
 هر. اند شده پهناور گرفتن يبردگ به و دنيكش آتش به و كشتار با كه رور،س و يشاد هلهله

 دايپ آنرا ياياح فرصت چنانچه پرورانند، يم ذهن در را ييها انگاره نيچن كه يكسان از كي
 به بازو و دست مور،يت و زيچنگ و اسكندر و وشيدار و كورش همچون تا ناچارند كنند،
 اگر. بزنند رقم را يگريد تلخ روزگار و نديااليب يبشر يها تمدن ينابود و عيوس يها تيجنا
   .دهند يم فنا باد به زين را دارند كه يهمان ابند،ين را يفرصت نيچن هم

 كشورها شدن نابود اي هيتجز كه دهد يم نشان معاصر و كهن يخيتار يها تجربه
  .تاس بوده مرزها گسترش و يخواه ادهيز يها انگاره نيهم محصول عمدتاً

  

ر -٣١   پھناوری شاهنشاهی و حقوق 

 باشد، داشته يسازگار كه ييادعا هر با انيهخامنش و كورش يشاهنشاه پهناور نقشه
 باور آنرا تواند يم لوحانه ساده هوش كي فقط و ندارد يسازگار بشر حقوق و صلح يادعا با

از بيني كسي  كرد و خون گشايي مي كند كورش جهان به راستي به كسي كه باور مي .كند
  توان گفت؟ آمد، چه مي نمي

  
  لشکرکىش و آباداىن -٣٢

 يآبادان به منجر يرانگريو يبجا ،ها ييگشا جهان و ها يلشكركش كه است ممكن ايآ
 اي وشيدار اي كورش ميعظ انيسپاه دهد نشان كه دارد وجود يخيتار يشاهد ايآ باشند؟ شده
 يروبيال و درمانگاه و مدرسه و انبار آب و شهر ساخت مشغول نرون، اي اليآت اي زيچنگ

  باشند؟ شده المنفعه عام يكارها گريد و نيزم زدن شخم و قنوات
  

  بزرگی کورش -٣٣

 او. بود بزرگ ينابودگر او كه د،ينام »بزرگ« بتوان ليدل نيا به ديشا را كورش
 يابر چنان را يبشر درخشان تمدن و كشور نيچند خود يپادشاه مدت طول در توانست

  .نماند يبرجا آنان از ينام جز كه كند نابود شهيهم
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  کورش و سازندگی -٣۴

 ساله هفده ييفرمانروا زمان از كه است معنا يب يا اندازه به كورش زمان در يسازندگ
  .باشد شده نهاده گريد يخشت بر كه نمانده يبرجا خشت كي يحت بابل بر او

  

دی  -٣۵   مادهامتدن کورش و نا

 يادماني چيه باًيتقر كه شد غارت و نابود كورش دست به چنان مادها تمدن و كشور
 گريد و هگمتانه از يا نشانه نه و ن،يقوان و زبان و خط از ياثر نه. است نمانده يبرجا آن از

 گمانند نيا بر پژوهشگران از يا عده امروزه كه بود گسترده چنان ماد يتباه. بزرگ يشهرها
  .است نداشته يخارج وجود ماد تمدن نام با يزيچ كه

  

دی متدن عیالىم خوزیان -٣۶   کورش و نا

 رفت، انيم از و افتاد بر كورش دست به كه نيزم رانيا كهن يها تمدن از گريد يكي
 بس يزمان مدت به كه يتمدن. بود انيخوز/ انيالميع درخشان و كهن تمدن و فرهنگ

 و يهنر آثار و داشت تداوم رانيا فالت يغرب جنوب در سال هزار دو از متجاوز يعني يطوالن
 بر انيهخامنش سلطه از پس كه بود يحال در نيا. است مانده يبرجا آن از يفراوان يمعمار

 اظهارات به بنا كه يكاخ. نشد ساخته شوش در آنان يسلطنت كاخ جز يزيچ نيسرزم نيا
  .نداشتند آن تساخ در ينقش نيكمتر انيپارس) DSf( شوش در او ششم بهيكت در وشيدار

 انيهخامنش سلطه از كمي وشيدار زمان در تا دنديكوش كباري دستكم انيخوز نكهيا با
 با ستونيب بهيكت در وشيدار گفته به اما شدند، موفق نكاريا در زين ياديز حد تا و ابندي ييرها

  .شدند محو خيتار صفحه از و دنديگرد منكوب شهيهم يبرا و شدند مواجه او ديشد سركوب
 لهيوس به جنگ از پس كه ييها عام قتل«: است آورده انيبر ري يپ نهيزم نيا در

 احتماالً. كند يم تيحكا ينوبابل ارتش خشونت و شدت از است، گرفته انجام كورش انيسپاه
 و گشته كورش مسخر زين شوش كه است) آن از بعد اي شيپ ياندك ديشا اي( زمان نيهم در

  .»است شده نابود شهيهم يراب يالمينوع يپادشاه نيآخر
 سمسار، يمهد ترجمه ان،يهخامنش يامپراتور خيتار ر،ي يپ ان،يبر: به ديبنگربراي آگاهي بيشتر 

  .125 ص اول، جلد ،1377 تهران،
  

دی متدن لیدی -٣٧   کورش و نا

 انيهخامنش گريد و كورش دست به كهن يها تمدن از يبرخ ينابود به نيا از شيپ
 كهن تمدن رفت، نيب از و افتاد بر كورش دست به كه ييها تمدن از گريد يكي. ميكرد اشاره
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 انيهخامنش سلطه از تا دنديكوش زمان همان در يديل ياهال نكهيا با. بود يديل درخشان و
 نيتر خشن به و كورش فرمان به شد، پا بر اسيپاكت يرهبر به كه اميق نيا اما ابند،ي ييرها

  .شد سركوب ممكن شكل
 به را كنندگان اميق يتمام كه داد دستور مازارس يفرمانده به يسپاه اعزام با كورش

 را ها ييايديل داد دستور نيهمچن او. بفرستند او نزد به زنده را آنان رهبر و بكشند يبردگ
  .شود بسته يهخامنش انيـپارس سلطه هيعل شورش هرگونه راه كه سازند منكوب و خرد چنان

 به را آنان رهبر و زند يم ها ييايديل كردن منكوب به ستد سرعت به كورش سپاه
 تئوس و فوسه يشهرها مردم و شوند يم غارت يمگنز و ني يپر يشهرها. رديگ يم اسارت
 دهيكش يبردگ به هيكار ساكنان. رنديگ يم شيپ در فرار راه و كرده رها را خود يها خانه

 را مرگ و زنند يم انتحار به دست هيكيل در كونوس و كزانتوس ياهال از يگروه و شوند يم
 نكهيا از پس و شوند يم ريتسخ يگريد از پس يكي شهرها. دهند يم حيترج يبندگ و تعبد بر

 مستقر آنها در يهخامنش شورش ضد يروهاين و يپارس ينظام يها پادگان گردند، يم تاراج
  .شوند يم

 ترجمه ان،يهخامنش يامپراتور خيتار ر،ي يپ ان،يبر: به ديبنگر منابع ليتفص و شتريب يآگاه يبرا
  .117 تا 114 ص اول، جلد ،1377 تهران، سمسار، يمهد

  

امنشیان -٣٨ اجم کورش و  دوسیان با  دی    نا

 شد، نابود انهخامنشي و كورش دست هـب كه ييها تمدن و كشورها از گريد يكي
 /يكاسپ يايدر يغرب جنوب رد كه بود انيكادوس/ يكادوس يعني باستان النيگ درخشان تمدن

 با اما ابندي باز را خود تيهو و استقالل تا دنديكوش چند بار انيكادوس. داشت يجا مازندران
  .يدگرد محو خيتار از شهيهم يبراتمدن آنان  و شدند مواجه انيهخامنشو هجوم  سركوب

 ودوريد ؛29 و 28 يبندها ر،ياردش بخش پلوتارك، خيتار: به ديبنگر جمله از شتريب يآگاه يبرا
 لياسماع و ييشوركا كسيب ديحم ترجمه ،يخيتار كتابخانه در باستان شرق و رانيا ،يليسيس

 تا 1128 ص كم،ي جلد باستان، رانيا خيتار ا،يرنيپ رالدولهيمش ؛149 ص ،1384 تهران، ،يسنگار
1131.  

  

رات -٣٩   کورش در 

 اسارت از انيهودي دهنده نجات و شده داشته يگرام) تورات( قيعت عهد متن در كورش
 سخن نيا و اراده و خواست يمجر او كتاب همان در اما. است شده يمعرف بابل در ساله هفتاد
 و خواست خواهم بر بابل ضد بر خود من«: است بوده زين بابل ينابود يبرايهوديان  يخدا
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. نماند زنده آنان از يسك گريد تا كرد خواهم كن شهير را انيبابل نسل. كرد خواهم نابود آنرا
 را بابل هالكت يجارو با. كنند منزل آن در جغدها تا كرد خواهم ليتبد باتالق به را بابل

 از پس« ؛»)23 و 22 بند ،14 باب ا،ياشع كتاب( برود نيب از دارد چه هر تا كرد خواهم جارو
 شانيا نيسرزم و ودنم خواهم مجازات گناهانشان بخاطر را او قوم و بابل پادشاه سال، هفتاد

 و يخيتار شواهد. »)12 بند ،25 باب ا،يارم كتاب( كرد خواهم ليتبد يابد يا رانهيو به را
 از پس و افتاد اتفاق كورش دست به عمل در خواست نيا كه دهد يم نشان يشناخت باستان
  .)يازدهمبنگريد به پيوست ( رفت انيم از شهيهم يبرا نآ كهن تمدن بابل به كورش حمله

  

دی متدنکورش و  -۴٠   ها نا

 هاآن ياجتماع و يعلم مظاهر يتمام با و عيالم و ليدي بابلماد و  درخشان هاي تمدن
 غيدر. نشست آن يجا بر او يهخامنش بازماندگان و كورش عملكرد مخرب و رفت فنا باد به

 ييشناسا و دهيد ها اين تمدن به كورش هجوم ماقبل در تيمدن مظاهر از آنچه هر كه است
 و هاكشوراين  كورش اگر .است يبشر خيتار طول در آن يها نمونه نيآخر است، شده
 و شادتر باتر،يز يجهان در امروز انسان بسا يا بود، نبرده انيم از را درخشان هاي تمدن

  .كرد يم يزندگ تر خوشبخت
  

  شاهنشاهی بدون شھر: امنشیان -۴١

 شهر ساخت و) ماد شاه نيآخر از( نههگمتا يماد شهر ساخت يزمان فاصله در
 است برابر زمان نيا. نشد ساخته رانيا در يشهر چيه) يسلوك شاه نينخست از( هيسلوك يسلوك

 زمان از كه بود رانگرانهيو يا اندازه به كورش يالياست و حمله .انيهخامنش و كورش زمان با
 كه نشد، ساخته ييروستا اي شهر تنها نه ان،يهخامنش يشاهنشاه انيپا تا او تجاوزات شروع

  .باشد بوده انسان سكونتگاه آنان زمان در كه نشده ييشناسا رانيا در ييروستا اي شهر يحت
  

ر :انیامنش -۴٢ ن بدون جھاىن یامپرا   قا

 موضوعه نيقوان وجود حكومت، و يغارتگر انيم تفاوت و تيمدن يها نشانه از يكي
 ينيقوان اي قانون نيچن فاقد انيهخامنش. است ييجزا و ينمد نيقوان از اعم يكشور مدون و

 دستور ان،يهخامنش زمان در. است دهينرس حاضر روزگار به آن از يخبر دستكم اي و بودند
 فرمان و داشته ليتما كه يبيترت هر به و است بوده قانون نيگزيجا او خواست و پادشاه

 باستان عصر يها حكومت از ياريبس كه است يحال در نيا. است دهيگرد يم عمل داده، يم
 متعاقب نيقوان و يحموراب مشهور نيقوان لوح مثال، يبرا. اند بوده يكشور مصوب نيقوان يدارا
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 يگريد قانون و رفت باد بر ياديز حد تا بابل بر كورش سلطه از پس كه بابل كشور يبرا آن
  .نشد آن نيگزيجا

 دهينام »اساي« كه بود يسراسر و وعهموض نيقوان يدارا زين مغول زخانيچنگ يحت
 يها ماده از ييها نشانه ،يافراط و بار خشونت مواد كنار در زخانيچنگ نيقوان در. شد يم

 يآزاد ات؛يمال از دانشمندان تيمعاف: است جمله آن از. خورد يم چشم به زين ممتاز يقانون
 و ها انسان و اقوام همه يبربرا آنها؛ همه روانيپ به احترام لزوم و مردم همه يبرا انياد

 يفاتيتشر القاب از استفاده و مدح تيممنوع ؛يگريد بر چكسيه نداشتن يبرتر و مذاهب
 ها؛ جنگ هنگام به ينيد مراكز و معابد همه بودن امان در خودش؛ يبرا يحت و همگان يبرا

  .گريكدي به مردم رساندن بيآس هرگونه و يهتاك ،زنا ،يدزد ،ييدروغگو تيممنوع
 حد در ييجزا و يمدن مفصل نيقوان تنها نه يهخامنش يشاهنشاه دوره سراسر از

 نشده ييشناسا و امدهين دست به زين يزيچنگ نيقوان حد در يحت كه ،يحموراب نامه قانون
 كه بودند، المنفعه عام يبناها بدونامپراتوري  كي تنها نه انيهخامنش گر،يد عبارت به. است

  .اند بوده زين نقانو يب يا يامپراتور
 ،يعل بن احمد نيالد يتق ،يزيمقر: به ديبنگر زيچنگ ياساي كامل متن از يآگاه يبرا

 ،ينيجو ؛1941 قاهره، اده،يز يمصطف محمد هيتحش و حيتصح الملوك، دول المعرفه السلوك
 دوم، چاپ ،يرمضان محمد همت به ،ينيقزو محمد حيتصح ،يجهانگشا خيتار عطاملك، نيالد عالء

 يمدرس محمد و پژوه دانش يمحمدتق اهتمام به خ،يالتوار جامع اهللا، فضل نيدالديرش ؛1366 هران،ت
 تهران، موحد، يمحمدعل ترجمه بطوطه، ابن) رحله( سفرنامه بطوطه، ابن ؛1338 تهران، ،يزنجان
  .1374 تهران، پنجم، چاپ آفتاب، ريم محمود ترجمه ران،يا در مغول خيتار برتولد، اشپولر، ؛1361

  
ر :انیامنش -۴٣   املنفعه عام یاها بدون یامپرا

 زخانيچنگ اعقاب و اسكندر همچون يكسان دست به يحت المنفعه عام يبناها ساخت
 نظر از چه و تعداد نظر از چه -بناها نگونهيا ساخت اوج. است شده گزارش لنگ موريت و

 انيهخامنش كند داللت كه يشاهد اما. است انيصفو و انيزند ان،يقاجار به متعلق -تنوع
 ستين دست در ملموس ياثر اي يخيتار يگزارش. ندارد وجود اند، ساخته يم المنفعه عام يبناها
 مدرسه، كاروانسرا، شهر، و خانه ليقب از ييبناها او يهخامنش اعقاب و كورش دهد نشان كه
 گونه دو به يهخامنش يمعمار .باشند  ساخته نهايا امثال و بازار حمام، انبار، آب مارستان،يب

 گر،يد عبارت به. شورش ضد و ينظام استحكامات اي و يسلطنت يها اخــك اي: است
 المنفعه عام يبناها بدون يا يامپراتور كه بودند، قانون يب يامپراتور كي تنها نه انيهخامنش

  .اند بوده زين
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ر؟ -۴۴ د یا ویران   آیا کورش سازن 

 نيا پاسخ رانگر؟يو يتيشخص اي داشت سازنده يتيشخص رشكو ايآ: است نيا سؤال
 كورش ييفرمانروا زمان از نكهيا به توجه با. است ساده آن اريمع كه چرا است، ساده پرسش

 است، شده دهيد ياريبس يها تمدن ينابود شواهد و آثار اما امده؛ين دست به يسازندگ آثار
 قدم ها موزه يراهروها در يوقت. ستا داشته رانگريو يتيشخص كورش كه گفت توان يم
 ياياش و آثار عموم كه كرد توجه توان يم م،يكن يم ريس ها كتاب يها برگ در اي و ميزن يم

 مانده يبرجا مجاور يها نيسرزم و رانيا فالت يباستان يها تمدن از كه يهنر و يباستان
 ها موزه در آنها از يا شانهن او غلبه از پس و هستند كورش ييفرمانروا از شيپ به متعلق است،

 زمان در ميدان يم چنانكه نها،يا همه بر عالوه. شود ينم دهيد يشناخت باستان يها كاوش و
 شهر كي يايبقا يحت كه نشده ساخته يشهر تنها نه انيهخامنش گريد زمان در يحت و كورش
  .تاس نشده ييشناسا

  

ری -۴۵ ل  ات    مقاومت آتن و 

 سغد و هند از يبشر يها تمدن يتمام يكوتاه مدت در توانستند انيهخامنش و كورش
/ تمدن تنها وناني ان،يم نيا در. كنند نابود و تصرف را مصر و حبشه و بابل و يديل به تا ماد و

 در توانست آتن، سوزاندن و غارت و انيهخامنش هجوم رغم به كه بود منطقه در ينيشهرنش
 اگر. برد در به سالم جان و شود روزيپ آنان بر راتنف نيآخر شجاعت با و لحظات نيآخر
  .بود شده نابود زين يبشر تمدن هاي بازمانده نيآخر نيا بود، نداده يرو يمقاومت نيچن

  

مورس  -۴۶ ه    کورش و مقاومت مل

 هخامنشي را دفع نكرده بود و او كورشتجاوز  )ها شاه ماساژت( توموروس ملكه اگر
دامنه  كه داد احتمال توان يم بود؛ نكشته داشت، را كشورش و خودش تصرف قصد كه را

  .شد تر مي بسا گستردهها  و نابودي تمدنها  ويرانگري
  

امنشیان -۴٧ ىل محله    محله اسکندر و بازتاب اح

 شد، دهينام رانيا بعدها كه ينيسرزم به يمقدون اسكندر حمله كه است ممكن
، و سوزاندن وناني و مصر و يديل و بابل به يهخامنش پادشاهان تحمال يعيطب بازتاب
 يبده كه دست هر از«: اند گفته چنانكه. جمشيد به تالفي سوزاندن آكروپليس آتن باشد تخت

  .»يريگ يم دست همان از
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3  
  هاي مذهبي سختگيري

  
  
  
  

ريی -۴٨ ت ش و    های مذهىب دار

 يخدا نفع به دخو يخدا پرستش از كه خواستند او از كه بشر حق در بود يظلم
 وشيدار چنانكه. كردند سركوب اش ينيد يباورها بخاطر را او و كند يپوش چشم گران سلطه

 بد انيخوز آن«: است آورده )DB( ستونيبخود در  بهيكتبند دوم از ستون پنجم  در يهخامنش
 آنان با و ستودم يم را اهورامزدا من. شد ينم ستوده آنان يسو از اهورامزدا و بودند مانيپ

  .»بود من ليم كه كردم چنان
  

ش و  -۴٩   سرکوب سکاییان به گناه نپرستیدن اهورامزدادار

 و معتبر سند كي يهخامنش عصر در ينيد يا خفقان ها يآزاد زانيم به بردن يپ يبرا
 عيوقا شرح ضمن در وشيدار. است ستونيب در وشيدار بهيكت آن و دارد وجود اول دست
 انييسكا سركوب شرح به) ستونيب بهيكت پنجم ستون( خود يدشاهپا سوم و دوم يها سال

 حمله سكا با انشيسپاه با كه است گفته پنجم ستون ششم تا چهارم يبندها در او. پردازد يم
 نجاستيا پرسش حال. است كشته ،»بود كام مرا كه آنگونه« را انييسكا از ياديز عده و برده
. است داده را پرسش نيا پاسخ خود وشيدار شدند؟ كشته گناه نيكدام به انييسكا نيا كه

 آن از«: است انيهخامنش عصر در ينيد ها يا خفقان آزادي زانيم يبرا سند نيبهتر كه يپاسخ
 را اهورامزدا من اما. دنديپرست ينم را اهورامزدا و بودند خائن/ وفا يب انييسكا نيا كه رو
 كي سپس و. »كردم عمل آنان با بود من امك چنانكه اهورامزدا خواست به پس. دميپرست يم
 از پس چه و يزندگ در چه بپرستد، را اهورامزدا كه يكس«: كند يم زين ياخالق يريگ جهينت

  .»شد خواهد رستگار مرگ،
 ،يخلخال اليناز ترجمه ،يهخامنش يها بهيكت ر،ي يپ لوكوك،: به ديبنگر جمله از شتريب يآگاه يبرا
 شاهنشاهان يفرمانها نورمن، رالف شارپ، ؛256 تا 254 ص ،1382 ران،ته آموزگار، ژاله رنظريز
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 تهران، سوم، اپـچ ستون،يب رضا، ،يآباد اثيغ يمراد ؛77 تا 74 ص ،1346 تهران، ،يهخامنش
 و 439 ص ،1379 ،رانـــته ان،يعر ديسع رجمهـت باستان، يفارس رونالد، كنت، ؛42 ص ،1384
440.  

King, L. W., and R., Thompson, The sculptures and inscription of Darius the 
Great on the Rock of Behistûn in Persia: a new collation of the Persian, Susian 
and Babylonian texts, London, Longmans, 1907, pp. 81-83. 

  
گاه ها و ممنوعیت ادیان -۵٠ ریب نیا   خشیارشا و 

 وشيدار زمان در كه گريد انيخدا پرستش تيممنوع و امزدااهور پرستش در اجبار
. افتي دوام زين ارشايخش پسرش يپادشاه زمان در بود، دهيرس خود اوج به يهخامنش

 به) XPh( ديجمش تخت در خود هشتم بهيكت از) 41 تا 35 يسطرها( پنجم بند در ارشايخش
 نيهم موجب به او. نامد يم »وكدهيد« را آنان يها شگاهياين و »ويد« را گريد انيخدا صراحت

 را اهورامزدا از ريغ يانيخدا پرستش و كند يم صادر را ها شگاهياين آن بيتخر دستور به،يكت
 اول دست سند و دارد شهرت »وانيد بهيكت« به ليدل نيهم به بهيكت نيا. دارد يم اعالم ممنوع

  .      شود يم دانسته يهخامنش عصر در ينيد خفقان زانيم از يگريد
 لوكوك،: در جمله از و) XPh( ديجمش تخت در ارشايخش هشتم بهيكت به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
 نارمن، رلف شارپ، ؛310 ص ،1382 تهران، ،يخلخال اليناز ترجمه ،يهخامنش يها بهيكت ر،ي يپ

  .121 ص ،1346 تهران، ،يهخامنش شاهنشاهان يفرمانها

  
ىت انیساسان رفتار -۵١   ىنید یها تیاقل با زر

 و ها يورز خشونت و ها ينظر تنگبررسي  يبرا موجود اول دست منابع از گريد يكي
 كه است »آربال نامه عيوقا/ ليارب تذكره« يانيرس رساله ،يزرتشت انيساسان ينيد يها شكنجه
 در. است شده نوشته كردستان در موصل و ليارب انيحيمس دست به انيساسان عصر با همزمان

  :است آمده رساله نيا از ييها بخش
 بر) كمي شاپور منظور( شاپور و درگذشت ها، پارس پادشاه رياردش ام،يا نيهم در«

 ياهال( ها يكوراسم با خود يپادشاه نخست سال در و بود تندخو بس شاپور. نشست او يجا
 در و شد گجن وارد بودند، ها كوهستان در كه مادها با زين و) ايآمودر/ حونيج رود رامونيپ

 ...ساخت عيمط را انيركانيه و لمانيد و ها ليگ پس. شكست هم در را آنان نيسهمگ ينبردها
  ).77 ص( »شد يمستول همگان يها دل بر او ترس
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 يسلطنت كاخ دروازه از را كرشيپ و بكنند پوست را گوپرشنسپ تا داد دستور بهرام«
 ...هولناك وهيش نيا به مگر نشست، نخواهد آرام پادشاه كه بدانند و ننديبب همه تا زندياويب

 ناتوان و دينوم يرو چيه به زالشيال روح اما د،يد را ها شقاوت و ها يرحم يب نيا ريدل يابوح
  ).85 ص( »نشد

 ريسراز مادران چشمان از ها اشك و برند يم ها رنج ها خاندان و مادران و پدران«
 نورچشمان يكرهايپ خنجرها و داده، انيپا نهاآ فرزندان يزندگ به رهايشمش كه رايز. شود يم

  ).86 ص( »است كرده پاره پاره را آنها
 را يروم يشهرها از ياريبس و برد حمله و آراست يبزرگ سپاه انيرانيا پادشاه هرمز«

 »تمام شقاوت با گذاشت، شكنجه و آزار يبنا آمد، غالب شانيا بر چون هرمزد ...كرد غارت
  ).92 ص(

 و ...هستند روم جاسوسان يهمگ انيحيمس كه كردند القا شاهنشاه به) دانموب( ها مغ«
  ).103 ص( »آورند قتل به مالحظه و رحم بدون را انيحيمس كه داد دستور پادشاه

 ها شيكش. شوند سپرده يفراموش يواد به ساهايكل تا ساختند برپا ييها آتشكده آنان«
 را شكنجه شاپور ار،يبس يها شكنجه از پس و شدند برده شاهنشاه شگاهيپ به و ريدستگ

. كردند جدا تن از را همه يسرها سرانجام. بود تن 102 شمارشان كه ساخت او يرفقا متوجه
 تا دسته دسته انيحيمس و ستادينا باز كار از نيزم مشرق سراسر در ريشمش روز، آن از

 صف ذبح نوبت در روند، يم مسلخ يسو به كه گوسفندان يها گله همچون افق دوردست
 و 104 ص( »دنديرس يم قتل به خود يها خانه در كه بود كسان آن يسوا نيا و. بودند دهيكش

105.(  
 به عقوب،ي او شيكش و وحناي اسقف شاهنشاه، شاپور يپادشاه از وپنجم يس سال در«

 انواع و كردند يزندان تمام يرحم يب با را آنها موبدان و شدند ريدستگ شاپور تهم روزيپ دستور
 و زنان و مردان روز، نيا در و. انيب و فهم قوه از رونيب گشودند، دو آن حق در را ها شكنجه
 همه از پس را سايكل شَماس دو سپس. شدند كشته گروه گروه طبقه، هر از نيد هم دختران

 و بردند رونيب شهر و خانه از شد، اعمال آنان حق در كه جفاها و زجرها و ها شيتفت
 مغان. شد ينم ريس و بود خون تشنه سال انيپا تا روز آن از ريشمش و. اختندس مصلوب

 هر ولگرد، سگان مانند و بودند ما نيسرزم در ييها سالخ بودند، آمده هم گرد كه) موبدان(
  ).107 و 106 ص( »دنديسيل يم را ما خون يها دلمه روز

 را دگاريآفر و نديجو يبرت دگاريآفر از خواست عقوبي و وحناي از زور به شاهنشاه«
 يسرها و كرد صادر را دستورش شاهنشاه پس. نشدند حاضر آنان اما كنند، عوض دهيآفر با

  ).111 ص( »شد جدا تن از يريشمش به دوم نيتشر ماه از نخست روز در آنها
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 از شيپ شخص از موبد نيا ...كرد منصوب را آذرفره نام به يگريد شخص پادشاه«
 تمام با و بود كرده زيت شتريب هم باز يزيخونر يبرا را شيها دندان. بود ترخو درنده هم خود

 خون به تشنه ريش نيا كه شد خبردار چون آبراهام. زديبر خون كه بود خورده سوگند وجود
 ياديز عده موبد اما. بماند امان در ديشا تا ختيگر درنگ يب است، گذاشته او نيسرزم به پا
 حيمس خداوندگارش تا بستند رحمانه يب يها شكنجه به و كردند دايپ را او تا كرد مأمور را
 پنجم روز در را او پس. نشد آنان خواست ميتسل و آورد تاب ها شكنجه ريز او. كند انكار را
  ).112 ص( »دنديبر سر شباط ماه از

 شدند كشته ما نيسرزم در كه برشمارد را آنان همه عدد كه ديآ يم بر يكس چه از«
 دور بر همچنان ريشمش امروز، به تا نسل از بعد نسل. شمار از است رونيب رفتند؟ انيم از و

  ).116 ص( »ديچرخ يم ها گردن
 خود ها، انسان به ظلم انيب در ضيتبع. شد قائل ضيتبع توان ينم يبشر يها رنج انيب در

  .است ها انسان به يگريد ظلم
  .1390 تهران، ،يرجنديب يفاضل محمود ترجمه شناس،نا مؤلف از ،)آربال نامه عيوقا( ليارب تذكره

  

  شیخو یپا به و خوش زبان به مرگ -۵٢

 همواره رانيا يساسان پادشاهان يسلطنت كاخ برابر در كه است آورده وسيپروكوپ
 نيخشمگ او به پادشاه دانست كه يهنگام يرانيا هر تا است برپا يآهن بزرگ هيپا سه كي

 پادشاه فرمان منتظر و ديايب هيپا سه نيا نزد به شيخو يپا هب و خوش زبان به خود است،
 هيپا سه نيهم كنار در. زديبرخ او از تيحما به تا ندارد جرأت چكسيه مواقع نيا در. ستديبا

 كه آنطور تا شده يم موجب يعامل چه نكهيا ليدل. اند ستادهيا خدمت آماده يجالدان
 ياعضا شدن معاف در شوند، هالكت آماده شيخو يپا به يا عده كرده، نقل وسيپروكوپ
 يهخامنش زيت يرهايت مشابه يكاربرد ها هيپا سه نيا ظاهراً. است هالكت از يقربان خانواده
  .اند بوده برپا ديجمش تخت مجاورت در كه اند داشته

 تهران، پنجم، چاپ ،يديسع محمد ترجمه روم، و انيپارس يها جنگ وس،يپروكوپ: به ديبنگر
  .110 و 109 ص ،1391

  

ىت -۵٣   استعمال حشیش در دین زر

 منياهر برابر در اهورامزدا گرانياري از يكي عنوان به آن استعمال و بنگ اي شيحش
 نيد در شيحش مصرف. فته استر يم بشمار ي عصر ساسانيزرتشت نيد در مقدس اعمال از
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 است، شده مي دانسته آخرت جهان و بهشت به سفر و معراج يها راه از يكي يزرتشت
 چنانكه. بكشد سر آنرا يموبد و باشد »يگشتاسپ بنگ« از نيزر جام سه اگر بخصوص

 را بنگ و يم آن يزرتشت بزرگان از تن هفت برابر در و آذرفرنبغ آتشكده در فاريارداو
 كه بود يموبد همان رافيارداو. برگشت و رفت ايدن آن مسافرت به و كرد استعمال و دينوش

 »نامه رافيارداو« نام به يكتاب و كرد اجرا خود خواهر هفت هر با را محارم با ازدواج سنت
 »نامه زراتشت« گزارش ش،يحش مقدس مصرف از يگريد نشانه. است مانده يبرجا او از

 سه را او تا دينوشان گشتاسپ به را يجام نيچن زين زرتشت منظومه، نيا موجب به. است
  .      كند داريد بهشت از و بفرستد معراج به روز شبانه

 تهران، ،آموزگار ژاله قيتحق و ترجمه نامه، رافيارداو پ،يليف و،ينيژ: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
 يها دهيگز ؛1380 تهران، دوم، چاپ ،بهار مهرداد ترجمه بندهش، ،يدادگ  فرنبغ ؛1382 دوم، چاپ
 تهران، باستان، رانيا دانشنامه شم،ها ،يرض ؛1366 تهران، ،محصل راشد يمحمدتق ترجمه سپرم،زاد

  .512 تا 504 ص كم،ي جلد ،1381
  

ىت -۵۴ وهش محام و عقوبت آن در دین زر   ن

 رفتن حمام ،يزرتشت متون موجب به انيآدم زشت اعمال و گناهان از گريد يكي
 شده يم نيزم و آتش و آب شدن آلوده موجب رفتن حمام آنان زعم به كه چرا. است ياديز

 دوزخ در را يكس او كه است آمده رافنامهيارداو يپهلو يزرتشت متن در نهيزم نيا در. است
 روان دميد« ،»دهند خوردن يمنير اود نَسا اود گُه كه يمرد رووانِ ديد اوم«: كه نديب يم

 مرد نيا گناه كه پرسد يم فاريارداو. »دادند يم خوردش به چرك و مردار و گُه كه يمرد
 جواب اهورامزدا يسو از آذر و سروش كند؟ يم تحمل را يگران فريك نيچن كه بود چه
 مردم آن روان نيا« ،»هند شُد واس يگرمابگ او كه مردم دروند ياو رووانِ نيا«: دهند يم

  . »رفتند يم گرمابه به بسا كه است يدروند
Gignoux, Philippe, Le Livre D`Arda Viraz, Paris, Editions Recherche sur les 
civilisations, 1984, Chapitre 41. 

  
ىت -۵۵   غسل با پیشاب گاو در دین زر

 يبرا كه بوده شده موجبعصر ساساني  يزرتشت نيد در آتش و آب يافراط تقدس
 زين مواقع يبرخ در. شود استفاده غسل كردن يبرا گاو) ادرار( شابيپ از آب نشدن آلوده

 و پرسش در. دندينوش يم گميز گاو را ستيبا يمزنان ) مرده طفل دنييزا هنگام به مثالً(
 و هيرو نيا به انيمزدك است، مانده يبرجا مزدك روانيپ با يزرتشت موبدان انيم كه يپاسخ

 موبد. كنند يم اعتراض و انتقاد ازمندين مردم كردن محروم و آتش نزد خوراك نهادن به زين
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 و ديتهد و تهمت به موضوع، با مرتبط و يمنطق پاسخ از رفتن طفره ضمن و آنان پاسخ در
 زان،يست نيد همه كشتن و وپرستانيد همه بردن نيب از كه ديگو يم و آورد يم يرو يفحاش

 را نـيد دـب و ديپل ردمـم الشه هـك ديافزا يم نيهمچن او. است يانونـق و عادالنه يارـك
 تا بمانند دار بر و زنند دار يابانيب در را آنان ديبا يم بلكه گذارد، نانيبهد نزد در ديبا ينم

  . بپوسند
 ؛14 تا 11 ص ،1381 تهران، لت،يفض دونيفر ترجمه كم،ي دفتر سوم، كتاب نكرد،يد: بنگريد به
 يها بخش و ؛716 تا 713 ص دوم، جلد ،1382 تهران، هفتم، چاپ اوستا، ل،يجل دوستخواه،
  .دادستان هزار انيماد يپهلو متن گوناگون

  
ىت نید در تیم مس غسل یبرا یشرع دح -۵۶   زر

 يدشوار و دهيچيپ آداب و احكام يدارا يزرتشت نيد در »برِشنوم« اي تيم مس غسل
 سر فرق از آن ختنير و گاو) ادرار( شابيپ با بدن يشستشو از بود عبارت آنها از يكي كه بود
 داد، ينم انجام يتدرس به را برشنوم اي تيم مس غسل يشرع احكام يكس چنانچه. نييپا به تا

 مجازات. شد يم آخرت جهان در زين و جهان نيا در ينيسهمگ يها مجازات به محكوم
 نيا مجازات اما م؛يكرد ادي آن از قبالً كه بود شده مقرر و مقدر يبيترت به جهنم در ياُخرو
 بستند، يم را »پرست ويد« آن يپا و دست كه بود نيچن آن يشرع حد ياجرا بيترت و يجهان
. انداختند يم الشخور پرندگان يجلو را بدنش و كندند، يم را پوستش دند،يبر يم را سرش

 را خود گناه كفاره و كرد يم توبه خود گناه از حكم ياجرا از شيپ گناهكار شخص چنانچه
 آخرت جهان در او مجازات و شد يم ترحم و بخشش مشمول نمود، يم پرداخت موبدان به

 به كماكان) رفت آن شرح كه صورت بدان( يجهان نيا مجازات يرااج اما. شد يم دهيبخش
 نيمحكوم اموال مصادره و تصرف يبرا يترفند نيچن كه ديآ يم نظر به. بود يباق خود قوت

  .است بوده شده وضع اعدام به
 جلد باستان، رانيا دانشنامه هاشم، ،يرض ؛49 بند ،9 فرگرد داد،يوند: به ديبنگر شتريب يآگاه يراب

 جلد ان،يرانيا يسرودها نيتر كهن -اوستا ل،يجل دوستخواه، ؛529 و 499 ص ،1381 تهران، اول،
  .780 و 779 ص ،1382 تهران، هفتم، چاپ دوم،

  
ىت وضو  -۵٧   در دین زر

 روز شبانه در بار پنج ستيبا يم يمؤمن زن و مرد هر ،يزرتشت يفقه متون موجب به
 از شيپ و شود داريب خواب از يكس كه بود ممنوع و رنديبگ وضو پنجگانه ينمازها يبرا
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 يها مجازات وضو احكام به يتوجه يب يبرا. بزند يزيچ به دست باشد، گرفته وضو آنكه
 وضو آداب. شد يم) اعدام( »يارزان مرگ« شامل مواقع يبرخ در كه بود شده وضع يسخت

 به آب با گريد بار سه و گاو) ادرار( زيگم با بار سه ستيبا يم شخص كه بود نيچن ساختن
 از صورت انگشتان، سر تا آرنج از چپ دست سپس و راست دست: كند شستشو بيترت نيا

 در گاو زيگم چنانكه. نييپا به ساق از چپ يپا سپس و راست يپا چانه، ريز تا گوش
 انيچارپا گريد ادرار از ستيبا يم بگذرد، نماز وقت كه رفت يم آن ميب و نبود دسترس

 نبود، ارياخت در زين انيچارپا آن ادرار چنانچه زين و. كند استفاده) خر و گوسفند نهمچو(
 زين وضو هيادع خواندن مراحل نيا تمام در. كرد يم مميت خاك در زدن دست بار سه با ديبا

  .شد يم گريد يدعا چند و كمنامزدا يدعا وهو، اَشم يدعا شامل كه بود الزم
 528 ص ،1381 تهران، اول، جلد باستان، رانيا دانشنامه هاشم، ،يرض: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
 داراب اتيروا ؛21 بند ،12 بخش ست،ينشا ستيشا: يزرتشت يپهلو متن سه از نقل به ،529 و

  .74 و 50 و 35 يدرها نثر، در صد ؛311 ص اول، جلد ار،يهرمزد
  

ىت -۵٨   ازات ارتداد و مرتد در دین زر

 نيد از كه يكسان و مرتدان يبرا را يسخت هاي شكنجه يزرتشت ينيد عياشر و مقررات
 در) كيزند/ زنده( ارتداد تيمجرم و گناه باره در. بود كرده وضع شدند، يم خارج يزرتشت

 ينويم در جمله از و( يزرتشت يپهلو اول دست منابع در زين و اوستا يها بخش از ياريبس
 ارتداد مجازات. است رفته سخن ليتفص به اي يكوتاه به )نكرديد و ستيناشا ستيشا خرد،
 مجرم نكهيا از بوده عبارت بوده، يزرتشت يها شكنجه نيتر نيسهمگ از يكي خود نوع در كه
 هم از قطعه قطعه را بدنش ياجزا تمام و بكنند پوست زنده زنده را برگشته نيد از همان اي

 شده يم اجرا يزرتشت جرائم اداره متخصصان هليوس به يرض هاشم گفته به نكاريا. كنند جدا
 ممكن شكل نيتر عيفج به را او و دادند انجام يمان يرو بر را كار نيهم چنانكه. است

  . كردند زجركش
 دوم، جلد ،1381 تهران، باستان، رانيا دانشنامه هاشم، ،يرض: به ديبنگر جمله از شتريب يآگاه يبرا
  .1246 تا 1243 ص
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4  
  عام و به آتش كشيدن تلشكنجه، ق

  
  ها عام ها و قتل آرمان -۵٩

ها و  روش با كه انداختند راه به يكساناز جمله  را يبشر خيتار بزرگ يها عام قتل
  .دان بوده باشكوه و يآرمان يا جامعه جاديا فكر در يستيوناليناس هاي منش

  

  گشایی رک پادشاهان برای جھان: غارت -۶٠

 يها ييدارا غارت بدون و گسترده يها عام قتل بدون توانسته ينم يسردار اي پادشاه چيه
 و ييكشورگشا به دست مقابل، كشور و خودش كشور مردمان يخصوص و يعموم
 به ديام فقط ،ييگشا جهان يبرا انيسپاه و سرداران و پادشاه آن محرك. بزند ييگشا جهان

  .است بوده مغلوب كشور غارت و يروزيپ
  

اوز: آموزه فردو -۶١   زشىت مهیشگی 

 كه كس هر دست به و شهيهم تجاوز و خشونت كه آموخت توان يم يفردوس از
 در انيتوران يورز خشونت چه. است سرزنش قابل و ناپسند و ستيناشا باشد، شده انجام

 به اسكندر تجاوز چه است، زشت تجاوز. توران در انيرانيا يورز خشونت چه و باشد رانيا
  .بابل به كورش تجاوز هچ و باشد رانيا

  

پیس عام مردم نینوا کورش و قتل -۶٢
ُ
  و به آتش کشیدن شھر ا

 شود، يم استناد بدان يفراوان به كورش يايسجا وصف يبرا كه يمنابع از يكي
 يها بخش ييبازگو به معموالً استنادها نيا در اما. است گزنفون نوشته) يروپديس( نامه كورش
  .انگارند يم دهيناد را متن هيبق و شود يم اكتفا آن دلپسند

 را ديع روزيك  نوا،ين شهر ريتسخ و حمله يبرا كورش كه است آورده گزنفون
 همه امروز« ديگو يم خود انيسپاه به او. هستند يشاد و جشن سرگرم مردم كه كرد انتخاب
 زيجوا. است خواب در كه ميبپرداز يدشمن تارومار به تا ماست ارياخت در يآسمان يها نعمت

 به يحال در زود صبح در ما. است يآزادگ و كين نام و اموال و طال شما يبرا از كشتار نيا
 ريق و اريبس يها مشعل ما. اند دهيآرم يخوش و ناز بستر در مردم كه ميكن يم حمله شهر
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 يها خانه ما سربازان. است خرما چوب از يجملگ آنان يها خانه و ميدار ارياخت در فراوان
 آتش يها شعله انيم در اي و زنديبگر ديبا اي آنان و زد خواهند آتش سرعت به را آنان

 هر و شدند شهر وارد بود، دهيچيپ شهر در يشاد و جشن بانگ كهيحال در آنان .»بسوزند
 به كورش«: كه كرده نقل گزنفون. آوردند يم در يپا از غيت ضرب به دنديد يم كه را آنكس
  .»بكشند افتند،ي ها كوچه در كه را كس هر داد فرمان دخو سربازان و نظام سواره

 به انيخدا برابر در كه بود نيا انشيسپاه و كورش اقدام نياول ،يروزيپ نيا از پس
 معابد به را شهر غارت از يناش غنائم از يسهم و كنند يشكرگزار يروزيپ نيا منتيم

 و كنند مصادره را شهر بزرگان يها خانه تا داد فرمان نيهمچن كورش .داد اختصاص انيخدا
 خود امر تحت مردان به او. شوند واگذار بودند، كرده يشتريب مجاهدت كه يسرداران به
 داد فرمان نواين مردم به كورش .دارند نگه خود تيمالك تحت را يجنگ رانياس تا داد ارياخت
 تا شوند ولمشغ كار و كشت به و كنند يفرمانبردار كند، يم نيمع او كه يحاكم از كه

  .كنند پرداخت را الزم غنائم و خراج بتوانند
 يها خانه و شهر دنيكش آتش به و ياهال عام قتل هولناك فاجعه كورش، بجز ايناما 

 دينبون دادنامهيرو« بهيكت متن موجب به او. آورد در سياُپ شهر مردم سر بر جمله از را مردم
بخت و  نگون مردم و ديكش لشكر سياپ به ،يديل و هگمتانه غارت از پس و »كورش و

) اكد/ بابل به( ها پارس ارتش«: كرد عام قتل بودند، او از فرار حال در كه را شهرزده  وحشت
 كرد؛ حمله دجله رود كرانه بر سياپ شهر در اكد سپاه به كورش كه يهنگام. آورد هجوم

  . »بكشت دم از را رشه مردمان همه) كورش( او اما). نشستند عقب( ختنديبگر اكد مردمان
 دجله كنار سياوپ در يگريد نبرد كورش«: كه است آورده اولمستد خانم باره نيا در

 در كوروش«: كه كند يم تيروا زين كوك مانوئل جان. »سوزاند آتش با را اكد مردم و نمود
 ابودن عام كشتار و آتش با را آنان و شود يم روزيپ اكد كهن تختيپا مردم بر سياوپ در ينبرد

 گذاشتن سر پشت از پس كورش«: است آورده كوك و اولمستد همچون زين يرجب. »كند يم
 سياُپ يشهرها كه د،يرس فرات و دجله انيم واريد يپا به و گذشت الهيد رودخانه از وميگوت
  .»شد دهيكش آتش به و آمد در تصرف به سياپ. داشت خود يسو دو در را پاريس و

 ؛216 تا 214 ص ،1386 تهران، ششم، چاپ ،يخيمشا رضا ترجمه نامه، شكور گزنفون، :به ديبنگر
 ؛268 و 267 ص ،1381 تهران، دوم، چاپ ،يمازندران ديوح ترجمه ر،يكب كورش رتيس كسنفون،
 ؛68 ص ،1372 تهران، سوم، چاپ مقدم، محمد ترجمه ،يهخامنش يشاهنشاه خيتار ،.ت. ا اومستد،

 جان، كوك، مانوئل ؛136 ص ،1380 تهران، دوم، جلد گمشده، يها هزاره ز،يپرو ،يرجب
 رضا، ،يآباد اثيغ يمراد ؛64 ص ،1384 تهران، فر، ثاقب يمرتض ترجمه ،يهخامنش يشاهنشاه

  .1390 تهران، دوم، چاپ ،يهخامنش يها يبررس در گفتار زدهيس: در كورش و دينبون دادنامهيرو
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  کشت؟ چرا کورش پادشاهان مغلوب را منی -۶٣

 سكوت آن علت مورد در و شود يم ادي اريبس آن از كه كورش ياخالق صفات از يكي
 كشورها و شهرها به غلبه و حمله از پس كه است يپادشاهان كشتن از او يخوددار شود، يم
 كشته ينم را رياس پادشاهان كورش چرا كه پرسش نيا پاسخ. اند آمده يم در او اسارت به

 نام به ييايرومان يسنت يخيتار متن كي در جمله از و يخيتار منابع يبرخ در است،
  .است آمده »هيموكسال يدادنگاريرو«

 را آنها بتواند تا داشت يم نگاه زنده را پادشاهان كورش« يخيتار متن نيا موجب به
 كورش« كه است آمده نيهمچن هيموكسال يدادنگاريرو در. »كند شكنجه و هيتنب زندان در

 تا بست يم گردونه به را رياس پادشاهان اسب، يبجا و بود ساخته خود يبرا طال از يا گردونه
 را رياس پادشاهان كورش. ببرند خود يشهرها در تفرج و گردش به را او و بكشند آنرا
 روز هر بتواند تا بست يم افسار دهانشان بر و گذاشت يم نيز آنان پشت بر بلكه كشت، ينم

  .دهد يخوار و خفت را آنان
 ص ،1370 تهران، ،يرومان در يشناس رانيا يها افتهي ورل،يو باجاكو،: به دينگراهي بيشتر ببراي آگ

77.  
  

  کورش و  راهزىن -۶۴

 در كورش كه اند آورده) اسيكتز از نقل به جمله از و( يخيتار يها تيروا در نكهيا
. ندارد يخيتار گريد يها داده با يرتيمغا و باشد درست است ممكن كرده، يم يراهزن يجوان
 افتهي توسعه و افتهي تكامل شكل گريد يكشورها غارت و ييجهانگشا سو، كي از كه چرا
 در ياجتماع يها نظام و يمدن مناسبات« در چنانكه گريد يسو از و است؛ يراهزن و يدزد

 كه ييها نيسرزم ةمجموع و آنها انيم يقراردادها و لشكرها ادغام شد، گفته »يخيتار دوران
 سركرده و شود يم »كشور« نام به يمفهوم يريگ شكل موجب زمان مرور به اند، دهكر تصرف

 يزيچ جهانگشا با راهزن نيب تفاوت. نامد يم »كشور شاه« را خود لشكرها نيقدرتمندتر
 و راهزنانه هيروح كه گفت توان يم خالصه بطور. شتريب سالح و نفرات جز ستين

  .است متجاوز و جهانگشا شخص هر مهالز نيتر ياديبن و نينخست غارتگرانه،
  

ش و قتل -۶۵ سال ١٢٠.٠٠٠عام  دار   ر در ی

 شدند، كشته كمي وشيدار يپادشاه نخست سال در كه ياشخاص تعداد دانستن يبرا
  .است نوشته ستونيب در خودش كه يا بهيكت: دارد وجود معتبر و اول دست سند كي
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 آمار و شده نوشته يبابل و يالميع باستان، يفارس زبان سه به ستونيب در وشيدار بهيكت
 دايپ مصر و بابل در زين آن يآرام ريتحر از ييها نسخه. است آمده آن يبابل ريتحر در تلفات
  . دهستن تلفات آمار دربردارنده يبابل ريتحر همچون كه شده

 هيعل يداخل اميق 9 خود يپادشاه نخست سال در وشيدار به،يكت نيا موجب به
 120.000 حدود مجموع در و كرد سركوب را) يخارج حمله نه و( انيهخامنش تيحاكم
 نيا بر عالوه كه است معنا بدان نيا. گرفت اسارت به را نفر 28.000 حدود و كشت را نفر

 صدها ده،يپاش هم از و داغدار خانواده 150.000 وه،يب زن 100.000 حدود در يزيچ تلفات،
  .ماند يجا بر مجروح و علولم هزار ها ده و ميتي كودك هزار

 ونيليم پنج تا سه حدود - نندز مي نيتخم چنانكه - زمان آن در كشور تيجمع اگر
 ميمستق بطور آن، ياقتصاد و ياجتماع عواقب همه با ايبال نيا كه گفت توان يم باشد، بوده نفر

  .است شده جامعه كل ريدامنگ ميمستق ريغ بطور و كشور تيجمع درصد ستيب ريدامنگ
 اي است، تيواقع بر يمبتن و درست ادعا نيا ايآ كه ديآ يم شيپ پرسش نيا نجايا در

 نيا ليدل چند به كه گفت توان يم پاسخ در است؟ كرده اديز اي كم را آمار نيا وشيدار نكهيا
 چند در وشيدار كه ليدل نيا به نخست: تاس شده ثبت كه بوده آنچه از شتريب يبس آمار

 در نكه،يا دوم. است نكرده ثبت را تلفات تعداد گئومات يسركوب شرح در جمله از و هنگام
 همه از مهمتر و سوم. است نشده ممكن بيتخر ليدل به بهيكت متن قرائت امكان مورد چند

 هم يگريد اديز يكارها من، و اهورامزدا بخواست«: است آورده صراحت به وشيدار نكه،يا
 را بهيكت نيا يكس مبادا نشد، نوشته يرو آن از. است هنشد نوشته بهيكت نيا در كه شد كرده

 »پندارد دروغ و دياين باور را او و ديايب غلو او نظر در شده انجام من دست به آنچه و بخواند
 چنان يا فاجعه از نشان نيا و. )باستان يفارس ريتحر چهارم ستون از 50 تا 45 يسطرها(

 »راستگو« را خود وشيدار حال نيا با. است دهيرس يم نظر به باور قابل ريغ كه دارد نيسهمگ
  .نشوند انگاشته دروغ شيها نوشته كه است خواسته ستون همان 43 سطر در و دهينام

 »دروغ« اي و است كشته كسالي طول در را نفر 120.000 و گفته »راست« وشيدار ايآ
 36 يپادشاه انيپا تا ،باشد گفته راست اگر است؟ بوده مدارا اهل و دادگر يپادشاه و گفته
 در و خود سخنان ليتكم در وشيدار نكهيا به توجه با؟ است كشته را گريد نفر چند اش ساله
 ما«: اهورامزدا خواست به كه است گفته كمي ستون از نوزدهم و هجدهم بند يبابل ريتحر
 وشيدار صدق كه رسد يم نظر به نيچن ،»مينگذاشت يجا بر يا زنده چيه و ميكشت را آنان همه
 در را آنان نسل برانداختن بلكه است، نبوده مخالفان اي دشمنان شكست تنها ها عام قتل نيا از
 چندان بعد، سال 35 تا و شود يم انجام تيموفق و خشونت با كه يمقصود. است داشته سر
  .ابدي ينم را انيهخامنش يها استيس برابر در اندام عرض و اميق و اعتراض جرأت يكس
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 يسطرها در كه باشد شاه وشيدار يخوشنود با مطابق ديبا القاعده يعل كوتاه مطلب نيا
 ترا اهورامزدا ،ييبازگو مردم به را بهيكت نيا تو اگر«: است گفته چهارم ستون از 56 تا 52
  .»يباش داشته يطوالن عمر و باشد اري

 ،يخلخال اليناز ترجمه ،يامنشهخ يها بهيكت ر،ي يپ لوكوك،: به ديبنگر جمله از شتريب يآگاه يبرا
 نينخست دوران در رانيا ،.آ. م ف،يدانداما ؛259 تا 216 ص ،1382 تهران، آموزگار، ژاله رنظريز

  .297 ص ،1373 تهران، سوم، چاپ ارباب، يروح ترجمه ،يهخامنش پادشاهان
King, L. W., and R., Thompson, The sculptures and inscription of Darius the 
Great on the Rock of Behistûn in Persia: a new collation of the Persian, Susian 
and Babylonian texts, London, Longmans, 1907, p. 159. 

  
ش و انداخنت اسريان در آب رودخانه -۶۶   دار

 اهورامزدا كه داند يم ييهنرها واجد را خود) DNb( رستم نقش دوم بهيكت در وشيدار
 و بوده دهيبخش شاه وشيدار به اهورامزدا كه ييهنرها نيا از يكي. است بوده دهيبخش وبد
 كردن خفه و رودخانه آب در يجنگ رانياس انداختن داده، انجام آنرا او بخواست وشيدار

 حكومت شهروندان از و يداخل انيناراض از كه يرانياس. است بوده آنان يجمع دسته
 بهيكت همانا كه دارد وجود اول دست و معتبر سند كي نهيزم نيا در. بودند يهخامنش

  :است ستونيب در وشيدار
 شكست يسخت به را نتوبليند سپاه اهورامزدا بخواست من داد، ياري مرا اهورامزدا«

 چيه و ميكشت را آنان همه ما. برد را آنان آب و شدند انداخته آب در شانيها بازمانده. دادم
 يبابل ريتحر از يانيپا جمله با باستان يفارس كمي ستون از 19 بند( »مينگذاشت يبرجا يا زنده
  ).بند همان

 ها، بازمانده( ـهي ياَنـ«: است شرح نيا به باال متن ياصل بخش باستان يفارس معادل
 آنان آب( ـميـشـيآپـ) شدند پرتاب شدند، انداخته( ـتـايآهـ) آب در( ـاي يآپـ) هيبق گران،يد
  .»)برداشت برد،( ـرَهپـراب) را

 كه است خواسته چهارم ستون از هشتم بند در و داند يم راستگو را خود وشيدار
 به دست و باشد گفته دروغ او است ممكن حال نيا با اما. »نگاردين دروغ« را سخنانش يكس
  دروغگو؟ اي بوده راستگو وشيدار ايآ. باشد نزده يتيجنا نيچن

 ،يخلخال اليناز ترجمه ،يهخامنش يها بهيكت ر،ي يپ لوكوك،: به دينگرب جمله از شتريب يآگاه يبرا
 ص ،1346 تهران، ،يهخامنش شاهنشاهان يفرمانها نورمن، رالف شارپ، ؛226 ص ،1382 تهران،

  .25 ص ،1384 تهران، سوم، چاپ ستون،يب رضا، ،يآباد اثيغ يمراد ؛42
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King, L. W., and R., Thompson, The sculptures and inscription of Darius the 
Great on the Rock of Behistûn in Persia: a new collation of the Persian, Susian 
and Babylonian texts, London, Longmans, 1907, p. 111; Kent, Ronald G., Old 
Persian, Second Edition, New Haven, Connecticut, 1953, p. 118-120. 

  
ش و به آتش کشیدن خانهد -۶٧   های سکاییان ار

. ميكرد ادي اهورامزدا دنينپرست جرم به و وشيدار دست به انييسكا عام قتل از قبالً
 يكارها يكس كه بود خواسته و بود ستونيب بهيكت در وشيدار بالواسطه تيروا كه يگزارش

 و مورخ كه زين اسيكتز ن،يا بجز اما. نپندارد دروغ شده، انجام »يراست« يرو از كه را او
 كه است آورده و كرده ادي شاه وشيدار افتخارات از بود، يهخامنش دربار يرسم پزشك

 آنان معابد و ها خانه تا داد دستور) ها يكالسدون( يغرب انييسكا نيسرزم به حمله در وشيدار
 ارشايخش زمان در آنان ماندهيباق كه است آورده نيهمچن او.  بكشند آتش به و كنند رانيو را

 از يكالسدون انييسكا نسل كه بود نيچن و. دنديگرد عام قتل »نفر نيآخر« تا و شدند محاصره
  .شد برانداخته نيزم

  .66 و 57 ص ،1380 تهران، ،يليخل ابيكام هيتحش و ترجمه اس،يكتز خيتار خالصه: به ديبنگر
  

  انیپارس امیق سرکوب و شدار -۶٨

 گفته به و خود يپادشاه نخست سال در وشيدار شد، گفته نيا از شيپ چنانكه
 ها شكنجه از يانواع دست به را يگريد تعداد و كرد عام قتل را نفر 120.000 مجموعاً خودش
 گفته به و بيترت نيهم به. نشاند زيت يرهايت يرو بر را آنان ديجمش تخت در اي و سپرد

 تالش ليدل به) انييسكا و انيخوز ان،ينويا مادها، جمله از و( يگوناگون اقوام وش،يدار شخص
 نكهيا ليدل به اي و خود سرنوشت بر تيحاكم و يهخامنش حكومت از استقالل كسب يبرا

  .شدند عام قتل و شكنجه و سركوب دند،يپرست ينم را اهورامزدا
 وشيدار بهيكت موجب به و است نداشته يپارس ريغ اقوام به اختصاص ها جنبش نيا اما

 و ها اميق. خواستند پا به يهخامنش حكومت هيعل بار دو دستكم زين انيپارس ستون،يب در
 و بودند شده ملحق آن به زين وشيدار انيسپاه كه بوده گسترده يا اندازه به كه ييها جنبش
  .شود يم انيپارس شاه يكوتاه مدت يبرا »زداتَهيوه« نام به آنان رهبر

 او گفته به. است آورده را انيپارس يسركوب شرح ستونيب بهيكت سوم ستون در وشيدار
 مجموعاً عام قتل با اميق نيا ،)است خواندن قابل و سالم متن كه ييجا تا( بهيكت يبابل ريتحر در

 بهيكت همان يآرام ريتحر در شدگان كشته تعداد مجموع. شود يم سركوب نفر 15.000
 و) انيپارس اميق رهبر( تهزدايوه كه است گفته وشيدار سپس. است شده ذكر تن 40.000
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 كرده فرو آنان ه ماتحت در ريت هيچياووادئ شهر در و گرفته اسارت به را او رويپ مردان
  .است

 ،يخلخال اليناز ترجمه ،يهخامنش يها بهيكت ر،ي يپ لوكوك،: به ديبنگر جمله از شتريب يآگاه يبرا
  .243 تا 238 ص ،1382 تهران، آموزگار، ژاله رنظريز

King, L. W., and R., Thompson, The sculptures and inscription of Darius the 
Great on the Rock of Behistûn in Persia: a new collation of the Persian, Susian 
and Babylonian texts, London, Longmans, 1907, pp. 187-193. 

  
ه -۶٩   های دار شک

 حدود يجمع دسته كشتار به دست خود گفته به شويدار كه ميديد نيا از شيپ
 آب در آنان بازماندگان نمودن غرق و خود يداخل معارضان و مخالفان از نفر 120.000
 يبرجا يا زنده چيه و ميكشت را همه«: بود گفته خود چنانكه. است كرده رودخانه
 رانياس كردن مثله و عضو نقص و شكنجه به دست نها،يا بر عالوه وشيدار ايآ اما. »مينگذاشت

  است؟ زده يم زين انيزندان و
 از است عبارت كه دارد وجود اول دست و معتبر سند كي باال پرسش به پاسخ يبرا

 دهنده نشان او سخنان. است گذاشته ادگاري به ندگانيآ يبرا ستونيب  بهيكت در او كه يسخنان
 آنها اهورامزدا ياري به او و دهبو دهيبخش بدو اهورامزدا كه است ييهنرها از يگريد بخش

  .است رسانده انجام به را
 يفارس ريتحر سه هر در او خود مكرر يها گفته موجب به يوشيدار يها شكنجه

 از 15 و 8 يبندها و دوم، ستون از 14 و 13 يبندها( ستونيب بهيكت يبابل و يالميع باستان،
 ريزنج به چشم، آوردن در حدقه از گوش، دنيبر ،ينيب دنيبر: از است عبارت )سوم ستون
 در ها شكنجه نيا. »يـيـاپـتـياوزمـ« و شهر، يها دروازه از رانياس كردن زانيآو دن،يكش

  .است شده انجام پارس در هيچياووادئ و بابل ل،يارب همدان، يشهرها
 به يهمگ و ستين مترجمان انيم ياختالف ها شكنجه مفهوم و بندها نيا ترجمه در

 بر و نشده دانسته يدرست به كه يياپتياوزم مفهوم ياستثنا به. اند كرده ترجمه كساني يا گونه
 »انباشتن كاه از را پوست و كندن پوست« يمعنا به آنرا كنت رونالد. دارد وجود اختالف سر
 يلغت زدن دار كهيحال در( است گرفته »زدن دار« يمعنا به آنرا شارپ نورمن رالف. داند يم

 يمعنا به آنرا يالميع ريتحر در تامپسون و نگيك). است »فَراهجم« همانا كه رددا مستقل
 فرنسواز. دانند يم »دنيكش بيصل به/ دنيكش خيم چهار به« اي »زهين با بدن كردن سوراخ«

 ماتحت در خيم« مفهوم به يالميع ريتحر در را واژه آن زين تياشم هرن سيكالر و ينيسوز
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 »كردن فرو ماتحت در ريت« يمعنا به را يياپتياوزم زين لوكوك ري يپ. اند گرفته »كردن
 يا نامه در كهالن مفرد جواد يآقا). دارد تداوم يگريد شكل به هنوز كه يا شكنجه( داند يم
 يرو بر نشاندن با ماتحت در زهين شدن فرو« مفهوم به يياپتياوزم كه اند داده نظر نگارنده به
 بر نشانده يمردان كه يآشور يها نگاره سنگ يبرخ با است قمطاب ايشان نظر. است »زهين

  .اند شده  دهيكش ريتصو به زهين يرو
 را خود ستونيب بهيكت چهارم ستون از هشتم بند در وشيدار كه شود يم ادآوري
 حال. نشوند انگاشته دروغ اش داده اهورا اعمال و سخنان كه است خواسته و دانسته راستگو

 رويپ را او آنكه اي و ،ياعمال نيچن دهنده انجام و دانست يراست رويپ ار وشيدار توان يم
  ؟ياعمال نيچن از يمبرا و دانست دروغ

 ،يخلخال اليناز ترجمه ،يهخامنش يها بهيكت ر،ي يپ لوكوك،: به ديبنگر جمله از شتريب يآگاه يبرا
 تهران، ،يهخامنش نشاهانشاه يفرمانها نورمن، رالف شارپ، ؛1382 تهران، آموزگار، ژاله رنظريز

 يالميا بهيكت تامسون، و نگيك ؛1384 تهران، سوم، چاپ ستون،يب رضا، ،يآباد اثيغ يمراد ؛1346
 سيكالر و فرانسوا ،ينيسوز ؛1384 تهران، ،يجهرم روشنك و انيدرآباديح شهرام ترجمه ستون،يب

 ،)يهخامنش -يالميع( نستويب در بزرگ وشيدار نبشته سنگ البا، ملبرن فلورنس و تياشم هرن
  .1387 تهران، اكبرزاده، وشيدار ترجمه

King, L. W., and R., Thompson, The sculptures and inscription of Darius the 
Great on the Rock of Behistûn in Persia: a new collation of the Persian, Susian 
and Babylonian texts, London, Longmans, 1907; Kent, Ronald G., Old Persian, 
Second Edition, New Haven, Connecticut, 1953. 

  
  

  
امنىش مقاومت مادها در برابر اشغال و سرکوب -٧٠   های 

 يها حكومت نيتر كهن از يكي) يامروز رانيا مركز و غرب مردمان( مادها حكومت
 بزرگان يرا و خواست به كه ،يتجاوزگر و زور با نه آنان سرسلسله كه است نيزم رانيا

 كورش يپارس سپاه دست به آن درخشان تمدن با همراه حكومت نيا. بود شده دهيبرگز
 نيب از و شد برانداخته) برد يم بهره يتجاوزگر و زور روش از مادها برخالف كه( يهخامنش

  .رفت
 دو ،)ومد ستون از 13 و 12 ،6 ،5 هايبند( ستونيب در وشيدار بهيكت موجبه ب مادها

 آنان به كورش كه انيهخامنش طرهيس ريز از و ابندي باز را خود استقالل تا دنديكوش بار
  .شدند عام قتل و سركوب وشيدار فرمان به بار دو هر در اما. ابندي ييرها بود، كرده ليتحم
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 شيفرورت نام به يمرد ها يماد رهبر كه شود يم دانسته وشيدار يها گفته اساس بر
 مردم استقبال و تيحما با و دانسته يم) ماد شاه نيسوم( هوخشَتَرَه خاندان از را ودخ كه بوده
 توان يم اساس نيهم بر جهينت در. است بوده دهيرس ماد يپادشاه به يكوتاه مدت يبرا

 حساب به »ماد شاه نيآخر« را او و دانست ماد تيهو و يشاهنشاه بر يتداوم را شيفرورت
 سپاه به او تيمحبوب و شيفرورت از تيحما  كه دهد يم نشان نيهمچن وشيدار گزارش. آورد
. شوند يم ملحق ها يماد جنبش به يهخامنش انيسپاه نيا از يبخش و افتهي يتسر زين وشيدار

 نيچند از پس كه دارد هوخشتره يمردم تيمحبوب و كين خاطره از نشان نيهمچن واقعه نيا
 گسترده استقبال با او خاطره كردن زنده و او به خود بانتسا يادعا با است توانسته يكس سال

 يمردم تيمحبوب از نشان و افتاد اتفاق بابل در زين بار دو كه يا واقعه. شود روبرو يعموم
 نيدروغ ظاهراً و يغاتيتبل يادعاها با تعارض در كه يتيمحبوب. داشت) بابل شاه نيآخر( دينبون

  .است او از بازمانده منشور در كورش
 كشتار با و كند يم سركوب خشونت با را مادها و شيفرورت اميق دو هر وشيدار

 نابود يسخت به« خودش گفته به را آنان) ستونيب بهيكت يبابل ريتحر( مادها از نفر 38.000
 او با -مادها رهبر و شاه -شيفرورت گرفتن اسارت به از پس وشيدار كه يرفتار .»كند يم

 بازمانده يبشر خيتار در كه است ييها شكنجه و رفتارها نيبارتر خشونت از دهد، يم انجام
 زبان و ها گوش ،ينيب من. شد آورده من نزد به و شد رياس شيفرورت«: ديگو يم خود او. است

 به من درگاه بر دهيكش ريزنج به/ بسته دست او. آوردم در را او چشم كي و دميبر را او
  .»كردم يـيـاپـتـياوزمـ را او همدان در آنگاه .دنديد را او همه و شد گذاشته شينما

 كاه از را پوست و كندن پوست: است متفاوت مترجمان نيب يياپتياوزم مفهوم
  .كردن فرو ماتحت در ريت و دنيكش خيم چهار به زه،ين با بدن كردن سوراخ زدن، دار انباشتن،
 را خود استقالل و تيهو ن،يزم رانيا مركز و غرب مردمان و مادها كه بود نينچنيا

 بعدها يحت و درآمدند يهخامنش انيپارس حكومت سلطه ريز و دادند دست از شهيهم يبرا
 گفته به كه مادها، با تنها نه وشيدار كه بود يرفتار نيا. شدند دهينام »پارس« آنان تبع به

. ردك تكرار بار خشونت و ديشد سركوب 19 يط در و گريد يمدع نفر 9 با نبرد در خودش
 آن گريد سال 34 از و شود يم او يپادشاه نخست سال سه تا دو شامل فقط كه ييها سركوب

 نيسرزم و مدنيت نيچند استقالل و تيهو به حمله، 19 نيا يط در .ميخبر يب ياديز حد تا
  .آيند مي در سلطه ريز به شهيهم يبراو  شود يم داده انيپا گريد

 ،يخلخال اليناز ترجمه ،يهخامنش يها بهيكت ر،ي يپ لوكوك،: هب ديبنگر جمله از شتريب يآگاه يبرا
 تهران، ،يهخامنش شاهنشاهان يفرمانها نورمن، رالف شارپ، ؛1382 تهران، آموزگار، ژاله رنظريز
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 يالميا بهيكت تامسون، و نگيك ؛1384 تهران، سوم، چاپ ستون،يب رضا، ،يآباد اثيغ يمراد ؛1346
  .1384 تهران، ،يجهرم روشنك و انيباددرآيح شهرام ترجمه ستون،يب

King, L. W., and R., Thompson, The sculptures and inscription of Darius the 
Great on the Rock of Behistûn in Persia: a new collation of the Persian, Susian 
and Babylonian texts, London, Longmans, 1907; Kent, Ronald G., Old Persian, 
Second Edition, New Haven, Connecticut, 1953. 

  
  عام مردم؟ قیام مردم یا قتل -٧١

 ضمن خود يپادشاه نخست سال در وشيدار م،يديد نيشيپ يها بخش در چنانكه
 در گريد يانبوه كردن غرق و نفر كصدهزاري از شيب عام قتل به دست ها، شكنجه نيتر سبعانه

 ريتحر تيروا به) مرو( انهيمرغ ياهال سركوب يبرا وشيدار نيچنهم. كرد رودخانه آب
  .كرد عام قتل را نفر 55.000 تعداد ستون،يب در خودش بهيكت يبابل و يالميع

 يبرا كه ييها اميق ايآ كه آورد يم شيپ را پرسش نيا كشتارها از يميعظ حجم نيچن
 گرفته خود به يمردم ستردهگ يها جنبش شكل بود، شده پا بر انيهخامنش سلطه از ييرها

 زين يعاد مردم عام قتل به دست خود، دشمنان عيوس كشتار بر عالوه وشيدار نكهيا اي و بودند
 و اند دهيكش شيپ انيبر ري يپ جمله از و پژوهشگران يبرخ كه است يپرسش نيا است؟ زده يم

 اول حالت شتريب نكهيا با. است نشده داده بدان يروشن پاسخ الزم، منابع كمبود ليدل به تاكنون
 هر - آن پاسخ اما) يعاد مردم عام قتل نه و يمردم يها جنبش يگستردگ يعني( است محتمل

  .كند ينم كم وشيدار سبعانه يرفتارها از يزيچ -باشد كه چه
 ديترد«: ديافزا يم شده، يبررس منابع مجموع به ياتكا با و پرسش نيا ادامه در انيبر

 و حاكمان يشگيهم سالح. »جستند توسل وحشت و ترور سالح به انيپارس كه ستين
  .خيتار جباران

 سمسار، يمهد ترجمه ان،يهخامنش يامپراتور خيتار ر،ي يپ ان،يبر: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  .290 تا 286 ص اول، جلد تهران،

  
  طلبان مصری امنشیان وسرکوب خونني استقالل -٧٢

 از ييرها يبرا انيهخامنش نفوذ ريز يها نيسرزم مردمان كوشش از يگريد نمونه
 يرهبر به الديم از قبل 460 سال در بار نيچندم يبرا انيمصر. است مصر آنان، سلطه

 كمي رياردش اما. شوند يم كينزد يروزيپ مرز به مادها همچون و كنند يم اميق ناروسيا
 اعزام مصر به خشهبگبو يسردار به را يهخامنش شورش ضد يروهاين سرعت به يهخامنش

  .كند يم
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 داشته خود پرونده در زين را انيبابل اميق زيآم تيموفق سركوب سابقه كه بگبوخشه
 به دست بود، كرده همراه خود با كه يشمار يب سپاه با يهخامنش شاهنشاه فرمان به است،

 نيا. زدسا يم برقرار را مصر بر انيهخامنش سلطه مجدداً و زند يم انيمصر عام قتل و سركوب
  .هستند كمي رياردش و بگبوخشه به متعلق كه شده ثبت يهخامنش مهر دو يرو بر واقعه

 ،1387 تهران، ،يرجب زيپرو ترجمه ان،يرانيا و وشيدار والتر، نتس،يه: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  ).هستند مأخذ نيهم از ريتصاو( 249 تا 242 ص

  

  
  .دهد يم نشان را آنان اديانق و انيمصر سركوب كه مسكو نيكپوش موزه در يهخامنش كمي رياردش مهر

  
  

  
 اميق رهبر ناروسيا بر او غلبه كه تاژيهرم موزه در) يهخامنش شورش ضد يروهاين سردار( بگبوخشه مهر

  .»رفته يجا دورتر يبس يپارس مرد زهين« كه كند يم ديتأك وشيدار گفته نيا بر و دهد يم نشان را مصر
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  مردم کشتار و معابد دنیکش آتش به و غارت و انیامنش -٧٣

. است جانگشا و مهاجم سپاه هر معمول يها روش از معابد و شهرها دنيكش آتش به
 ديفق مورخ( انويليموم آرنالدو نهيزم نيا در. نبودند گانهيب آن با زين انيهخامنشروشي كه 

 با كه دادند نشان انيوناني به) انيهخامنش/ انيپارس منظور( انيرانيا«: است آورده) ييايتاليا
 سيآكروپول عبادتگاه و كردند غارت را ايديبرانك معابد آنان. كنند يم چه خود دشمنان معابد

 بود يكار نيا. »گذراندند غيت دم از بودند، برده پناه معابد نيا به كه را يكسان و سوزاندند را
  .شد ديجمش تخت دنيكش آتش به و غارت و اسكندر ييجو انتقام موجب بعدها كه

 شماره بخارا، مجله: در ،يكوثر عبداهللا ترجمه ،يوناني يآزاد و رانيا يامپراتور آرنالدو، نو،يليموم
  .107 ص ،1391 وريشهر تا خرداد ،88 و 87

  
برزن -٧۴   لئونیداس و آر

 با داسيلئون. كند يم حمله وناني به الديم از قبل 480 سال در ارشايخش: اول پرده
 سپاه برابر در يكوهستان تنگ گذرگاه كي در ياسپارت پرست وطن و شجاع سرباز يدودمع

 شكست يوناني نفر كي انتيخ اثر بر يهمگ و كنند يم مقاومت ارشايخش تجاوزگر
 و گذرد يم آنان جسد يرو از سپاهش با همراه ارشايخش. شوند يم كشته و خورند يم

  .  كشد يم آتش به و كند يم غارت را آتن سيآكروپول
 با وبرزنيآر. كند يم حمله پارس به الديم از قبل 330 سال در اسكندر: دوم پرده

 سپاه برابر در يكوهستان تنگ گذرگاه كي در يپارس پرست وطن و شجاع سرباز يمعدود
 شكست يپارس نفر كي انتيخ اثر بر يهمگ و كنند يم مقاومت اسكندر تجاوزگر

 و گذرد يم آنان جسد يرو از سپاهش با همراه ندراسك. شوند يم كشته و خورند يم
  .كشد يم آتش به و كند يم غارت را ديجمش تخت

  
ت -٧۵ ز    جخشید ربرد تريهای 

 تا كه مورخان نيا از يكي. است آمده كمتر يوناني يخيتار منابع در ديجمش تخت ذكر
 كمي سده( يليسيس ودوريد ود،ش يم استناد او يها نوشته به و پرداخته ديجمش تخت به يا اندازه
 هيبق و شود يم اكتفا دلپسند يها بخش نقل به تنها استنادها، نيا در گاه اما. است) الديم از قبل
 يرهايت يتعداد ديجمش تخت كنار در كه است آورده ودوريد. شوند يم انگاشته دهيناد آن

 و ترس موجب آنها ياتماش يحت كه بود شده نصب اَرش ستيب/ متر نُه يبلندا به يمفرغ
 بر را كنندگان اميق و معترضان و مخالفان كه بود نيا رهايت نيا كاربرد. شد يم مردم وحشت
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 »دنيكش خيس به« اصطالح( كنند فرو آنان ماتحت در ريت گريد عبارت به و بنشانند آنها يرو
 و داده جهشكن روش نيا به كه را يمهم اشخاص از يتعداد وشيدار). است آمده جا نيهم از
 نفر 80 با ستاسپيه گر،يد نفر 49 و نتوبليدين: است آورده ستونيب بهيكت در رسانده، قتل به
 همچون گريد يا عده و او، هواداران از تن ها ده و زداتهيوه او، همراهان و اَرخه گر،يد
  .شيفرورت و ثرَتَخمهيچ

 سمسار، يمهد ترجمه ان،يهخامنش يورامپرات خيتار ر،ي يپ ان،يبر: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  .296 و 295 ص اول، جلد ،1377 تهران،

  

  امنىش زمان در اعدام ح یاجرا یچگون  -٧۶

 به ،يوشيدار متداول يها شكنجه بر عالوه يهخامنش زمان در اعدام حكم ياجرا
 انيم را سر و دنيكش بيصل به زدن، دار زدن، گردن: رفتيپذ يم صورت يمتنوع يها شكل

 انيهخامنش ابداعات از دنيكش بيصل به روش با قتل كه رود يم احتمال. كردن له سنگ دو
 ياجرا يها روش نتسيه والتر. باشد افتهي راه گريد يها نيسرزم به آنان توسط و باشد بوده

 نوع نيتر رحمانه يب اما. است دانسته ينيآفر وحشت و قساوت از آكنده را انيهخامنش احكام
 زنده تا كردند يم محبوس تغار دو انيم يخال يفضا در را محكوم كه بود بيترت نيا به اعدام
  .بگندد زنده

  .326 و 315 ص ،1387 تهران، ،يرجب زيپرو ترجمه ان،يرانيا و وشيدار والتر، نتس،يه: به ديبنگر
  

شريوان عادل فردو و ر -٧٧   نامه مردم معاصر با ا

 يها عام قتل به انيمزدك يكش نسل بجز عادل روانيشانو ،يفردوس شاهنامه گزارش به
 اموال غارت سپس و انيالنيگ و انيبلوچ عام قتل است جمله آن از كه ديازي دست زين يگريد

 كودك و مرد و زن يگروه عام قتل و مردم رنج و درد يفردوس. شانيها خانه سوزاندن و آنان
  : است كرده انيب ها سروده نيواتريش با روانيانوش يساسان انيلشكر دست به را

  

  نماند كودك و جنگى مرد و زن /   نماند اندك و فراوان شانياز
  

 و بلوچ نفر كي كه بوده يا اندازه به ها بلوچ يكش نسل يگستردگ كه است آورده نيهمچن او
  : آمد ينم دهيد به كجا چيه در بلوچ چوپان نفر كي يحت

  

  نهان و آشكار ماندـن ىـوچـلـب  /  جهان شانيا رنج از منيا ببود
  بلند كوه غيت بر و هامون به /   پندـگوس سـپ ودىـنب مـه انـشب
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 حركت النيگ يسو به ها بلوچ سركوب از پس عادل روانيانوش ،يفردوس شاهنامه گزارش به
 و كرد غارت و سوزاند آتش در اطفال و زنان به يرحم يب با را انيالنيگ يها سكونتگاه و كرد

  : كه ديكش خون و خاك به چنان را آنان اميق
  بگشت كشور روى همه در خون كه /   دشت و كوه همه كشته ز بد چنان

  زن و ردــم هــالـن و دـآم روشــخ /   سوختن و غارت و كشتن بس ز
     شـيـــپ خُرد ودكـك و سـپ از انـزن /   شـيوـخ تــدس مهـه سرـكي ندـستـبـب

 عدل مفهوم نكهيا اي ؟يفردوس تيروا اي است دروغ روانيانوش عدل: نجاستيا پرسش حال
  است؟ نيهم

 يخالق جالل بكوشش ،يفردوس شاهنامه: به ديبنگر يفردوس گزارش كامل متن و شتريب يآگاه يبرا
  .119 و 118 ص ،1386 تهران، روان، نينوش يپادشاه بخش هفتم، دفتر ،يبيخط ابوالفضل و مطلق

  

اووس و سو -٧٨   عام مردم زاندن و غارت شھرها و قتلسپاه کی

 شاهنامه در ،يخيتار متون و پادشاهان يها بهيكت بر عالوه يبشر ضد يرفتارها
 دهيناد يپادشاه چيه نديخوشا يبرا را يبشر يها رنج يفردوس. است شده گزارش زين يفردوس

 بازگو بلند يداص با باشد، انيرانيا يسو از اگر يحت را يانسان ريغ يرفتارها و انگارد ينم
  .كند يم

 فرمان شاه كاووسيك يسو از) رانيا سپاه فرمانده و پهلوان( ويگ كه است آورده او
 هر و بسوزاند ند،يب يم مازندران در كه را يآباد يجا هر و رديبرگ يسپاه هزار دو تا ابدي يم
 را كودك و مرد و زن و رود يم مازندران به فرمان نيا به بنا ويگ. بكشد را يجوان و ريپ

  :كشد يم آتش به را آنها سپس و كند يم غارت را شهرها و كند يم عام قتل
  

  رانــگ رزـگ و رـيـشـمـش ديـارـبــب  /  درانـــازنـــم رــهــش در اـــت دــشــب
  ارـهـنيـز او غــــيت رــس از تــافيــن  /  توارـدس با ردـــم و ودكـك و زن
  رـــزه اك،ـــيرــت ياــج رــب ودــالــپـــب  /  هرش سوخت يهم غارت، كرد يهم

  .يفردوس شاهنامه در »مازندران جنگ داستان« به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  

  اعراب غساىن به دست شاپور ذواالکتاف  شاهنامه فردو و گزارش قتل و غارت -٧٩

 شود موجب تا ستين كوركورانه يعشق نيا اما است، رانيا عاشق يفردوس
 بدون را منابع يها گزارش او. فكنديب پرده آن بر و انگارد دهيناد را انيرانيا يها يزشتكار
 جز يزيچ گذشته يدادهايرو سانسور كه داند يم و است آورده شيخو شاهنامه در اغماض

  .داشت نخواهد يپ در را ندهيآ يها نسل به رساندن بيآس و يخيتار يها درس كردن تباه
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 حمله »يغسان ريطا« ملك به شمارش يب سپاه با ذواالكتاف شاپور كه است آورده او
 مرد و كودك از آمد خروش« كه كند يم غارت چنان را ملك آن »بر و بوم همه« و برد يم
 »ريطا« كند، يم تاراج را »كهن يها گنج« و كشد يم را ياديز عده آنكه از پس شاپور. »زن و

 او سپس. كند يم جدا دستانش از يعيفج يشكل به را او كتف و كند يم بند در را انيغسان شاه
 تا فرمود ميدژخ به«: كشد يم آتش به را سرش يب بدن و برد يم سر دخترش چشم برابر در را

 ملقب اعمال نيا از پس شاپور ،يفردوس گزارش به. »تَنَش بسوزد اندر آتش به زنَد،/ گردنش
 بود، دلبسته بدو كه را انيغسان شاه همان دختر »مالكه« آنگاه او. شود يم »ذواالكتاف« به

 نيا يفردوس .»نماز ششيپ برد يهم يجهان« تا گردد يم باز »پارس« به و كند يم تصرف
  .مينكن زين ما. است نكرده سانسور را تيحكا

  .ذواالكتاف شاپور داستان ،يفردوس شاهنامه: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  

ه ش قیامشاهنامه فردو و گزار -٨٠   گری در ایران باستان های مردىم و شک

 يها يريسختگ كننده هيتوج و مروج كه يزرتشت يپهلو متون اغلب خالف بر يفردوس
 و يوپرستيد از ييها نشانه را يمردم يها جنبش و هستند يمذهب يها شكنجه و ينيد

 انيساسان هيعل يممرد يها اميق از انهيواقعگرا ييها گزارش به اند، دانسته يصفت منياهر
 را باستان رانيا در متداول يها شكنجه انواع از يفراوان يها نمونه نيهمچن او. است پرداخته

 متون و يهخامنش يها بهيكت اساس بر آن گريد يها نمونه كه ييها شكنجه. است كرده نقل
  . شدند آوردههاي ديگرگفتار در يزرتشت

. گردند يم انكار اي و شوند يم انگاشته دهيناد تعمداً و معموالً شاهنامه يها گزارش نيا
 كه بود تواند معنا نيا به آنها، قبال در سكوت و شاهنامه يها گزارش از يبرخ كردن پنهان
 م،يدان يم يرانيا تيهو مظهر را شاهنامه اگر كهيحال در. كند ثبت را آنها ستيبا ينم يفردوس

 يرانيا تيهو از ييها بخش سانسور و گرفتن هديناد تواند يم آن از ييها بخش گرفتن دهيناد
 از نگرفتن درس و يآگاه و شناخت فيتضع به منجر تينها در كه يسانسور. شود قلمداد

  .شود يخيتار عيفجا مكرر تكرار و گذشته يدادهايرو
 ظلم هيعل انيساسان زمان در بار شش دستكم انيرانيا شاهنامه، در يفردوس گزارش به

 يها جنبش و ها حركت ام،يق شش از اميق دو كه كنند يم اميق كومتح يها يدادگريب و
  .است بوده رمسلحانهيغ و زيآم مسالمت
 به - رانيا بزرگ سردار -يسوفزا شدن كشته ليدل به و قباد يپادشاه زمان در كباري

 زمان در سوم بار او؛ يها يدادگريب ليدل به و هرمزد يپادشاه زمان در دوم بار او؛ دست
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 به و نييفرا زمان در چهارم بار و ز؛يپرو خسرو و او يها يدادگريب هيعل و يرويش يهپادشا
  .او مكرر يها يزيخونر و ظلم ليدل

 اصالحات يبرا يكوشش واقع در و اند بوده زيآم مسالمت ها جنبش كه گريد بار دو
 نيد كي نعنوا به يمان يآور نيد از اند بوده عبارت اند، رفته يم بشمار ياجتماع و ينيد

 و يهمزبان كه يهنر و يفرهنگ يكرديرو با و ،يورز خشونت از دور به جو، مسالمت
 به كه انيمزدك و مزدك جنبش يگريد و داشت؛ سر در را انياد و مردم همه يهمبستگ

 ممكن شكل نيتر عيفج به ها كوشش نيا يدو هر. بودند ياقتصاد و ياجتماع اصالحات دنبال
 كاه از را او پوست و كندند پوست ديعقا شيتفت دادگاه كي از پس را يمان. شدند سركوب
 و انيزرتشت يشوايپ - ريكرت موبد فرمان به انيمانو. ختنديآو شهر دروازه از و انباشتند

 فرمان به زين را انيمزدك از نفر 100.000 و مزدك. شدند عام قتل - يزرتشت نيد انگذاريبن
  .كردند بگور زنده عادل روانيانوش

 را مردم اعتراض يصدا و بود داده اصالحات نيا به تن يساسان ينيد حكومت راگ
  .شد ينم مواجه يتلخ انيپا چنان با بسا يا بود، دهيشن

 شاهنامه در را ها شكنجه از يگريد يها نمونه يفردوس باال، يها شكنجه بر عالوه
 دنيبر ،)زيپرو سروخ فرمان به( پا و دست دنيبر: از عبارتند ها شكنجه نيا. است آورده
 بستن ،)طرخان ژنيب فرمان به( زخم يرو بر داغ سنگ گذاشتن و ينيب و گوش و پا و دست

 آتش به و كتف كردن جدا ،)پوراندخت فرمان به( نيزم يرو بر دنيكش و اسب دم به
 كردن سوراخ ،)كمي بهرام فرمان به( پوست كندن ،)ذواالكتاف شاپور فرمان به( بدن دنيكش

 خوردن و يآشام خون ،)ذواالكتاف شاپور فرمان به( آنها از افسار گذراندن و ينيب و گوش
 از يتعداد فرمان به( غار و زندان در دنيكش ريزنج و بند به ،)گودرز توسط( دشمن خون

  .گريد يها نمونه ياريبس و ،)گريد تن چند و هرمزد فرمان به( خوراندن زهر ،)پادشاهان
  

  شھرها دنیکش آتش به و شاپور -٨١

آورده  رستم نقش در زرتشت كعبه واريد بر خود مشهور بهيكت در يساسان يكم شاپور
 صريق و ميبزد را آنان ما. گرفت در روم صريق نيوالر و ما نيب بزرگ ينبرد حران در«: است

 آتش در را هيكاپادوك و هيكيليك و هيسور يشهرها ما. ميبرد پارس به را او و ميكرد رياس را
 ها آتشكده يروزيپ نيا منتيم به آنگاه پس. ميكرد غارت و مينمود رانيو و ميندسوزا
  .»ميداد قرار خود تيعنا و لطف مورد را موبدان و مينشاند

  .73 تا 70 ص ،1382 تهران، انه،يم يرانيا يها بهيكت يراهنما د،يسع ان،يعر: بنگريد به
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  شھر ٣۶ مردم گرفنت اسارت به و شاپور -٨٢

 پس و رستم نقش در زرتشت كعبه واريد بر خود مشهور بهيكت در يساسان يكم شاپور
 كرده، تيروا را شهر چند كردن غارت و كردن رانيو و دنيكش آتش به صراحت به آنكه از
 شهر 36 يعاد مردم كه داده گزارش گر،يد يكشورها يها شهرستان و شهرها نام قيدق ذكر با
 نكهيا يبرا«: است گفته نيهمچن او. است آورده انشهرريا به خود با و گرفته اسارت به را
 را گريد ياريبس و مينوشت را ها نيهم فقط بدانند، را ما يريدل و يآور نام زانيم ندگانيآ

 او بينص اهورامزدا كه ييها يروزيپ نيا پاس به تا است داده فرمان نيهمچن او. »ميننوشت
 كي كردن يقربان با را كار نيا و كنند ينقربا شيبرا آتشكده در را گوسفند هزار كرده،

 است پادشاه شخص زبان از اول دست و حيصر يگزارش نيا. كنند تكرار روز هر در گوسفند
 اي فيتحر چيه دچار كسال،ي در نفر 120.000 عام قتل از وشيدار گزارش همچون كه

 نيچن به دست نمغوال يحت و يمهاجم سپاه چيه كه رود ينم گمان. است نشده يثانو استنباط
  .است اطالع يب آن از نگارنده الاقل اي باشند دهيازي يكار

 انه،يم يرانيا يها بهيكت يراهنما د،يسع ان،يعر: به ديبنگر جمله از شتريب يآگاه يراب
 كعبه اطراف يساسان اول شاپور مفصل بهيكت ترجمه ،يعل ،يسام ؛73 تا 70 ص ،1382 تهران،

  .1338 اسفند ،يشناس باستان يها گزارش مجله رستم، نقش در زرتشت
  

ش خسرو محله -٨٣   هیانطا به وانريا

 واقع ترانهيمد يايدر يغرب شمال در و هيكيليك جنوب در هيانطاك نيسرزم و شهر
 بار بود، دهيكش آتش به و كرده غارت و تصرف را آنجا كمي شاپور قبالً كه ينواح نيا. است

 از و يروم مورخان يبرخ را حمله نيا شرح. آمد چارد روانيانوش خسرو حمله به گريد
  :است آمده وسيپروكوپ خيتار از يبخش در. اند كرده ثبت وسيپروكوپ جمله

 دنيپوش در او اما. بود يبزرگوار و يمرد از يحاك و بندهيفر ظاهر در خسرو سخنان«
 همه از دندبو شده او ستم و آزار دچار كه يكسان به شيخو گناهان دادن نسبت و قتيحق

 به بعد و كرد يم ادي سوگند يآسان به يكار هر انجام يبرا بعالوه. بود تر دست رهيچ مردم
 يبرا كه بود اديز يقدر به او در پول حرص. شكست يم را خود مانيپ و عهد يآسان همان
 انيلشكر به خسرو ...كرد ينم غيدر يستيناشا و زشت كار هر به مبادرت از آن ليتحص
 و غارت به و سازند رياس را) بودند نشده كشته كه( هيانطاك ياهال يباق كه داد انفرم شيخو

 به نقره و طال از اريبس ريذخا آنجا در و آمد شهر يسايكل به زين خود. بپردازند شهر چپاول
 سفرا كنيل. بزنند آتش را شهر كه داد فرمان انيسپاه به كارها نيا انجام از پس ...آورد دست
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 آن كردن خراب از الاقل گرفته، سايكل از يكاف غرامت چون كه نمودند واستدرخ او از
  .»كرد شهر سوزاندن مأمور را يگروه و رفتيپذ را تقاضا نيا خسرو. دينما صرفنظر

 تهران، پنجم، چاپ ،يديسع محمد ترجمه روم، و انيپارس يها جنگ وس،يپروكوپ: به ديبنگر
  .148 و 147 ص ،1391

  

  مياورشل و دارا یشھرها به ساساىن سپاه محله -٨۴

 ،يزرتشت موبدان موافقت و شاه فرمان از پس و يالديم 604 سال در يساسان ارتش
 انيسپاه. كند يم آغاز را) يامروز هيترك/ يآناتول جنوب( يشرق روم در دارا شهر به حمله
 و قتل به دست يا اندازه به آن يوارهايد دنيكش آتش به و شهر محاصره از پس يساسان

 يها شكنجه ياجرا ترس از شهر اسقف. »شود يم يجار خون يها يجو« كه زنند يم خشونت
 هنگام، نيهم در. زند يم يخودكش به دست »مرگ چهل« به موسوم خوفناك و يزرتشت

 دهيكش بيصل به آنان يحيمس رهبر و شوند يم سركوب كردستان در شهرزور كنندگان اميق
 بيتخر و انيساسان ينيد اختناق و سلطه هيعل يمحل مردم اميق سركوب، نيا علت. شود يم
  .است بوده آنان دست به ساهايكل

 در هيصريق شهر ريتسخ از پس شهربراز، و بهرام يفرمانده به يساسان ارتش سپس
 در را فرات غرب گريد يشهرها غارت و تصرف راه آنجا، مردم عام قتل و يمركز يآناتول

 از افتاد، اتفاق مياورشل در يساسان ارتش دست به آنچه. رسد يم ميلاورش به تا رديگ يم شيپ
 در روز ستيب مدت به شهر: است تيبشر خيتار يها يكش نسل و يجنگ عيوقا نيتر هولناك
 با شهر يبارو آنگاه. شوند ديمد يتشنگ و يگرسنگ گرفتار ياهال تا رديگ يم قرار محاصره

 آغاز را شهر غارت و يعموم عام قتل آنان. زندير يم رشه به انيسپاه و شود يم رانيو قيمنجن
 بر شدن كوفته با كودكان«. سپارند يم زيت يها غيت به را جوان و ريپ و مرد و زن و كنند يم

. شود يم دهيكش آتش و خون و خاك به كسرهي زده وحشت شهر و »شوند يم كشته نيزم
 ريت يكس هر به آنان« ،»بود ريذناپ وصف شد، داده خرج به مردم كشتار در كه يشقاوت«

 اش قطعه قطعه زميه همچون اي و دنديبر يم گوسفند سر همچون را سرش و كردند يم پرتاب
 هدف اماكن همان در اما بردند، پناه معابد و ساهايكل به شهر مردم از يا عده. »كردند يم

  .گرفتند يم قرار حمله
 برده عنوان به بود مانده زنده كه ار كس هر خود، اتيعمل انيپا در يساسان انيلشكر

 مياورشل تمام و ديرس يم ابرها تا كه يآتش«. سپردند آتش دست به را شهر و فرستادند رانيا به
  .»ختير يم اشك ينيزم مياورشل بر يآسمان مياورشل يحت چنانكه« ،»بود گرفته فرا را
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 كشته تعداد و كرده ادي رحمانه يب كشتار و حمله نيا از زمان نيا يخيتار منابع يتمام
 انيپارس كه است آورده يسور ليخائيم. اند كرده ذكر نفر 90.000 تا 62.000 نيب را شدگان
 را يساحل ينواح يتمام و مصر ن،يفلسط ه،يكيليك ه،يسور ن،يالنهر نيب روم، يها نيسرزم

. بردند پارس نيسرزم به يبردگ و اسارت به را يشمار يب مردمان و كردند تاراج و تصرف
  .افتندي دست ميعظ يثروت به ناگهان گانيرا كار يروين و ثروت چنان با آنان

 شده ادي گرانيد و انيساسان يها يورز خشونت از مكرراً زين يفردوس شاهنامه در
  . است

 يها سده در زانسيب و رانيا نا،ين ا،يگولفسكايپ: به ديبنگر منابع مفصل فهرست و شتريب يآگاه يبرا
  .131 تا 122 ص ،1391 تهران، ربهاء،يم زيكامب ترجمه ،يالديم تمهف و ششم

  

تري -٨۵   !این م 

 نيد ديجد نام رياخ سده در كه يساسان زمان در ينيبهد نيد دآورندهيپد( ريكرت موبد
 منظور( وانيد و منياهر«: ، در كتيبه خود آورده است)است شده نهاده آن بر يزرتشت

 ريغ انياد منظور( منياهر شيك آنگاه. دنديد فراوان رنج و درد و ها ضربت من از) مخالفان
 و برهمنان و انييبودا و انيهودي. برفت رونيب و بست بر رخت شهر از وانيد و) يزرتشت
) انشانيخدا منظور( شانيها بت. شدند كشته شهر اندر انيمانو و انيغسال و انيحيمس و انينزار
 به شهر. ديگرد رانيو و آشفت بر) شانيها شگاهياين نظورم( شانيها وخانهيد و ديگرد نابود
 دمينشان آتشكده بسا من آنگاه. شد زدانيا گاهيجا به ليتبد معابدشان. يجا به يجا و شهر
 ريغ منظور( يملحدان و كافران من. شدند ابيكام و خرسند كه موبدان بسا و شهر اندر

 يرو »من نيد« به كسان اريبس. دادم فريك نپرداختند، ينيد فرائض انجام به كه) يانيزرتشت
 به خدا خواست به ريكرت من كه ديبگذار. برداشتند وانيد نيد از دست ياريبس و آوردند

 اسرار زدانيا تا ديبگذار. ام داده انجام انجام كشور در يديمف يكارها چه كه دهم نشان همه
 نيا كه ديبدان. دادگر و زگاريپره بسا منم. سازند روشن من بر را دوزخ اعماق و ها آسمان

  . »!ريكرت: منم
 كعبه وارهيد بر ريكرت بهيكت گوناگون يها ترجمه به ديبنگر بهيكت كامل متن و شتريب يآگاه يبرا

 تهران، انه،يم يرانيا يها بهيكت يراهنما د،يسع ان،يعر: به جمله از و) KKZ( رستم نقش در زرتشت
 مجله در زرتشت، كعبه در او نبشته سنگ و ريكرت ز،يپرو ،يرجب ؛193 تا 176 ص ،1382
 از شيپ رانيا اتيادب خيتار احمد، ،يتفضل ؛68 تا 1 ص ،33 شماره ششم، سال ،يخيتار يها يبررس

  .91 تا 90 ص ،1376 تهران، اسالم،
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ه -٨۶ ىت دوزخ و شک   های دوزخی در دین زر

 و ها مشخصه چه يداراساساني  يزرتشت نيد در يدوزخ يها عذاب و ها شكنجه
 است يپرسش نيا دارند؟ يپاسخ چه نهيزم نيا در يزرتشت مكتوب منابع است؟ ييها يژگيو

 با صرفاً و يشخص استنباط و يداور شيپ بدون و يكوتاه به آنرا پاسخ تا كوشد يم نگارنده كه
  .سديبنو يپهلو و يياوستا اول دست منابع به استناد

 نيمقصر و گناهكاران عقوبت و اقامت مكان و يتزرتش نيد در جهنم با معادل دوزخ
 انباريز جانوران انواع آن در كه است كيتار و قيعم يچاه دوزخ. است آخرت جهان در
 دوزخ در .جوند يم را آنان اندام و دهند يم عذاب را انيآدم و نديز يم كژدم و مار از اعم
 و زبان دنيبر و زاندن،يآو پستان از را زنان كردن، چشم بر خيم همچون ها  عذاب از يانواع

 زنان) ضيح خون( دشتان و مردان) مدفوع( گُه دوزخ در. دارد رواج يآدم بدن ياعضا گريد
 فرو زنان ماتحت در را مارها دوزخ در .اشامنديب و بخورند تا زندير يم مردم دهان در را
 و دهان در عقرب و رمك با همراه را آنها نكهيا اي و ديآ رونيب دهانشان از تا كنند يم

 زنان دوزخ در .بخورند را شانيها روده و كنند پاره را شكمشان ها سگ و كنند ماتحتشان
 و خورند يم و پزند يم دشتان و چرك در زنده زنده را خود فرزندان اي و را خود يها پستان

 و خون با را مردگان اجساد دوزخ در .شود يم ها كرم خوراك شانيها زبان و ها پستان اي
 پزند يم جوش آب گيد در را مردان. دهند يم مردم خورد به و زنديآم يم كثافات و چرك

  .كنند يم فرو زنان چشم دو در خيم و
  :است ريز شرح به نامه رافيارداو يپهلو متن از نقل به كامل قول نقل قطعه پنج

 را او تبر و سنگ با وانيد و دادند يم خوردش به چرك و گُه كه يمرد روان دميد«
 و رفت يم گرمابه به اريبس كه بود يكس او گفتند كرد؟ يگناه چه او دميپرس. زدند يم

  .»داد يم نيزم و آتش و آب به را خودش چرك
 و دندير يم باز و خوردند يم را خود گُه و دندير يم كه را يگناهكاران روان دميد«

 روز و اهورامزدا و نيد به نانآ گفتند كردند؟ يگناه چه آنان دميپرس. خوردند  يم باز
  .»نداشتند مانيا دوزخ و بهشت و زيرستاخ

 چه آنان دميپرس. خوردند يم را خود) ضيح خون( دشتان كه يزنان روان دميد«
 آسمان به و زدند دست اهيگ و نيزم و آتش و آب به دشتان اميا در آنان گفتند كردند؟ يگناه

  .»كردند نگاه ستارگان و ماه و ديخورش و
 و بود يجار خون و چرك آنان انگشت ده هر از كه را يزنان روان دميد«

 گفتند كردند؟ يگناه چه آنان دميپرس. آمد يم رونيب كرم چشمشان دو هر از و خوردند يم
  .»كردند يم شيآرا را خود صورت و سر كه بودند يزنان آنان
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 ها سگ و دنديرب يم را خود پستان دندان، و دست با كه را يزنان روان دميد«
 كردند؟ يگناه چه آنان دميپرس. بود مذاب فلز يرو بر شانيپاها و كردند يم پاره را شكمشان

 نزد و كردند يم يآشپز و پختند يم غذا ماهانه عادت زمان در كه بودند يزنان آنان گفتند
  .»نهادند يم خود پاك شوهر

 بر آب: از است عبارت شده، يم ييها عقوبت نيچن موجب كه انسان اعمال از يبرخ
 به بد انداختن، آتش بر ناخن انداختن، آتش بر مو كردن، ياحترام يب آتش به دن،يپاش آتش
 دن،يشاش ستادهيا كردن، هيگر يكس مرگ در كردن، خاموش را مقدس آتش كردن، نگاه آتش

 ،ييبدگو ،يفروش كم ارتداد، گر،يد انياد غيتبل ،)اهورامزدا بجز ييخدا پرستش( دنيپرست ويد
 را شوهر جواب و شوهر به يدراز زبان گانه،يب مرد با رابطه ،ييگرا همجنس ،ياندوز مال

 شوهر با يهمبستر به تن نكردن، تيرعا را پا به تا سر كامل حجاب كردن، شيآرا دادن،
  .نهايا جز و محارم با ازدواج كردن قدر يب ماهانه، عادت وقت در كردن يآشپز ندادن،

 يآگاه يبرا. است آمده نامه رافياَرداو يپهلو كتاب در يدوزخ يها عقوبت و ها نجهشك كامل شرح
 تهران، دوم، چاپ آموزگار، ژاله قيتحق و ترجمه نامه، رافيارداو پ،يليف و،ينيژ: به ديبنگر شتريب

 چاپ خرد، ينويم احمد، ،يتفضل ؛1371 تهران، نسك، هادخت يبررس د،يمهش ،ييرفخرايم ؛1382
 ؛)جلد چهار( 1380 تهران، واژه، به واژه شرح و ترجمه -داديوند هاشم، ،يرض ؛1380 ران،ته سوم،
  .363 تا 353 ص نخست، جلد ،1381 تهران، باستان، رانيا دانشنامه هاشم، ،يرض

  
ه -٨٧ ىت شک   های زر

 بسا كه نداشته، يوشيدار يها شكنجه از يدستكم تنها نه يزرتشت يها شكنجه
 خيتار« در يراوند يمرتض كه مـوبداني و نيد يراـب نـيا و. اند بوده نهاآ از تر نيسهمگ
 نظر به بيعج است، كرده فيتوص يعبارات نيچن با را آنان) نهم جلد( »رانيا ياجتماع

 زرتشتي انيروحان جامعه كه است نشده يا اشاره موجود مĤخذ از كيچيه در« :رسد ينم
 رفع و آالم فيتخف صدد در اي و بوده منفعهال عام يكارها اي ياجتماع خدمات مصدر

 كفر با مبارزه راه در را خود يسع تمام موبدان. باشند برآمده مردم دهيستمد توده اجاتياحت
 اي فيتضع موجبات تا بردند يم بكار گريد انياد توسعه و يعموم افكار رشد از يريجلوگ و

 جانب از كه نبود نيا فقط انيوحار قدرت اسباب). 14 ص( نگردد فراهم شانيا قدرت ينابود
 ياصغا و جنازه عييتش و يقربان و ريتطه و يعروس و والدت ثبت و داشتند قضاوت حق دولت

 علت بلكه بود؛ آنها با نهايا جز و ميجرا كفاره زانيم نييتع اي و عفو و گناهكاران اعترافات
 ديشد استثمار راه از كه بود يهنگفت ثروت و عقار و اعيض و امالك داشتن آنان، اقتدار عمده

  ).17 و 16 ص( »شد يم آنان ديعا صدقات و هيعشر ،ينيد ميجرا اخذ كشاورزان،
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 گريد انياد روانيپ و معترضان و مخالفان سركوب يبراعصر ساساني  يزرتشت موبدان
 نيا شرح. كند يم راست انسان تن بر مو آنها مطالعه كه زدند يم ييها شكنجه به دست

 رانيا« كتاب در كرده نقل كه يمنابع به ياتكا با و ليتفص به سن ستنيكر آرتور را اه مجازات
  .است آورده »انيساسان زمان در

. گستردند يم متهم چشم برابر در را شكنجه ادوات و آالت منابع، نيا موجب به
. زدند يم نهايتاز با را آنان و كردند يم زانيآو سرنگون بطور پا از اي و انگشت از را انيزندان
 قطع كي به كي را انينوا يب آن اندام. ختندير يم انقوزه و نمك و سركه ها زخم در
 و داشتند يم بر چانه تا يشانيپ از را چهره پوست گاه. كندند يم را سرشان پوست و كردند يم

 چشم و گوش در داغ روغن اي گداخته سرب. دنديبر يم را آنان پشت و دست پوست يگاه
 پوست از يقسمت اي تمام. دنديكش يم چشم بر سرخ ليم و دنديبر يم را آنان زبان و دختنير يم

 را يزندان. ننديبب گرانيد تا ختنديآو يم درخت از و كردند يم كاه از پر و كندند يم را يزندان
 آن گاه. نهادند يم واريد يال زنده زنده اي و كردند يم سنگسار دار يرو بر اي نيزم يرو بر

 و كردند يم سوراخ پشت از را او گردن گاه و انداختند يم ها ليف يپا ريز را رگشتهب بخت
 و سركه. كردند يم فرو بدن تمام و چشم در جوالدوز. دنديكش يم رونيب سوراخ آن از را زبان

  ).415 و 414 ص( رسد فرا مرگشان تا ختندير يم آنان ينيب و چشم و دهان در خردل
 آن با را محكوم تن گوشت كه بود نيآهن شانه ستعمال،اال ريكث ادوات از يكي

 اعدام و چرخ شكنجه. زدند يم آتش و ختندير يم نفت زده، رونيب يها استخوان بر و كندند يم
 ونيروحان نيب در متداول يها شكنجه گريد از زده، آتش زميه خرمن يرو بر سوزاندن با

  ).416 ص( بود يساسان عصر يزرتشت
 قرار نيا از شكنجه نيا. بود »مرگ نُه« مجازات به موسوم كنجه،ش از يگريد نوع

 راست يپا و دست بعد و كرد يم قطع را پا انگشتان و دست انگشتان بيترت به جالد كه بود
 و ينيب و گوش آن از پس. كرد يم قطع زانو تا را پا و آرنج تا را دست سپس. ديبر يم مچ تا را

 ص( انداختند يم يوحش واناتيح نزد را شدگان اعدام داجسا آنگاه. ديبر يم را سر پشت
416.(  

 كي در ،)366 فحهص همان،( است آورده سوزومن از نقل به سن ستنيكر چنانكه
 عام قتل بيترت نيهم به يحيمس انيرانيا از تن 120.000 تعداد ،يالديم 362 سال در نوبت
  .شدند

 و مظلومان حق در مضاعف يظلم ،يبشر يها رنج نيا به يتوجه يب و انگاشتن دهيناد
 به منجر كه ييها يتفاوت يب. است يخيتار يها تجربه و ها آموزه به  يتفاوت يب و دگانيكش ستم

  .شد خواهد حوادث شوم چرخه باره نيچند تكرار
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 در يمذهب يها فرقه: نهم جلد ران،يا ياجتماع خيتار ،يمرتض ،يراوند: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
 ديرش ترجمه ان،يساسان زمان در رانيا آرتور، سن، ستنيكر ؛17 تا 14 ص ،1382 هران،ت ران،يا
  .416 تا 414 و 366 ص ،1375 تهران، هشتم، چاپ ،ياسمي

  
شربد قلعه -٨٨ وف  :ا   انیساسان زندان 

 نابودكننده يمعنا به( اَنوشبرد قلعه و لگَرديگ قلعه يها نام با كه يفراموش قلعه
. است رانيا در شده شناختهو سياسي  يدتيعق زندان نيتر كهن شود، يم شناخته زين) يزندگ
 در كه بوده خوزستان در مخوف و مانند قلعه ياهچاليس و گاه شكنجه و زندان انوشبرد، قلعه
 يزرتشت نيد به معترضان و حكومت مخالفان شكنجه و يدائم حبس يبرا يساسان دوره

 يبرخ. است داشته يجا دزفول اي شاپور يجند شهر ودحد در زندان نيا. بود شده ساخته
 در زندان آن قيدق محل كه معتقدند دزفول شهر در ديجد يها كاوش اساس بر پژوهشگران

 آن يخيتار پل و دز رود مجاورت در و دزفول شهر داخل در »قلعه« به موسوم مرتفع محله
 ياسيس انيزندان. است مانده يبرجا آن استحكامات از ييايبقا زين امروزه كه ييجا. است بوده

 به بلكه شدند، ينم زين اعدام و شدند ينم آزاد چگاهيه انوشبرد قلعه در محبوس يدتيعق و
 يكس. شوند زجركُش تا كردند يم يسپر زندان هولناك و سخت طيشرا در نامحدود يمدت
 بر را آنها نام يحت اي و كند صحبت آن انيزندان اي زندان نيا باره در نداشت حق كشور در

 شهيهم يبرا شدند، يم انداخته زندان نيا به كه را يكسان ستيبا يم همگان. اورديب زبان
 يپ در يسخت يها مجازات و بود ممنوع زين زندانبانان از گفتن سخن نيهمچن. كنند فراموش
  .داشت

 ديرش ترجمه ان،يساسان زمان در رانيا آرتور، ستنسن،يكر: به ديبنگر جمله از شتريب يآگاه يبرا
 و النگلوا هوبشمان، به استناد و نقل به( 414 تا 412 ص ،1385 تهران، هشتم، چاپ ،ياسمي
  ).گرانيد

  
ل -٨٩   کىش مستند به منابع دست اول در تار ایران دو 

 يعموم يها عام قتل مكرر ياجرا از يحاك يخيتار يها گزارشچنانكه تا اينجا ديديم، 
 عام قتل و غارت و دنيكش آتش به«: از بودند عبارت اعمال نيا يا نمونه. است رانيا خيتار در

 دنيكش آتش به« ،»كورش دست به ماد مردم گرفتن يبردگ به« ،»كاووسيك دست به مردم
 و سركوب و غارت« ،»كورش دست به نواين مردم عام قتل« ،»كورش دست به مردم يها خانه

 به« ،»كورش دست به انيخوز تمدن ينابود« ،»رشكو دست به ها ييايديل گرفتن يبردگ به
 دست به هيونيا زنان از يجنس يكش بهره و هيونيا مردم گرفتن يبردگ به و شهرها دنيكش آتش
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 دنيكش آتش به و عام قتل« ،»يكم شاپور دست به شهرها غارت و دنيكش آتش به« ،»وشيدار
 دست به يغسان اعراب غارت و قتل« ،»عادل روانيانوش دست به انيالنيگ و انيبلوچ يها خانه
  .ي كه در همين فصل از آنها ياد شدگريد يها نمونه و »ذواالكتاف شاپور

 يا اندازه به) يهخامنش كورش يها عام قتل همچون( ها عام قتل نيا از يتعداد اما
 يرو از ميبخواه اگر. اند شده يكش نسل به ليتبد كه است بوده يسراسر و نيسهمگ و گسترده

 ورزانه غرض و رياعتمادناپذ را يكش نسل ياجرا از يخيتار يها داده ،يانگار ساده اي هيوجت
 از نمونه دو نيا كه چرا ست؛ين ييچرا و چون چيه يجا آنها از مورد دو در دستكم م،يبدان
 از بازمانده يها بهيكت در كه است شخص اول يگزارش ت،يبشر حق در تيجنا و يكش نسل
 يا واقعه نيچن خود زبان از نكهيا بر عالوه ،يكش نسل به كننده اقدام يعني. تاس شده ثبت آنان
 كرده ثبت ييها  بهيكت در را عيوقا آن كه است، گذارده صحه آن بر و داده شرح افتخار با را

 يها يسيبازنو و فيتحر دچار ها گزارش نيا ،يخيتار متون برخالف و جهينت در. است
  .دانست اتهام اي اساس يب را آنها توان ينم و اند نشده مكرر و ياحتمال

 كه يا بهيكت. است ستونيب در وشيدار بهيكت اول، دست منبع به مستند تيروا نينخست
 يها نيسرزم سراسر در اريع تمام يكش نسل كي و تيبشر حق در تيجنا از ممتاز يسند

 خود، بهيكت يرامآ نسخه و يبابل ريتحر در وشيدار. است بوده انيهخامنش تيحاكم تحت
 سلطه از ييرها يبرا تالش جرمشان كه يكسان. كند يم ادي نفر 120.000 عام قتل از مجموعاً
 سركوب نفر 38.000 كشتار با را مادها او. است بوده اهورامزدا دنينپرست اي و انيهخامنش

 دنينپرست جرم به و »است بوده لشيم كه آنگونه« را انييسكا از ياديز عده كند، يم
 را يبابل ياسرا سازد، يم منكوب نفر 40.000 كشتار با را انيپارس كند، يم عام قتل اهورامزدا

 يرهايت يرو بر ديجمش تخت در را يا عده كند، يم خفه رودخانه آب در يجمع دسته بطور
 يها شكنجه دست به را يگريد شماريب عده و كند، يم فرو آنان ماتحت در ريت و نشاند يم زيت

 ريزنج به چشم، آوردن در حدقه از گوش، دنيبر ،ينيب دنيبر از بوده عبارت كه مرگبار
 120.000عام  داريوش و قتل«: بنگريه به( سپارد يم شهر يها دروازه از كردن زانيآو دن،يكش

  ).در همين فصل» نفر در يكسال
 بر) يتزرتش نيد انگذاريبن( ريكرت موبد بهيكت اول، دست منابع به مستند تيروا نيدوم

 يتمام يعموم عام قتل از يساسان مهم بهيكت نيا در او. است رستم نقش در زرتشت كعبه بدنه
 و شهر به شهر«: خودش گفته به. است كرده ادي رانشهريا سراسر در يرزرتشتيغ انياد روانيپ

 بوده همراه آتشكده به آنها ليتبد و ها شگاهياين بيتخر با كه ييها عام قتل. »يجا به يجا
 تعداد ،يالديم 362 سال در نوبت كي در فقط كه كرده نقل سن ستنيكر آرتور. است

 ديبنگر( شدند عام قتل »مرگ نُه« به موسوم شكنجه روش به يحيمس انيرانيا از تن 12.000
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 ينيد ميعظ يكش نسل كي در او انيپا يب قساوت). در همين فصل »يزرتشت يها شكنجه«: به
 يزندگ حق فقط تا است شده يزرتشت نيد به مردم از ياريبس ياجبار آوردن يرو موجب
  .باشند داشته ماندن زنده و كردن

 با اي و رنديگ يم دهيناد را آنها كنند، يم سكوت ها يكش نسل نيا قبال در كه يكسان
 يفرصت منتظر اي و هستند اعمال نيا از تيحما حال در اي كنند، يم هشانيتوج يليالح لطائف

  .آن تكرار يبرا
  

  دادیوند در ذهىن و یجسم معلوالن طرد و قتل -٩٠

 از است عبارت اگرايآر سميناز و سميفاش نژادپرستانه يها هيرو و دستورات از يكي
 از آنان حذف و طرد دستكم اي و ،يذهن يها افتاده عقب و يجسمان معلوالن يكش نسل و عام قتل

 مانع توانند يم كه هستند يمضر و اكناپ و ديپل اشخاص عده نيا كه هيتوج نيا با جامعه
  .شوند »دهيبرگز نژاد« و »برتر انسان« ياعتال و يترق و رشد

 يها برنامه لهيبوس را ييايآر نژاد و خون خلوص كه كردند تالش گرا يمل يها يناز
 يروان مارانيب اعدام و يذهن معلوالن و يروان مارانيب ياجبار يساز ميعق شامل ،ينژاد اصالح
 به ديبنگر. (كنند حفظ آسان، مرگ برنامه از يبخش قالب در ها شگاهيآسا در شده يبستر

  ).»نژادپرستانه هينظر كي گسترش و شيدايپ يچگونگ يبررس: ييايآر نژاد«: 1پيوست 
 فرگرد موجب به. است سابقه يدارا يزرتشت نيد در ييها هيتوص و دستورات نيچن

 گريد و ها انسان تا شود يم مأمور اهورامزدا مانفر به ديجمش داد،يوند يياوستا متن دوم
 هم گرد يآرمان و نمونه نيسرزم كي در و دهد نجات را اهورامزدا دهيآفر موجودات

 محتوم سرنوشت به عده نيا بجز يگريد موجود اي شخص هر است قرار كه چرا. اورديب
 و مانند يم باز جامعه بدان افتني راه از كه يانسان يها گروه انواع از يكي. شوند دچار هالكت

. هستند يذهن يها افتاده عقب و يجسم معلوالن دهند، يم دست از را ماندن زنده و يزندگ حق
. هستند شكسته اندام و فيضع چشمان يدارا اي و دارند كوتاه قد اي قوز كه ياشخاص از اعم
) صفت طانيش( »منيهرا خوردگان داغ« ها انسان نيا ،يزرتشت نيد يها آموزه با مطابق كه چرا
  .شوند هيتصف اجتماع از تا است الزم و نديآ يم حساب به

 ديجمش به ديتأك و صراحت به داديوند دوم فرگرد از 37 و 29 يبندها در اهورامزدا
  .»ابندي راه گهيجا بدان نانيا مبادا«: كه دهد يم هشدار

 دهيا نيا باشند توانسته يساسان عصر يزرتشت موبدان داند يم ديبع نگارنده حال نيا با
 در اجرا مرحله به گسترده بطور اند، داده نسبت ديجمش اسطوره به كه را شيخو يآرمان
  .آورند
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5  
  كُشي نُخبه

  انگيز تاريخ ايران هاي غم قتل

  
  
  
  
  
  
  

  شاىن دیجخش نیالد اثیغ قتل -٩١

 رشادگوه و رزايم شاهرخ پسر و يموريت دوست فرهنگ و دانشمند شاه ك،يب اُلُغ
 كي سيتأس با تا رديگ يم ميتصم داشت، دست نجوم و اتياضير دانش در زين خود كه خاتون
 و سمرقند رصدخانه انيبن روزگار، آن اخترشناسان نيتر برجسته از دعوت و يعلم مدرسه

 يمركز را سمرقند در خود تختيپا و كند يگذار هيپا را آن به وابسته يمحاسبات و ينظر جيز
  .دهد قرار ينجوم مطالعات و محاسبات بخصوص و يعلم يها تيفعال يبرا

 كند، يم دعوتش سمرقند به و كند يم انتخاب منظور نيا يبرا او كه يكسان از يكي
 يعلم يها ييتوانا با يجوان. بود كاشان شهر در يسرگردان و نوايب اما دانشمند، جوان

 يبرا يمناسب فرصت چگاهيه كه ياخترشناس و اتياضير ك،يزيف متخصص و زيانگ رتيح
 به كيب اُلُغ را جوان نيا. نداشت يخواهان انشيپا يب دانش و بود نكرده دايپ يعلم يها تيفعال

. كرد دعوت سمرقند به فراوان تيحما و احترام با را او و كرد كشف يروم زاده يقاض واسطه
  .بود يكاشان ديجمش نيالد اثيغ جوان آن

 به ليتبد او كه بود نگذشته سمرقند در يكاشان ديجمش اقامت از ياديز مدت هنوز
 او يعمل و ينظر يدستاوردها. شد سمرقند يعلم مدرسه دانشمند نيتر ليبد يب و نيتر برجسته

 يعلم مركز نيتر بزرگ و نيتر مهم به ليتبد را مدرسه آن افتاد، اتفاق يكوتاه مدت در كه
 را ياديز اوراق تواند يم يكاشان آثار و كارها از يمختصر فهرست يحت. كرد نيزم مشرق در

 در و كند يم فيتأل »الحساب مفتاح« نام به يمقدمات حساب در يالمعارف رهيدا او: شود شامل
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 زين و كند يم حيتشر و يمعرف را ياعشار يكسرها ابداع جهان، در بار نياول يبرا كتاب آن
 اشاعه در شگرف يريتأث كه ييها روش. دهد يم حيتوض را حيصح اعداد از يريگ شهير روش

 كتاب عنوان به اروپا يها دانشگاه در سال صدها و داشت همراه به اروپا در ياعشار يكسرها
 را يپ عدد »هيطيمح رساله« در سپس او. رفت يم بكار و شد يم داده آموزش حساب يراهنما

 را درجه كي نوسيس مقدار »بيوالج الوتَر رساله« در و كند يم محاسبه ياعشار رقم 16 تا
 از يكي هيزاو ثيتثل معادله يعدد حل در او روش. كند يم نيمع يشصتگان حيصح رقم ده تا

 زين ياخترشناس در يكاشان. شد يم دانسته يوسط قرون سراسر در يجبر يها روش نيبهتر
  .بودند نوآورانه و ممتاز خود نوع در كه زند يم »يلخانيا جيز« همچون يآثار فيتأل به دست

 او. شد يم انجام آن يپا به پا و ينظر محاسبات كنار در يكاشان يعمل يها تيفعال
 آالت شرح« كتاب در متواضعانه را آنها ساخت نحوه و كند يم اختراع را يرصد ابزار هشت
 ينجوم ابزار چند يمعرف به »قيالحدا نزهه« كتاب در سپس يكاشان. كند يم منتشر »رصد

 يابي درون ياجرا يبرا دستگاه كي و يا ارهيس ابيطول دستگاه كي جمله از و خود ياختراع
 و كتاب نيهم دوم و اول الحاقات در او. دهد يم شرح را آنها ساخت نحوه و پردازد يم يخط

 را عطارد و ماه مدار يبرا يضويب شكل هينظر مشاهدات، و محاسبات يبرخ شرح ضمن
  .سازد يم مطرح

 اما نشده، منتشر يفارس زبان به تاكنون يكاشان حسابال مفتاح ارزنده كتاب نكهيا با
 سده اخترشناس و دانياضير نيتر بزرگ يكاشان«: است آمده آن يروس ترجمه مقدمه در

 دانش كمال حد از يا نمونه ديبا ها نهيزم از يبعض در را او يها دهيآفر و بود يالديم پانزدهم
 و برد يم بكار خود يها محاسبه در ينكاشا كه يعال يها روش. دانست انهيم يها سده در
 دانشمندان خاص توجه شود، يم دهيد او يها يابيارز و برآوردها در كه يا استادانه كيتكن

  ).10 ص چ،يوشكووي( »است كرده جلب بخود را ما زمان
 رصدخانه يعني يكاشان ديجمش دستاورد نيتر مهم و نيتر بزرگ كنار در نهايا همه اما

 ابزار ساخت ،يعمل فنون ،ينظر محاسبات ،يگذار هيپا در ممتاز ينقش او. تاس بوده سمرقند
 كه يا رصدخانه. داشت را رصدخانه انيبن و يسازمانده مجموع در و ،يمحاسبات و يعلم

 يچگونگ بر اريبس يريتأث و درخشد يم يبشر علم خيتار تارك بر درخشان ينينگ چونان
 نيا از ييها بخش امروزه. نهاد يجا بر نيزم مغرب در خود از پس يها رصدخانه ساخت

 در و »آتا چوپان« تپه فراز بر سمرقند شهر شرق در) آن سدس بخصوص و( رصدخانه
  .است بازمانده »رحمت آب« رودخانه مجاورت

 در ريخواندم. است بازمانده يمتعدد يها تذكره و آثار در يكاشان يدستاورها شرح
 ديجمش نيالد اثيغ موالنا يثان وسيبطلم«: سدينو يم) يهجر منه سده از( »ريالس بيحب« كتاب
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 اهتمام و يسع) رصدخانه( بنا آن بيترت در يكاش نيالد نيمع موالنا يانسان كماالت جامع و
 خط به زين را او آثار كه بوده يكاشان ديجمش اريدست و خواهرزاده ،يكاش نيالد نيمع. »دادند
  .است نوشته يم شيخو خوش

 و ينياخترب به تن هرگز كه بود اخترشناس دانشمندان معدود از يشانكا ديجمش
  .است نداده اند، داشته رونق پر يبازار همواره كه ينجوم يها خرافه انواع گريد و ينيب طالع

. باشد يعلم يا جامعه ستهيشا كه نرفت شيپ چنان معهود عادت به روزگار اما
 رشك آتش شدن ور شعله موجب يكاشان ديجمش شگفت يها تيقابل و ها ييتوانا و ها يآگاه

 و كردند يم ييبدگو و يتراش اشكال و اعتراض او كار هر بر كه شد يبانيرق حسد و
 ابتدا در هرچند كيب الغ. كنند بيتخر كيب الغ نزد را او تيشخص و وجهه تا دنديكوش يم

 يلطف يب مورد را يشانكا و شد القائات آن ميتسل مرور به اما بود، توجه يب ها كيتحر بدان
  .بست او يعلم يها تيفعال ادامه بر راه و داد قرار

 و نيزم مشرق سراسر در او يعلم يدستاوردها كهيحال در شرو،يپ دانشمند جوان
 كاشانه و شهر و خانه از دور لومتريك هزاران و غربت اريد در بود، انداخته نيطن نيزم مغرب
 راه از پدر. گرفت باال او هيعل ييها توطئه و صداها جا ههم. نشست انزوا و طرد كنج به خود،
 و او انيم كه يزيانگ غم و روشنگر يها نامه در ينگران نيا و شد فرزند حال نگران دور

  ).كاشان به سمرقند از ،يباقر( داستيهو يبخوب شده، يم بدل و رد پدرش
/ يقمر يهجر 832 سال رمضان ماه نوزدهم چهارشنبه سحرگاه در يكاشان ديجمش

 دست به داشت، سن سال 40 حدود فقط كه يحال در و شمسي يهجر 808 سال رماهيت دهم
 او كه ييجا در درست يعني. شد كشته سمرقند رصدخانه محل در و ناشناس ياشخاص
 يها ييتوانا ماحصل كه ييجا بود؛ كرده آن يبالندگ و توسعه و ساخت وقف را خود روزگار
 بود، برگشوده آسمان يسو به كه يرصد يابزارها و ها سازه كنار ردرا  او. بود او شگرف
 علم مرگ. بود جامعه كي مرگ بلكه نبود، شخص كي مرگ فقط كه يشدن كشته. كشتند

  .بود يعلم يها يماندگ عقب بر يگريد سرآغاز و يعلم يها شرفتيپ و
 به رصدخانه يعلم يها تيفعال و سمرقند يعلم گاهيپا ،يكاشان زيانگ غم قتل از پس

  .داد دست از شهيهم يبرا را خود تيموقع و گاهيجا و نهاد افول به رو مرور
 ماليپا را علم كه يطلبان فرصت و حسود يرقبا يها سهيدس يقربان فقط يكاشان

 يبيفر عوام از كه شد هم يا جامعه يقربان او بلكه. نشد كنند، يم يشخص منافع و يبيفر عوام
 يا جامعه. ندارد را او همچون يكسان داشتن يستگيشا و كند يم تقبالاس نيراست علم از شيب

 كه يا جامعه. كند ينم يياعتنا رفت، او بر آنچه بر و شناسد ينم را يكاشان هم هنوز كه
 را آنان و دارد يدلبستگ يواقع قهرمانان و پهلوانان از شتريب ها پنبه پهلوان به شياعضا تياكثر
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 آرزو را يبهتر روزگار همچنان اما كشد، يم را خود قهرمانان كه يا جامعه. دارد يم تر خوش
  .دارد

  .اند نشده منتشر و چاپ رانيا در يكاشان ديجمش نيالد اثيغ آثار از كيچيه
 ديجمش نيالد اثيغ يها نامه: كاشان به سمرقند از محمد، ،يباقر :به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا

 دانشمندان، يعلم نامهيزندگ خالصه گران،يد و احمد شك،ريب؛ 1375 تهران، پدرش، به يكاشان
 ات،ياضير با يآشت مجله سمرقند، رصدخانه و يكاشان ن،يغالمحس افشار، يصدر؛ 1374 تهران،
 ،يكاشان ديجمش نيالد اثيغ آثار و احوال: نامه يكاشان ابوالقاسم، ،يقربان؛ 1358 آبان اول، شماره
 و آموزش مجله ،يكاشان ديجمش نيالد اثيغ محمد، ،ييباطباط طيمح؛ 1368 تهران، دوم، چاپ

 در ،يكاشان ديجمش نيالد اثيغ روزنفلد،. ب و. آ چ،يوشكوو؛ ي1319 خرداد سوم، شماره پرورش،
 هدهد، ماهنامه ،ياريشهر زيپرو ترجمه ه،يطيمح رساله و الحساب مفتاح يروس ترجمه وستيپ

 ،يكاشان ديجمش نيالد اثيغ يخاموش سالگرد نينجاهمپ و پانصد نامه ژهيو ،1358 ريت دوم، شماره
  .18 تا 6 ص
  

  دست بدون سیخوشنو ،یازريش مقله ابن -٩٢

 و مفهوم انيب يبرا يعمل آنكه بجز كردن كتابت و نوشتن نكهيا و يسيخوشنو هنر
 و بياد و ذوق خوش مرد از باشد، داشته زين يشناس ييبايز و يهنر ارزش باشد، منظور
) يقمر يهجر 328 - 272( يرازيش يضاويب مقله ابن نام به ضايب شهر ياهال از يهنرمند

 ع،يتوق ثلث، نسخ، يها نام به يسيخوشنو قلم اي خط شش انگذاريبن و مبتكر او. است برخاسته
. اند كرده حفظ را شيخو تداول و ييكارآ و شهرت زين هنوز كه بود حانير و محقق رقاع،
 از سال 1100 از پس همچنان كه است يسيخوشنو گانه دوازده اصول واضع نيهمچن مقله ابن

  .شوند يم دانسته يخطاط هنر ياساس اصول جزو او، يزندگ زمان
 خالفت دستگاه حسودان و رقبا و نانيچ سخن. داشت يدردناك سرنوشت مقله ابن

 توانستند ينم و نداشتند را او ليبد يب يها ينوآور و همتا يب هنر تحمل تاب كه يكسان و يعباس
 افكار تناوب، به و بار نيچند باشند، داشته خود زمان هنر در او اندازه و حد در يگاهيجا

 خط مقله ابن كه اتهام نيا با. شوراندند و كردند كيتحر او هيعل را يعباس يخلفا و يعموم
 كه يمشهور خط يبرا »نسخ« نام واقع در. است كرده »نسخ« خود ياختراع خط با را قرآن

 يبرا و كردند يم تيفعال او هيعل كه يتوزان نهيك و بدخواهان توسط نهاد، انيبن مقله بنا
 د؛يگرد ليتبد مقله ابن تيخالق نيا يبرا زيافتخارآم ينام به يزود به اما شد، وضع او بيتخر
 خط همان به زين هنوز و شدند يم نوشته نسخ خط به مقله ابن از پس يها قرآن عمده كه چرا

  .شوند يم نوشته
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 قطع به دستور باهللا يراض فهيخل و رسد يم جهينت به وقفه يب يها كيتحر همه، نيا با
 و معنا دست آن از يعرب و يفارس يسيخوشنو كه يدست همان. دهد يم را مقله ابن راست دست

 يبازو به قلم او. ديآ ينم كوتاه مقله ابن اما شود، يم اجرا فهيخل فرمان. است گرفته تيهو
 زين را چپ دست با نوشتن. سدينو يم »نسخ« خط به هم باز و بندد يم خود شده قطع دست
 و شرويپ هنرمند آن بار نيا. رديگ يم باال ها ينيچ سخن و ها تيسعا گريد بار. كند يم نيتمر

  .كشند يم را او سپس و برند يم را زبانش سپارند، يم شكنجه دست به را دوران گانهي
 در يكرمان يخواجو و يسعد جمله از و سخنوران و بانياد و نهنرمندا از ياريبس

 يها نام به كتاب دو و نامه چند او از. اند نوشته و گفته مقله ابن يهنر گاهيجا و هنر يايسجا
 مصر، يكشورها در كه مانده يبرجا »الخط زانيم يف رساله« و »القلم و الخط علم يف رساله«

 منتشر و چاپ رانيا در مقله ابن آثار از چكداميه. اند شده منتشر مراكش و تونس لبنان،
  .اند نشده

 ،يانيب؛ 1381 تهران، تجدد، محمدرضا ترجمه الفهرست، م،يند ابن :به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
 ،يفضائل؛ 1358 تهران، ،ياردكان يمحبوب نيحس كوشش به سان،يخوشنو آثار و احوال ،يمهد
  .1362 اصفهان، دوم، چاپ خط، اطلس اهللا، بيحب

  

ىن و هند به ان خوشنو اجرت و ىنیقزو عمادريم قتل -٩٣   ع

 ينيقزو يفيس يحسن رعماديم و دانند يم يسيخوشنو يها قلم عروس را قينستعل خط
 و خط نيا استاد نيتر برجسته عمادالملك، به مشهور) يقمر يهجر 1024 - 961(

 به رعماديم با قينستعل خط. شود يم دانسته آن اصول و قواعد از ياريبس واضع و كننده ليتكم
 از. اند دانسته اعصار همه سينو قينستعل نيتر بزرگ را او و ديرس يبالندگ و درخشش اوج

 از سال 400 حدود از پس و همچنان كه بازمانده ياريبس مرقعات و پاهايچل رعماديم
 در رعماديم. نديآ يم حساب به قينستعل خط ليبد يب و ممتاز يها  سرمشق و اريمع او، روزگار

 دربار تا و گوناگون ينواح تا چنان اش آوازه و داد پرورش ياديز شاگردان خود اتيح زمان
 طال وزن هم با را او شده يسيخوشنو قطعات كه بود دهيرس هند انيگوركان و يآناتول انيعثمان
  .كردند يم مبادله

 بروز موجب - رفت يم انتظار هچنانك -رعماديم يهنر شگرف يها ييتوانا و شهرت
 را او يها ييتوانا و تيخالق كه شد ييرقبا يزن تهمت و ينيچ سخن و حاسدان يها سهيدس

 يبرا كه شيخو منظوم نامه و سروده نيچند در رعماديم. كردند يم كمبود احساس و نداشتند
 و كاتيتحر. است گذارده گله و كرده ادي مخرب اعمال نيا از نوشته، يصفو عباس شاه

 و وجهه بيتخر در زين و يمذهب اتهامات راديا در نشان هنرمند هنران يب نيا مداوم القائات
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 ينابود به شاه ميتصم به و شد بدو عباس شاه يبدگمان و سوءظن موجب رعماد،يم تيشخص
  .ديانجام او قتل به اشاره و رعماديم

 ملوكانه فرمان نيا ياجرا مأمور - نيقزو شاهسونان سردسته -ينيقزو كيمقصودب
 اوباش و اراذل از يا عده يهمراه به و اصفهان شهر در كيتار يا كوچه در شبانه او. شود يم

 شب آن. كنند يم اش تكه تكه ها سالح انواع متعدد يها ضربت با و بندند يم رعماديم بر راه
 يقمر يهجر 1024 سال رجب ام يس شنبه سه شامگاه خورد، رقم رانيا هنر يبرا كه يشوم
  .بود يشمس يهجر 994 سال وريشهر سوم با برابر

 و هنر فرازنده قامت به هولناك يضربت بلكه نبود؛ شخص كي قتل فقط رعماديم قتل
 به او شاگردان و سانيخوشنو از ياريبس شد موجب كه يا واقعه. بود رانيا يسيخوشنو
 و كنند وطن يجال) بودند يا برجسته سانيخوشنو زين آنان كه( فرزندانش و دوستان يهمراه

  .ببرند گريد ينواح و هند و يعثمان به را خود هنر
 برگزار يسوگوار مراسم او يبرا - هند پادشاه - رشاهيجهانگ رعماد،يم قتل از پس

 تا اش يداد يم من به ،يداشت را او هالك قصد كه تو«: ديگو يم عباس شاه به و كند يم
  .»دادم يم تيطال وزنش هم

  
ن، هرشادگو قتل -٩۴   رانیا فالت متدن و فرهنگ بر یا لرزه خا

 كه او قتل و) يقمر يهجر 861 - 781( خاتون گوهرشاد ايمهدعل بانو از گفتن سخن
 باهوش، خو، كين دختر او. است دشوار و سخت يبس است، نيزم مشرق يها قتل نيتر تلخ از

 پسر يهمسر به را او نگمورليت كه بود سمرقند و سغد ياهال از يهنرپرور و دوست فرهنگ
 و گر،يد شاه زوجه شاه، كي عروس خود، اتيح زمان در گوهرشاد. آورد در شاهرخ خود
 قرار ارشياخت در ناخواسته كه را ييها فرصت و ها تيموقع يتمام او. بود يبعد شاه مادر

  .بست بكار يفرهنگ بزرگ زيرستاخ كي گسترش و جاديا يبرا بود، گرفته
 در كه را يموريت خاندان توانست داشت، كه يريتدب و يياناد و فراست با او
 زخانيچنگ و يهخامنش كورش امثال از يدستكم ها تمدن يرانيو و ها نيسرزم به يتجاوزگر

 و ييگشا جهان از دست كه كند متمدن و دوست فرهنگ يخاندان به ليتبد نداشتند، مغول
 دانش گسترش و كشور يسازندگ ،يعموم اهرف رونق شهياند در و بردارند ها نيسرزم به تجاوز

  .باشند هنر و
 از ييها انسان جان نجات موجب شيخو ركانهيز يترفندها با دوبار دستكم گوهرشاد

 در يمردم عام قتل از اش نوه نينخست تولد شگون به خواست او از كه كباري. شد موريت دست
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) نهم سده برجسته دانيقيموس( يراغم عبدالقادر كه يهنگام گريد بار و كند؛ صرفنظر يآناتول
 كه ديگو يم او به گوهرشاد ايگو. بود يفرار و آمده گرفتار مذهب خشك مورِيت خشم به

 بخشوده و كند يم نيچن او. بخواند يقيموس آواز به را قرآن و رود موريت يسرا پشت بر شبانه
  .گردد يم

 شيخو يتختيپا به را هرات شهر تا كرد قيتشو را شاهرخ خود يشو گوهرشاد
 و ادب و فرهنگ و دانش و يفارس زبان جيترو و گسترش مركز را شهر نيا و نديبرگز

 در گوهرشاد يها قيتشو و ها آموزه با شاهرخ. دهد قرار يسيخوشنو و يقيموس و ينگارگر
 هنرمندان و بانياد و دانشمندان و كرد اريبس يسع شهرها يآبادان و پدر يها يرانگريو جبران

  .شناخت قدر و داشت يرامگ را
 و هنر و دانش اهل كه داد پرورش و كرد تيترب نيچن زين را خود پسران گوهرشاد

 و پرداخت نجوم و اتياضير به ك،يب اُلُغ او بزرگ پسر. باشند هنرمندان و دانشمندان يحام
 سرشار قذو سنقُر،يبا او گريد پسر. نهاد اديبن سمرقند در رصدخانه با همراه يعلم يا مدرسه

. بود سانيخوشنو و نقاشان مورخان، بان،ياد اجتماع محل مجلسش و داشت يفرهنگ و يهنر
 مسجد سردر بر او خط كه بود يا برجسته سينو ثلث و سيخوشنو زين خود كهيحال در

 نيبهتر از يگروه سنقريبا. است مانده يبرجا بود، نهاده بنا مادرش كه مشهد در گوهرشاد
 يفردوس شاهنامه از يا نسخه هيته يبرا را شيخو عصر نگارگران و انسيخوشنو و بانياد

 يعني گوهرشاد تر كوچك پسر. است مشهور يسنقريبا شاهنامه به كه آورد گرد
 دروازه ميعظ و مشهور قرآن و بود خود زمان يسيخوشنو و هنر بزرگان از زين ميابراه سلطان
  .اوست خط به شود، يم ينگهدا رازيش موزه در اكنون كه رازيش قرآن

 از ستهيشا يريگ بهره با تا ديكوش و شد يفراوان يمعمار آثار يبان خاتون گوهرشاد
 به ليتبد را آثار آن ،يعموم عالئق و يمذهب يباورها به تمسك با زين و خود تيموقع
 مسجد در. كند خود زمان هنرمندان و يهنر آثار از ماندگار ييها شگاهينما و ها موزه

 و جام، تربت دگنبديسف هرات، مدرسه خواف، خرگرد مدرسه هرات، و مشهد گوهرشاد
 از يشمار نهاد، انيبن او كه يا المنفعه عام يبناها و مصالها و مدارس و مساجد گريد

 ينقش« آنان از تا شدند يهمكار به دعوت خود زمان هنرمندان و صنعتگران نيتر برجسته
 ،يكاريكاش ،يساز مقرنس ،يمعمار يها رشته در يدانهنرمن و صنعتگران. »ادگاري به بماند

 نظر ريز يهمگ كه آنها امثال و يكار بيتذه ،ينقاش ،يسينو بهيكت ،يسيخوشنو ،يآجركار
  . كردند يم تيفعال يرازيش نيالد قوام استاد يعني دوره آن معمار نيتر برجسته

 گوهرشاد، فراست و ييدانا واسطه به هرات شهر در يموريت شاهرخ تختيپا و دربار
 و شد ليتبد ياجتماع رونق و توسعه و يادب و يهنر و يفرهنگ يها تيفعال درخشان نينگ به
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 كه يزيرستاخ. خورد رقم آنجا در نيزم مشرق يفرهنگ يزهايرستاخ نيتر مهم از يكي
  .ديينپا يريد رفت، يم انتظار چنانكه

 دانشمند و پرور دانش رپس آن ك،يب الغ بعد، يچند و رنديم يم پسرش كي و شوهر
 چونان. ماند يم بانيپشت بدون و تنها گوهرشاد. شود يم كشته دربار درون يها توطئه در زين

 و ها توطئه. بود نكرده آغاز را يكار هنوز و بود يپدر خانه در يدختر كه ييروزها
 يهجر 861 لسا رمضان نهم كشنبهي روز در را او تينها در تا رديگ يم باال او هيعل ها سهيدس
. رسانند يم قتل به يسالگ هشتاد سن در و يشمس يهجر 836 مرداد هجدهم با برابر يقمر
 و رشد موجبات توانست يم كه بود يفرهنگ بزرگ زشيخ كي بر يانيپا نقطه كه يقتل

 به اما. شود يبعد يها يافتادگ عقب از مانع و باشد داشته همراه به را نيزم رانيا توسعه
 دستمزد گوهرشاد. است جوامع نيهم آحاد تيكفا درخور كه شد گرفتار يممحتو سرنوشت

 شده تكرار بارها و بارها خيتار طول در كه يپاداش. كرد افتيدر را خود يقدردان و پاداش و
 سرنوشت چه كند جامعه نيا ياعتال و يبالندگ وقف را خود كه يكس داند يم يبخوب خيتار و
  .اش خانواده و خود لقت: است انتظارش در يپاداش و
  

  یزودباور با مبارزه جرم به مقفع ابن سوزاندن -٩۵

 و بود يمانو نيد بر شدن مسلمان از شيپ كه) يقمر يهجر 142 -104( مقفع ابن
 او. بود يعرب زبان به ترجمه نهضت آغازگران نينخست از داشت، نام هيدادو پسر روزبه

 او آثار از يبرخ. گذاشت يبرجا خود از يفراوان آثار كه بود توانا يمترجم و بياد سنده،ينو
 و ريالكب ادب سجستان، عجائب التاج، رالملوك،يس نامك، نييآ دمنه، و لهيكل: از عبارتند

 خود مقفع ابن را دمنه و لهيكل كتاب از »بيطب هيبرزو« بخش كه رود يم احتمال. ريالصغ ادب
  .باشد كرده فيتأل شخصاً

 شگامانيپ از و يروشنگر شروانيپ از ترجمه، نهضت در يازشتيپ بر عالوه مقفع ابن
 و مكاتب و مذاهب همه به او. رفت يم بشمار زين خود عصر در يضدخراف و يعلم تفكر
 و استوار ليدال بتواند كه يهنگام تا ستينگر يم ظن و ديترد و شك دهيد به اتيمدع

 و واهمه بدون و شجاعانه را خود يراآ و اتينظر او. ابديب آنها دييتأ اي رد در يا خردورزانه
 سر بر را خود جان و داشت يم انيب آنان يزودباور با مبارزه و ها توده يبخش يآگاه منظور به
 شكل نيتر عيفج به يعباس فهيخل منصور دستور به و يسالگ 38 سن در مقفع ابن. نهاد راه نيا

 تنور در و كردند يم قطعه قطعه ،بود زنده كهيحال در را او اندام. شد كشته و شكنجه ممكن
  .سوزاندند يم آتش
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 يحل راه هنوز گذرد، يم مقفع ابن زيانگ غم قتل از كه يسال 1300 طول در و همه نيا با
 نشده دايپ ياحساس محركات و يپرست خرافه غلبه از يريجلوگ و ها توده يزودباور يبرا

  .است

  
ر یس  نقشر ح به یسھرورد قتل -٩۶   ن

 ،)يقمر يهجر 587 - 550( ديشه خيش و اشراق خيش به مشهور يسهرِورد نيالد شهاب
 كتاب 50 حدود او از. بود اشراق فلسفه انگذاريبن و ياسالم و يرانيا فالسفه نيتر برجسته از
 االنوار، لوامع حات،يالتلو منطق االشراق، حكمه: از عبارتند يبرخ كه مانده يبرجا رساله و
 يريگ گوشه و انزوا رغم به يسهرورد. موران لغت و سرخ عقل ل،يجبرئ پر زآوا النور، اكليه

 يناتوان و مباحثات نيا در او تسلط و ييتوانا. كرد يم استقبال مناظره و بحث از همواره
 يزن تهمت و توطئه راديا و ونيقشر تيعصب موجبات او، به ييپاسخگو در نگر يسطح ونيقشر
 و دادند يسهرورد الحاد به حكم حلب يعلما كه شد نيهم. داشت همراه به را بدو

 زندان در و انداخت زندان به داشت، سن سال 37 فقط كهيحال در را او يوبيا نيالد صالح
 سال رجب پنجم دوشنبه روز خورد، رقم رانيا فلسفه يبرا كه يتلخ روز آن. كرد اش خفه
  .بود يشمس يهجر 570 سال مرداد زدهميس با برابر يقمر يهجر 587

  
  به جامعه -٩٧

ِ
ش

ُ
  پرور ِسفله ک

 مقفع ابن خاتون، گوهرشاد رعماد،يم مقله، ابن ،يكاشان ديجمش زيانگ غم و تلخ يها قتل
 هنرمندان دانشمندان، سوزاندن و قتل شكنجه، فراوان يها نمونه از مثال چند تنها يسهرورد و
 و هنر و دانش سر بر را خود جان كه عده نيا. است بوده نيزم رانيا خيتار در خردمندان و

 توان يم كه هستند فراوان يا اندازه به نهادند، جامعه يبالندگ و يسرافراز و يخردورز
 و مزدك و يمان. داد دست به آنان از يطوالن يفهرست و نوشت آنان رامونيپ يديمد يها مدت

 فهرست نيا يها نيشهورترم از تن چند فقط ر،يركبيام و يفراهان مقام قائم و يخراسان ديآفر به
  .هستند

 دارند وجود يفراوان به زين يگريد كسان ها، شده كشته ريكث گروه نيا كنار در اما
 كردند، دربدرشان و آواره شد، گرفته سخت يبس ها بدان اما نشدند، مقتول چند هر كه

 و نيتوه به شدند، دچار عضو نقص و اهچاليس و زندان به نمودند، مصادره را اموالشان
 شدند پناه يب و كوتيبا شد، تباه شانيها تيموقع و ها فرصت آمدند، گرفتار يبدنام و بيتخر
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 حال شامل گفت توان يم كه هستند يا اندازه به عده نيا. دنديگرد مرگ دق غصه از گاه و
 و بزرگمهر از. شود يم يرانيا جامعه ختگانيفره و بانياد و هنرمندان و دانشمندان از ياريبس
  .مالصدرا و ياصفهان حافظ و يفردوس به تا گرفته يخازن و اصرخسرون

 اي خرد، و هنر و دانش كه است يا جامعه ما جامعه كه دهد يم نشان عيوقا نيا
 و نخبگان كه يا جامعه. كند يم نابود خود رهيخم در را خردمند و هنرمند و دانشمند
. داند يم يبهتر سرنوشت و زگاررو ستهيشا را خود اما كُشد، يم را خود بخشان نجات
 كه يا جامعه. كند يم ها پنبه پهلوان ماليپا و يقربان را شيخو نيراست پهلوانان كه يا جامعه
  .بشناسد كه تواند ينم و شناسد ينم را خود بزرگان

 يبرا را دانيم و شود شيخو ندهيآ و حال سرنوشت بر حاكم نتوانست كه يا جامعه
 استعمارگران ارياخت در را يفرصت نيچن كه يا جامعه. نهاد فراخ و باز گران سلطه تاز و تاخت

 نينو يفكر يكاالها و مذاهب و خيتوار و ها تيشخص شيبرا ايدن يسو آن از تا نهد يم
 به كه البته نژاد، نيا و هستند »ييايآر« نام به موهوم ينژاد از كه بباورانند او به تا. اورنديب

 يها نبات آب نيچن دلبسته يراحت به را جامعه نيا آنان. است دهآزا و پاك و بينج يمعنا
 بتوانند خودشان يشخص منافع با مطابق تا بردند يراه به را او و كردند يمسموم و بگريفر

 در يفراوان به كه يا برجسته يها تيشخص ادي و نام از را جامعه نيا يخيتار خاطره و ذهن
 نوظهور و نوساخته يقالب اشخاص با را آنها يجا و نديبزدا شده، ادي آنان از اشان يخيتار متون
 اشان يخيتار متون در آنان از يادي چيه كه كنند پر بزرگ كورش همچون يخيتار و يمذهب
 و پرافتخار يها تيواقع بتوانند تا كردند نيچن. اند بوده ناشناس و ناشناخته يبكل و نشده

 يها عروسك و رنديبگ آنان از ده،يبخش يم يياناتو و قدرت او به كه را ينيراست پهلوانان
 نيچن توان ينم را آگاه و زنده جامعه. بنهند آنان يجا بر را آور ينشئگ يمخدرها و يپوشال

  .فتيفر و گرفت يباز به
 تنها اما است، داده رخ دربار طيمح در عمدتاً ييها يكش نخبه نيچن كه است درست

 متداول و معمول متوسط از يجدا يبافت و ساختار زين ردربا طيمح و نبوده دربار به منحصر
 و جامعه همان از يماحصل و دهيچك ،يا جامعه هر يدربارها و ها حكومت. ندارد جامعه
 دهيناد دينبا و توان ينم را دردناك تيواقع نيا. هستند آن يها تيقابل و ها ييتوانا و رفتارها
 گريد جوامع انيم در بوده، متداول ما هجامع در كه يحد نيا تا يكش نخبه كه انگاشت
  .است نشده دهيد يعثمان و هند و نيچ و مصر و روم و وناني همچون

 انداخته دور به را هنر و علم خيتار درخشان يها نينگ نيا زين ما يامروز جامعه
 را آنان يكس كه چرا. است نشده منتشر و چاپ رانيا در آنان از ياريبس بازمانده آثار. است

 گاهيجا و تياهم متوجه گرانيد تالش واسطه به اما بشناسد؛ كه خواهد ينم و شناسد يمن



  هاي بشري رنج

72 
 

 صادر خودش نام به را آنان يدستاوردها و آنان تيمالك دانگ شش سند دارد ليم و شده آنان
 خاطره و نام واسطه به را خود يماندگ عقب و يتوان كم و يكار كم از يناش يها عقده تا كند
  .هدد نيتسك آنان

 ت،يقابل كم ناتوان، ر،يپذ كيتحر دل، ساده زودباور، ،ياحساسات يا جامعه ما، جامعه
 كه است يكس دلبسته و فتهيش. است يپرست دروغ و دروغ فتهيش و پرور خرافه دوست، خرافه

 و كند ديتمج و فيتعر اش يمردود يها نمره و ها يتنبل و ها يناتوان همه رغم به او از
 در تا ديبگو بايز يها دروغ او به. بچسباند اش يشانيپ بر و اش كارنامه بر ييطال يها ستاره

 نيتر باهوش و نيبرتر را خود و ديدرآ پرواز به يبالندگ و يترق و رشد يابرها فراز بر الشيخ
 داشته جامعه نيا با يا اغواگرانه رفتار نيچن كه كس هر. نگارديب جهان ملت نيتر بزرگ و

 به را خود ندهيآ و حال ت،يموقع و تيمحبوب و ثروت و شهرت كسب با تا توانسته است،
  .كند مهيب او يگمراه و فتنيفر متيق

 و حيتفر به و دارد عالقه كردن عمل از شيب زدن حرف به كه ينيشهرنش جامعه
 دل و است زانيگر تلخ يها تيواقع از. دهد يم نشان يدلبستگ تيجد و كار از شيب يسرگرم

 و شكست احساس و را خود خاطر تا بندد يم آن و نيا يپوشال يها وعده و بايز يها دروغ به
 درون از يبگاه گاه كه يكسان يسو از ييها رهيش. بخشد نيتسك يا رهيش با را خود يناتوان
 بر هوراكشان و زنان كف را يخلق و نديآ يم رونيب يريمارگ يها طبله و شعبده يها يقوط

  .آورند يم گرد خود اطراف
 پسندد يم شتريب را يساختگ عمدتاً اما پربار يا گذشته به داشتن دلخوش كه يا جامعه

 يا جامعه. را خود فرزندان يبرا بهتر يا ندهيآ ساختن و حال بهبود يبرا زدن باال نيآست تا
 دست به را اش ندهيآ و زيانگ دل االتيخ دست به را اش گذشته كه سراب و اليخ از متشكل
 اتيتمن و آرزوها و ها خواست يتمام كه سپارد يم يموهوم يها بخش جاتن و ها سراب
 ضيحض به رفعت اوج از يبزود كه يكس. است كرده بار او دوش بر را خود يافتنين دست
 برابر در گانيهمسا ريتحق به و انيغرب برابر در خود ريتحق به كه يا جامعه. ندينش يم ذلت
 گرانيد داند يم كه چرا. آنان با مشاركت و معاشرت و تمماشا به تا دارد عالقه شتريب خود
 يبرا يمشترك افق و كساني اشتراك وجه توانند ينم يحرّاف و ييعملگرا و هستند عمل اهل

  .باشد يهمكار
 يفارس منثور و منظوم اتيادب است؛ نزده بايز يها حرف ما اندازه به يا جامعه چيه

 از لبالب و آكنده كتابخانه و كتاب هزاران. است نهمايحك ياندرزها و بايز سخنان از زيلبر
 بوده صفر حدود در يزيچ آنها يهمگ يعمل جهينت حال، نيا با اما. است اندرزها و پندها نيا

 عمر و نكرده غفلت تيفعال و كار از ما نيشهرنش جامعه اندازه به يا جامعه چيه ديشا. است
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 يدست و ساختن بزم و شدن دراز آفتاب شهگو و ينينش يجو لب و يسرگرم و يسرخوش به را
. است نگذرانده نشستن، انيغل و منقل و دم و دود يپا به راًياخ و بردن، اري زلف بر و جام بر

 يزندگ در بخش يشاد يها فرصت و نشاط كمبود از همواره كه يعمل يب و حراف جامعه
  .دارد گله شيخو

 جلب يبرا تا دهد يم حيترج او رد،يگ ينم يجد را ناتوان جوامع امروز يايدن كه حال
 پدر« و يينما مظلوم و يابي نيتوه به به اي و زودگذر، يها يسرخوش به وجود، ابراز و توجه

 و زديبر ها ابانيخ به زانهيانگ غم اي كننده خوشحال يِواه بهانه هر به. بپردازد »فاضل بود من
 اي و را، اش يسرمست و يشاد گرانيد يها يآزاد و حقوق به تجاوز با و زيآم جنون يرفتارها با

 چه به گرانيد مثالً كه كند جمع طومار و امضا و دهد نشان را دندانش و چنگ و مشت
 يا اجازه چه به اي و اند چسبانده خود تمبر اي پول يرو را هنرمند اي دانشمند فالن عكس يحق
 ياندك يحت خودش كه ندارد يتياهم شيبرا اما. اند كرده برگزار داشتيگرام يها نييآ شيبرا
 نيا چگاهيه كه چرا. است نخوانده و دهيند را هنرمند اي دانشمند همان يدستاوردها و آثار از

 يحيتفر يابزارها و حيتفر به ما جامعه كه چرا. اند نشده منتشر و چاپ كشورش در آثار
 لميف كي راژيت كه است نيچن و. دارد عالقه يآزمودن و يآموزش يابزارها و آموختن از شيب

 چاپ و رسد يم صفر به عموماً يعلم كتاب كي راژيت و زند يم نسخه ها ونيليم به سر بنجل
 گذشته روزگاران باخته جان و ختهيفره يها تيشخص از ييها دفاع نيچن. شود يم منقطع آن
 تيشخص آن از دفاع هرگز ست،يدگيپوس و ينابود حال در خودشان همچون آثارشان كه
 و رهايتحق و ها يناتوان بر نهادن سرپوش و اعصاب تمدد يبرا است يتالش بلكه ،ستين

 صاحب الاقل ندارد، زيچ چيه كه حال خواهد يم او. يفعل زيانگ رتيح يها يافتادگ عقب
  .باشد دور يها گذشته در ييزهايچ مالك و خوش يها خاطره

 و فرهنگ و دانش از سرشار و درخشان يا گذشته و حال ما كه است درست نيا يآر
 و ها تيقابل نديبرآ و نبوده جامعه آحاد عموم به متعلق يغن دستاورد نيا اما. ميا داشته هنر
 بس يتياقل يها كوشش ماحصل و شمار انگشت يا عده به متعلق بلكه. ستين آنان يها ييتوانا
 پرست غدرو و پرست خرافه تياكثر يپا به عمدتاً كه يتياقل. است بوده كوچك و فيضع

 بر يمدال چونان را او يها كوشش ماحصل و افتخارات ت،ياكثر همان سپس و است سوخته
 محصوالت. است كرده ممهور و صادر خود نام به را تشيمالك شناسنامه و ختهيآو خود گردن

 همواره كه دانست يا جامعه يها ييتوانا نديبرآ توان ينم را ختگانيفره يفكر يدستاوردها و
  .است داشته ييطوال دي نخبگان و ختگانيفره همان آثار و تيثيح و جان ينابود در

 نكند، اي بكند فراهم را خاطرمان تكدر اسباب م،يباش نداشته اي ميباش داشته دوست ما
 كه يا جامعه. است پرور سفله و كُش نخبه يا جامعه ما جامعه كه ميريبپذ زود اي ريد ميناچار
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 ندهيآ و يمردم تيمحبوب به تواند يم يپرداز ينشئگ و ساز خرافه و پرداز دروغ بِيفر عوام هر
 سخت خود يفردا از يحت ينگر واقع آگاه خردمند هر و باشد داشته وافر نانياطم خود يشغل

 قدر آن در هنران يب و گانيما يب ش،يشعرا يها فيتوص برخالف كه يا جامعه. باشد مناكيب
 تيخصوص نيا. گردند طرد اي و شوند كشته اي پرهنران و انگيپرما و نند،ينش صدر بر و ننديب

 كوتاه يها دوره يبرخ بجر( گذشته سال 2500 در دستكم ما جامعه انكار رقابليغ و شاخص
  .است) مدت

 كوتاه ادداشتي نيهم خواندن با و اكنون هم احتماالً كه است يا جامعه تيوضع نيا
  .رديبرگ نيزم از را يا تازه يها سنگ تا شده آماده
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6  
  كشي بردگي و بهره

  
  
  
  
  
  

ات -٩٨ ط سلطه تبدیل    شان به ابزار 

 به گران سلطه بر غلبه از يناتوان ليدل به تا اند بوده ناچار دهيكش رنج مردم
 نيا از يحت گران سلطه اما. باشند آنان پيدايي منتظر و ببرند پناه يوهم اي يواقع بخشان نجات
كشي از مردم  و بهره خود مقاصد و منافع يبرا زين بخشان نجات به مردم ديام يسوكور

  .باشد شده درد به ليتبد خود دارو كه مضاعف رنج آن است نيا و. كردند يم استفاده
  

  کورش و به بردگی گرفنت مردم ماد -٩٩

 كهن يتمدن ينابود به منجر كه كورش يها جنگ از گريد يكچنانكه گفته شد، ي
 مساعدت با كه يا غلبه. بود) اكباتان/ همدان( هگمتانه شهر ريتسخ و مادها بر او غلبه د،ش

 از يگروه دنيكش يبردگ به و هگمتانه غارت به منجر و رفتيپذ صورت ها فئودال و اشراف
  .شد آن مردم

 بر يمبن ديتهد و) ماد پادشاه نيآخر دختر( سيتيآم گرفتن اسارت به با توانست او
 به را او س،يتيآم شوهر كشتن با سپس و كند ميتسل به وادار را شاه فرزندانش، و وا شكنجه
 دورافتاده يابانيب در خورده شكست و بخت نگون شاه زين تينها در. آورد در خود يهمسر
  .بسپارد جان يتشنگ و يگرسنگ از تا شد رها

 ماد مردم شياگر« كه است آمده چيگرشو ايليا يسرپرست به جيكمبر رانيا خيتار در
 به را مادها از يبرخ و كرد غارت را هگمتانه او). 241 ص( »بود خصمانه كورش به نسبت
  ).240 ص( »گرفت يبردگ

 سلطه از را خود استقالل تا دنديكوش وشيدار زمان در بار دو دستكم مادها نكهيا با
 و شدند جهموا وشيدار بار خشونت سركوب با دوبار هر در اما ابند،ي باز انيهخامنش
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 از و رفت انيم از ماد تمدن و تيهو كه بود نيچن. دنديگرد عام قتل آنان از نفر 38.000
  .شد محو خيتار صفحه

 ،يشالگون بهرام ترجمه ج،يكمبر خيتار مجموعه از -ماد دوره رانيا خيتار ا،يليا چ،يگرشو: به ديبنگر
  .241 تا 238 ص ،1387 تهران،

  
  انینظام ع به امالک مصادره و کورش -١٠٠

 آن تصرف و بابل به يهخامنش كورش تجاوز از پس كه ييكارها از گريد يكي
 آنها از حاصل منافع زين و يزراع يها نيزم ،يمسكون يها مجتمع امالك، مصادره شد؛ متداول

 سرداران و انينظام نفع به شده مصادره امالك. بود يسلطنت خاندان و سپاه سرداران نفع به
 نيا. اند كرده يم حكومت به كه است بوده ييها يخدمت خوش اي خدمت نوع با سبمتنا سپاه

 بارو و برج با ياستحكامات آنها در كه اند بوده بزرگ يا اندازه به گاه ها نيزم و امالك
 آنجا در بردگان از يانبوه و شدند يم گماشته آنها از مراقبت يبرا يپاسداران شد، يم ساخته

 قطعات در و كردند يم كيتفك را ها نيزم نيا ن،يمتصرف زين گاه. دندش يم گرفته كار به
 بودند موظف آنكه بر عالوه مردم. دادند يم اجاره بابل مردم و آن ياصل صاحبان به كوچكتر

 در سرباز كي خانواده هر يازا در تا داشتند فهيوظ بپردازند، موقع به را نيزم يبها اجاره
  .دبگذارن يهخامنش سپاه ارياخت

 مجاهدت كه يسرداران نفع به و كورش توسط مردم يها خانه مصادره از زين گزنفون
  .است كرده ادي بودند، كرده يشتريب

 تهران، فر، ثاقب يمرتض ترجمه ان،يهخامنش ،يآمل كورت،: به ديبنگر جمله از شتريب يآگاه يبرا
 تهران، سمسار، يمهد ترجمه ان،يهخامنش يامپراتور خيتار ر،ي يپ ان،يبر ؛122 تا 119 ص ،1378
 تهران، ششم، چاپ ،يخيمشا رضا ترجمه نامه، كورش گزنفون، ؛195 تا 192 ص اول، جلد ،1377
  .216 ص ،1386

  
  کورش با اسکندر اوت در -١٠١

 و يورز خشونت در يطوالئ دي دو هر كه( كورش با اسكندر مهم يها تفاوت از يكي
 وارد مردم يها خانه به داد فرمان خود انيسپاه به كندراس كه بود نيا در) داشتند يتجاوزگر

 مانند به نكته نيا. ديبخش يم خود سپاه سرداران به را مردم يها خانه كورش و نشوند
 كورش به گزنفون كه است »يبخشندگ« مفهوم دهنده نشان سرداران، به زنان دنيبخش

 شده يا عده نديخوشا وجبم آن، مصداق و مفهوم گرفتن نظر در بدون و دارد يم منسوب
  .دانند يم كورش شگريستا را گزنفون كه است



  هاي بشري رنج

77 
  

 يها لوحه يرو بر را اراتيس تيوضع از خود شبانه يرصدها كه يبابل نياخترب كي
 به بابل تصرف به يكوتاه به داده، يم قيتطب ينيزم يدادهايرو با آنرا و كرده يم ثبت يگل

  .است كرده اشاره اسكندر دست
 كرده يم يزندگ شهر نيا در اسكندر يقوا دست به بابل شهر تصرف انزم در كه او

 سوم وشيدار يپادشاه پنجم سال از هفتم ماه از ازدهمي روز يرصدها ثبت ضمن در است،
 آورده) قبل از هجري شمسي 952 مهر 23/ الديم از قبل 331 اكتبر 18 با برابر( يهخامنش

 مضمون. شد خوانده پاريس انيبابل يبرا و كرد درصا يا هياطالع اسكندر روز نيا در كه است
 به من انيسپاه«: اي. »شد نخواهم وارد شما يها خانه به من«: كه بود نيچن هياطالع نيا

  .»كرد نخواهند تعرض مردم يها خانه
) مهر 25/ اكتبر 20 با برابر( ماه همان زدهميس روز در كه است آورده ادامه در او

  .»شد بابل وارد كردند، يم سجده را آنان كه يمردم حضور در ن،جها شاه اسكندر، سپاه«
 در باال مطالب و شود يم ينگهدار ايتانيبر موزه در BM 36761 شماره با لوح نيا
  .است شده نوشته بهيكت پشت ازدهمي تا ششم يسطرها

 يادي كورش از و شده ثبت يكين به يفردوس شاهنامه در اسكندر نام نكهيا ليدل ديشا
 نام يحت و( اسكندر نام تاكنون ربازيد از زين كشورها گريد و رانيا مردم و است، دهنش

 در بودند، كرده طرد را كورش نام اما نهادند، يم خود فرزندان يرو بر را) موريت و زيچنگ
  .باشد بوده تن دو نيا انيم مهم تفاوت نيهم

  .216 ص ،1386 تهران، م،شش چاپ ،يخيمشا رضا ترجمه نامه، كورش گزنفون،: به ديبنگر
Sachs, A., and H. Hunger, Astronomical Diaries and Related Texts from 
Babylon, Vienna, 1988-1996, Vol. I, p. 179. 
Van der Spek, R.J. (Bert), Darius III, Alexander the Great and Babylonian 
scholarship, in: Achaemenid History XIII, Leiden, 2003, pp. 289-346. 

  
  کورش یها ییگشا جھان ارج نيتأم -١٠٢

 پول به اگر است؟ چقدر سال كي طول در يهزارنفر صد مسلح سپاه كي مخارج
 نظر در تومان هزار صد فقط را ماه در نفر كي مخارج هيكل حداقل و ميكن حساب امروزه

 طول در يسپاه نيچن م،يريبگ دهيناد كالً زين را يكيلجست و يحاتيتسل يها نهيهز و ميريبگ
  . دارد بر در خرج تومان 120.000.000.000 كسالي

 نيسنگ مخارج) يگريد متجاوز و گشا جهان هر و( كورش كه نجاستيا پرسش
 نيچن است؟ كرده يم نيتأم محل كدام از را خود مداوم و مدت يطوالن يها ييگشا جهان
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 انجام ينفر هزار ها ده دستكم اي ينفر هزار اصده يسپاه توسط كه ييتجاوزها و ها حمله
 و خوراك است؟ شده يم فراهم يمنبع چه از ده،يانجام يم بطول ها سال و ها ماه و شده يم

    است؟ آمده يم دست به يقيطر چه از و چگونه اسبان و انيسپاه حتاجيما و سالح
 يها ييدارا محل زا - 1: رسد يم نظرش به نهيگز سه سؤال نيا به پاسخ يبرا نگارنده

 يها مائده قيطر از - 3. شده تصرف يكشورها مردم غارت محل از - 2. خود كشور مردم
  !يآسمان

  
  مردىم نذورات ل از دربار ارج نيتأم و کورش -١٠٣

 شد، متداول كشور آن تصرف و بابل به كورش تجاوز از پس كه ياعمال از گريد يكي
 سنت. بود يمردم نذورات قبل از دربار مخارج نيتأم به ها شگاهياين و معابد كردن موظف
 يحت و او از پس و كورش از شيپ كه) درآمدزا و رونق پر معابد فقط البته( معابد به احترام

 از حاصل يمال منافع از يريگ بهره ليدل به عمدتاً است، شده دهيد مغول زخانيچنگ زمان در
 يها نهيهز و حتاجيما از يبخش از،ين به بنا و مرتباً كه اند بوده موظف معابد. است بوده آن

 كرده يم ينيسنگ مردم دوش بر همواره كه را دربار فاتيتشر و يسلطنت خاندان كمرشكن
 شده موظف ائانا معبد الد،يم از قبل 528 سال از بازمانده سند كي در. كنند نيتأم است،
 چاق گاو 80 و رخواريش بره 200 وقت اسرع در شاهانه يها يمهمان از يكي يبرا تا است
 يمال منابع كمبود با معموالً ييها درخواست نيچن. بدهد فاتيتشر سيرئ ليتحو و كند فراهم
 وام همچون يگريد يها راه به آن نيتأم يبرا تا اند بوده ناچار آنان و شده يم مواجه معبد

 معابد ن،يا بر الوهع. اورنديب يرو مردم به اجحاف اي حكومت نظر ريز رباخواران از گرفتن
 به را الزم يانسان يروين و كارگر و برده كند، تقاضا دربار كه زمان هر در بودند موظف
 ينگهدار و دهند پرورش خود خرج به را يسلطنت احشام يها گله يحت و كنند ليگس خدمت

  .كنند
 يمهد ترجمه ان،يهخامنش يامپراتور خيتار ر،ي يپ ان،يبر: به ديبنگر جمله از شتريب يآگاه يبرا

  .193 تا 192 ص اول، جلد ،1377 تهران، سمسار،
  

نیه -١٠۴ ش و به بردگی گرفنت مردم ا   دار

 يتمام كه بود يا فاجعه آنها، ريجزا و لطيم ه،يونيا به وشيدار يپارس سپاه هجوم
 ايدر و يخشك راه از لطيم. گرفت بر در را كودكان و زنان يحت و و شهرها ساكنان و مردم

 و زنان و شدند كشته مردان. گرفت قرار افكن آتش ادوات از يناش آتش ريز و شد محاصره
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 همچون( آن ريجزا و هيونيا يشهرها. شدند فرستاده شوش به و شده گرفته يبردگ به كودكان
 آنان. شدند دهيكش آتش به و افتادند يهخامنش سرباز هزاران دست به) سبوس و وسيخ

. فرستادند يهخامنش مراكز گريد و شوش به و گرفتند يبردگ و اسارت هب را مردم همه باًيتقر
 يحرمسرا در خدمت به رياس دختران و شدند گمارده ييسرا خواجه و يغالم به رياس پسران

  .دنديگرد وادار وشيدار
 .88 و 87ص ،1379 تهران، فر، ثاقب يمرتض ترجمه ران،يا يامپراتور دان، ناردو،: به ديبنگر

  
  

  امنىش رگر دستمزد روز، در جو نان قرص ود -١٠۵

 يگل يها لوحه به يهخامنش دوره در بشر حقوق اثبات اي غيتبل يبرا كه است تداولم
 در. است رفته سخن ديجمش تخت كاركنان دستمزد از آنها در كه شود يم استناد ديجمش تخت

 »چه« دستمزدها آن كه گردد يم پنهان اي و شود يم گرفته دهيناد مهم نكته نيا يسخنان نيچن
 عموم به را باال يها رده و منصبان صاحب دستمزد زانيم آنكه اي و. است بوده »چقدر« و بوده

  .دهند يم ميتعم كاركنان
 كه( ميباش داشته يهخامنش عصر در دستمزدها تيوضع از يبهتر تصور نكهيا يبرا

 يچگونگ به كوتاه و يعموم ينگاه ،)»دستمزد« تا مييبگو »رهيج« بدان باشد بهتر ديشا
 ها لوحه در موجود اطالعات كه چرا. ميكن يم صرفنظر آن ليتحل از و ميكن يم ها پرداخت
  .باشند داشته ريتفس و شرح و دهيچيپ يها ليتحل به ازين كه است آن از آشكارتر

  .ماه در جو لويك 15: مردان تياكثر دستمزد
  .ماه در جو لويك 10: زنان تياكثر دستمزد

 فقط( دختر فرزند يبرا جو لويك 5 اي پسر فرزند يبرا جو لويك 10: زنان مانيزا رهيج
  ).بار كي

  .ماه در جو لويك 10: بالغ اشخاص يبرا دستمزد حداقل
  .ماه در جو لويك مين: شدند يم گرفته يگاريب به كه ياطفال يبرا دستمزد حداقل
 لويك كي اي ماه، سه هر در گردو وليك مين اي جو آرد لويك مين: شاهانه ژهيو پاداش

  .ماه در ريانج
 افراد درصد كي حدود يبرا فقط: شراب و گوشت از اعم جو از ريغ يدستمزدها

  ).يحكومت منصبان صاحب و باال يها رده رؤسا، شامل(
 60 و شراب تريل 2700 و جو لويك 2500: يحكومت منصبان صاحب دستمزد حداكثر

  .ماه در گوسفند رأس



  هاي بشري رنج

80 
 

 دستمزد نيباالتر يعني( 20.000 به 1: دستمزدها نيشتريب و نيكمتر نيب اختالف
 بوده دستمزد حداقل كنندگان افتيدر از نفر هزار ستيب دستمزد با برابر منصبان صاحب

  ).است
 ليتحل و هيتجز عام بصورت را اسناد اگر«: است آورده انيبر ري يپ نهيزم نيهم در

 در زنان درصد 87 و لوگرميك 16.5 ماه در مردان درصد 83 كه ميرس يم جهينت نيا به ، ميكن
 دستمزد با«: است نوشته زين مخ يمار ديها. »اند داشته غالت رهيج لوگرميك 16.5 تا 11 ماه
  .»پخت روز در نان لويك مين شد يم زحمت به مرد كارگر كي

 از است بوده عبارت يهخامنش حكومت در كارگران متوسط دستمزد خالصه، بطور
  .روز در جو نان قرص دو تا كي

 سمسار، يمهد ترجمه ان،يهخامنش يامپراتور خيتار ر،ي يپ ان،يبر: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا 
 ،يرجب زيپرو ترجمه وش،يدار زبان از ،يمار ديها كخ، ؛904 تا 900 ص ،1377 تهران، دوم، جلد

  .69 تا 60 ص ،1376 تهران،
Hallock, R. T., The Evidence of the Persepolis Tablets, Cambridge, 1972. 

  
امنىش -١٠۶   بت دستمزد مردان به زنان در عصر 

 سه حدود زنان به مردان دستمزد متوسط نسبت د،يجمش تخت يها لوحه موجب به
 دستمزد مردان سوم دو كسان،ي كار يبرا و برابر طيشرا در زن هر يعني. است بوده دو به
 كي آن با اند توانسته يم كه بوده روز در جو وانيل كي حدود زنان مزددست. است گرفته يم

  .بپزند نان قرص
 در كه شود يم افتهيدر د،يجمش تخت يبارو الواح از 99 شماره لوحه موجب به اما

 دستمزد پرداخت به كه لوحه نيا موجب به. است افتهي يم يشتريب فاصله نسبت نيا يموارد
 غالت پرداخت شده ثبت صورت دارد، تعلق) شيمتس( »هيچياووادئ« ميمق بردگان اي كارگران

  ):اند شده گرد لويك كي دقت تا اعداد( است ريز شرح به
 چهار مردان دستمزد( زن چهار يبرا لويك 28 مرد، كي يبرا لويك 28: اول پرداخت

  ).زنان برابر
 مين و دو مردان زددستم( زن 120 يبرا لويك 22 مرد، 48 يبرا لويك 22: دوم پرداخت

  ).زنان برابر
 پنج مردان دستمزد( زن 146 يبرا لويك 17 مرد، 31 يبرا لويك 19: سوم پرداخت

  ).زنان برابر
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 هفت مردان دستمزد( زن صد يبرا لويك 11 مرد، 23 يبرا لويك 17: چهارم پرداخت
  ).زنان برابر

 جلد سمسار، يمهد ترجمه ان،يهخامنش يامپراتور خيتار ر،ي يپ ان،يبر: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  .901 ص ،1377 تهران، دوم،

  
  دیجخش ت الواح موجب به امنىش یها برده ییغذا هريج -١٠٧

 كي دستمزد با برابر برده كي دستمزدجيره يا  كه دهد يم نشان يهخامنش يها لوحه
 زنان حقوق كه تگف توان يم جهينت در. است بوده ماه در جو لويك 10 با معادل يعني زن

 ها برده نيا كه است گفته نتسيه والتر. است كرده يم يبرابر بردگان حقوق با يهخامنش
 كي كه سؤال نيا به پاسخ در او. »حق« نه و داشتند »فهيوظ« فقط يجنگ رانياس همچون
 ديگو يم است، كرده يم يزندگ گذران چگونه اندك اندازه نيا تا يدستمزد بايا برده  كارگر

 ازيپ آن كنار در و ساختند يم گل و خشت از يا ساده كلبه خود خانواده و خود يبرا آنان كه
 رانيا در ساده كارگر كي يزندگ كه داستيپ«: كند يم اضافه نيهمچن او. كاشتند يم يسبز و

   .»است بوده ازين و پررنج يزندگ كي باستان
 و 348 و 347 ص ،1387 تهران، ،يرجب زيروپ ترجمه ان،يرانيا و وشيدار والتر، نتس،يه: به ديبنگر
351.  

  

  
  امنىش پادشاهان شام و ناهار سفره -١٠٨

 بوده، ييغذا رهيج بصورت كه يهخامنش كارگران دستمزد كه شد گفته نيا از شيپ
) داشتند هم برابر يحقوق كه( ها برده و زنان كارگران ييغذا رهيج و ماه در جو لويك پانزده

 خانواده يبرا جو نان قرص چند كفاف فقط كه يدستمزد. است بوده هما در جو لويك ده
  . است كرده يم را يهخامنش

 شام و ناهار سفره ،يتيوضع نيچن در كه است نيا د،يآ يم شيپ كه يپرسش اما
 و انوسيپول از نقل به نتسيه والتر را سؤال نيا است؟ بوده چگونه يهخامنش پادشاهان

 نيچن اختصار به كه است داده پاسخ) يهخامنش دربار پزشك و مورخ( اسيكتس و دسيهراكل
  : است

 سفره ملزومات با همراه كورش يها فرمان د،يجمش تخت در يفلز يستون يرو بر
 از شيب رندهيدربرگ فهرست نيا. است شده ثبت) يسلطنت خاندان و( شاهنشاه شام و ناهار
 فراهم ستيبا يم بودن، ازين بر زادما صورت در يحت كه است يدنينوش و يخوراك قلم پنجاه
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 ،يقمر 300 چاق، غاز 400 گاو، 100 گوسفند، 400 گندم، آرد لويك 30.000: باشند شده
 جات،يسبز ،ييغذا مخلفات از يانواع زين و شراب، خمره 500 بره، 300 ن،يبلدرچ 600
 آب ،)يامروز هيترك( يآناتول غرب در سيآئول از شاهانه سفره گندم. عسل و بادام ها، يچاشن
   . شد يم آورده هيسور در خالوبون از شاهانه شراب و خواسپس رود از يدنينوش

  .282تا  278 ص ،1387 تهران، ،يرجب زيپرو ترجمه ان،يرانيا و وشيدار والتر، نتس،يه: به ديبنگر
  
  

  امنىش پادشاهان یها ش و شیع -١٠٩

 واريد آنان، حيتقب و ادشاهانپ يها نوش و شيع نقل در كه رسد يم نظر به نيچن
 بوده گرانيد از بلندتر يهخامنش پادشاهان واريد و گرانيد از تر كوتاه يقاجار پادشاهان

. است داشته گرانيد با اسيق در يشتريب خور چوب قاجار شاه يفتحعل انيم نيا در. است
 قبال در مطلق باًيتقر سكوت و قاجار پادشاهان نوش و شيع به الزم اندازه از شيب پرداختن
 سانينو خيتار دست در قلم كه بوده ليدل نيا به ظاهراً يهخامنش پادشاهان مشابه يرفتارها

 يسو از و بتازند يپهلو ماقبل سلسله بر ييسو از كه بوده انياگرايآر و انيپهلو به بسته دل
 نشان منزه و پاك كسرهي را آنان اي و كنند سكوت يهخامنش سلسله با مواجهه در گر،يد

 و يستيوناليناس يها هيرو ازين مورد كه يآرمان حكومت كي از ييايرؤ بتوان تا دهند
 پاسخمختصري از  هستند؟ ساكت نهيزم نيا در زين يخيتار منابع ايآ اما. بسازند است، يستيفاش
 كتاب در اتيرانيا« در مطلق يخالق جالل آنچه مضمون به استناد با را يطوالن پرسش نيا به
  :آوريم مي است، ترجمه »رزانگانف بزم

 و كردند يم كباب را آسا غول شتر كي شاه سفره يبرا كه است آورده فانيآنت
 به زكانيكن ).18 ص( كند يم تيحكا اجاق يرو بر كامل گاو كي كردن كباب از ستفانيآر

 افهاض كايپيفل ).22 ص( نواختند يم ساز و خواندند يم آواز او يبرا شاه خوردن غذا هنگام
 و ييرايپذ بود موظف شد يم وارد بدان شاه كه يشهر هر بود، سفر در شاه چنانچه كه كرده
 در يشهر مردم كه است افزوده هرودوت). 21 ص( رديبگ عهده به را شاهانه ييرايپذ نهيهز
 اطيح و خانه كه افتادند خرج در يا اندازه به بودند، كرده ييرايپذ ارشايخش از كه وناني

 ص( شد يم شهرها چپاول موجب شاهانه ييرايپذ نهيهز نيتأم گاه و دادند دست زا را خود
23.(   

 ها نيسرزم همه به تا شدند يم مأمور پادشاه طرف از يا عده كه كرده نقل گزنفون
 به را ياديز پول پادشاه. بفرستند شاه يبرا و ابنديب را ها يخوراك انواع نيبهتر تا كنند سفر
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). 21 ص( بدهد او به و ابديب شيبرا را يبخش لذت زيچ هر توانست يم كه داد يم زهيجا يكس
 نوبر كه كرده اضافه نونيد). 52 ص( آورد ديپد يا تازه لذت باشد توانسته يكس اگر بخصوص

  ).60 ص( شود فرستاده شاه يبرا ديبا د،يآ دست به كه يشاه يقلمرو يجا هر در يا وهيم هر
 يانبوه و زن 300 پادشاه يحرمسرا در كه داده رحش نيچن) ديهراكال( دوسيهراكل

 بخوابند روزها بودند موظف كه كردند يم يزندگ) سال و سن كم برده يدخترها( زكانيكن از
 شهر درآمد كل). 39 ص( كنند فراهم را شاه شيع و بزم بساط و بمانند داريب بتوانند ها شب تا
 بزم هنگام به آنان شيآرا و وريز مخارج ينعي »زنان كمربند« مخارج يبرا) Antylla( اليآنت

 با بتواند ديبا رانيا دربار در شهبانو كه ديافزا يم نونيد). 10 ص( بود افتهي اختصاص شاهانه
 فروش بنده كي مانند خود زن با پادشاه و كند شهيپ يسازگار »يفرع زنان« از يبزرگ شمار
  ).54 و 53 ص( كند يم رفتار

 به خود با را زانيكن و زنان نيا يتمام پادشاه كه است هآورد نيهمچن دوسيهراكل
 جنگ در يحت را خود زيكن 360 وشيدار كه كرده اضافه ارخيكايد). 39 ص( برد يم شكار

 نداشت نيا از يباك و باشد فراهم سفر و حضر در يخوشگذران تا) 54 ص( برد يم خود با زين
  ).99 ص( فتنديب دشمن دست به زنان نيا كه

 بودند آمده در كورش متيغن به جنگ در كه كند يم ادي يآوازخوان زنان از نگزنفو
 را رياس زنان نيا از يكي كوروش. بسازند بزم و بخوانند آواز او يبرا ها شب بودند موظف و
 كرده ادي زنون نام به يرقاص زن از زين اسيكتز). 90 ص( بخشد يم خود سرداران از يكي به
  ).9 ص( بود رياردش محبوب كه

 زنان او رايز. بود زن كي بخاطر مصر به هيكمبوج يلشكركش كه است گفته اسيكتز
 آنرا تجربه زين كورش كه يكار). 54 ص( دانست يم خلوت يبرا زنان نيبهتر را يمصر

  ).55 ص( بود گرفته يزن به را يمصر سيآماس از يدختر و داشت
 و گل از ييها نگاره با چادر كي يهخامنش رياردش كه كرده نقل دوسيهراكل

 برده، 100 زك،يكن 100 بزرگ، نيميس كاسه 100 گوهرنشان، نيزر كاسه 20 ستارگان،
 زين ارخيپل). 11 ص( نهاد ماگراسيت ارياخت در را گريد يليوسا و گوناگون نيزر ياياش 6000
 و تن چند او پرستاران كرد، يم خود صرف يشيآسا چگونه انيپارس شاه كه دهد يم شرح
 طراوت يبرا يخوش يبوها چه و بود چگونه او يورز عشق زمان يازهاين بودند، ونهچگ

  ).52 ص( كردند يم مصرف خود پوست
 آنرا شوند، آشنا كه يلذت و يسرگرم هر با انيپارس كه آورده نيچن هرودوت

 كه زين لواط از حال نيا با. دارند همخوابه يادتريز تعداد و زن ياديز تعداد آنان. رنديپذ يم
  ).102 ص( ستندين گردانيرو اند، آموخته ها يهلن از
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 كي در كه رفتند شيپ آنجا تا تجمل در پارس پادشاهان كه سدينو يم يلنيتيم خارس
 يسو در. دندينام يم »پادشاه بالش« آنرا و بودند گذارده طال تاالن 5000 پادشاه مكتين طرف

 خواب اطاق در. گفتند يم »پادشاه ييرپايز« آنرا و بودند نهاده طال تاالن 3000 زين گريد
 اي مكتين آن دوسيهراكل. شد يم دهيد گوهرها از ييها خوشه به آراسته يدرخت زين پادشاه
 گوهر و نيزر ستون چهار آن طرف چهار هر در كه داند يم طال جنس از كسرهي را تخت
 او بزرگ پسر و دشاهپا فقط كه داشتند زين يآب چشمه شاهان نيا). 39 ص( داشت قرار نشان
 مجازات به داشت، يم بر آب چشمه آن از يگريد كس چنانچه و داشتند آنرا از دنينوش حق

  ).40 ص( ديرس يم مرگ
 يانسان يازهاين از يحداقل در يهخامنش جامعه در يعموم رفاه اگر كه است يهيبد

 دستمزد كه يطيشرا در اما. بود هيتوج قابل ييها نوش و شيع نيچن ديشا داشت، يم وجود
 لويك ده ها برده و زنان كارگران دستمزد و ماه در جو لويك پانزده معادل يهخامنش كارگران

  .ستين رجوع و  رفع و هيتوج قابل عنوان چيه به، بوده ماه در جو
  .1386 تهران، س،يآثنا از يكتاب اساس بر ،فرزانگان بزم كتاب در اتيرانيا ، جالل،مطلق يخالق

  
  

ت ر بردهبازا -١١٠   جخشید فروشان 

 نام به يمحل ديجمش تخت مجاور صفه در ،يهخامنش يها لوحه موجب به
 معتبر يبازارها از يكي كه داشته وجود) »شيصمت«: يالميع در( »هيتشيخوادا/ هيچياووادئ«

 امور مركز و ديجمش تخت فاتيتشر سيرئ مقر هيچياووادئ. است بوده آنجا در يفروش برده
 رفته بكار گريكدي با نسبت در ديجمش تخت نام با آن نام و بوده ديجمش تخت يادار و يوانيد

 متيق. است شده ثبت هيچياووادئ در برده فروش يهخامنش لوح چهار در دستكم. است
 در. است بوده االغ شش اي و گاو سه اي گوسفند هشتاد با برابر بازار نيا در برده كي متوسط

 ادي بوده، خردسال آنها از يكي كه دخترش دو با برده زن كي فروش از لوحه چهار از يكي
 اجاره زين يجنس يكش بهره يبرا معمول، يها يگاريب بر عالوه برده دختران و زنان. است شده
   .دنديرس يم فروش به آن از حاصل فرزندان و شدند يم داده

 ؛299 ص ،1381 تهران، سوم، جلد گمشده، يها هزاره ز،يپرو ،يرجب: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
 ؛96 تا 95 و 61 تا 60 ص ،1376 تهران، ،يرجب زيپرو ترجمه وش،يدار زبان از ،يمار ديها كخ،
  .474 تا 472 و 347 ص ،1387 تهران، ،يرجب زيپرو ترجمه ان،يرانيا و وشيدار والتر، نتس،يه

Dandamaev, M. A., Slavery in Babylonia, Translated by Victoria A. Powell, 
Northern Illinois University Press, 2009, p 70. 
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د س -١١١ مان بر شانهدو هزار و پا یف مردم ر ال سواری حا   کشی های 

  

  
 يها نگاره سنگ از زنده يتيروا مردم، دوش بر در افغانستان )ننگرهار( نورستان تيوال يوال روان تخت

  ديجمش تخت يهخامنش
 بسا ها شباهت. است نكرده يرييتغ زين خود ظاهر در يحت مردم از يكش رهبه و ظلم

 كاله،. است نكرده يچندان تفاوت خيتار طول در ظلم چنانكه زند،يانگ رتيح اتيجزئ در
 دو هر در كه يمردم دامن و دستار كاله، و اند، انداخته خود ريز حاكمان كه يفرش و لباس
  .هستند تخت حامل ريتصو

  

ىت -١١٢   لید برده در دین زر

 ديتول »داتستان هزار انكيمات /دادستان هزار انيماد« يزرتشت يپهلو متن موجب به
 زن نكهيا بر عالوه توانست يم مرد. است رفتهيپذ يم انجام مردها به زن دادن اجاره با برده
 ردانم به را خود شده يداريخر زيكن تا داشت حق كند، واگذار يگريد مردان به را خود

 را حاصله فرزندان هم و شود مند بهره زن اجاره از حاصل درآمد از هم تا دهد هيكرا گريد
 داشتن تيرضا مراحل نيا از چكداميه در. برساند فروش به برده عنوان به و كند جدا مادر از
  .      نبود شرط زن نداشتن اي

: و گوناگون؛ يها بخش ،دادستان هزار انيماد يزرتشت يپهلو متن: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  .1337 تهران، ،يالزمان صاحب نيناصرالد ترجمه ،يساسان حقوق در زن ان،يستيكر ،بارتلمه
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ىت نید در یبردگ به فرزند یواگذار -١١٣   زر

 يميتصم نيچن ارياخت وممكن بوده  يبردگ به امكان واگذاري فرزند يزرتشت فقه در
 فروش و زن دادن اجاره قيطر از برده ديتول يبرا يشرع هاجاز بجز نيا. است بوده پدر با

  .است بوده او فرزندان
  .174 ص ،1391 تهران، ان،يعر ديسع ترجمه دادستان، هزار انيماد :يزرتشت يپهلو متن به ديبنگر

  

ىت عتیشر در برده زدن کتك زیو -١١۴   زر

 مجاز »نكند كار و بخوابد گاو همچون« كه تنبل  برده زدن كتك يزرتشت عتيشر در
 »يپهلو تيروا« يزرتشت متن در مندرج يفقه مفاد موجب به. است شده دانسته مباح و

 نكند، كار و بخسبد يگاو چونان و كنم ينم ترا يبردگ ديبگو خود صاحب به يا برده چنانچه
) اعدام مستحق( ارزان مرگ نكند، كار هم باز اگر. كند كار و شود فرمانبردار تا زد ديبا را او

        . است
  .289 و 288 ص ،1390 تهران، ،ييرفخرايم ديمهش ترجمه ،يپهلو تيروا: به ديبنگر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي بشري رنج

87 
  

7  
  هاي زنان رنج

  
  

یس -١١۵ رف آمی   کورش و 

 از پس كورش كه ي آوردههخامنش دوم رياردش دربار يرسم پزشك و مورخ ،اسيكتز
 دختر سيتيآم. كرد تصرف داشت، نام سيتيآم كه را او زن و كشت را تاماسياسپ ماد بر غلبه
  .      بود كورش خاله و ماندانا خواهر و اگيآست

 تهران، ،يليخل ابيكام ترجمه ،)وسيفوت خالصه( اسيكتز خيتار: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  .19 ص ،1380

  
  گروگريی دخرتان در زمان فرمانروایی کورش -١١۶

 نام به يدختر بابل، در كورش يپادشاه هشتم سال از 252 شماره لوحه موجب به
 شد گرفته گرو به داشت، يبده يبياگ رباخانه اي يمال مؤسسه به پدرش نكهيا ليدل به تابموتو

 يبرا شدند، يم گرفته گرو به كه يدختران. كند هيتسو را خود يبده پدرش كه يزمان تا
        .كنند جبران را ريتأخ خسارت تا شدند يم داده اجاره يجنس يكش بهره

 دانشنامه كورش، يپادشاه زمان از يادار و يحقوق لوح پنجاه ترجمه :به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  .1897 ك،يپزيال سوم، دفتر سوم، جلد ،يشناس زبان و يآشورولوژ

Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft, Dritter band, 
heft 3, Leipzig, 1897. 

  
سار کورش و  -١١٧ ی سن   چگون

 اجرا هيزان زنان مورد در فقط بابل بر كورش ييفرمانروا زمان در رسنگسامجازات 
  .داشتند نظر شاه زانيكن به آنكه مگر .بودند معاف سنگسار مجازات از مردان و شد يم

 دانشنامه كورش، يپادشاه انزم از يادار و يحقوق لوح پنجاه ترجمه: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
 خيتاردورانت، ويل،  ؛)ريز منبع( 1897 ك،يپزيال سوم، دفتر سوم، جلد ،يشناس زبان و يآشورولوژ

  .نيزم مشرق كم،ي جلد تمدن،
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Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft, Dritter band, 
heft 3, Leipzig, 1897. 

  
ی  -١١٨   در زمان فرمانروایی کورش ه زنانارثیچگون

 از و( بابل بر كورش ييفرمانروا زمان از آمده بدست يگل يها بهيكت مفاد به توجه
، اند داشته مردان نصف معادل ياالرث حقبا اينكه  زنان كه دهد يم نشان) 277 شماره لوح جمله

        .است گرفته ينم تعلق آنان به ياالرث حق چگونهيه يخاص موارد در اما
 دانشنامه كورش، يپادشاه زمان از يادار و يحقوق لوح پنجاه ترجمه: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا

  .1897 ك،يپزيال سوم، دفتر سوم، جلد ،يشناس زبان و يآشورولوژ
Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft, Dritter band, 
heft 3, Leipzig, 1897. 

  
شندگی -١١٩ ی    های کورش زنان و چگون

 يقربان كه اند بوده يانسان جوامع ياعضا نيتر دهيكش ستم و نيتر مظلوم از يكي زنان
 را خود پدران اي شوهران كه يزنان. شدند يم انيگشا جهان و متجاوزان يتجاوزها و ها جنگ

 قاعده نيا از زين زنان با كورش رفتار. شدند يم گرفته يبردگ و اسارت به و دادند يم دست از
  .است نبوده مستثنا يبشر تجاوزات و ها جنگ خيتار يشگيهم

 بدان او يها يبخشندگ بخصوص و كورش يايسجا وصف يبرا كه يمنابع از يكي
 يها بخش ييبازگو به معموالً استنادها نيا در اما. است گزنفون نامه كورش شود، يم استناد
  .شود ينم مشخص قاًيدق »يبخشندگ« نيا تايجزئ و شود يم اكتفا آن دلپسند

 و مهيخ با همراه مادها كه را ييبايز دختر آنكه از پس كورش متن، نيا موجب به
 غنائم و رياس زنان ميتقس سراغ به رفت،يپذ حضور به بودند، كرده ميتقد او به خوابگاه

 »تملك تحت« زنان از يكي او. رفت رانيا يغرب يها نيسرزم و ماد غارت از يناش يجنگ
 اقامتگاه« تا ديبخش خود همدستان از يكي به بود، الحان  خوش يا نوازنده كه را خود
  .»شود اش خانه از پرورتر روح و تر دلكش اش يجنگ

 آبراداتاس. بود آبراداتاس نام به يمرد همسر كورش، تملك تحت زنان از گريد يكي
 يمحافظ. ديگرد تصرف كورش يبرا زنش و ه بودشد ليگس ايباكتر/ باختر به ريسف عنوان به
 غصه چيه«: ديگو يم او به بود، كرده رياس زنان گريد و زن نيا از مراقبت مأمور كورش كه

 كورش نامش و ماست همه يحكمفرما كه ميبر يم يكس خدمت به را تو ما كه مخور
. كوبد يم شيخو سر بر و كند يم يزار و ناله و ونيش به شروع جمله نيا دنيشن با زن. »است
  .دهند يم سر تضرع و ناله و كنند يم يهمراه ونيش و هيمو در او با زين گريد رياس زنان
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: كه ببرد خبر كورش يبرا زنان محافظ كه بود نيهم فقط ها استغاثه و ناله نيا ريتأث
 چون و افتاد رونيب نشيبلور يبازو و گردن آبراداتاس، زن كوفتن سر بر و تضرع نيح در«

 و ييرعنا نيا به ياندام ايآس سراسر در كه دهم يم نانياطم تو به. ديبدرخش جواهر يا قطعه
  .»افتي ينخواه مالحت

  .128 تا 123 ص ،1386 ششم، چاپ تهران، ،يخيمشا رضا ترجمه نامه، كوروش گزنفون،
  

ش -١٢٠ سا و چھار زن دار شا آ   و اجبار زنان بابلی به 

 و گران سلطه نيريد يها سنت از مغلوب اي مرده پادشاهان دختران و زنان تصرف
 است كورش دختر آتوسا زنان، نيا از يكي. است بوده آنان تجاوزگرانه يخو يبرا ينيتسك
 آن از را او هيكمبوج برادرش ابتدا در. شود يم دست به دست پادشاهان توسط بار سه كه

 قتل از پس و ديآ يم در گئومات تصرف به ه،يكمبوج مشكوك مرگ از پس. كند يم خود
 قناعت آتوسا به وشيدار حال نيا با. ديآ يم در وشيدار تصرف به وش،يدار دست به گئومات

 اضافه خود زنان جمع به زين را ستونهيآر يعني آتوسا، خواهر و كورش گريد دختر و كند ينم
 زين و كورش نوه و ايبرد دختر پرموش سراغ به و كند ينم تيكفا را وشيدار زين نيا. كند يم
 يعقد و يرسم زنان نفره، چهار گروه نيا. رود يم زين هوتانه دختر دومايف سراغ به
 با تن دو. بودند كورش نوه اي دختر آنان از تن سه كه يزنان. دادند يم ليتشك را شاه وشيدار
  . بود خود عمه دو يهوو كه يگريد دختر و بودند خواهر گريكدي

كرد تا به  نست كه داريوش زنان بابلي را مجبور ميشواهد ديگري نيز حاكي از آ
  .فحشا بپردازند

؛ 140 و 139 ص ،1387 تهران، ،يرجب زيپرو ترجمه ان،يرانيا و وشيدار والتر، نتس،يه: به ديبنگر
        .136اي، تهران، ص  ادي، سموئيل كندي، آئين شهرياري در شرق، ترجمه فريدون بدره

  
امنىشخشیارشا و زن و دخرت  -١٢١    ماسیست 

 ارشايخش. بود) يهخامنش پادشاه نيچهارم و وشيدار پسر( ارشايخش برادر ستيماس
 چشم او دختر به پس س و او زن به ابتدا برد، يم سر به جنگ جبهه در ستيماس كهيحال در

 و شده دهيبر ارشايخش ييكامجو از پس دختر آن يها پستان و ها گوش و ينيب و زبان. داشت
 و شود يم آگاه ماجرا از جنگ از بازگشت از پس ستيماس. شوند يم انداخته ها گس يجلو
 و فرزندان عيجم با همراه را او تا دهد يم دستور ارشايخش. دارد يم بر شورش به سر

  .برود نيب از آنان نسل تا كنند عام قتل شانيها خانواده
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 وزف،ي سهوفر،يو ؛41 ص ،1381 ن،تهرا سوم، جلد گمشده، يها هزاره ز،يپرو ،يرجب: به ديبنگر
 نهم، كتاب هرودوت، خيتوار ؛73 و 72 ص ،1377 تهران، فر، ثاقب يمرتض ترجمه باستان، رانيا

        .112 تا 109 يبندها
  

دن آنان -١٢٢ اوز به زنان و ُمثله    امنشیان و 

 ياعضا يهمگ عام قتل سپس و ستيماس دختر و زن به ارشايخش تجاوز از قبالً
 دربار يرسم پزشك و مورخ اسيكتز. ميكرد ادي يهخامنش شاه نيا دست به آنان خانواده
 نيا به دوم يارشايخش كه آورده او. است كرده نقل زين را يگريد فراوان يها نمونه يهخامنش

 و بودند حرامزاده گرشيد پسر هفده يتمام كه شد گمارده رياردش پدرش ينيجانش به ليدل
 به گوناگون يها نيسرزم از كه يرياس دختران و زانيكن و فواحش با او يهمخوابگ محصول

 از پس را رخشان/ ركسانا نام به يدختر كه است آورده نيهمچن او. بودند شده ليگس دربار
  .كردند اش قطعه قطعه زنده بطور نمودند، تجاوز بدو آنكه

 ص ،1380 تهران، ،يليخل ابيكام هترجم اس،يكتز خيتار خالصه: به ديبنگر منابع از يا نمونه يبرا
    .104 و 103 و 90

  
اره امنشیان و طرد زنان از سنگ -١٢٣ به ن   ها ها و کت

 يرو بر زنان از ينقش چيه يهخامنش آثار گريد و ديجمش تخت در كه ميدان يم
 و ستين ها نگاره سنگ به مختص نيا كه كرد اضافه ديبا اما. است نشده دهيد ها نگاره سنگ

 است يحال در نيا. است نشده برده يزن چيه از ينام زين يهخامنش يسلطنت يها بهيكت در يحت
 زنان نام و زنان نقش آنان، جز و انيلولوب و انيالميع زمان در و انيهخامنش عصر از شيپ كه
 زمان در و انيهخامنش عصر از پس نيهمچن. شود يم دهيد ها بهيكت و ها نگاره سنگ يرو بر

 شده ثبت ها بهيكت و ها سيتند و ها نگاره سنگ يرو بر آنان نام و زنان نقش زين انياشكان
 دوره در بلكه اند، نبوده منزلت يب و قدر يب رانيا در زنان كه دهد يم نشان شواهد نيا. است

 الجرم و اند بوده شده نهاده كنار به يريگ ميتصم ينهادها و اجتماع و استيس از انيهخامنش
  .است شده حذف زين انآن نام و نقش

  
شريوان عادل -١٢۴   مهه زنان متعلق به ا

 بازگو شده فيتحر يا بگونه همواره كه ييدارا و زن بر اشتراك از انيمزدك منظور
 يها تيفعال در برابر يها فرصت جاديا و يطبقات جامعه لغو از بوده عبارت است، شده

 بتواند كس هر نكهيا امكان و اجازه ،ياعزر يها نيزم بر ينيد دستگاه تيمالك لغو ،ياقتصاد



  هاي بشري رنج

91 
  

 همسر بتوانند زين دختران و كند انتخاب يطبقات يها تيمحدود تيرعا بدون را خود همسر
  .بشوند خود برادر و پدر اي اشراف از ريغ يكس

 رخ داده، موبدان با انيمزدك انيمكه به موجب متن پهلوي دينكرد  ييگفتگو در
 ثروت ديبا يم كه ميا دانسته زرتشت كتاب يها آموزه از ما رسدپ يم يزرتشت موبد از يمزدك

 د؟يكن يم نكوهش را ما شما چرا نباشد، خاص يگروه انحصار در و باشد همگان آن از زن و
 به را هانيك و است بكارانهيفر يسخنان نهايا كه ديگو يم پاسخ در يناهنجار وهيش به موبد
 يها ييدارا به بيآس موجب كار نيا. گردد يم ژادن شدن درهم موجب و برد يم يرانيو يسو

 رواج يپرست ويد. رفت خواهد انيم از مردم يطبقات يها گاهيجا و شود يم خاص طبقات
  .شود يم بالنده دروغ و ابدي يم

 يملكيما و كاال ،يساسان عصر يزرتشت ينيد نظام يفئودال و يطبقات جامعه در زن
 اي و كنند فروش و ديخر يگريد يكاال هر همچون را او اند توانسته يم كه رفته يم بشمار
 كانيمات /دادستان هزار انيماد « ژهيو به و يزرتشت متون موجب به زن متيق. دهند اجاره
  .است بوده نقره سكه 2000 حدود در برده، مرد كي متيق با برابر معموالً »داتستان هزار

 عادل روانيانوش زمان در كه اند آورده لياست روت و ميآلتها فرانتس نها،يا بر افزون اما
 بطور جامعه زنان همه اصوالً) زد انيمزدك يسراسر يكش نسل به دست موبدان يفتوا با كه(
 به او جانب از ارياخت ضيتفو اي بخشش با تنها زنان و اند بوده شاهنشاه به متعلق فرض شيپ
 و ديشد يجبر و رساند يم فريك به رحمانهيب را يتعد هرگونه او. شدند يم اعطا گرانيد
  .بود كرده برقرار رحمانهيب

 به و كند تصاحب شخصاً را يدلخواه زن هر داشت حق شاه باال، مفاد جهينت در
 ليم كه كس هر به را او نكهيا اي و بفرستد موبدان و اشراف يحرمسراها اي خود يحرمسرا

  .كند واگذار دارد،
 دولت اقتصاد خيتار ل،ياست روت و فرانتس م،يآلتها: به ديبنگر منابع ليتفص و شتريب يآگاه يبرا

 نكرد،يد فرخزادان، آذرفرنبغ ؛202 و 201 ص ،1382 تهران، ،يصادق هوشنگ ترجمه ،يساسان
  .16 و 15 ص ،1381 تهران، كم،ي دفتر سوم، كتاب لت،يفض دونيفر ترجمه

  
اه به زنان در ایران باستان -١٢۵   شاهنامه فردو و ن

 يزرتشت يپهلو متون در زنان حقوق  اندازه به يفردوس شاهنامه در نانز تيوضع
 يفردوس را نگاه نيا. است زن به جامعه نگاه يچگونگ نشانگر حال نيا با اما. ستين اسفبار

 زنان كين صفات از. است كرده ثبت يخوب به خود، منابع به يمتك و انهيگرا واقع كرديرو با
 سانسور شوند، يم انگاشته دهيناد معموالً گريد صفات اما اند، شتهنو و گفته اريبس شاهنامه در
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 از شيب شاهنامه در زانهيست زن يها تيب اما. گردند يم هيتوج يليالح لطائف با اي و گردند يم
 انگاشتن دهيناد منزله به آنها انكار و هيتوج. باشند انكار و هيتوج قابل آنها همه كه است آن
 يها ينقاش جيترو و دادن بيترت چنانكه. است زنان حق در يمضاعف ظلم و يبشر يها رنج
 بانهيگرفريد و بانهيخودفر يعمل نكهيا بر عالوه ،يهخامنش زنان از يآرمان و ييايرؤ و يليتخ

   .رود يم بشمار زين مضاعف ظلم همان از يگريد نمونه است،
 يمعدود بجز زين دتعدا همان و ستين اديز شاهنامه زن يها تيشخص تعداد نكهيا با
 ليقل عده همان گفتار و رفتار به توجه با اما ستند،ين شاهنامه يديكل يها تيشخص استثناء،

  .برد يپ زن به جامعه نگاه به يا اندازه تا توان يم
 ينگاه است، افتهي يتجل يفردوس شاهنامه در كه زن به جامعه غالب و يعموم نگاه

 ندارند مردان اندازه به يمنزلت معموالً زن يها تيخصش. است يگيخوارما و ريتحق از آكنده
 تيشخص نيبزرگتر كه رستم بخصوص. كنند يم ريتحق و سرزنش را آنان دفعات به مردان و

  .كند يم سرزنش و نكوهش را زنان مكرراً است، شاهنامه
. هستند هوسباز و باز رنگين و مكار و يمنف يها تيشخص شاهنامه، زنان شتريب
: است گفته شاهنامه در زن مقام باره در رانيا يمل حماسه كتاب در نولدكه ودورتئ چنانكه

 در يعشق اي هوس كه شوند يم ظاهر يزمان تنها و كنند ينم فايا يفعال نقش زنان شاهنامه در«
 هستند محبت دالل ها   شاهزاده و يدربار زنان خدمتكاران و ها هيدا شاهنامه، در. »باشد انيم
 به رودابه. دهند يم بيترت را اشان عالقه مورد مردان از خود خانم يابيمكا موجبات و
 به را سهراب د،يگردآفر. كند يم خلوت زال با يگريد باز رنگين زن واسطه به و رنگين
 ها دروغ از يانواع با خود يناكام بر و دارد نظر خود يناپسر به سودابه. دهد يم بيفر رنگين
 و هوسباز ژهيمن. شود يم او مرگ موجب تينها در و گذارد يم سرپوش ها تهمت و
 يهما. برد يم انيتوران كاخ به و كند يم هوشيب را او ژنيب از يابيكام يبرا و است باز رنگين

 و دزد گلنار. سپرد يم آب به را خود نوزاد فرزند قدرت، ياحتمال ندادن كف از بخاطر
 و هوسباز مالكه. است شوهركُش و باز رنگين و خائن اردوان دختر. است خائن و هوسباز
 يحرمسرا به بتواند تا است شوهركُش و خائن و هوسباز هيگُرد. است باز رنگين و خائن

 دغلكار و حسود و هوسباز نيريش. است جاعل و ابله و خائن خاتون. ابدي راه زيپرو خسرو
   .آورد دست به زيپرو يحرمسرا در يبهتر گاهيجا تا كشد يم يپنهان را ميمر و است

 ستشيببا/ ديپد ديآ دختر چون گفت مرا«: داند يم مرگ ستهيشا را دختران مهراب
 دختر پرده پس از كرا«: داند يم يبداختر موجب را دختران ابيافراس .»ديبر سر زمان اندر
 داد نيچن«: داند يم ننگ و بيع موجب را دختران صريق .»بود بداختر دارد تاج اگر/ بود

  .»نژاد بر آورد بيع پرده از كه/ مباد تردخ كه پاسخ
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 به زين مكن يكار به«: كه آورد يم را زنان نكوهش سودابه، داستان از پس يفردوس
 است آورده پسر فرزند دنييزا را زن ياصل فهيوظ او .»زنيرا يزن ينينب هرگز كه/ زن فرمان

 آمد ستهيشا فرزند چو« و »نر رانيش نديزا و نندينش/ هنر كي بود بس نيهم را زنان«: بس و
 هيتوص و داند يم يجنس زهيغر بند در را زنان نيهمچن او .»ديبر ديببا دل زنان مهر ز/ ديپد
 ز/ زن يرا آن گفت سخن كوين چه«: راند سخن مردان از ديبا ينم زنان نزد در كه كند يم

 هست ويد همان ار زن دل«: داند يم وانيد گاهيجا را زن دل و .»زن شيپ در ادي مكن مردان
  .»يرا ندهيجو باشند گفتار ز/ يجا

/ يمگو هرگز هرگز راز زنان شيپ كه«: داند يم راز كننده برمال را زنان ارياسفند
 مهتر بود كاو يك«: داند يم زن فرمان از بهتر را مرگ رستم .»يكو به يابيباز سخن ييگو چو

 ز كاو يزن خجسته/ باد به شد زن رگفتا به اوشيس« و »زن فرمان ز را او بهتر كفن/ انجمن
 و خوردن فقط را آنان كار و كند يم نكوهش يسخت به را زنان همو زين و .»نزاد مادر
   .»اند خفتن و خوردن در همواره كه/ بلند دينا نام آن از را زنان«: داند يم دنيخواب

 فيتعر اما .دارند وجود زين يا شده تيترب خوب و هنرمند دختران و زنان حال، نيا با
 ينواز چنگ و يكوبيپا و آواز و رقص به شاه حضور در بتوانند كه است نيچن دختران نيا

 سه و آرزو همچون يدختران. شود ابيكام آنان از تا آورند دست به را شاه دل و بپردازند
  .دهقان نيبرز دختر

: باشد خندان و يراض او از شوهر كه داند يم يزن را خوب زن جامعه، يعموم نگاه
 و خوراك فيرد در را زن زين و .»بود خندان همواره يشو او كز/ بود آن جهان زنان نيبه«

 ز/ جفت ز نباشد چاره كه دان چنان«: دهد يم قرار مردان يازهاين از يكي مسكن، و پوشاك
: از است عبارت زن كين يها يژگيو زين زنان نظر از يحت .»خفت يجا و خورد و دنيپوش
/ او ديزا پسر فرزند آنكه دگر«: ديگو يم نيريش چنانكه. حجاب داشتن و پسر دفرزن دنييزا
  .»بود شيمو زين يدگيپوش به/ بود شيرو و باال كه گريسد او، ديفزايب خجسته يشو ز

 - خار رنج تا گل رنگ از ،يقدمعل ،يسرام: به ديبنگر يفردوس شاهنامه بجز شتريب يآگاه يبرا
 منصور، ،ييفسا رستگار ؛708 تا 693 ص ،1378 تهران، سوم، چاپ ،شاهنامه يها قصه يشناس شكل

  .1379 تهران، دوم، چاپ شاهنامه، يها نام فرهنگ
  

رام گور بارگی شاهنامه فردو و زن -١٢۶   های 

 نگاه به او، يگفتار يها ييبايز و ها يشگفت تمام بر عالوه يفردوس سخن ارزش و ارج
 و مدح در آنكه از شيب بسا يفردوس شاهنامه. گردد يم باز زين او يانسان و انهيگرا واقع

  . است آنان يها يگر تباه و ها يكار زشت انيب بر يمتك باشد، پادشاهان ييگو گزافه
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 بهرام( پنجم شاه بهرام يها عشرت و شيع و ها يبارگ زن شرح ها، نمونه نيا از يكي
 در بهرام كه كرده گزارش او. است دهيكش نظم به را آنها ييوايش به يفردوس كه است) گور

 با بهرام. است داشته دختر سه كه شود يم روبرو نيبرز نام به يرمرديپ با ها شكارگاه از يكي
 دل رمرديپ دختر سه از اما است، بوده آورده همراه به را شيحرمسرا از زن صديس نكهيا

  . كند يم تصاحب اكجي داشته، اقامت آنجا در كه يشب يبرا را آنان سه هر و كند ينم
 رسد يم يابانيآس و ابيآس به گور بهرام كه است آورده يفردوس زين يگريد يجا در

 كه يا هفته كي يبرا كجاي زين را ابانيآس دختر چهار هر او. است داشته دختر چهار كه
 يبرا كه است يروم زيكن چهارصد آن بجز نهايا همه و. كند يم تصاحب بوده آنجا ميمق

  .اند بوده آورده ارمغان به شاه بهرام نزد به ها نيتربه انتخاب
 ،يفردوس شاهنامه: در جمله از و شاهنامه گوناگون يها نسخه در گور بهرام داستان: به ديبنگر
  .346 تا 340 و 334 تا 331 ص هفتم، جلد ،1968 مسكو، چاپ

  
  
  آفرید در شاهنامه فردو ماه -١٢٧

 نكات از يفردوس شاهنامه تيروا به زنان رنج ژهيو به و انسان رنج سرگذشت
 و پادشاهان يحرمسرا يزيكن به عمدتاً كه يزنان. است يرانيا مطالعات در مانده مغفول
. است بوده آنان يها رنج نيراست تگريروا يفردوس و شدند يم گمارده آنان يهوسباز ابزار
 شاهنامه در شده ادي نانز از تن سه نام كه كرد ادي »ديآفر ماه« از توان يم نمونه يبرا

  :است
 و پادشاهان. بود شده باردار او از كه رجيا يحرمسرا زانيكن از يكي: 1 ديآفر ماه

 محصول كه هستند يدختر نسل از )منوچهرشاه همچون( دونيفر از پس پهلوانان
 نسل برخالف( رانيا پادشاهان نيا نسل جهينت در. است بوده زيكن نيا با رجيا يهمخوابگ

  .رسد ينم دونيفر به يپدر قيطر از )انيتوران و انيسلم
  .كند يم ادي او از خود زانيكن با بدرود هنگام به خسرويك كه تور دختر: 2 ديآفر ماه
 كجاي را گرشيد خواهر دو و او گور بهرام كه يخواهر سه از يكي: 3 ديآفر ماه

 جمع به را آنان د،يآ يم گرد دختر سه هر با يمست حال در نكهيا از پس و كند يم تصرف
  .كند يم اضافه خود يحرمسرا زن صدها

 گور بهرام و اب،يافراس با خسرويك بزرگ جنگ دون،يفر يها داستان: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
 پنجم، جلد ،1968 مسكو، چاپ ،يفردوس شاهنامه: در جمله از و شاهنامه گوناگون يها نسخه در
  .346 تا 340 و 334 تا 331 ص هفتم، جلد ؛409 ص
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اک و فریدون -١٢٨ رف  از در    شھرناز و ار

 دهيناد تعصبات و تعلقات به بنا را منابع بر يمبتن يدادهايرو كه است آن نه يفردوس
 از نكهيا ضمن او. انگارد دهيناد را ها بخش دگر و كند بازگو را يبخش كند؛ فيتحر و انگارد
 ادي زين نيا از دهد، يم گزارش ضحاك دست به )ديجمش دختر دو( ارنواز و شهرناز تصرف

 خلوت خواهر دو نيا با همزمان بطور بوده، ضحاك مهمان كه يزمان در دونيفر كه كند يم
 با او سركوب به تينها در و شود يم ضحاك اعتراض موجب كه يكار. كند يم معاشقه و
 شاهنامه گزارش به .انجامد يم ارنواز و شهرناز يدائم تصرف و دونيفر »سر گاو گرزه«

 كه بود نيا بود، خواسته ضحاك تخت بر نشستن از پس دونيفر كه يزيچ نينخست ،يفردوس
 يها يفخرفروش يبرا نه و است آموختن يبرا شاهنامه. اورنديب حضورش به را حرمسرا زنان

 شاهنامه از ييها بخش كه ستين نيچن زين يفردوس خواست گمان يب. مخرب گاه و حاصل يب
  .شوند انگاشته دهيناد ها بخش گريد نفع به

  
  
  
  

  دزدی در شاهنامه فردو ماجرای اسپنوی و زن -١٢٩

 با يفردوس كه ميديد و ميآورد را شاهنامه يها يدزد زن از ييها نمونه نيا از شيپ
 و زشت يرفتارها و كرده نقل را موجود منابع يمحتوا و مضمون انه،يواقعگرا يكرديرو
 اگر گمان يب. است دهيكش نظم به يپوش پرده و سانسور بدون را انيتوران و انيرانيا يبايز

 اتهام به يعملكرد نيچن ليدل به شاهنامه، شيسرا حال در و بود زنده امروزه يفردوس
  .شد يم گرفتار يپرداز دروغ و يزيست رانيا

 تژاو همسر و ابيافراس دختر( ياسپنو فتهيش خسرويك كه است آورده يفردوس
 پر و نيزر جام چند او. است »يبو مشك« و »كريپ سمن« و »يرو ماه« يزن كه شود يم) ينتورا
 به كه يا حمله در. ديبربا را زنش و بكشد را تژاو كه داند يم يكس زهيجا را نقره و طال از

 اندر آتش  بوم و مرز همه« خسرويك انيسپاه آنكه از پس و رديگ يم در خسرويك فرمان
 در اما. زنديگر يم مهلكه از انيگر يچشمان با و اسب كي بر سوار تژاو و ياسپنو ،»زدند
  .كشد يم را تژاو زين ويگ و برد يم خسرويك يبرا و كند يم گرفتار را ياسپنو ژنيب ت،ينها
 تهران، دوم، چاپ اول، جلد شاهنامه، يها نام فرهنگ منصور، ،ييفسا رستگار: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا

  .يفردوس شاهنامه در خسرويك داستان زين و ؛291 تا 289 و 71 تا 70 ص ،1379
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ىت -١٣٠   تبار زن در دین زر

 كه يموجود افتني از چون اهورامزدا كه است آمده »بندهش« يزرتشت يپهلو متن در
 نكاريا يبرا را يگر فاحشه ويد شد؛ ناتوان رد،يبگ عهده به را) مرد(=  انسان دنييزا بتواند

  .داشت نام »يجه« اي »زن« و بود منياهر دختر ويد نيا. كرد انتخاب
        .زنان باره در نهم، بخش ،1380 تهران، ،بهار مهرداد ترجمه بندهش، ،يدادگ فرنبغ: به دينگر

  
ىت نید در یحقوق تی  نداشنت و زن -١٣١   زر

 متون در يحق نيچن و است يحقوق تيشخص فاقد يساسان عصر يزرتشت نيد در زن
 حق يدارا انسان كي زن گر،يد عبارت به. است شده سلب او از يزرتشت يحقوق و ينيد

 و اموال از يكي مرد، يها ييدارا و ها برده و كاالها گريد همچون بلكه شد، ينم شناخته
 »تعلق« يكس به ستيبا يم همواره كه رفت يم بشمار »يئيش« زن. آمد يم حساب به او اجناس
 ياموال صاحب و شود دار عهده را خود يسرپرست شخصاً تا نداشت آنرا يستگيشا و باشد داشته
 پدرش و شوهر چنانچه و بود شوهر اي پدر تيموميق و يسرپرست تحت لحاظ هر از او. باشد

 متون موجب به. ديگرد يم نيمع يميق او يبرا ريصغ اطفال همچون بود، داده دست از را
 دسترنج يتمام ،)»داتستان هزار كانيمات /دادستان رهزا انيماد« جمله از و( يزرتشت يحقوق
 تواند يم مرد و است او ييدارا از يكي و شوهر به متعلق باشد، او تيفعال و كار حاصل كه زن
 كه يا هيهد هرگونه نيهمچن. برساند مصرف به آنرا و كند تصرف آن در دلخواه نحو هر به
 تيهو و تيشخص يدارا زن كه آنجا از. شد يم دانسته شوهر به متعلق كرده، يم افتيدر زن

 يزيچ تيمالك حق توانسته ينم بردگان همچون جهينت در نبوده، انسان كي عنوان به يحقوق
   . باشد داشته را خودش شخص يحت و را

 نيناصرالد ترجمه ،يساسان حقوق در زن ان،يستيكر ،بارتلمه: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  .گريد صفحات اغلب و 40 ص ،1337 تهران، ،يالزمان صاحب

  
ىت -١٣٢ اطر گناه مرد در دین زر   ازات زن 

در  يزرتشت مرد كي گناه موارد يبرخ در داد،يوند يزرتشت و يياوستا متن موجب به
 مرد آن گناهيب خواهر اي دختر با موبدان كه شد يم دهيبخش يصورت درعصر ساساني 

  .كردند يم يهمخوابگ
 ؛2448 و 2447 ص چهارم، جلد باستان، رانيا دانشنامه هاشم، ،يرض: به ديبنگر رشتيب يآگاه يبرا

  .1463 و 1434 ص سوم، جلد داد،يوند شرح و ترجمه همو،
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ارم -١٣٣ ىت اجبار زن به ازدواج با    در دین زر

 كه است شده سؤال او از فرخزدان آذرفرنبغ موبد يفتاو مجموعه از ستميب يفتوا در
 تواند يم مرد ايآ باشند، نداشته موافقت و تيرضا او با ازدواج به يمرد خواهر اي دختر اگر
 يول كرد ازدواج به وادار توان ينم را مرد كه دهد يم پاسخ موبد كند؟ خود زن را آنان زور به
 را آنان توان يم هم كه باشد دختر اي خواهر اگر بخصوص. كرد وادار زور به توان يم را زن
  .دارد را محارم با ازدواج ثواب هم و گرفت يزن به زور به

 تهران، ،يديب باغ يرضائ حسن ترجمه فرخزادان، آذرفرنبغ تيروا: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  .16 ص ،1384

  
ىت نید در دودهیخو -١٣۴   ارم؟ با یمهواب  ای ارم با ازدواج: زر

 شود يم دهيد »دودهيخو« امن به ياصطالح يزرتشت نيد يفقه متون و يپهلو متون در
 با ازدواج« يمعنا به آنرا يپهلو مترجمان و يزرتشت نيد پژوهشگران و دانشمندان اغلب كه

 يزرتشت يها كتاب در جمله از دودهيخو باره در. اند گرفته »كانينزد با ازدواج/ محارم
 ،»نكرديد« ،»هنام رافيارداو« ،»فرخزادان آذرفرنبغ تيروا« ،»خرد ينويم« ،»يپهلو تيروا«
 متون، نيا موجب به. است رفته سخن »زادسپرم« و »هرمزد داراب اتيروا« ،»ينيد دادستان«

 و نيتر ستهيشا از خواهر و برادر دودهيخو و پسر، و مادر دوهيخو دختر، و پدر دودهيخو
 دنيرس موجب آن ياجرا كه است ها ثواب نيتر بزرگ و يزرتشت ينيد دستورات نيمهمتر

 ينويم( است شده يم دانسته گناهان نيبزرگتر جزو آن ياجرا در اختالل و بهشت، به رت عيسر
  ).هشتم فصل ،يپهلو تيروا ؛36 و 35 بخش خرد،

 را دودهيخو نكرد،يد سوم كتاب از هشتادم فصل در) يزرتشت مشهور موبد( آذرفرنبغ
 نينخست( انهيمش و يمش كه داند يم سپندارمذ دخترش با اهورامزدا زشيآم از برگرفته يسنت
 او. برسد يتيگ مردمان همه نسل به تا دادند ادامه آنرا) خواهر و برادر نينخست و انيآدم

 خر و اسب زشيآم و سگ، و گرگ زشيآم با را دودهيخو روش از ريغ به زشيآم هرگونه
 نيا. شد خواهد هيفروما و پست ينژاد نظر از آنها يريگ جفت محصول كه كند يم سهيمقا
 و گرفته قرار زين) انيزرتشت مشهور يشوايپ( زادسپرم ديتأك و توجه مورد كه است يا تهنك
 پاك نسل ديتول موجب را دودهيخو زادسپرم، يها دهيگز كتاب ششم و ستيب بخش در

  .است دانسته
 تبار از بشمارد، سبك آنرا و ورزد مخالفت دودهيخو با كه را كس هر آذرفرنبغ

 غيتبل و هيتوج يبرا و دودهيخو مخالفان به پاسخ در نيهمچن او. داند يم مردم دشمنان و وانيد
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 اي مادر آلت در يزخم اگر ستين بهتر ايآ كه است شده ادآوري آن، محاسن ذكر و ينيد
 مرهم و برند دست آن بر و ننديبب آنرا برادر اي پسر اي پدر باشد، داشته وجود دختر اي خواهر
  نهند؟

 نيچن دودهيخو ياجرا به مردم قيتشو يبرا »يپهلو تيروا« متن از هشتم فصل در
 ديگو يم و دهد يم را دودهيخو ياجرا دستور زرتشت به اهورامزدا كه اند آورده را يهيتوج

  .داد انجام انهيمش با زين يمش و دادم انجام سپندارمذ دخترم با من كه است يكار نيا
 چنانچه كه است شده داده هشدار نزنا به نامه رافيارداو يپهلو متن از 86 فصل در

 يمارها آنجا در و شد خواهند دوزخ وارد بشمارند، سبك آنرا و كنند يخوددار دودهيخو از
  .آمد خواهد رونيب دهانشان از و شد خواهد اشان يتناسل اندام وارد يبزرگ

 آذرفرنبغ تيروا« كتاب در موجود يفتاو مجموعه از ستميب يفتوا موجب به
 مرد باشند، نداشته موافقت و تيرضا او با دودهيخو به يمرد خواهر اي دختر اگر »فرخزادان

  .كند نكاريا به وادار را زن و كند استفاده زور از تواند يم
 و اند بوده گردانيرو ينيد دستور نيا از مردم عموم كه آنست نشانه ييدهايتهد نيچن

 از قيتشو انيب و زرتشت و هورامزداا به دودهيخو دادن نسبت با تا اند دهيكوش يم موبدان
 از يگريد نشانه. كنند كار آن انجام به وادار را مردم گر،يد ييسو از ديتهد و كسوي

 به زرتشت ،يپهلو تيروا كتاب از هشتم بخش انيپا در كه است نيا مردم يگردانيرو
 انيم در ار دودهيخو توانم يم چگونه و است يدشوار و سخت كار نيا«: ديگو يم اهورامزدا

 كردار يوقت اما است، نيچن زين من چشم به«: دهد يم جواب اهورامزدا و »دهم؟ رواج مردم
  .»كن كوشا زين را گرانيد و باش كوشا دودهيخو به. باشد سخت و دشوار دينبا باشد، كين

 توجه با كه نستيا بكشد، شيپ گفتار نيا در آنرا دارد قصد نگارنده كه يا نكته اما
 و ستين »محارم با ازدواج« منحصراً دودهيخو از منظور كه رسد يم نظر به شواهد، يبرخ به

 شكل به چه و باشد ازدواج شكل به چه. دهد يم زين را »محارم با يهمخوابگ« يمعنا
 آمده يپهلو تيروا كتاب هشتم فصل در كه ها عبارت نيا به. مكرر اي يمورد يها  يبستر هم

 مفهوم اي رساند يم را »ازدواج« مفهوم ينيد يها هيتوص نيا ايآ مينيبب و ميكن توجه است،
  :را »يهمخوابگ«

 برتر بوده، مادر با آنكه كند، دخترش با زين يكي و مادر با دودهيخو كي يمرد اگر«
 از برتر بوده، دختر با آنكه باشد، كرده دودهيخو خواهرش و دختر با اگر«. »است دختر از

 كند، دودهيخو خودش يتن و زاده حالل دختر با يپدر اگر«. »شدبا بوده خواهر با كه آنست
 باشد، بوده گرانيد زن با زشيآم محصول كه خودش نامشروع دختر با اگر اما است؛ برتر
 ثواب از و ديبخواب جمك خواهرش با ديجمش يروز«. »برد يم ثواب هم باز كند، دودهيخو
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 كه گفت زرتشت به اهورامزدا«. »ندبمرد و بشكستند وانيد از ياريبس يهمخوابگ نيا
 اگر رد؛يم يم ويد هزار كند، يكينزد كباري كه يكس. است كارها نيبرتر و نيبهتر دودهيخو

 اگر رد؛يم يم ويد هزار سه كند، يكينزد بار سه اگر رد؛يم يم ويد هزار دو كند، يكينزد دوبار
 برادر و دختر به پدر و مادر هب پسر«. »شد خواهند رستگار زن و مرد كند، يكينزد بار چهار

 خشنود را اهورامزدا تا بده من به كردن زشيآم يبرا را خود تن كه ديبگو ديبا خواهر به
  .»ميابيب بهشت در يكين يجا و ميكن

 و مادر يرو بر شخص كي توسط دودهيخو باره نيچند انجام بخصوص و باال عبارات
 با ازدواج« يزرتشت يبه نيد در دودهيخو از منظور كه دهد يم نشان خود، دختر و خواهر
  .است »محارم با زشيآم و يهمخوابگ« بلكه ست،ين »محارم

 تهران، كم،ي جلد سوم، كتاب لت،يفض دونيفر ترجمه نكرد،يد فرخزاد، پسر آذرفرنبغ: به ديبنگر
 ژاله از يفارس به ترجمه و،ينيژ پيليف از فرانسه به ترجمه نامه، رافيارداو ؛152 تا 143 ص ،1381

 يرضائ حسن ترجمه فرخزادان، آذرفرنبغ تيروا ؛91 ص ،1382 تهران، دوم، چاپ آموزگار،
 تا 219 ص ،1390 تهران، ،ييرفخرايم ديمهش ترجمه ،يپهو تيروا ؛16 ص ،1384 تهران، ،يديب باغ

 ينويم ؛37 ص ،1366 تهران، محصل، راشد يمحمدتق ترجمه زادسپرم، يها دهيگز زادسپرم، ؛229
  .52 تا 50 ص ،1380 تهران، سوم، شيرايو ،يتفضل احمد ترجمه خرد،

  
ىت -١٣۵ اب شوهر در فقه زر   ان

 دختر كند، ازدواج خود دختر با نخواهد پدر چنانچهعصر ساساني  يزرتشت فقه در
 نهيزم در چنانچه. است كرده نيمع او يبرا پدرش كه كند ازدواج يمرد با منحصراً ديبا يم

 رديگ يم قرار عمل مالك پدر نظر باشد، داشته وجود دختر و پدر نيب ياختالف رشوه انتخاب
 از پس نصورتيا در كه باشد سال 9 از كمتر او سن آنكه مگر. ندارد اعتراض حق دختر و

  .دهد رييتغ او تيرضا با را خود يفعل شوهر تواند يم يسالگ 9 به دنيرس
 382 ص ،1381 تهران، كم،ي جلد باستان، رانيا انشنامهد هاشم، ،يرض: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
 ؛1337 تهران، ،يالزمان صاحب نيناصرالد ترجمه ،يساسان حقوق در زن ان،يستيكر ،بارتلمه ؛391 تا

  .12 تا 1 ص ،1384 تهران، ،يديب باغ يرضائ حسن ترجمه فرخزادان، آذرفرنبغ تيروا
  

ىت نید در شوهر قبال در زن فیوظا -١٣۶   زر

 اول دست منابع اساس بر يزرتشت فقه در زن فيوظا و حقوق باره در نيا از شيپ
 كتاب ،دبده باره نيا در ياطالعات تواند يم كه منابعاين  از گريد يكي. ميا رانده سخن يزرتشت

  :از است عبارت شوهر قبال در زن فيوظا دهيچكمطابق اين كتاب، . است »يپهلو تيروا«
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. است زيجا او با يكينزد يسالگ 12 در و داد شوهر توان يم يسالگ 9 سن از را دختر
). 287 ص( شود يم) اعدام مستحق( ارزان مرگ نكند، نيتمك مرد خواست نيا از زن چنانچه
 اگر. دهد انجام ديبا زن باشد، داشته يشيفرما هر مرد كه است نيچن زن بر مرد ييفرمانروا

 اگر). 288 ص( است كرده ياحترام يب او به تنسب كند، گله خود شوهر بر سبب نيا به زن
 مرد اگر اما. شود يم مرد به متعلق مجدداً است، بوده داده او به مرد كه يزيچ هر رد،يبم زن
 بار سه يزن اگر). 288 ص( رديگ ينم تعلق زن به مرد يها ييدارا و اموال از مقدار چيه رد،يبم
 از مرد اگر اما). 288 ص( شود يم ارزان مرگ ،»كنم ينم تو يزن من« ديبگو خود شوهر به
 حاصل طيشرا از. دهد طالق را زن تواند يم باشد، داشته نيقي شيخو روان اي تن به بيآس

 از شيپ چنانكه). 289 ص( كند پنهان شوهر از را ماهانه دشتان زن كه است نيا نيقي شدن
 هر در و صورت هر در نز شد، گفته يزرتشت نيد در زن يحقوق تيشخص نداشتن باره در نيا

 يگريد كس اي و شوهر پدر، توانسته يم ميق نيا. باشد داشته ميق و سرپرست ستيبا يم يسن
  .است كرده يم نيمع او يبرا يزرتشت ييقضا-ينيد دستگاه كه باشد

 حقوق فرخزادان آذرفرنبغ يفتاو با اسيق در يپهلو تيروا يفقه متن رسد يم نظر به
 به زين را ساله سه دختر شوهردادن آذرفرنبغ كه چرا است؛ شده لقائ زنان يبرا يشتريب

  .است شناخته تيرسم
 حقوق در زن ان،يستيكر ،بارتلمه ؛1390 تهران، ،ييرفخرايم ديمهش ،يپهلو تيروا: به ديبنگر
  .1337 تهران، ،يالزمان صاحب نيناصرالد ترجمه ،يساسان

  
  نیایش زنان اطاعت از شوهر باشد -١٣٧

 موجب به كين كردار و گفتار و پندار شعار ينيع مصداق و زنان شياين يچگونگ
 باشد آن زنان شياين«: كه است نيچن »نثر در صد« يپهلو متن جمله از و يزرتشت يفقه متون
 در و رنديگ شيپ در دست شام، نماز و ظهر نماز و صبح نماز وقت در مرتبه سه روز هر كه

 چنان من تا شمينديب يخواه يم چه امروز كه پرسندب او از و ستنديبا خود شوهر برابر
 هر. كنم چنان من تا بكنم يخواه يم چه و م،يگو چنان من تا ميبگو يخواه يم چه شم،ياند
 يراض او از خدا تا نكند يكار چيه شوهر تيرضا يب و كند همان ديبا زن د،يفرما شوهر چه
 شوهر اطاعت تحت كه يزن. تاس شوهر يخوشنود در خدا يخوشنود چه. باشد خوشنود و

  . »نامند) فحشا ويد( يجه را نباشد آنكه و نديگو اشو را باشد
  :در يسيانگل و يفارس يها زبان به جمله از و »نثر در صد« از نهم و پنجاه در به شتريب يآگاه يبرا

Dhabhar, Ervad Bamanji Nasarvanji, Saddar Nasr and Saddar Bundehesh, 
Preface by Jivanji Jamshedji Modi, Bombay, 1909. pp. 41-42. 
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ی  -١٣٨ ىتچگون ه ساله در دین زر
ُ
  شوهر دادن دخرت سه ساله و ن

عصر ساساني  يزرتشت فقه در مباح و مجاز يعمل يسالگ سه سن در دختر دادن شوهر
 كه يدختر فرخزادان، آذرفرنبغ موبد يفتاو مجموعه از دوازدهم يفتوا موجب به. است بوده
 است، داده ليتشك مشترك يزندگ و اند آورده در يمرد يهمسر به يسالگ سه سن در را او
 شيبرا كه يشوهر از يسالگ نُه بلوغ سن به دنيرس از پس كه دارد را حق نيا و تواند يم

 زين نيا. ديآ در يگريد مرد يهمسر به يفعل شوهر تيرضا با و شود مانيپش شده، انتخاب
 نيچن كنند يم يسع يا عده امروزه كه است ساله سه مظلوم زنان نآ بر يگريد ستم
 از پس دهيكش ستم دختران آن رنج يصدا نگذارند و بماند پنهان و دهيپوش ييها تيواقع

  .شود دهيشن ها قرن گذشت
 حاًيترج و( يسالگ نُه سن تا حداكثر بود موظف دختر يزرتشت نيد درعالوه بر اين، 

 نكاريا از يطوالن يمدت به اگر و كند ازدواج شد، يم انتخاب شيبرا كه يشوهر با) آن از قبل
 يفتوا موجب به. شد يم كشته ديبا داد، يم حيترج را شوهر بدون يزندگ و زد يم سرباز

 سن از قبل يدختر چنانچه فرخزدان، آذرفرنبغ موبد يفتاو مجموعه از چهاردهم و زدهميس
 گردد مانيپش ازدواج مانيپ از توانست يم سن نيا به دنيرس از پس كرد، يم شوهر يسالگ نُه
 كرد يم شوهر يسالگ نُه سن در چنانچه اما كند؛ شوهر يگريد شخص به شوهر تيرضا با و
  .برسد قتل به ستيبا يم و بود او انتظار در يسخت مجازات شد، يم مانيپش خود ازدواج از و

 ،1384 تهران، ،يديب باغ يرضائ حسن ترجمه زادان،فرخ آذرفرنبغ تيروا :به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  .175 تا 173 ص ،1383 تهران، فر، ثاقب يمرتض ترجمه ،يساسان يشاهنشاه تورج، ،ييايدر ؛11 تا 9 ص

  

ىت ره -١٣٩ رگران زر   کىش جنىس از 

كشي جنسي از  بهره امكان زن، دادن اجاره امكان بجزعصر ساساني  يزرتشت نيد در
 در داشتند فهيوظ كه بودند يكارگران حكم دراين زنان . داشت وجود زين نكارگران ز

 يجنس خدمات او به مشتركاًنيز  و كنند كار بود، كارفرما حكم در كه مرد خانه اي كارگاه
. داشت او يشغل و ياجتماع تيموقع و ثروت به يبستگ مرد هر براي زناناين  تعداد. بدهند

 و گرفتند ينم يدستمزد خود روزانه كار يازا در آمدند، يم در مردان نياخدمت  به كه يزنان
 پوشاك و خوراك و كردند يم افتيدر هيمهر عنوان به يمبلغ اما نداشتند، زين ارث بر يحق
 آنان به مرد نسب و نام و بردند ينم ارث مرد ازنيز  زنان نيا فرزندان. شد يم نيتأم آنان
  . ديرس ينم

 يكي به او تيرضا بدون اي تيرضا با را زناناين  از يكي كه داشت حق نيهمچن مرد
  . كند واگذار خود پسران از
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 حكم در ها، خانه و ها كارگاه در شاغل كارگر زنان كه گفت توان يم مجموع در
 در فقط و دستمزد بدون ستيبا يم كه بودند كارگاه صاحب جنسي براي - خدمه كارگري

 را او پسران و او يجنس تيرضا و كنند كار او يبرا هيمهر يمبلغ و پوشاك و خوراك يازا
  .سازند برآورده زين

 385 ص ،1381 تهران، كم،ي جلد باستان، رانيا دانشنامه هاشم، ،يرض: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
 ،1337 تهران، ،يالزمان صاحب نيناصرالد ترجمه ،يساسان حقوق در زن ان،يستيكر ،بارتلمه ؛386 و

  .344 و 325 ص پنجم، جلد ن،يزم  مشرق دسمق كتب ؛13 ص
  

ىت سنت -١۴٠ ردن خطاب و نربدن نام زر   زن ن

 تيهو و نام يبجا گريد ياصطالحات از استفاده و او نكردن خطاب و زن از نبردن نام
 و يفقه متن سراسر در. است يساسان عصر يزرتشت نيد از بازمانده عادت و سنت كي او،

 و نشده خطاب خود نام با يزن چيه آن، مشابه مكتوب منابع و »ستانداد هزار انيماد« يحقوق
 كي برده اي رهيهمش خواهر، دختر، ،يجارياست همسر موقت، همسر ،يدائم اليع شهيهم زن
 نيا. است نشده ادي يزن چيه از زين يهخامنش يسلطنت يها بهيكت در چنانكه. است بوده مرد
 نيد در زن كه بوده ليدل نيا به بلكه زنان، يايح و حجب و حرمت حفظ جهت از نه هيرو

 از مستقل بطور او نام تا نبوده يازين و بوده مستقل يحقوق تيشخص و تيهو فاقد يزرتشت
 و باشد مرد كي يسرپرست تحت ديبا يسن هر در و حال هر در و شهيهم زن. شود برده مرد
  .فته استاي يم معنا مرد كي با ونديپ در منحصراً او تيهو

  
  ساساىن زنان شاه و دختیآزرم -١۴١

 يشاه به كه بودند يساسان زيپرو خسرو دختران دو هر دختيآزرم و پوراندخت
 قدرت و نفوذ صاحبان دست آلت كه زن دو نيا مدت كوتاه و يفاتيتشر سلطنت اما. دنديرس
 شده هكشت دربار درون يها نزاع در يشاه نسل مردان تمام كه بوده ليدل نيا به بودند، شده

 يرو از و موقت بطور يشاه خاندان زنان نيا. بود شده »مرد يب« يشاه خاندان و بودند
 نبودن« ياتيح و مهم معضل يبرا تا بودند شده گمارده يشاه به يكوتاه مدت يبرا يناچار
 يعني زيپرو خسرو نوه كه شود يم آن بر ميتصم تينها در نكهيا با. شود دايپ يحل راه »مرد

 رستم. خورد يم رقم دختيآزرم يبرا يتلخ سرنوشت اما شود؛ نشانده يشاه به مسو زدگردي
 دختيآزرم به شد، اعراب با جنگ در رانيا سپاه فرماندهان از يكي بعدها كه فرخزاد
  .كشد يم و كند يم كور را او سپس و كند يم تجاوز

  .402 تا 395 ص ،1382 تهران، پنجم، جلد گمشده، يها هزاره ز،يپرو ،يرجب: به ديبنگر
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8  
  نژادپرستي و ناسيوناليسم

  
  
  
  
  
 

  یگر سلطه خدمت در سىتیونالیناس نژادپرسىت و مذهىب سمیالی راد -١۴٢

 را آنان يجمع تيهو و است ارجمند و افتخار قابل ها ملت و كشورها نهيشيپ از آنچه
 به دممر همه كه يكوشش. است مردم درخشان يمدن و يفرهنگ يدستاوردها دهد، يم شكل
 و شتريب يخوشبخت و بهتر يا جامعه ساختن يبرا متفكران و دانشوران و خردمندان يهمراه
  .  اند آورده عمل به تر افزون يستيهمز و صلح

 و انيجهانگشا و ها حكومت و مذاهب و پادشاهان به متعلق افتخارات نيا
 و نداشتند راههم به شكنج و رنج جز يزيچ كه ستين زيچنگ و كورش همچون يگران سلطه

 پوشاندن با هم هنوز كه ييها يگر سلطه. دادند يم فنا باد به را يمردم يدستاوردها و دسترنج
 يها انيجر تيتقو با و رديگ يم قرار ياستعمار يها قدرت هيدستما آنان، تن بر بايز يها لباس
 يستعمارا منافع بسط موجب انهيخاورم در انهيگرا يمل ينژادپرست و يمذهب سميكاليراد
  .  شود يم

 امروز، و روزيد ياستبداد و ياستعمار يها ظلم قبال در يبشر يها رنج انگاشتن دهيناد
 گران،يد و خود كردن گمراه جز ستين يزيچ با،يز يها دروغ از يا لفافه در آنها پوشاندن و
  .آنان يهست دادن باد بر و مردم بر سلطه از گريد ينوع آمدن ديپد به دادن فرصت و

  
عول نژاد آریایی -١۴٣   اصطالح 

 است خود ديجد مفهوم در يخيتار سابقه بدون و ياستعمار ياصطالح »ييايآرنژاد «
 افكنانه تفرقه و نژادپرستانه مقاصد يبرا ها،آن امثال و يحام ،يساماصطالحات  همچون كه
و  نام نيچن با يكل بطور يفارس اتيادب و زبان. است افتهي رواج يالديم نوزدهم سده اواخر در

 ).بنگريد به پيوست يكم در همين كتاب( است گانهيب يمفهوم
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انیا و ساخنت اصطالحات جعلی -١۴۴   بر

 از »...رعـ جيخل« و »ييايآرنژاد « اصطالح دو هر كه شود يم توجه كمتر نكته نيا به
 ماكسن به نام يكي از مشاوران ملكه انگلستا توسط ياول. هستند ايتانيبر استعمار يها  ساخته
  .)هاي اول و سوم و پنجم بنگريد به پيوست( ويبلگر چارلز توسط يدوم و مولر

  

انیا تا سفره آملان نازی -١۴۵   نژاد آریایی از تنور بر

 يمعدود و يناز آلمان سميوناليناس سفره تا بود ايتانيبر تنور از ييايآر نژاد قلمرو
    .اند نشسته آنان القائات يپا غفلت يرو از اي آگاهانه كه يرانيا نژادپرستان

  

  ها یا ابلھان ىن از سوی فاشیست:  نژاد خالص -١۴۶

  .بلها كي اي و اورديب زبان بر تواند يم ستيفاش كي اي را پاك نژاد اي خالص نژاد از سخن
  

یادگرایی -١۴٧ اران در ترو    های قومیىت ش آریاان

 و رهايتحق قبال در يواكنش و يهيبد جهينت اًعمدت رانيا در يتيقوم يها ييادگرايبن
  .است پرستان كورش و انياگرايآر يها يبرترانگار
  

اه -١۴٨ وار و یس  جخمه دست   ییایآر یآد
  

  
  

 جمجمه ابعاد زيآم مسخره يريگ اندازه با كه ييايآر ينژادسنج دستگاه از يريتصو
 ييايآر نژاد موهوم هينظر نكهيا با. است دهدا يم انيآدم نبودن اي بودن ييايآر به حكم ها انسان
 ليآور در. گرفت قرار ها يناز فراوان توجه مورد اما بود، ايتانيبر استعمار پرداخته و ساخته
 يارهايمع به توجه با ييايرآريغ يها انسان كه داد فرمان يناز ياگرايآر دولت 1933
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. شوند ييشناسا بودند، كرده فيعرت ييايآر نژاد يبرا خودشان كه يا يشناس ستيز و يجسمان
 به و كرد دايپ را انييايرآريغ و انيهودي بتوان تر عيسر و تر راحت تا شد يم موجب نكاريا

. ر نام به سميفاش خدمت در دانشمند كي فرمان، نيا ياجرا يبرا. سپرد يآدمسوز يها كوره
 آن واسطه به تا كند يم اختراع را يموهوم ابزار) R. Burger-Villingen( نگنيليو - برگر
 اي بودن ييايآر بتوان چهره و جمجمه استخوان اتيخصوص و سر يريگ اندازه يرو از بتوان
 نيبرل در يفروشگاه شهيش پشت در دستگاه نيا از يا نمونه. داد صيتشخ را ها انسان نبودن
 فرد كي به متعلق قبالً فروشگاه. شود يم دهيد 1933 سال از بازمانده عكس در كه دارد قرار

 زين و ،يسنج ييايآر و ينژادپرست يابزارها فروش مركز به و شده مصادره كه بوده يهودي
 يرو. است شده ليتبد ييايآر نژاد يستيفاش هينظر به متعلق يآموزش يها كتاب و جزوات

 رومن به است متعلق عكس. شود يم دهيد» !ديبپرور را خود نژاد« عبارت فروشگاه يتابلو
 ساله هفت دختر كه يروس يگرا انسان و برجسته عكاس) Roman Vishniac( اكيشنيو

 دستگاه كي آنرا توان يم يراست به كه آموز عبرت دستگاه نيا كنار در را مارا نام به خود
  .است نهاده د،ينام ييايآر يآدمخوار

 يتيجنا از پس كه يياروپا انهياگرايآر ينژادپرست زين و ييايآر نژاد يساختگ اصطالح
 و سميترك پان افزودن با اكنون شد، سپرده يفراموش و طرد دست به تيبشر هيعل هولناك

 و ياستعمار يها رسانه و ها قدرت ميرمستقيغ و ميمستق غاتيتبل و سميرانيا پان به سميعرب پان
 يكشورها و رانيا در عيوس گسترش و يبازساز حال در آنان، خدمت در دانشمندان

 مشمئزكننده، يها يپرست كورش ها، انسان نبودن اي بودن ييايآر باره در ثبح. است انهيخاورم
 در يتفاوت يب و سكوت زين و عرب، و ترك و فارس استعمارساخته و افكنانه نفاق يدعواها

 كه دهد يم رخ يهنگام يمانيپش. بزند رقم را يگريد بار خشونت ندهيآ تواند يم موارد، نيا
  .است شده ريد اريبس

  

ر: نژادگرایی -١۴٩ ع    شکلی از خشونت علیه 

 با همراه اگر يحت يخيتار يها ينيب خودبزرگ و يتيقوم يها يبرترانگار و يينژادگرا
  .است بشر نوع هيعل خشونت اعمال از يشكل باشد، پرستانه هنيم و يانسان و بايز يشعارها

  

  ای گروهیه قري و تبلیغ نژادی در رسانه -١۵٠

 موهاي بور و چشمان آبي و عموماً ازهاي تبليغاتي  و آگهي ها انهرس عيوس استفاده
 يريتحق. هست زين يتيقوم و ينژاد ريتحق و غيتبل ينوع به ،بلوند و بور ياندام يها مشخصه

  .گردد يمنيز  استقبال از آن كه شود ينم مخالفت آن با تنها نه كه
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  دوسىت در تناقض میان نژادگرایی و میھن -١۵١

 يشعارها برخالف) آن جز و يياگرايآر از اعم( يتيقوم يها يبرترانگار و ينژادپرست
 با باشد، داشته شباهت و باشد جمع قابل كه يزيچ هر با شود، يم داده كه يانداز غلط

 و متكثر يمفهوم »هنيم« كه چرا. ندارد يونديپ و شباهت) »يدوست انسان« اي( »يدوست هنيم«
 آنرا سازنده عناصر از يا تكه چيه تواند ينم هرگز هنيم اردوستد و است رنگارنگ و متنوع

 كوبد، يم يقوم يها يطلب يبرتر و ينژاد موهومات طبل بر كه يكس. دهد تيارجح يگريد بر
 انيم يهمبستگ كننده تباه و وطن دشمن بلكه باشد، دوست انسان و پرست وطن تواند ينم تنها نه

  .)كتاب هاي پايان بنگريد به پيوست( است مردم
  

اوت ملی -١۵٢   دوسىت گرایی و میھن در 

 يبرا يتهاجم هيروح با ياسيس يالتيتشك) Nationalism( سميوناليناس اي ييگرا يمل
 اتيخصوص گريد و يزبان و ينژاد طلبانه يبرتر يها انگاره از يريگ بهره با سلطه بسلط
. دارد) Patriotism( يدوست هنيم با نيمع و آشكار يتفاوت ييگرا يمل جه،ينت در. است يستيفاش
 و است هنيم يسربلند يبرا يالتيرتشكيغ و يشخص ياحساس يدوست هنيم كه چرا

 يتمام به مردم، همه يهمدل و يهمبستگ به يمتك و انهيگرا انسان يكرديرو با دوستان هنيم
. دارند خاطر تعلق ضيتبع بدون و كپارچهي بطور مردم رنگارنگ و يفرهنگ تيهو ياجزا
 و شده ختهيآم گريكدي با يحدود تا عامه تصور در يدوست هنيم و ييگرا يمل حال، نيا با اما

 از اعم( ها ستيوناليناس غاتيتبل در يختگيآم نيا ليدل. است كرده دايپ كساني يمصداق و معنا
 يشعارها و ها پرچم با كوشند يم كه است نهفته) آنان امثال و ها ستيترك پان ها، ستيرانيا پان

 كنند وانمود نيچن و كنند جلب خود اهداف نفع به را مردم دوستانه هنيم احساسات جذاب،
  .است يپرست هنيم و يدوست هنيم با معادل سميوناليناس اي ييگرا يمل كه

  
  دوسىت و میھن ییگرا یمل  انیم یری د اوت -١۵٣

 دو نيا انيم تفاوت در زين - ييكايآمر ديفق و مشهور نگار روزنامه - سيهر يدنيس
 نيا در سميوناليناس/ ييگرا يمل و يپرست هنيم/ يدوست هنيم نيب تفاوت«: است گفته اصطالح

 كي يول كند؛ يم افتخار دهد يم انجام كشورش كه آنچه به پرست هنيم كي كه است
 نگرش. كند يم افتخار دهد، يم انجام يكار چه نكهيا از صرفنظر كشورش به فقط گرا يمل

) گرا يمل( دوم فرد نگرش يول كند، يم جاديا يريپذ تيمسئول احساس) پرست هنيم( اول فرد
  .»شود يم يمنته جنگ به كه نديآفر يم كور ينخوت حس
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نت شاه -١۵۴   پرسىت پرسىت با وطن در معادل دا

 با معادل را يپرست شاه كه يكسان ست؟يك رانيا فرهنگ و رانيا بدخواه اي دشمن
 دست يفردوس شاهنامه فيتحر يحت و يخيتار اسناد در يجعل هر به د،زنن يم جا يپرست رانيا
 يديمف كار انجام به تن يسطح يشعارها جز و كنند، ديسف را شاهان ظلم چهره تا ازندي يم

 يها تجربه عنوان به را پادشاهان يها ظلم كه يكسان اي دهند؛ ينم خود مردم و كشور يبرا
 رانيا يبرا را خود عمر آن، كنار در و كنند يم بازگو هديكش ستم مردم با يهمدرد و يخيتار
 ديبا يم پس باشند، رانيا بدخواهان و دشمنان دوم گروه اگر اند؟ گذاشته رانيا فرهنگ و

 شاهنامه اندازه به يخيتار منبع چيه در كه چرا كرد؛ قلمداد آنان همه رأس در را يفردوس
 زانيم چه تا ديبا يبيفر عوام كه يبراست. تاس نرفته سخن رانيا پادشاهان ظلم از يفردوس

/ يپرست وطن و يپرست شاه مردم، دوستانه هنيم احساسات از يبردار بهره با كه باشد دهيرس
 كه باشد گرفته اوج اندازه چه تا ديبادلي  ساده و بزنند جا گريكدي با معادل را يدوست هنيم

  .كنند باور را يا خدعه نيچن
  

  رقه میان مردمناسیونالیسم و  -١۵۵

 در بلكه دهد، ينم قرار گريكدي كنار در را ها انسان گرايي يا ملي سميوناليناس
  ).م در همين كتاببنگريد به پيوست چهار( .دهد يم قرار گريكدي با مقابله و ييارويرو

  
  طلىب ناسیونالیسم و برتری -١۵۶

  .است همراه يپراكن نفرت و يطلب يبرتر با خود ذات در ييگرا يملناسيوناليسم يا 
  

ل -١۵٧   کىش ناسیونالیسم و 

 كه يكشور هر در ييگرا يمل اي سميوناليناس كه دهد يم نشان رياخ ساله كصدي خيتار
 هيترك و صربستان آلمان،. است زده يكش نسل و يجمع كشتار به دست ده،يرس قدرت به

 از يكي و است سميوناليسنا ذات در يطلب خشونت. هستند آن يها نمونه  نيتر شده  شناخته
 فاقد كه يزمان در سم،يفاش يتجل نيبارزتر عنوان به انيگرا يمل. آن اتيخصوص نيتر ياديبن

 يهست و جان برسند، قدرت به چنانچه و كنند يم ماليپا را ها انسان تيشخص هستند، قدرت
  .را آنان



  هاي بشري رنج

108 
 

  آرایی میان مردم ناسیونالیسم و تبعیض و صف -١۵٨

 باشد داشته كپارچهي يمفهوم ييگرا ملت كه ستين كپارچهي و كدستي يتيهو ملت
 و نيتر نانهيخوشب در ييگرا يمل. شود مردم يتمام انيم ييهمگرا و يهمبستگ به منجر و
 مردم از يبخش يها شاخصه و تاريخي تيهو بر تا است ناچار خود حالت نيتر يستيرفاشيغ

 و كشورها در ژهيو به. انگارد دهيناد را گريد يها بخش يها شاخصه و تيهو و كند ديتأك
 نوع هر وعيش جه،ينت در. دارند يشتريب ينيد و يزبان و يفرهنگ زيتما و تنوع كه يجوامع

 در آن متضاد يها شيگرا وعيش به منجر جامعه، از يبخش هر در انهيگرا يمل شيگرا
  .شد خواهد گريكدي با مقابله در مردم ييآرا صف و جامعه گريد يها بخش

  

رت پان -١۵٩   پراکىن میان مردم ها و 

 و يلغو يمعنابرخالف  »پان« بر يمبتن يستيوناليناس - يستيفاش يها تيفعال و ها برنامه
 را مردم يهمبستگ و اتحاد موجبات تنها نه د،يآ يم بر آن از كه يا انهيگرا وحدت يظاهر
 را مردم انيم يزيانگ  تنفر و تفرقه مقدمات عمل در كه كرد، نخواهد و است نكرده فراهم

 انجام ياستعمار يها قدرت كيتحر و تيهدا با كه ها تيفعال نگونهيا. است دهيد تدارك
 متوسط و يعموم يها يآگاه و درك كه افتاده عقب جوامع و كشورها در منحصراً شود، يم

  .شوند يم دهيد كرد، يكش بهره آنان از توان يم تر راحت و است اندك مردم
  

ای سوسیالیسم و ناسیونالیسممقا -١۶٠   ه ب

در  سمياليسوس كه چرا. است جايب و الفارق مع ياسيق سمياليسوس با سميوناليناس سهيمقا
 در. است نيمع و مشخص قواعد و اصول يدارا و شده نييتب و افتهي حيتشر يمكتبهر حال 

 زين ينظر مكتب كي يحت كه نهاستيا همه بدون تنها نه ييگرا يمل اي سميوناليناس كهيحال
 مفهوم نيتر ياديبن يحت. ندارد ياجماع يدارا و شده تيتثب فيتعر يمفهوم چيه يبرا و ستين

 رفتهيپذ و ريفراگ و كساني فيتعر بدون باشد، بوده ملت اي Nation همانا كه سميوناليناس
. است ادهد ارائه خود مقاصد و منافع با مطابق يفيتعر خود ذائقه به بنا كس هر و است شده
 يها انگاره با يها سركوب و سلطه بسط يبرا يچماق از شيب يزيچ عمل در سميوناليناس

  .است نبوده ينژاد موهوم
  

  ول عملی ناسیونالیسم: زیه -١۶١

 و يبرترانگار كه چرا. است كشورها هيتجز تينها در سميوناليناس يعمل محصول
 به نه و شد خواهد منجر مردم انيم ييجدا و تفرقه به ييگرا يمل پرچم ريز يپراكن نفرت
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 هيسا در تنها انيرانيا روزافزون قدرت و يهمبستگ و اتحاد. آنان انيم يهمدل و يهمبستگ
  .داد خواهد رخ سميرانيا پان و سميوناليناس فيتضع

  
  عاقبت ناسیونالیسم -١۶٢

 ييگرا ملت ناسيوناليسم و تينها و عاقبت كه دهد يم نشان رياخ سده در جهان خيتار
  !شوند كشته ديبا ملت همه: است نيا

  
  گرایانه یادگرایی ملی -١۶٣

 به زندان ليتبد يعني انهيگرا يمل ييادگرايبن به انهيگرا مذهب ييادگرايبن ليتبد
  .يسوز آدم يها كوره

  
  تبدیل مفاهمي زباىن به مفاهمي نژادی و قومیىت -١۶۴

 ،يتيقوم/ ينژاد ميمفاه به آنها ثالام و »ترك« و »فارس« يزبان ميمفاه ليتبد
. است بوده آلود گل آب از يريگيماه و مردم انيم انشقاق و گسست يبرا ياستعمار يا خدعه

 افتادند ياستعمار تله نيا به خود ريپذ كيتحر هيروح و يناآگاه يرو از يا عده كه چند هر
 و يهبستگ يها زابيخ اما دند،يكوب انگارانه ترك/ اانگارنهيآر نوساخته ميمفاه طبل بر و

 و گرفته خود بزرگ قلب انيم در را آنها همه كه بوده پرتوان و رومندين چنان مردم يهمدل
 با تنها كه است آموخته آنان به دهيكش ستم مردم ساله هزاران يها رنج. است كرده بالاثر
  .نهاد سر پشت را مهاجم يتندبادها توان يم فشرده هم در دستان

  
  ت آمرانه در زبان مردمدخال -١۶۵

 زبان در آمرانه دخالت ،يبشر يها رنج انواع نيتر ظالمانه و نيزتريانگ غم از يكي
 گريكدي بر زالل و روان بارانيجو چونان منطقه كي مردم گوناگون يها زبان. است مردم

 يبستگهم بر خود متنوع و رنگارنگ يها گونه و الوان با و رنديپذ يم تأثر و گذارند يم ريتاث
 يجايب يها دخالت و ها شيفرما با كه يكسان. كنند يم داللت مردمان انيم محبت و ونديپ و

 ديسيبنو نيچن كه كنند يم حكم خواهانه تيتمام و نژادپرستانه يها انگاره ريتأث تحت و خود
 به تنها نه كنند، يم فيتحر و يدستكار را زبان ساختار و واژگان بعضاً و ديسيننو چنان و
 مطلب اند نتوانسته زين خودشان كه رسانند، يم بيآس تيبشر مشترك عاطفه و يمبستگه

  .اورنديب ديپد يماندگار مكتوب اثر و سنديبنو يدرخور
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فیه قوىم -١۶۶   فیه زباىن و 

. انجامد يم يقوم هيتصف و يپاكساز به تينها در يزبان هيتصف و يپاكساز بر اصرار
  .است يتيقوم يها نفرت كه ،يزبان يها يدلبستگ نه ،يكسان نيچن محرك كه چرا

  
  های قوم و اقوام تغیري مفھوم واژه -١۶٧

 داللت تعداد لحاظ از انيآدم از يا عده به يفارس اتيادب و زبان در »اقوام/ قوم« واژه
 و اميخ چنانكه. ندارد خود ذات در ياجتماع اي ياسيس اي يزبان اي ينژاد مفهوم و كند يم

 يقوم« و »نيقي راه در فتاده گمان به يقوم/ نيد ره اندر متفكرند يقوم«: اند سروده يسعد
  .»تست يهوا را ما و ،يعق يهوا يقوم/  پزند يهم ايدن نعمت يهوا

  
ی با قوم -١۶٨ ان ی مردم و بی   گرایی مهبست

 همچون ياصطالحات و ها نام به تمسك با و مردم اسم به كه هستند يكسان امروزه
 يجدل و بحث سر بر آنها امثال و »اقوام حقوق« ،»ييگرا ملت« ،»ييگرا تيقوم« ،»يطلب تيهو«
 قدرت كسب به عمدتاً كه است يكسان يسو از اه تيفعال نگونهيا اند، نشسته »روشنفكرانه«
 و بايز شعار آن هر اي و آنان سعادتمندانه يزندگ و مردم حقوق به به ندرت و شندياند يم

 و تفاهم به تواند ينم و نتوانسته تاكنون ييها بحث نيچن. اند گرفته دست در كه يبيدلفر پرچم
 فراهم را مردم شتريب الفت و يهمبستگ موجبات آنكه از شيب و برسد خردمندانه يا جهينت

 به باشند، تفاهم دنبال به آنكه بر افزون يفعاالن نيچن. زند يم دامن آنان ييارويرو بر سازد،
 آنكه يبجا كه مدرن نوع از يرقابت. هستند سلطه بسط و قدرت بكس يبرا رقابت دنبال

  .است روز باب يشعارها و »گفتمان« به يمتك باشد، زهيسرن به يمتك باستان دوران همچون
 از يجزئ را خود و هستند گانهيب مباحثي نيچن با مردم عموم كهاين در حالي است 

 و فهيطا و زبان و قوم كدام از تو كه ندارد يتياهم آنان يبرا. دانند يم واحد كريپ كي
 تواند يمهر كسي  ما، مردمان انيم در .يهست »انسان« تو كه ستيكاف نيهم ،يهست مذهب
 باز يرو با جا همه در كه باشد داشته نانياطم و برود دارد دوست كه ييكجا هر به بال فارغ

 چند حدود در يزيچ حثمبا چنان ندگانيگو. شود يم مواجه گرم يها آغوش و باز يدرها و
  .اند گانهيب آن با گريكدي در فشرده يها دست با نفر ونيليم هشتاد و هستند نفر صد

 و مردم ريتحق از متفاوت يبس يانسان حقوق به دنيرس و ها ضيتبع رفع يبرا كوشش
 نصورت،يرايغ در كه چرا. ندارد بدان يازين و است گريد يها تيهو و ها زبان و ها فرهنگ

  .كند يم مبارزه آن با كه شد خواهد آنچه به ليتبد
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9  
  پردازي و جعل منابع پرستي، دروغ كورش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملت زن -١۶٩

 صيتشخ ييتوانا كه است يملت شد، متصور او يبرا يا ندهيآ بتوان كه زنده ملت
 در كه بتواند و بخواهد و است گرفته نشانه را او يجمع تيهو كه باشد داشته را ييها دروغ
  .كند يستادگيا آنها برابر

  
  ترو محاقت به منظور گسرتش زودباوری -١٧٠

 ممكن حماقت جيترو با جز يزودباور و دارند ازين زودباور مردم به گران سلطه
  .شود ينم

  
ران دانا و فریب -١٧١   خوران جاهل فر

 هتبال و يزودباور يرو از را يدروغ هر كه جاهل خوران بيفر و دانا بگرانيفر
 بزرگ يها آرمان و ها حركت همواره كه ندينهايا شوند، يم آش از تر داغ كاسه و رنديپذ يم
  .كشند يم و اند دهيكش يتباه به را

  
  گری و سلطه زودباوری -١٧٢

 باور درست حرف كي از تر راحت را نادرست حرف صد يعموم افكار كه يزمان تا
  .اشتد خواهد ادامه يگر سلطه و يكش بهره كنند، يم
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  زنمي چوىب که به خودمان ىم -١٧٣

 دردش از و ميزن يم خودمان به كه يچوب. ميخور يم و ميا خورده را مانخود چوب ما
 حرف هر و بايز پرچم هر به بستن دل چوب ،يزودباور و يدل ساده چوب. ميكش يم اديفر

  .موهوم يها بخش نجات و دروغ به بردن پناه چوب. قشنگ
  

  پای موهوماتسوزمي به  ىم -١٧۴

. ستين انهيگرا عقل يها يورز شك اي ها تيواقع ،ما از ياريبس يبرا يرفتنيپذ سخن
 كه چقدر و. باشد ما دل نديخوشا فقط كه ستيزيچ آن هر و ياحساسات و مبهم سخنان بلكه

 به ما، از يكش بهره و كردن همراه يبرا. ميسوز يم هم باز و ميا سوخته موهومات نيا يپا به
  .دروغ اما بايز يادعاها قيطر از ما احساسات كيتحر جز ستين ازين يزيچ

  
  پنبه سازی به جای تار راستني پھلوان -١٧۵

 گران سلطه يادهايبن تواند يم انهيواقعگرا و روشنگرانه آگاهانه، يشناس باستان و خيتار
 و يپوشال يشعارها تا كوشند يم آنان از ياريبس ل،يدل نيهم به. كند سست را

 را آنها و بنشانند خيتار فلسفه و خيتار ،يشناس باستان يبجا را انهيگرا عوام يها يساز پنبه پهلوان
  .بدهند يخيتار يزهايدستاو به محتاج عوام خورد به اصل از بدل

  
  کنند؟ هویت ایراىن را چه کساىن پاميال ىم -١٧۶

 ندهيآ و امروز معضالت نيبزرگتر از زنند، يم ونديپ دروغ با را يرانيا تيهو كه آنان
 را يخيتار يبايز و زشت يها تيواقع كه دهند ينم باد بر يكسان را يرانيا تيهو. هستند رانيا
 يروشنگر يذوق سخنان و اتيجعل هرگونه برابر در اي و كنند يم انيب منابع به استناد با
 كه دهند يم باد بر ينپرستا كورش و يراست راه روانيپ و انيگرا يمل را يرانيا تيهو. ندينما يم

 ردمم تيهو. كنند يم ها بدان وستهيپ و وابسته را ردمم تيهو و سازند يم يخيتار يها دروغ
 را ها تيواقع كه آنان. كند يم يپوشال كاخ كي به ليتبد آنرا كه دهد يم باد بر يكس را

 نيع را ها دروغ همان سپس و بافند يم يخيتار يبايز يها دروغ آن يبجا و كنند يم كتمان
  . كنند يم وانمود يرانيا افتخارات و تيهو

 يتمام بيتخر به منجر) افتاد خواهد اتفاق زود اي ريد كه( ها دروغ آن شدن مال بر
 و نيبزرگتر از آنانند. است شده وستهيپ بدان كه شود يم يلياص و كهن تيهو

 نيچن اگر. رانيا ندهيآ و حال و يرانيا يهست و تيهو ينما دوست دشمنان نيتر كننده نگران
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 ازين ندهيآ در نگردد، مقابله آن با و نشود يروشنگر ييها يتباهگر نيچن برابر در و رود شيپ
 نيدروغ رانيا افتخارات همه ميكن ثابت خود فرزندان به تا يمدار يفراوان يروين صرف به

  .اند شده گرفته دهيناد كه دارند وجود يفراوان يبايز يها تيواقع و نبوده
 از كه آنچه هر و يمعنو و يماد يدستاوردها از است يا مجموعه ،مردم تيهو

 نيا مجموعه. است دهيرس او به يخيتار يها خاطره و يفرهنگ يها ادماني شكل به اكانين
 يبخش گرفتن دهيناد. سازند يم را مردم مشترك تيهو - زشت خواه و بايز خواه - دستاوردها

 و د،يآ يم بايناز نظر به كه آنچه زدودن با چه آن، در تصرف و رييتغ هرگونه و تيهو نيا از
 هر به كه يكسان.  است تيهوآن  يتباه حكم در د،يآ يم بايز نظر به كه آنچه افزودن با چه
 منسوب يمذهب اي يخيتار قهرمانان و ها تيشخص به را ييبايز خود نظر به سخنان ل،يدل
 ينديخوشا احساس تا كنند يم جعل را ييبايز ظاهر به يخيتار داديرو و اكتشاف اي كنند يم
 در كه كنند، ينم خود هنيم به يخدمت تنها نه كنند، جاديا خود مخاطب در اي و خود در را

  .هستند كهنسال تمدن و كشور كي تيهو بيتخر حال
 از يانبوه انيم در را آنها چنان كه آنست ها تيواقع كردن نابود هاي راه نيبهتراز 

  .شود رممكنيغ عمالً ناسره و سره صيتشخ كه چانديپ اه عهيشا و ها يناراست
  

دی هویت جخعی مردم دروغ -١٧٧ ی به منظور نا   های تار

 در ي مردمجمع تيهو ينابود يبرا ديمف يابزارها از يخيتار يبايز يها دروغ غيتبل
 تيهو و خيرتا يتمام ها، تيرواقعيغ با ها تيواقع يجوش درهم و بيترك. است درازمدت

  .داد خواهد فنا باد به را او يهست و كرد خواهد دروغ به ليتبد زمان مرور در را مردم
  

اخر ىم -١٧٨ ر  عول نه به  ربه تار  ر    آید و نه به 

 تجربه و تفاخر هيما تواند يم »است بوده كه آنگونه« يمردم هر فرهنگ و خيتار
 تفاخر كار به نه شده جعل فرهنگ و خيتار. »باشد ودهب ميدار دوست  كه آنگونه« نه و باشد

  .تجربه كار به نه و ديآ يم
  

  پاسداشت هویت مردم: مقابله با دروغ -١٧٩

 تيهو بيتخر حكم در) باشند بايز كه قدر هر( يخيتار يها دروغ انيب بر اصرار
 تيهو شتپاسدا حكم در) باشد دردآور كه قدر هر( يخيتار يها دروغ با مقابله و ،مردم

  .است ردمم
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  غلوگویی و پدید آوردن ضد خود -١٨٠

  .آورد يم ديپد خود ذات در را خود ضد ،ياالتيخ و زيغلوآم ادعاهاي
  

  دروغگویان و شعار راسىت -١٨١

 آن برف ريز را خود سر تا دهند يم سر يراست شعار كس هر از شتريب انيدروغگو
  .ماند  يم رونيب شهيهم دمشان كه غافلند اما. كنند پنهان

  

است و واقعیت زشت -١٨٢   دروغ ز

 يماه تنگ و بست بايز يها دروغ به دل توان يم. زشت تيواقع و باستيز دروغ
 دهيناد را آنها و بست ها تيواقع بر چشم توان يم. داد يهخامنش سرباز دست به را قرمز

 ندهيآ. كرد دايپ آنها يبرا يحل  راه بتوان تا ديد را ها تيواقع دلسوزانه توان يم اما. گرفت
  .سازند يم تلخ يها تيواقع سازند، ينم بايز التيتخ را ما هنيم

  

ار منابع در ح کتاب -١٨٣   سوزی ان

 ديآ ينم خوشمان آن از كه مكتوب منابع و اسناد از بخش آن انكار و گرفتن دهيناد
  دارد؟ يسوز كتاب با يتفاوت چه

  

اشنت منابع -١٨۴ انظمل به : نادی ان   ها گذشته و آین ا

 را ها تيروا اي ها تيواقع از يبخش ،يباستان و يخيتار قاتيتحق ريمس در توان ينم
. گرفت دهيناد اي كرد كتمان آن و نيا نديخوشا و مصالح به بنا را گريد يبخش و كرد بازگو

  .او هنديآ به ظلم هم و او گذشته به ظلم هم. است انسان به ظلم و خيتار به انتيخ نيا
  

آمیز مورخان و تبدیل تازیانه ر -١٨۵ ازش    آمیز  به 

 و مورخان قلم با كه كرد جستجو يآنان نيب در توان يم را انيفرمانروا نيتر ظالم
 و سكه يبها به را انسان به ظلم كه يشاعران و مورخان. اند شده ها نيتر عادل به ليتبد شاعران
  .كردند يم وانمود »زيمهرآم نوازش« را »زيآم رنج انهيتاز« و گرفتند يم دهيناد يا وعده

  

جیه-١٨۶    گر مورخان قمل 

 مورخان گر هيتوج قلم و گران سلطه انهيتاز ريز در انسان كه است ها هزاره و ها سده
  .است ستهيز
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ریف تار -١٨٧   مورخان و 

 شناسان خيتار و مورخان به يگريد دانش هر مانند ديبا را يخيتار مطالعات نديگو يم
 زين و يخيتار يها فيتحر كه بود غافل دينبا زين نكته نيا از اما. است درست يسخن نيا. سپرد
 و نظرها اعمال محصول قدرت، صاحبان نديخوشا قبال در ها انسان رنج گرفتن دهيناد

. متخصص ريغ و يعاد مردم نه و است بوده سانيدادنويرو و مورخان يها يدستكار
 و گرانه سلطه مصالح به بنا و بالقوه و بالفعل حاكمان با يهمراه يبرا عمدتاً كه يها يدستكار

 معاصر دوره در كه گذشته، دوران در تنها نه اعمال نگونهيا. است داده يرو آنان سوداگرانه
  .دارد تداوم كماكان زين

  

  پوش مورخان قمل سمت -١٨٨

 طرف يب و منصف را خود ،يخيتار عيوقا انيب مقام در كه ستين يمحقق و مورخ چيه
. ديآ تصور به كه آنست از كمتر باشند، نيچن واقعاً كه يمورخان تعداد اما. نداند گرا واقع و
 يباستان علوم گريد و ،يباستان يها زبان ،يشناس باستان خ،يتار نهيزم در كه يآثار از ياريبس در

 يها تيواقع تا كوشد يم يا حرفه ييشگردها با اي و انهيناش يا گونه به مؤلف شوند، يم نوشته
. دياين وارد »يخود« محبوب يها تيشخص وجهه به يبيآس كه كند بازگو يا بگونه را ناگوار

 شدن تباه از او هراس و ينگران اي و باشد مورخ يشخص خاطر تعلق تواند يم رفتار نيا زهيانگ
 سرعت به كه ما جامعه يعموم افكار انيم در يسركوبگر و مهاجم يقوا اي و يشخص منافع

  .كنند يم محاصره را روشن چراغ كي
 از ياريبس در يفراوان و يراحت به توان يم را محققان و مورخان عمل طرز نيا

 يمدع خود ذات در كه مرجع منابع و يدانشگاه و يدرس متون در يحت و مقاالت و ها كتاب
 مهاجمان تجاوز و حمله آثار، نيا در. كرد مشاهده هستند، انهيواقعگرا و يعلم هيرو مبلغ و
 دن،يچاپ چپاول، غارت، خون،يشب ورش،ي تهاجم،: همچون يها عبارت با يخود به يخود ريغ

 يحال در نيا. شود يم انيب نهايا امثال و انداختن، ستوران سم ريز به دن،يكش آتش به سوزاندن،
 كه يگريد فيلط يها تعبار با  يرخوديغ به يخود مهاجمان حمله آثار، نيهم در كه است
 گشودن، ،يروزيپ ر،يتسخ فتح،: شود يم فيتوص دارد، نهفته خود زين در را يضمن يتيحما
 ريتعاب نگونهيا امثال و يعموم استقبال مردم، ييرها شهرها، يآزادساز شهر، به ورود ش،يگشا

 يكوين عمل و يانحصار و يهيبد حق ييگشا جهان و يتجاوزگر كه ييگو. جانبدارانه
  .است بوده گريد پادشاهان مذموم عمل و رانيا پادشاهان

 و زيچنگ و اسكندر يبرا را اول نوع يها عبارت يحال در يرانيا مؤلفان و مورخان
 يبرا را دوم نوع يها عبارت كه برند يم بكار يرخوديغ متجاوزان گريد و اليآت و موريت
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 بكار يخود متجاوزان گريد نادر و محمود و روانيانوش و شاپور و وشيدار و كورش
 كه كنند؛ يم فيتوص بوده، آنچه از تر داغ را اول گروه يها تيجنا كهيحال در آنان. بندند يم

 با و رنديگ يم دهيناد يزيانگ رتيح هاتيتوج و شگفت يشگردها با را دوم گروه يها تيجنا
 عمل وشر نيا برعكس درست زين گريد يكشورها مورخان. گذرند يم آن كنار از سكوت

 از و كنند يم ادي مغلوب يها نيسرزم در انيساسان و انيهخامنش اتيجنا از. كنند يم
  .باشد اليآت اي موريت اي زيچنگ مثالً تواند يم كه خود محبوب انيگشا جهان يها يورز عدالت

 و شهرها به حمله و ييگشا جهان و ييكشورگشا و يتجاوزگر و يورز خشونت
 در مردم، گرفتن يبردگ به و يرنظاميغ ياهال يعموم عام قتل و دممر اموال غارت و كشورها

 و باشد شده انجام انيرانيا دست به اعمال نيا خواه. است يضدانسان و زشت يكار خود ذات
 يباستان يها زبان و علوم عالمان و مورخان فاتيتحر و هاتيتوج. انيرانيرايغ دست به خواه

 انجام گانگانيب و گرانيد توسط كه است زشت يصورت رد تيجنا كه بود تواند معنا نيا به
 به توان يم را يخود تيجنا كه بود تواند معنا نيا به. ها يخود توسط نه و باشد شده

 يرفتارها آموزاندن يعني نيا. ديكش آن بر خطاپوش قلم و گرفت دهيناد يليالح لطائف
  .بشر عنو هيعل  تيجنا تداوم و فردا و امروز يها نسل به يضدبشر

  

ی -١٨٩   مصارده به مطلوب منابع تار

 ،خواهمان بوددل اگر توان ينم و ستين ستهيشاعملي  يخيتار منابع مطلوب به مصادره
 اگر و م؛يبدان »انيپارس پدر« مثالً را كوروش و ميكن قلمداد »رانيا دوستدار« را يوناني منابع

هاي كورش  منكر قتل و غارت و ميكن ادقلمد »رانيا دشمن« را يوناني منابع ،نبود خواهماندل
  .شويم

  

ده ره -١٩٠   های فریبن ها با پرچم کىش از 

 و عثمان به هيشب است يزيچ گرفتن، دست سر بر يپرست كورش و باستان رانيا پرچم
 يريپذ كيتحر و اطالع كم يها توده از يكش بهره و اغفال يبرا دو هر. زدن زهين سر بر قرآن
 زبان بر را يدلخواه موهومات هرگونه دو هر. را رانيا نه و شناسند يم را اسالم نه كه
 و رانيا دشمن اي و نيمسلم و اسالم دشمن را ينگر واقع منتقد و شكاك هر و آورند يم
 تيهو كه يانگار. است آنان موهومات با معادل رانيا اي اسالم كه يانگار. نامند يم انيرانيا
. است يپرداز دروغ با معادل يپرست هنيم و گرفته شكل آنان يها دروغ اديبن بر رانيا

 جز ستين يتفاوت و است زيانگ رتيح بسا دل ساده اشخاص بر غلبه و يگر سلطه يها شباهت
  .آنها يظاهر يها پوسته در
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ی -١٩١ اران جن   دیس جنا

 اوزتج جز يزيچ شود، پا بر يجنگ تكارانيجنا يبرا كه سراهايي تقدس و ها دكان در
  .داشت نخواهد وجود دار يها چوبه و يبيفر عوام گران،يد حقوق به

  

  ىت مهز و ص راه در یمانع اوزگران داشتیگرام -١٩٢

 او بزرگداشت يبرا ييها جشن و نامند يم اليآت روز را هيژانو هفتم روز مجارستان در
 آنها يحام يها رسانه و يگر سلطه خدمت در دانشمندان از يتعداد ها جشن نيا در. رنديگ يم
 و پردازند يم بزرگ يامپراطور كي يگذار انيبن و ييگشا جهان در اليآت افتخارات انيب به
 يبعض در اعمال نگونهيا مشابه. نامند يم يجهان و يمردم يتيشخص را او انيجهان از ابتين به

 و بكستاناز در لنگ موريت مغولستان، در زخانيچنگ: شود يم دهيد زين گريد يكشورها
 يمرزها به و نازند يم خود تجاوزگران به كشورها كه يزمان تا. رانيا در ريكب كورش
 رنگ تيبشر كنند، يم افتخار است، بوده عام قتل و يرانگريو و حمله محصول كه يا گسترده

  .ديد نخواهد آرامش و يستيهمز و صلح

  

رایی و کورش فاشیسم خزن -١٩٣   پرسىت ای به نام آریا

 نقاب با و استعمارگران تيهدا با كه يهولناك سميفاش برابر در حاال نيهم از اگر
 يگريد شوم ندهيآ نشود، مقاومت د،يآ يم جلو يپرست كورش اي و ييگرا ييايآر و ييگرا يمل

 انيقربان نينخست. داد خواهد فنا باد به يديجد نام با را ها انسان يهست كه خورد خواهد رقم
  .بود خواهند رانيا فرهنگ نيراست دوستداران و دوستان هنيم ،يا برنامه نيچن

  
رایی و کورش -١٩۴ رب آریا   پرسىت مقابله با موج 

 و مقاومت ران،يا جامعه و فرهنگ و خيتار دوستداران ايفوظ نيمهمتراز  امروزه
 به دست زرتشت و كورش و ايآر نام با كه است يرانگريو و مخرب موج برابر در مقابله
 به ليتبد را يدوست هنيم و زند يم رانيا كهن يها ادماني و فرهنگ فيتحر و يتباه و جعل

 نيا از كه يبيآس. است كرده مردم انيم يپراكن نفرت و يپرداز اليخ ، يساز خيتار ،ييغلوگو
  .است يگريد عامل هر از رانگرتريو شود، يم وارد رانيا تيهو و فرهنگ جان به عده
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اران کورشلزوم دوری جسنت  -١٩۵   پرست از آریاان

 اانگارانيآر از شود، رتريد نيا از آنكه از شيپ زمين الزم است كه مردم ايران
 نكاريا اگر. دنيجو يدور رگريتحق و سركوبگر و خواه تيتمام و انداز تفرقه و پرست كورش

 يتيقوم يها نفرت به يا اندازه به پرستان كورش و استعمارگران شود، انجام شتريب ريتأخ با
 باز يستيهمز و گفتگو ريمس به و شد خواهد تر سخت اريبس درمان راه كه زنند يم دامن

  .گشت نخواهد
  

  پرسىت های دار جدید با نام کورش چوبه -١٩۶

 و ييستا  باستان و يينژادگرا نام به يديجد دار يها چوبه كه هستم يا ندهيآ نگران
 شكل به كه داخل، در فقط نه ينگران و استفاده سوء نيا يها نشانه. شود يپا بر يپرست كورش

  .شود يم دهيد ياستعمار سابقه با يكشورها يبرخ در يا ركانهيز
  

غ کورش  -١٩٧   رهایی از 

 بتواند كه ابدي باز را خود يخيتار رشد تواند يم يهنگام يرانيا فرهنگ و جامعه
 را او و كند آزاد كورش نام به استعمار ساخته ينما مقدس موجودات از يكي وغي از را خود
  .است خودش اندازه و حد در كه بازگرداند ييجا به

  

  پرسىت های کورش اهداف و سیاست -١٩٨

 و معصوم شخصيتي كورش از دارد قصد كه يا دهيدر لجام و ختهيگس عنان استيس
: كند يم دنبال را هدف چند دهد، سوق رينقدناپذ مقدسات يسرا به را او و بسازد مدرن

 ،ياستعمار ديجد مقاصد يبرا ينثار جان آماده سربازان پرورش و يعموم افكار بيرف
 دكان كردن يبرپا ،يپرست پنبه پهلوان به عالقمندان يبرا ديجد يمستمسك كردن علَم

 نيراست افتخارات و بزرگان دنيفراموشان و كردن بها يب ،يفروش كورش و يپرست كورش
 و انهيگرا يمل يها يظاهرساز با اقوام و مردم انيم تفرقه ترشگس و ي،پراكن نفرت ن،يزم رانيا

  ).در پايان همين كتاب بنگريد به پيوست پنجم( .يستيوناليناس
  

جیه و تداوم سلطه کورش -١٩٩   پرسىت و 

 مردمان و اقوام و ها تمدن نابودكنندگان نيتر بزرگ از اغراق يب توان يم ار كورش
 مادها، يكرد تمدن جمله از و نيزم رانيا درخشان و كهن يها نتمد از ياريبس. دانست يرانيا

 يخوزستان تمدن امردها، يمازندران تمدن ان،يكادوس يالنيگ تمدن اورارتوها، يارمن تمدن
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 يبرا منطقه يها تمدن گريد و ان،يكاس يلر تمدن ان،يساگارت يجانيآذربا تمدن ان،يالميع
  . نماند يباق خيتار در آنان از ينام جز و شدند نابود كورش دست به شهيهم

 يها يرانگريو و تجاوز در  شهير مردمان نيا يخيتار يها يماندگ عقب از ياريبس
 برطرف مردم سر از يتمام به تاكنون آن مخرب اثرات كه يتجاوز. داردو امثال او  كورش
 انهيستا شكور و پرستانه كورش يامروز يرفتارها. هستند بانيگر به دست آن با و است نشده

 را سلطه آن و ديآ بشمار مردم بر انيهخامنش و كورش يخيتار سلطه تداوم موجب تواند يم
  .دارد نگاه زنده

  

  کورش  معادل با فرهنگ ایران نیست -٢٠٠

ين او تمدن  فرهنگ نابودكنندگان از خود و ستين رانيا فرهنگ با معادل كورش
 يتيروا اي يشناخت باستان يا نشانه تنها نه ورشك يپادشاه يطوالن دوران از. است بوده سرزمين

 امدهين دست به كشور و مردم و فرهنگ به خدمت و سازنده يها تيفعال انجام از يخيتار
  .رفتند نيب از او يپادشاه مدت در كهن يها ادماني از ياريبس كه است،

  
  آمیزی ش استعمارگران شغال رنگ: کورش  -٢٠١

 لعاب و رنگ ياستعمار مقاصد يبرا كه بود يا ختهناشنا و مهجور تيشخص كورش
  .بود ابلهان طاووس كه موالنا شده يزيآم رنگ شغال چونان. شد داده

  

پیدا -٢٠٢   کورش 

 يرانيا توان ينم كه است يساختگ و ديجد انيرانيا يبرا يا اندازه به كورش تيشخص
  .باشد كورش نامش كه افتي را يا ساله هفتاد

  

  کوت مطلق فردوکورش و  س -٢٠٣

 داشته تواند يم يمختلف ليدال شاهنامه در كورش نام كوتيبا و يفردوس مطلق سكوت
 اي و دانسته ينم شاهنامه شأن در را كورش نام آوردن يفردوس احتماالً نكه،يا جمله از. باشد

  .شدبا دهيرس يفردوس گوش به او نام كه بوده آن از تر تياهم يب و تر ناشناخته كورش نكهيا
  

  اسکندر در شاهنامه فردو کورش و   -٢٠۴

 كرامات و افتخارات از كه است اوردهين شاهنامه در را كورش نام يحال در يفردوس
 دوركننده داردل،يب خردمند، همچون يكين صفات با او از و كرده ديتمج و فيتعر اسكندر
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 دادگر، گفتار، خوب چهر، خوب فرهنگ، و فر با شاهوار، كشور، كننده آرام سازنده، ها، يبد
   .است كرده ادي جو يآشت و بخشنده روزبخت،يپ

 ،»رجيا يزبازيكن« ،»خسرويك يدزد زن« از يحال در شاهنامه در يفردوس
 ،»ذواالكتاف شاپور يها يكش مردم« ،»كاووسيك يها يكش بچه و زن و ها يشهرسوز«
 و ها يگر شكنجه« ،»روانيانوش يها يشهرسوز و ها يكش مردم« ،»گور بهرام يها يبارگ زن«

 يرفتارها گريد از ياريبس و »گرانيد و بهرام شاپور، پوراندخت، ز،يپرو خسرو يها قساوت
 را اسكندر و كرده سكوت مطلقاً كورش مورد در كه كند يم ادي يبشر ضد و بار خشونت

 شاهوار، ور،كش كننده آرام سازنده، ها، يبد دوركننده داردل،يب خردمند، يپادشاه و تيشخص
و از  دهينام جو يآشت و بخشنده روزبخت،يپ دادگر، گفتار، خوب چهر، خوب فرهنگ، و فر با

 قائل اسكندر يبرا را يخصال همان او. است افتخارات و كرامات او تعريف و تمجيد كرده
 تداول در آنچه با شاهنامه در يفردوس سخنان. است شده قائل نيذوالقرن يبرا قرآن كه شده
 يفردوس ايآ. است متناقض و متفاوت يبكل گردد، يم غيتبل و شود يم نوشته و گفته روزام

 كنند يم بازگو فيتحر با را يفردوس سخنان و نديگو يم نادرست امروز نيمبلغ و گفته درست
 حل توان يم چگونه را يدوگانگ نيا و داد توان يم چگونه را پرسش نيا پاسخ برعكس؟ اي

   كرد؟
 ران،يا پادشاهان يها يتگريجنا از ييها تيواقع انيب بخاطر را يفردوس توان يم ايآ

 يبرا را رانيا مردم يخيتار يها رنج كه است يكس رانيا دوستدار ايآ كرد؟ قلمداد رانيا دشمن
 دستكم دهد؟ حيترج ها انسان به را آنان و رديبگ دهيناد پادشاهان و حاكمان اعمال هيتوج

  .است نكرده يپوش پرده را شاهان ظلم و مردم جرن و نبوده نيچن يفردوس
  .بعد به 523 ص پنجم، دفتر ،1386 تهران، مطلق، يخالق جالل كوشش به ،يفردوس شاهنامه

  
  

ت در شاهنامه فردو -٢٠۵ اه کورش و  زر   جای

 به را خود رياخ سده در كه يانيزرتشت و زرتشت با همراه انيهخامنش و كورش
 يرانيا تمدن و فرهنگ بزرگ گستره از يكوچك يها بخش تنها د،ان كرده منسوب زرتشت
 ريتأث آنكه از شيب كه ييها بخش). زنند يم دامن بدان يا عده كه آنطور( آن همه نه و هستند
 الزم توجه مقدار. اند داشته رانگرانهيو ريتأث باشند، داشته رانيا تيمدن و فرهنگ بر سازنده

: است كرده نيمع آنرا شاهنامه در يفردوس كه است يكاف و زمال يا اندازه همان به نانيا به
 سكوت و يتوجه يب و يزرتشت نيد به يتوجه يب زرتشت، نام به مبهم و گذرا اشاره بار چند
. آنان بر اسكندر غلبه مبسوط شرح ياستثنا به انيهخامنش گريد و كورش به نسبت مطلق
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 نيهم در رانيا فرهنگ در ها نام نيا گاهياج و تياهم كه است داده نشان يدرست به يفردوس
  .آن از شيب نه و است حد

  
ا -٢٠۶   کورش و  سکوت منابع اوستایی، پھلوی و جز آ

 متون ،يياوستا متون سراسر در كه امده،ين يفردوس شاهنامه در تنها نه كورش نام
 زين انهيم يرانيا متون گريد و ،يسغد متون ،يمانو متون ،يساسان يپهلو متون ،ياشكان يپهلو

 يها سده يها نامه خيتار و يفارس متون يتوجه كم اي سكوت كنار در سكوت نيا. است امدهين
 و اند نبوده قائل يتياهم كورش يبرا انيرانيا كه دهد يم نشان ،تا به عصر حاضر انهيم

 يها پهلوان ساختن به ما نيريد عالقه و ياستعمار القائات از يناش رياخ زيغلوآم توجهات
  .است يپوشال

  
  میزان آشنایی با کورش  در عصر قاجار -٢٠٧

 خيتار و يباستان آثار از يمصور و مفصل گزارش و پژوهش كه يرازيش الدوله فرصت
 يبنا شرح در نوشته، قاجار شاه نيناصرالد يپادشاه اواخر در را فارس استان يايجغراف و

 آن است، دهيعق را فرنگستان نيمورخ نچهآ بنابر«: است آورده مانيمادرسل قبرهم به موسوم
 و عبارت نيا. »اند دهينام يم زين شيچتر را او و بوده كوروش او نام كه است يپادشاه مقبره

 و قاجار دوره در يحت كه دهد يم نشان الدوله فرصت كتاب در كورش نام از ادكردي تنها نيا
 و ديجد انيرانيا يبرا اندازه نيا تا كوروش نام ا،يجغراف و خيتار پژوهشگران انيم در

 در اسالم از شيپ پادشاهان از ياريبس حال شرح كه است يحال در نيا. است بوده ناشناخته
  .است آمده او كتاب

 يعل كوشش به فارس، اماكن و بالد مشروح يايجغراف و خيتار در آثارالعجم ،يرازيش الدوله فرصت
  .228 ص ،1362 تهران، ،يدهباش

  

  سندی علیه خودش: ورش منشور ک -٢٠٨

 اعتبار خودش هيعل فقط شخص هر يادعا و اعتراف« كه ديگو يم يحقوق يا قاعده
 است، نوشته مشهورش منشور در كورش آنچه از اساس نيهم بر. »خودش نفع به نه و دارد
 كي كه »يا نامه فتح« چيه از. خودش نفع به نه و كرد استفاده خودش هيعل توان يم فقط

 و مهاجم آن نفع به توان ينم است، نوشته قدرت از يمند بهره و غلبه طيشرا در حمسل مهاجم
  .)بنگريد به پيوست دهم( كرد استفاده شده لگدمال مردم و مغلوب كشور انيز به
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موعه دروغ -٢٠٩   ها پريامون او کورش و  

 بافته و ساخته يهخامنش كورش يينما بزرگ يبرا كه ييغلوها و ها دروغ مجموعه
 به كه شود يم يزيچ آن هر شامل باًيتقر كه است زيانگ رتيح و فراوان يا اندازه به شده

 ليدل به آنها قبال در يروشنگر و ها دروغ نيا همه زدودن. است شده داده نسبت كورش
 در كه يهتاك و وحشت از يموج و پرستان كورش سركوبگرانه و پرخاشگرانه هيروح

  .است دشوار اريبس اند، انداخته براه جامعه
  

نان دروغني منسوب ش به او -٢١٠ م عظمي    کورش و 

 هولناك و گسترده يا اندازه به كورش به شده منتسب نيدروغ يكارها و سخنان
 شود، يم ادي آنها از كورش افتخارات عنوان به كه آنچه يتمام باًيتقر گفت توان يم كه هستند
 حال در يدوست رانيا پرچم با كه است يپرستان رشكو و اانگارانيآر بگرانهيفر ذهن ساخته
  .هستند رانيا فرهنگ و خيتار بيتخر

  

نامه دروغني -٢١١   کورش و  وصی

 است كورش يبرا يقالب يا تنامهيوص ساختن پرستان كورش گريد يها دروغ از يكي
 خاك به رانيا پاك خاك در ييايموم و تابوت بدون را بدنم دادم فرمان«: ديگو يم كه

 ييكارها نيتر زشت از يبگريفر. »دهد ليتشك را رانيا خاك ذرات بدنم ياجزا تا بسپارند
 شائبه يب و پاك احساسات قبال در هم آن. دهد انجام ها انسان قبال در تواند يم يكس كه است

 طرف به آنان شرافتمندانه و يانسان خاطر تعلق كردن منحرف و هنيم دوستدار جوانان
. آنان باشكوه يها آرمان كردن تباه و دنيكش راههيب به و سوءاستفاده و تي،ناراستي و نادرس

  .شود يم انجام يدوست رانيا پرچم ريز يهمگ كه يزشت يكارها
  

ذاری کشور ایران -٢١٢ یان   کورش و 

 به يدوست رانيا پرچم با كه ييها بيآس و پرستان كورش هاي نادرستي از گريد يكي
 در. كنند يمعرف رانيا كشور انگذاريبن را كورش كنند يم يسع كه است نيا زنند، يم رانيا

 انيهخامنش و كورش زمان در يحت كه امده،ين ييادعا نيچن يخيتار اسناد در تنها نه كهيحال
 كه است يكشور منظور اگر اما. است نداشته يخارج وجود »رانيا« كشور نام به يزيچ

 زمان از شيب بسا تمدن و كشور نيا قدمت كه گفت ديبا نصورتيا در شد، دهينام رانيا بعدها
 خواهد كهنسال تمدن كي يخيتار قدمت كردن قدر يب موجب ييادعا نيچن و است كورش

 قدمت از توانست نخواهند انشيمدع كه بود خواهد نيا ييادعا نيچن بيآس نيكمتر. بود
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 دفاع آن از اي و نديبگو يسخن آن ياجتماع و يعلم يدستاوردها و سال 2500 از شيب تمدن
  .است نيهم نديگو يم كه خرسه خاله يدوست. كنند

  
  روز قالىب جھاىن کورش -٢١٣

: ماست ممتاز يژگيو دو از يناش كورش، يجهان روز ساختن روزي قالبي به نام
  .تقلب به ليتما و حقارت احساس

  
ان  عام قتل -٢١۴   ها به فدای یك تار موی کورش گسرتده ا

 قيدق زانيم از. ديانجام درازا به سال 230 حدود انيهخامنش سلسله يپادشاه
. ستين دست در ياطالع آن سال كي بجز باستان شرق خيتار پرخشونت دوره نيا يها عام قتل
 وشيدار يپادشاه نخست سال است، دست در كشتارها از يقيدق نسبتاً اطالع كه يسال تنها
 يها نسخه زين و ستونيب بهيكت يبابل و يماليع ريتحر در او شخص اظهارات به بنا كه است
 با همراه گاه كه ييها عام قتل. است كرده عام قتل را نفر 120٫000 حدود مجموعاً آن، يآرام

  .است بوده رودخانه آب در كردن غرق اي و سبعانه يها شكنجه
 نيا به سال كي فقط يها عام قتل تعداد چنانچه كه زد نيتخم توان يم اسيق نيهم به

 يپادشاه زمان در بخصوص و ساله 230 دوره سراسر در ها عام قتل مجموع باشد، بوده زانيم
 آتش به را ييشهرها و بوده گريد يكشورها و ها نيسرزم ياصل متصرف و متجاوز كه كورش

 ممكن نيتخم نيكمتر در. است تر فراوان اندازه چه تا بوده، دهيكش خون و خاك به و
 برابر نيچند و راند، سخن مجروح و ليعل آن برابر چند و كشته نفر ونيليم چند از توان يم
 و شدند يمتالش كه ييها خانواده و شدند گرفته يبردگ و اسارت به كه يكودكان و زنان نها،يا

 يهخامنش رانيا سراسر در تاكنون نكهيا. نشست آنها بر ينابود غبار كه ييها تمدن و شهرها
 ينابود و گسترده يها عام قتل نيهم ليدل به احتماالً ت،اس نشده ييشناسا شهر كي يحت

  .است بوده مردم يزندگان
 دست منابع انبوه به يمتك و گسترده اتيجنا نيا يتمام پرستان كورش از يا عده اكنون

 يبرا فقط كه يليالح لطائف با را دهيكش ستم انسان ها ونيليم يها رنج و رنديگ يم دهيناد را اول
 نيا. نديبنش وشيدار و كورش چهره بر يخال مبادا تا كنند يم هيتوج است، ريورپذبا دالن ساده
 به رانيا خيتار دهيكش رنج انسان ها ونيليم مصائب و ها رنج كردن فدا از گريد يا نمونه است

 است نيا. نفر كي يپا به ها انسان يهست همه كردن فدا و خيتار نانيآفر رنج يمو تار كي
  .سميوناليناس و سميتاريتوتال و سميفاش يبشر ضد يها  روش از يا نمونه
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ی  -٢١۵ ت ساخت   »نژاد پدر در پدر آریایی«شاهنامه فردو و 

 همه از ياندك به يحت بتوان كه است آن از شيب آرياانگارنه اتيجعل تنوع و تعداد
 به رو نانيا دست در يا ملعبه و كاال چونان رانيا تيهو و فرهنگ و خيتار. پرداخت آن

  .نامند يم و دانند يم زين رانيا فرهنگ نگاهبان را خود نكهيا جالب و رود يم يتباه
 و شاهنامه سكوت بتوانند تا اند كرده منسوب يفردوس به را يتيب راًياخ عده نيا
 از يسند و كنند جبران خود زعم به را »ييايآر نژاد« يساختگ مفهوم و نام قبال در يفردوس

   .»نهاد كوين دونيفر پشت ز/ نژاد ييايآر پدر در پدر«: دهند بيترت نآ يبرا شاهنامه
 بكار يفردوس شاهنامه در هرگز »ييايآر« و »ايآر« يها نام كه است يحال در نيا

 نيا دهنده نشان باوراند، ياديز عده به يسادگ به توان يم را يا ينادرست نيچن نكهيا. اند نرفته
 چه تا شود، يم آن رامونيپ كه ها شيستا و ادعاها از يانبوه رغم به يفردوس شاهنامه كه است
 روشن روز در تواند يم يا دهيرس راه از سوداگر هر كه است ناشناخته و بيغر ما انيم اندازه

  .يفردوس بر غيدر و شاهنامه بر غيدر. كند فيتحر و جعل آنرا عاشقان، ليخ انيم در و
  

  د ناسیونالیسىتریف شاهنامه فردو برای مقاص -٢١۶

 و توران شگريستا نه و است رانيا پادشاهان و رانيا كوركورانه شگريستا نه يفردوس
 و باشد بوده انيرانيا يسو از چه است، يانسان يرفتارها و يكين شگريستا او. توران پادشاهان

 با و دكن ينم پنهان باشد، بوده كه كس هر يسو از را يكين او. گرانيد و انيتوران يسو از چه
 از اگر يحت - باشد بوده كه كس هر يسو از زين را يبد و. دارد يم انيب ها سروده نيواتريش

 يالپوشان را آنها هم باز - باشد رانيا شاه نيتر محبوب اي كتابش قهرمان نيتر محبوب يسو
 نكرد بازگو از او. رساند يم همگان گوش به ها سروده نيفاخرتر با و بلند يصدا با و كند ينم

 به و ندارد يباك پادشاهان هيعل يمردم يها اميق گزارش و رانيا پادشاهان يها يگر شكنجه
  .رديگ ينم دهيناد را دادهايرو آن يا  زهيانگ چيه

 به پرستان كورش و انياگرايآر يسو از گمان يب ست،يز يم ما زمان در يفردوس اگر
 از يفردوس يها گزارش وعهمجم كه چرا شد، يم متهم رانيا فرهنگ و رانيا با يدشمن
 يا اندازه به رانيا پهلوانان و پادشاهان يها يتبهكار و ها يورز خشونت و ها يكار زشت
. رسد ينم آن يپا به - يرانيا ريغ اي يرانيا از اعم -يگريد منبع چيه كه است متنوع و فراوان
 آنها متوجه مردم هعام تا گردند يم فيتحر و شوند يم گرفته دهيناد عموماً كه ييها گزارش
  .نشوند

 نانيا و ستين انيگرا يمل و انينژادگرا طبع باب يفردوس يانسان كرديرو نيا اما
 را يمجعول اتياب نكهيا اي و ببرند دست يفردوس اتياب در ممكن قيطر هر به تا كوشند يم
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 يبرا. (دكنن يبردار بهره خود مقاصد يبرا يفردوس و شاهنامه از بتوانند تا كنند منسوب بدو
  ). در همين فصل »نژاد ييايآر پدر در پدر يساختگ تيب و يفردوس شاهنامه«: به ديبنگر نمونه

 يفردوس به و شود يم انجام شاهنامه به استناد با كه ييها فيتحر از گريد يكي
 به تن سر به سر اگر«: است انيرانيا و رانيا به مشهور تيب نيا انتساب گردد، يم منسوب
 نيا ندهيگو ،يفردوس گزارش به كهيحال در. »ميده دشمن به كشور كه به آن از/ ميده كشتن
 نيا و بوده توران شاه كه است ابيافراس زبان از بلكه است؛ نبوده رانيا شاه اي انيرانيا سخن
  .است رانده زبان بر توران به رانيا حمله هنگام به را سخن

 تيب از است عبارت شود، يم يبردار هبهر مقاصد نيهم يبرا آن از كه زين يگريد تيب
 در نه زين تيب نيا. »شود رانيش و پلنگان كنام/ شود رانيو كه رانيا است غيدر« مشهور
 به آنان. است شده گفته شاه كاووسيك هيعل و انيرانيا زبان از كه ران،يا دشمنان با مواجهه

. دهد نجات كاووسيك يها ينابكار از را رانيا تا بودند خواسته او از و بودند برده پناه رستم
 پژوهشگران و مصصحان عمده چنانكه است؛ شده دانسته زين يالحاق تيب نيا كه چند هر

 مشهور يها تيب) مطلق يخالق جالل و ينويم يمجتب بهار، يالشعرا ملك جمله از و( شاهنامه
 و است انيرانيا دنز هنر« و »مباد تن كي زنده بر و بوم نيبد/ مباد من تن مباشد رانيا چو«

 نشده، دهيد شاهنامه نسخ اقدم در نكهيا ليدل به زين را »كس به را انيژ ريش ندادند/ بس
 را اتيجعل نيا حيصر يواكنش در ينويم و بهار. دانند ينم يفردوس سخن آنرا و دانند يم يالحاق

  .اند كرده اعتراض اعمال و روش نيا به و دانسته ديجد يها ساخته از
 تيب نيا«  :است گفته »مباد من تن نباشد رانيا چو« يجعل تيب باره در ينويم يمجتب

 است خواسته دلش يكس كي يوقت كي. ستين يتيب نيچن شاهنامه تمام در. ستين يفردوس از
 و اند داده قرار هم يپهلو را مادر و پدر يب اشعار. دهد نسبت يفردوس به و بسازد يتيب نيچن
 آقا نديگو يم ست،ين يفردوس مال شعر نيا ميگو يم يوقت بنده. اند تهگذاش شاهنامه را آن اسم
 كيتحر بيترت نيبد را مردم يپرست وطن احساسات خواهند يم يافراد. يستين پرست وطن تو

 شده، دهيگنجان آن در هرچه و گنجانند يم آن در خواست دلشان چه هر. اورنديب باال و كنند
  .»است رانيا ملت هنامهشا نيا نديگو يم و كنند يم قبول

 بها تيانسان و يراست به زيچ هر از شيب كه است گرا واقع يدوست هنيم يفردوس
 از را يكين آن هر ناجوانمردانه كه ستين خواه تيتمام و متعصب يگرا يمل كي اما دهد، يم

  .گرانيد و انيتوران به متعلق را يزشت آن هر و بداند انيرانيا آن
 .او يها سروده فيتحر گريد يسو از و يفردوس ديتمج سو كي از است ناپسند

 توان يم. است داشته انيب و نكرده كتمان بوده، كه كس هر يسو از را يبد و يكين يفردوس
 و استعمارگران دست آلت يتيقوم يها نفاق و مردم انيم يانداز تفرقه در آنكه يبجا
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 و نيراست تگريروا كه مياموزيب يفردوس از را اتفاق و اتحاد و تيانسان م،يشو هاي آنان رسانه
  .است نيزم مشرق مردمان يتمام منصف

 و يفردوس ؛165 ص ،1345 تهران، نامه، يفردوس الشعرا، ملك بهار،: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
  .167 ص ،1355 تهران، طوس، جشن نينخست يها يسخنران مجموعه ،يحماس اتيادب
  

  كین دار و كین فتارگ ك،ین پندار شعار باب در -٢١٧

 يا عده كه است ييشعارها از يكي »كين كردار و كين گفتار ك،ين پندار« عبارت
 زرتشت به آنرا گاه و برند يم بكار خود يمذهب شعار عنوان به آنرا يتازگ به انيزرتشت از

 تنها نه شعار نيا كهيحال در. نامند يم زرتشت فرمان و اندرز آنرا اي و دارند يم منسوب
 بر يداللت يحت آن يظاهر يمعنا و شكل برخالف كه ندارد، او ميتعال و زرتشت با يارتباط
  .كند ينم زين گريكدي با انيآدم كين رفتار و يجهان نيا يزندگ

 زيمتما و مستقل اصطالح سه از خودساخته يبيترك و آزاد يا ترجمه شعار نيا
 دهيد يپهلو و يينواوستا متون در كه طالحاص سه نيا. است »هورشتَه« و »هوختَه« ،»هومتَه«

 از كه يتصورات و التيتخ يبرا و يزرتشت نيد در بهشت طبقه سه يبرا است ييها نام شده،
  .دارد وجود يمذهب اعتقادات آن در بهشت

 متن به ديبنگر( سگ توسط جسمش شدن پاره پاره از پس و مرگ از پس مرده روان
 ترجمه( هومته كه بهشت اول طبقه به ،»پل نوديچ« از رعبو از پس و) »خرد ينويم« يپهلو
 به يبهشت شربت جام كي با بالفاصله آنجا در و شود يم وارد دارد، نام) كين پندار به شده
 با و برجسته يها پستان با بايز يا زهيدوش سپس. گردد يم ييرايپذ او از »رئوغنَه هيزرم« نام

 فاتيتشر روند بيترت نيهم به و ديآ يم او استقبال به اه يدنينوش و ها يخوراك نيتر خوشمزه
  .ابدي يم ادامه آن گريد طبقات در يگريد اتيجزئ با يبهشت يها ييرايپذ و

 در. دارد وجود جهنم يبرا زين طبقه سه بهشت، طبقه سه با تضاد در و گريد طرف از
 اتيجزئ و دقت با يمجهن گانه سه طبقات نيا در ييرايپذ و استقبال مراحل ،يزرتشت متون
 ميمفاه و واژگان با ختهيآم يا اندازه به فاتيتوص و مراحل نيا. است شده داده شرح مفصل
  .است عاجز آنها انيب از زبان و قلم كه است آور چندش و وحشتناك و زشت

 پ،يليف و،ينيژ ؛1380تهران، سوم، چاپ خرد، ينويم احمد، ،يتفضل: به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا
 يبررس د،يمهش ،ييرفخرايم ؛1382 دوم چاپ تهران، آموزگار، ژاله قيتحق و ترجمه نامه، رافيداوار

 يها مدخل ليذ( ،1381 تهران، باستان، رانيا دانشنامه هاشم، ،يرض ؛1371 تهران، نسك، هادخت
  ).هورشته و هوخته و هومته
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  نگري هاي واقع رنج

  
  
  
  

  
ر استقالل و ىشیآزاداند عاقبت -٢١٨   یف

 مستقل و آزاد بخواهد يرانيا نابردبار و نظر تنگ ياجتماع يفضا در كه كس هر
 كس از واهمه بدون و يكس به دادن باج و يچاپلوس بدون را خود شهياند بخواهد و شدينديب
  .كند آماده ها يحرمت يب و دهايتهد و ها تهمت از يانواع يبرا را خود ديبا كند، انيب يگريد

  

ن گفت؟ اید از رچرا نب -٢١٩ ی مردم    های تار

  گفت؟ سخن مردم يخيتار يها رنج از دينبا چرا زد؟ حرف دينبا چرا
  

ر  دشواری بیان ر -٢٢٠ ی    های تار

  .گفت سخن يبشر يها رنج از توان ينم كه است نيا يبشر يها رنج از يكي
  

  دمیدن در شیپور بیداری -٢٢١

 يداريب پوريش در دنيدم بلكه ست،ين زدگان خواب يبرا خواندن ييالال محقق فهيوظ
  .شود آشفته) يآلودگ خواب و خواب ويد( »بوشاسپ« نيريش خواب اگر يحت. است

  

   تتر جوامع در رانی د سرکوب به لیمتا -٢٢٢

 اظهارنظر و انيب يآزاد با مقابله يبرا ريتحق و ديتهد و وحشت و رعب يفضا جاديا
 آن در خود امكان حد در افراد عموم بلكه است؛ نداشته حاكمان به اختصاص تنها گران،يد

 و افتهيرشدن نشده، تيترب جوامع از يا عده انيم در كه يا وهيش نيچن. هستند و اند بوده ميسه
 بشمار آن از يناش يها يماندگ عقب و دلي  ساده رواج ليدال از خود است، جيرا مانده عقب

  .رود يم
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ران صدای خردمندان -٢٢٣   و هوچی

. رسند يم نظر به شمارتر كم و دارند گرانيهوچ با اسيق در يتر آرام يصدا خردمندان
 حال نيع در و تر ميعظ بسا زانند،يخ يبرم ايدر دل در كه يبزرگ يها موج و ها نهنگ يآوا
  .هاست مانداب در آنان يشلوغكار و غوكان يآوا از تر آرام

  
ىن است که اقلیت خرد -٢٢۴   مند آنرا بپسندندم 

اطالع و  كم شخاصا زدن كف و دنيكش هورا كه نديبگو يسخن توانند يم ها يليخ
 يسخن مهم اما باشد، داشته همراه به آنرا از حاصل منافعنيز  و گران سلطه تابع و احساساتي

  .سنددپب آنرا شيآزاداند و خردمند تياقل كه است
  

ىن است که مردمان سمت -٢٢۵ دندکشی  م    بدان امید 

 و گفتارها از يهمبستگ و آرامش دوستدار و دهيكش ستم مردمان كه است مهم نيا
 خواهان، تيتمام حمالت و ها يتينارضا. ببندند ديام بدان و باشند داشته تيرضا تو يكردارها

 زين يخوشنود يجا كه ندارد يتياهم تنها نه يتيقوم و ينژاد طلبان يبرتر و ها ستيوناليناس
  .دارد

  
نت پژوهش هني -٢٢۶ ی آمیز دا   های تار

 را يخيتار يليتحل اي سخن كه هست هم متداول يحدود تا و شود يم دهيد گاه
 وجود نيتوه نام به يزيچ يخيتار يها پژوهش در كهيحال در. كنند يم قلمداد »زيآم نيتوه«

 جهينت در. دروغ اي و دارد وجود تيواقع اي. ستين ييها اتهام نيچن يبرا ييجا و ندارد
. كند مطرح را يا شبهه اي ادعا هرگونه يخيتار اسناد و منابع به استناد با تواند يم پژوهشگر

 در يعقل ليدال با اي بكشد شيپ را يپرسش يخيتار منابع به استناد بدون تواند يم نيهمچن
 معارض، منابع عرضه با توانند يم زين مخالفان. كند ديترد يمشهور باور  داشتن تيواقع

 به يمتك يها مقابله و ها واكنش. سازند مطرح را يمتقابل شبهه اي و دهند نشان آنرا ينادرست
 نشانه آنكه بر عالوه كنند، يم  قلمداد زيآم نيتوه را يليتحل اي سخن يا عده نكهيا و يابي نيتوه
. رود يم بشمار زين ييپاسخگو از يناتوان و يناآگاه نشانه است، ادعا آن ياحتمال تيحقان

 زيآم نيتوه ريتعاب انتساب با توأم اشخاص نيهم واكنش معموالً و اتفاقاً كه نجاستيا جالب
 و ها تيشخص سركوب يبرا است يابزار ها، واكنش نيا. است محقق و سندهينو به

  .شوند ينم ميتسل كه ييواقعگرا و منصف پژوهشگران
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  »زیر سؤال بردن« در باره اصطالح  -٢٢٧

. است »بردن سؤال ريز« افته،ي يريچشمگ رواج اواخر نيا در كه ياصطالحات از يكي
 داشتن روا ديترد و كردن سؤال ييگو كه شود يم يجار يا عده زبان بر چنان يگاه عبارت نيا
 شتريب يهنگام بخصوص سخن نيا. است جرائم و گناهان نيتر ينابخشودن از بودن پرسشگر و

 معادل را يشكاك و شود ينم دايپ منتقدان مستند ينقدها يبرا رخورد يپاسخ كه رود يم بكار
 ياشكال و راديا نيكمتر تنها نه ييادعا و سخن هر بردن سؤال ريز. دهند يم جلوه يهتاك با

 ييگرا واقع و خردمند شخص هر كه است ييكارها نيتر دهيپسند و نيتر ستهيشا از كه ندارد،
 چگونهيه يا عده كه است چگونه. دهد انجام نيراست يها تيواقع به يابيدست يبرا تواند يم

 يها يساز پنبه پهلوان و غلوها و ها دروغ اقسام و انواع پرداخت و ساخت در يتيمحدود
  همان بردن سؤال ريز و دنيكش چالش به آنگاه و شوند ينم قائل خود يبرا يخيتار

  شود؟ يم شمرده يشودننابخ و ميعظ يگناه و دارد راديا و بيع ها پنبه پهلوان
  

ه امروز با دوران باستان - ٢٢٨   مقا

 و زارنديب يخيتار اسناد بر يمتك يها يروشنگر از كه يكسان يها سفسطه از يكي
 دوران با توان ينم را امروز« كه است نيا دارند، يم تر خوش را خودساخته و بايز االتيخ

 يپاسخ در ندهيگو يدرماندگ از يناش يسخن نيچن كه است آشكار. »كرد سهيمقا باستان
. است يخيتار اول دست اسناد و ها گزارش با مواجهه در و گرا واقع لگرانيتحل به يمنطق
 آنها دست از توان ينم يبيترت چيه به و ندارد وجود آنها با معارض و ريمغا منابع كه ياسناد
  .افتي يخالص

 با را امروز باشد، خودشان نفع به چنانچه و محابا يب عده نيهم كه است يحال در نيا
 حقوق و بشر حقوق از اعم( يامروز دلپسند مفهوم هر يبرا و كنند يم سهيمقا باستان دوران
 سهيمقا به دست و تراشند يم باستان دوران يبرا يدلرباتر و مشابه نمونه) آنها جز و زنان

 رنگ« موالنا قول به و بايز التيتخ هيپا بر آن طرف كي البته كه ييها سهيمقا. زنند يم
 و انيآشور اتيجنا انيب هنگام به عده نيهم كه است يحال در نيا باز و .است »شغال كردن

 و كرد سهيمقا باستان دوران با توان ينم را امروز« كه رود يم ادشاني مغوالن و انياسكندر
 اتيجنا از يتيجنا كه افتند يم سخن نيا ادي يهنگام فقط و ،»است شده متفاوت ارهايمع

 كرده تفاوت انيهخامنش يبرا فقط ارهايمع ييگو. باشند دهيشن را انيهخامنش گريد و كورش
  .ستيباق خود قوت به گرانيد يبرا و

 يشناس جامعه بخصوص و يباستان مطالعات و خيتار دانش ياصل يكاربردها از يكي
 اگر. است ياندوز تجربه و يآموز عبرت منظور به گذشته دوران با امروز سهيمقا ،يباستان
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 درد و ازين نيكدام به و ديآ يم يكار چه به خيتار اصوالً پس نباشد، يا سهيمقا نيچن امكان
 منصفانه و آگاهانه توان يم تنها نه را امروز يدادهايرو رساند؟ يم درمان و ياري امروز انسان

 يا پژوهنده و گر ليلتح هر يهيبد فهيوظ نيا كه كرد، سهيمقا گذشته عيوقا با انهيگرا واقع و
 دهد يم نشان يا سهيمقا نيچن. كند گران سلطه سلطه ابزار به ليتبد را خيتار نخواهد كه است
 گذشته روزگاران يدادهايرو شونده تكرار چرخه ياديز حد تا معاصر يدادهايرو كه

 ينياديبن تفاوت باستان دوران در انسان يها رنج و گران سلطه رفتار كه دهد يم نشان. هستند
 يكش بهره يها وهيش كه دهد يم نشان. ندارد امروز انسان يها رنج و جهان گران سلطه رفتار با
  .است امروز جهان قدرتمندان ياستعمار يها وهيش از يمشابه و كهن نسخه روز،يد

 يها تفاوت امروز و روزيد گران سلطه نيب كه دهد يم نشان يخيتار يها داده سهيمقا
 خود قدرت بسط يبرا انيگشا جهان و گران سلطه مثال، يبرا. شود ينم دهيد يماهو و نياديبن
 به زين خشونت هيتوج. دارند »خشونت هيتوج« به ازين آن تبع به و »خشونت« به ازين
 و كورش منشور در توان يم را يخشونت هيتوج نيچن بارز نمونه. دارد ازين »يدئولوژيا«

 تا اسكندر، به ارسطو يها اندرزنامه تا را آنها رد و ديد وشيدار ياهورامزداپرست هاتيتوج
 تا و تاتار، و مغول نيقوان تا بابكان، رياردش و ريكرت موبد يزرتشت ينيد هاتيتوج

  .كرد دنبال آنان سميفاش بر يمبتن يها يياگرايآر و يناز حزب يستيوناليناس يها مرامنامه
  

  ستیزی نیست این کورش -٢٢٩

 يزيست كورش هستند، يخيتار اسناد به يمتك كه كورش باره در ييها تيواقع انيب
  .است يپرست خرافه ديجد موج با مقابله و يپرداز دروغ برابر در يروشنگر بلكه ست؛ين

  

ار تار -٢٣٠ ار دروغ است و نه ان   این ان

 ستين خيتار آنان يها دروغ. خيتار انكار نه و پرستان است كورش يها دروغ انكار نيا
 مقدسات يها هيپا كردن سست نيا. دنكن وانمود خيتار با معادل را آنها توانست دناهنخو و
اش  جلوه و منزه مقدس كههمچون كورش  يموهومات آن بر است ينور پرتو بلكه ست،ين

 به اركانش ينقد نيكمتر به كه است هيپا يب و سست چنان نما مقدس موهوماتاين . اند داده
  .پاشد يم وفر هم از و افتد يم لرزه

  

ش -٢٣١   شاه دعای خري دار

 بيمعا فقط و ام نوشتهن يزيچ انيهخامنش و كورش محاسن ازدر اينجا  اينكه چرا
 يدستاوردها از سال ستيبنزديك به  اوالً كه ام، از آن روست بازگو كرده را آنان
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 كه است يهيبد و است »يبشر يها رنج« مجموعهاين  نام نكهيا دوم. ام نوشته انيهخامنش
. آورد يبشر يها رنج عنوان و موضوع ريز توان ينم را پادشاهان ياحتمال كين خصال
 زين خود كه -انسان يها رنج خيتار به ما دهيكش ستم مملكت در هنوز كه است آور شگفت

  . شود يم داده تياهم پادشاهان به شده داده نسبت يها دروغ از كمتر -ميهست آن از يبخش
 او بلكه. ستندين »پادشاهان بيمعا« وشيدار نظر از دستكم ها نوشته نيا گريد طرف از

هايش دروغ پنداشته  و خواسته است كه گفته كرده ادي آنها از ستونيب بهيكت در افتخار با
كنندگان اعمال از نظر خود  جيترو يبرا بهيكت همان چهارم ستون راو همچنين د. نشوند

 ردهـك ريخ يدعا اري اهورامزدا انجام شده،ـيه خواست و ـه همگي بـافتخارآميزش ك
 خواهد برخوردار و مند بهره شاه وشيدار ريخ يدعا از زين نگارنده ب،يترت نيا به پس. تـاس
  .شد

  

  چماقداران مدافع آزادی بیان -٢٣٢

  .اند بوده انيب يآزاد انيمدع اند، كرده دنبالمان چماق با كه يكسان جمله از
  

ی مردمپرستان و آ کورش -٢٣٣   سیب به مهبست

خواهانه،  هاي تماميترفتار ليدل به را پرستان كورشآرياانگاران و  يها تيفعال نديبرآ
 رانيا ضرر به ،يتيقوم يها يپراكن نفرت زين و ،يخيتار اسناد گسترده جعل ،تجاوزگرانه يخو
  .دانم يم مردم يهمبستگ و رانيا فرهنگ و

  

ری برای تعمق در خلوت تنھ -٢٣۴   اییتلن

 و انكاركننده مواضع يبشر يها رنج مطالب سلسله برابر در كه يكسان دارم نانياطم
 خردورزانه يپاسخ دنبال به خود وجدان يبرا و خود ييتنها خلوت در رند،يگ يم ياحساسات

  .گردند يم
  

  امروز گران سلطه پو پرده و مردم ی  تار یها هیمو -٢٣۵

 و انيگشا جهان و گران سلطه ساله هزاران يها لمظ و را يبشر يها رنج كه آنم نه من
 يمايس از سازان خيتار دست در دست و رميبگ دهيناد آن و نيا نديخوشا يبرا را متجاوزان

 از. بسازم يمردم يا چهره موريت و وشيدار و كورش و زيچنگ امثال نيآفر خشونت سراسر
 يبرا باشد يكوشش تا گفت نسخ بلند يصدا و صراحت با ديبا يم انسان يخيتار يها رنج

  زمان در يخيتار عيفجا تكرار از يريجلوگ يبرا يتالش و دهيكش رنج يها انسان با  يهمدرد
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 خيتار اعماق از كه دهيكش ستم مردم يها هيمو يصدا تا آورد فراهم يفرصت دينبا. ندهيآ و حال
 و سكوت پرده و شود فراموش امروز گران سلطه و سوداگران دست به رسد، يم گوش به

  .فردا فرزندان به و روزيد اكانين به است يظلم نيا. افتد آنان بر يفراموش
  

ر ىم -٢٣۶ ه ف   کىن درست است جسور باش در بیان آ

 كه آنچه. نهراس ها طعنه از و است درست يكن يم فكر كه آنچه انيب در باش جسور
  .يروشنگر راه در است يبزرگ سد دارند، باور بدان نيتلق و عادت به عموم

  
  چنی و جز این نیسمت -٢٣٧

 يبرا زنم ينم تلنگر شدن، دهيشن يبرا كشم ينم اديفر ،يروزيپ يبرا كنم ينم مبارزه
. شوم ميتسل توانم ينم باشم، ساكت توانم ينم فقط. ستين زيچ چيه رييتغ يبرا تالشم ،يداريب

  .باشم نيا جز توانم ينم و نميچن
  

ىت -٢٣٨ ل آین به آرمان مهز ىت    و خوش

 را نيريش ييالال آلود خواب يها آدم و دارند ازين آلود خواب يها آدم به گران سلطه
 دهم يم حيترج ها يدشوار همه رغم به اما. آور عذاب را روشن چراغ و دارند يم دوست
 و بخوانم ها توده قيتحم يبرا نيدلنش يها ييالال نكهيا تا فروزميب آور رنج و پرتوافشان يچراغ
 نسل يبرا خودم يخيتار يها يآگاه حد در كه است يآرمان نيا. كنم هموار را گران سلطه راه
 همه زيمهرآم يستيهمز و يگر سلطه طرد و يآباد و يآزاد ديشا كه ينسل. دهم يم انجام ندهيآ

  .بخواهد را ها انسان
  

  نيزم مشرق مردمان زیان  دل و از کمان نيرن  -٢٣٩

 عرب و لر و كرد و ازبك و كيتاج و ترك و فارس. ام يرانيا ام، يكاش ،ام يشرق من
 شكل را ما و مرا يفرهنگ و يخيتار تيهو هم با نهايا همه. بلوچم و لكيگ و پشتون و

 مينخواه دهيناد و كرد مينخواه يگريد آن يفدا را يتيهو عناصر نيا از يبخش چيه و اند داده
 هم با. ميا بوده كيشر هم با ها يشاد و ها غم در واحد، يركيپ چونان هم، با همه ما. گرفت
 ياعضا چونان هم با. ميا داده سر سوگ و ميا ستهيگر هم با و م،يا داده سر سرود و ميا دهيخند

 ك،ينزد و دور يها گذشته در. ميا داشته زين اختالف زيمهرآم و بزرگ خانواده كي
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 و را ما خانمان) و تيمور زيچنگكندر و اس و كورش همچون( انيگشا جهان و تجاوزگران
 در. بردند را اش بهره خود و انداختند هم جان به را ما سپردند، داديب دست به را ما يهست
 و افكنانه نفاق يِتيقوم يدعاو طرح باهاي استعماري  و رسانه استعمارگران زين حاضر عصر

 دهيتن هم در يها رشته ن،ينو يشگردها با اند خواسته هم باز انهيگرا يمل و نژادپرستانه
 گريكدي جان به و كنند ميتقس متخاصم و متضاد يها دسته به را ما كهنسال و بزرگ خانواده

  . شوند مند بهره منافعش از خود و ندازنديب
 و لكيگ و پشتون و عرب و لر و كرد و ازبك و كيتاج و ترك و فارس من

 يفرهنگ تيهو و شده بيترك گريكدي در چنان ام ينييآ و يزبان و يليفام يها قرابت. بلوچم
و  بايز و بزرگ كمان نيرنگ كي يها رنگ هم، كنار در و هم با همه كه اند ساخته يا گانهي

 هاي اين گلستان و همة ة گلهم ما. اند داده شكل راهاي متنوع يك گلستان بزرگ  گل
 از. ميخواه يم هم با را گريكدي آغوش در غنوده و زيانگ دل كمان نيرنگ نيا يها رنگ
 كپارچهي جامعه و شوند متولد يا تازه فرزندان ديشا ما يفرهنگ تنوع و ها رنگ

 از. روند ينم نيب از و شوند ينم فيتضع چكداميه اما دهند، ليتشك را يتر رنگارنگ
 و محبت و مهر با. ستيز ميخواه هم با دور يها ندهيآ تا و ميا ستهيز هم با دور يها گذشته

  .ما يشگيهم ينگگاي
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  1پيوست 
  ييايآر نژاد

  نژادپرستانه هينظر كي گسترش و شيدايپ يچگونگ يبررس
   
  درآمد

 ،يشناس باستان متعدد شواهد با تا دميكوش »انييايآر يها مهاجرت« كتاب در و شيپ ها سال
 انييايآر مهاجرت هيفرض رد در يليدال كهن، متون و يشناس اسطوره زين و يشناس نيزم باستان

 از شيب كه باورم نيا بر موجود شواهد مجموعه به توجه با و اكنون اما. كنم ارائه رانيا به
 نژاد« اصطالح شود داده نشان تا تاس الزم راند، سخن يا هيفرض نيچن رد در باشد الزم آنكه

 و نژادپرستانه مقاصد به و يالديم نوزدهم سده يها انهيم در و اروپا در) Aryan race( »ييايآر
 نكهيا با. گرفت انجام يا گسترده غاتيتبل آن يرو بر و شد وضع ياستعمار يها يريگ بهره
 دست آن از جهان دانشمندان و وپاار و ديرس انيپا به ستميب سده يها انهيم در هينظر نيا عمر

 عوام انيم در اما ،)كايتانيبر دانشنامه در Aryan مدخل به ديبنگر نمونه يبرا( برداشتند
 سوءاستفاده مورد و شده داشته نگاه زنده ياستعمار مقاصد يبرا و يشرق يكشورها
 آن طبل بر و دانستن ييايآر روز كي: رديگ يم قرار افكنان نفاق و ياستعمار يها قدرت

 دانند يم خود صالح به گران سلطه. دنيدم آن پوريش در و ندانستن ييايآر گريد روز و دنيكوب
 نيا و ندانند ييايآر را خود گريد يبخش و بدانند ييايآر را خود مردم از يبخش همواره كه

  .باشد داشته تداوم تعارض
  ييهندواروپا آن، ساسا بر كه رديگ يم سرچشمه يا هيفرض از ييايآر نژاد مفهوم

 نژاد از يا مجموعه ريز اي و بوده زيمتما نژاد كي حاضر، عصر تا آنان فرزندان و ياصل زبانانِ
) Aryanism( »ييگرا ييايآر« عنوان با ،ييايآر نژاد وجود به اعتقاد 1.باشند يم يقفقاز بزرگتر

  .گردد يم ريتعب زين
 كي يسادگ به خود شيدايپ زمان رد ييايآر اصطالح و هينظر كه است يحال در نيا
 كي بصورت اصطالح نيا بعدها اما بود، يتيقوم/ ينژاد مفهوم فاقد و يشناخت زبان مفهوم

                                                 
1 Mish, Frederic C. (1994), Editor in Chief Webster’s Tenth New Collegiate Dictionary 

Springfield, Massachusetts; Merriam-Webster, See original definition (definition #1) 
of “Aryan” in English, p. 66. 
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 قرار گرانه سلطه و ياستعمار اهداف و ها انگاره در ينژادپرست حس كيتحر يبرا يدئولوژيا
 و) تر نييپا به ديبنگر( دش استفاده ها ينئوناز و ها يناز ديعقا در ژهيو به اصطالح نيا. گرفت

 و ييايآر ديسف نژاد يبرتر به معتقدان مانند يگريد يها گروه انيم در زين شكل نيهم به
 كره به دبران ستاره از پاك نژاد نيا بودند معتقد كه هيخف و يبيغ علوم رويپ يها ياصوفيآر
  .دش گرفته بكار شود، اصالح كيژنت يمهندس با آنان نسل ديبا و آمده نيزم

 از اعم انه،يم و باستان يرانيا متون از كيچيه در آن، معادل اي »ييايآر نژاد« عبارت
. است نرفته بكار يفارس اتيادب متون زين و يمانو ،يسغد ،يپهلو باستان، يفارس ،يياوستا متون
 ،يخيتار متون يتمام و يفردوس شاهنامه در »ييايآر« و »ايآر« كلمه يحت ن،يا بر افزون

 تا( داشت ينيع يتيواقع مفهوم نيا چنانكه. است ناشناخته و مهجور يفارس يادب و يا اسطوره
 و بود يم موجود متون نيا در آن از ينشان و رد ستيبا يم ،)دهند يم بها بدان امروزه كه يحد
) يداستان شكل به يحت( شيخو يخيتار خاطره حفظ به كه يمردمان انيم در اندازه نيا تا
 آنكه بدون كه است يمفهوم ييايآر نژاد اصطالح. بود ينم ناشناخته و متروك ند،ا بوده بنديپا
 شد وضع گذشته سال 150 در و اروپا در باشند، داشته ينقش آن ساخت در انيهند اي انيرانيا
 نيا. كردند يقربان و دنديكش ريزنج به را انيهند و انيرانيا جمله از و را انسان آن نام به و

 كشتار و انسان رنج موجبات سميناز و سميفاش با يستيهمز و بيترك در بارها كه است ينام
  .است داشته همراه به را جهان قاره چهار هر در بشر نوع يجمع دسته

 داشته توجه گذشته از شيب نيزم مشرق دهيكش ستم جوامع مردمان كه است ستهيشا
 انيم در) »رانيا« ينعي آن يامروز شكل همچون( »ييايآر/ ايآر« اصطالح كه باشند

 ميمفاه بر داللت و داشته ييايجغراف و يفرهنگ يمفهوم باستان يها تيمدن و ها فرهنگ
 يها كيتحر قبال در يعموم افكار شخندير و يتوجه يب و سكوت. است كرده ينم ينژاد

 يبرا ار يهمبستگ و يستيهمز با توأم يا ندهيآ تواند يم يستيوناليناس و نژادپرستانه و ياستعمار
  .اورديب ارمغان به ندهيآ نسل يبرا و همگان

  
  شنا آریایی و زبان

 گونه نيتر يباستان عنوان به يرانيهندوا يها زبان اجداد ،يالديم هجدهم قرن در
 مردمان يمعرف يبرا تنها نه ييايآر واژه ن،يا بنابر. شد يم شناخته ييهندواروپا يها زبان

 ها، يوناني شامل ييهندواروپا يها زبان يبوم متكلمانِ تمام يمعرف يبرا بلكه ،يرانيهندوا
 شد مطرح نيچن سپس. شد رفتهيپذ كردند، يم صحبت نيالت زبان به كه يكسان زين و ها يآلمان
 نكهيا البته. دارند تعلق گروه همان به زين اسالوها و ها ييايآلبان ، ها سلت ها، ييكايآمر كه
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 به باستان مردم كه( نينخست ييهندواروپا زبان بنام مشترك شهير كي يدارا ها زبان نيا تمام
 »ييايآر« اصطالح هياول كاربرد. بود ديترد محل و بحث مورد باشند،) كردند يم صحبت آن
   2.بود »هياول زبانان ييهندواروپا« به اشاره يبرا منحصراً ستميب قرن لياوا و نوزدهم قرن در

 از زبان كي يبرتر كه بودند گمان نيا بر هنوز نشناسا زبان يالديم نوزدهم سده در
 يخالص دودمان و تبار از زبان آن كه پنداشتند يم و گردد يم مشخص آن قدمت يرو

 كتهيپ آدولف يسييسو شناس زبان ،يوناني يالفبا قدمت رغم به آن از پس. است برخوردار
)Adolphe Pictet (زبان نيتر يميقد تيسنسكر زبان كه فرض نيا اساس بر 1837 سال در 

 »رهيا« يعني رلنديا رهيجز يرلنديا نام كه يمردود هينظر به توجه با زين و است ييهندواروپا
)Éire (ها واژه يشناس شهير علم نظر از را )( »ييايآر« واژه با) يمولوژياتAryan (ونديپ در 
 ييهندواروپا ياه زبان خانواده همه يبرا را »ييايآر« اصطالح يريبكارگ دهيا دانست، يم

) William Jones( جونز اميليو يالديم هجدهم سده اواخر در و او از شيپ. كرد وضع
 با زبان دو نيا يشاونديخو متوجه ت،يسنسكر و يفارس زبان با آشنا و يسيانگل شناس زبان

  .بود كرده ييشناسا را آنها انيم رابطه و بود شده يياروپا يها زبان با زين و گريكدي
 بر يمبن خود كردن متقاعد يبرا يتالش در يياروپا وقت يكتاتورهايد اساس، نيا بر

 و رانيا پاكستان، هند، شامل يامروز يتيسنسكر مردمان نسل از زين كشورشان مردم نكهيا
 شلگل شيفردر توسط 1808 سال در كار نيا اساس. دندينام ييايآر را خود هستند؛ افغانستان

)Friedrich Schlegel (يها زبان نهيزم در يا برجسته محقق كه شلگل. ديگرد يگذار هياپ 
 به honor( آنر واژه يآلمان شكل به را يرانيهندوا يها واژه يا هينظر در بود، ييهندواروپا

 يها نام به زين و) PIE: اختصار به( نيآغاز ييهندواروپا زبان در) »نجابت/ شرف« يمعنا
 يآلمان يجنگجو نام مانند -بودند) - ario( ويرآ واژه يدارا كه تر يميقد يآلمان

 ارتباط يِورا كه نهاد اديبن را هيفرض نيا شلگل. كرد مرتبط - )Ariovistus( »ستوسيوويآر«
 مردمان كه است ياصطالح واژه نيا قتيحق در ،يرانيهندوا يها زبان به) - Arya( ايآر واژه

 »فيشر/ بينج مردمان« يمعنا به يمفهوم و اند دهينام يم آن به را خود ييهندواروپا
)Honorable people (3.دارد قرار ديترد مورد همچنان آن صحت كه يا هيفرض. دارد  

  

                                                 
2 Widney, Joseph P. (1907), Race Life of the Aryan Peoples, New York: Funk & 

Wagnalls; Mish, Frederic C. (1994), Editor in Chief Webster’s Tenth New Collegiate 
Dictionary Springfield, Massachuetts; Merriam-Webster, p. 66. 

3 Watkins, Calvert (2000), “Aryan”, American Heritage Dictionary of the English 
Language (4th ed.), New York: Houghton Mifflin. 



  هاي بشري رنج

140 
 

  آریایی و نژادپرسىت

 يعلم ينژادپرست بصورت يا عده توسط يستيز يشناس انسان يالديم نوزدهم قرن در
 Caucasian or Europid( يقفقاز نژاد يها رشاخهيز از يكي عنوان به ييايآر نژاد و شد ظاهر

race (اكانين كه شد يم يزبانان ييهندواروپا همه شامل آنان نظر از نژاد نيا. ديگرد فيتعر 
 و،يمالد النكا،يسر هند، شمال در انهيم يها سده از پس و بودند هياول يها ييهندواروپا آنان

 ه،يروس ا،يآس اروپا، د،هن يشرق شمال و شرق نپال، بنگالدش، مهاراشترا، گُجرات، پاكستان،
 ا،ياسترال ،يجنوب يقايآفر ن،يالت يكايآمر جنوب كبِك، كا،يآمر زبان يسيانگل بخش

  4.دنديگز يسكن كستانيتاج و افغانستان ران،يا ارمنستان، لند،يوزين
 نام با يكتاب در) Arthur de Gobineau( نويگوب دو آرتور ،يالديم 1850 دهه در

 ييهندواروپا تمدن همان »انيآر« كه كرد استدالل »يانسان ينژادها ينابرابر بر يادداشتي«
 تنها كه كرد دايپ اعتقاد نويگوب بعدها. اند رانده سخن آن از شناسان زبان كه است يخيتار شيپ

 ينژاد نيب ازدواج از نژادها هيبق و است داشته وجود اهيس و زرد د،يسف شامل ياصل نژاد سه
 هرج سبب ينژاد نيب ازدواج كه كرد  ادعا يحت او. اند آمده وجود به) ديسف افراد با ژهيو به(
 كه بودند برتر نژاد اروپا شمال يها ييايآر نو،يگوب نظر طبق بر. است شده نژادها در مرج و

 اياسپان شامل( اروپا جنوب مردمان او نظر از. اند مانده يباق خالص ينژاد لحاظ از كامل بطور
 با كامالً ،يمركز يايآس و هند ران،يا انه،يخاورم قا،يآفر شمال اروپا، قشر ،)فرانسه جنوب و

 گر،يد عبارت به. هستند تر نييپا مراتب به يارزش يدارا و اند شده ختهيآم ييايآر ريغ ينژادها
 به بنا آنان از دسته هر و است جيرا ينژاد خلوص زانيم سر بر ييزهايست زين اانگارانيآر انيم

  .داند ينم خالص خون يدارا را يگريد آن خود، عمناف و مصالح
 كه كردند استدالل شناسان انسان و شناسان زبان از يتعداد ،يالديم 1880 دهه در
 بود آن موضوع نيا طرح از هدف. است بوده اروپا شمال از ييجا در ييايآر اقوام خاستگاه

 يمعرف اروپا در را) Hinduism( هندو نييآ و) Vedas( وداها هياول منشاء ميمستق ريغ بطور كه
  .بود ينژادپرست نشانه هم و جهل نشانه هم آشكارا كه ييادعا كنند؛

 هياول منشاء كه دهيا نيا) Karl Penka( پنكا كارل نام به شناس زبان كي آنكه از پس
 اروپا شمال در يخاص منطقه كرد، مطرح را است بوده يناوياسكاند رهيجز شبه ييايآر اقوام

 با ديبا انييايآر كه بود معتقد نيهمچن او. شد گرفته نظر در انييايآر هياول خاستگاه وانعن به
 زيمتما و شده شناخته يآب چشمان و بور يموها يعني اروپا شمال مردمان يِظاهر يها يژگيو

                                                 
4 Rand McNally’s World Atlas, International Edition (1944), Chicago; Rand McNally 

Map: “Races of Mankind”, pp. 278-279. 



  هاي بشري رنج

141 
  

 Thomas Henry( يهاكسل يهنر توماس مشهور شناس ستيز توسط هينظر نيا. گردند

Huxley (يزانتوكرُ« واژه يهاكسل و شد اقعو دييتأ مورد« )Xanthochroi (دنينام يبرا را 
 مردمان يبرا) Melanochroi( »يمالنوكرُ« واژه از مقابل در يو كرد، ابداع اروپا دپوستانيسف
  5.كرد استفاده ترانهيمد منطقه تر رهيت

 نينخست عنوان به ا،يتانيبر ملكه مشاور و شناس زبان) Max Müller( مولر ماكس
 در او. شود يم شناخته كند، يم صحبت نژاد كي عنوان به ييايآر واژه از كه يا سندهينو

 واژه ،6يالديم 1861 سال در) Science of Language( »زبان علم« عنوان با يدرس سيتدر
 كي« يمعنا صرفاً »نژاد« اصطالح زمان، آن در اما. كرد يمعرف »نژاد كي« بصورت را ييايآر

  .داشت را »مردم اي ليقبا از گروه
 نژاد نيا كه شد برداشت نيچن ييايآر نژاد مورد در مولر ماكس سخنان از كهيهنگام

 او منظور كه كرد حيتصر فوراً او است، يشناس ستيز لحاظ از زيمتما يانسان رگروهيز كي
 كه است خطرناك اريبس نيا كه كرد يپافشار يو. است بوده دودمان كي از يبخش يبسادگ
 نادرست اريبس نيا كه كنم تكرار ديبا من«: گردد مخلوط يشناس انسان با يشناس زبان علم

/ ها دهيكش جمجمه زبانِ دستور سرآغاز عنوان به ييايآر) نژاد( خون درباره كه است
 را روش نيا با خود مخالفت او 7.»شود صحبت) Dolichocephalic Grammar( ها يكوسفاليدول
 Biographies( »اهايآر نيسرزم و ها واژه نامه يزندگ« عنوان تحت يا مقاله در 1888 سال در

of words and the home of the Aryas (8.كرد مطرح  
 نويگوب دو آرتور يكارها ريتأث و ينژاد يشناس انسان گسترش مسئول مولر حال نيا با

 يبرتر شاخه انييهندواروپا شد يمدع كه بود يكس نويگوب دو آرتور شد، گفته چنانكه. بود
 يفرانسو شناس انسان مانند يبعد سندگانينو از يتعداد. كنند يم يندگينما را يانسان نژاد از

) L’Aryen( »ييايآر« عنوان تحت  كتابش در) Georges Vacher de Lapouge( لپوژ دو واشر
 شاخص از استفاده با و يشناس ستيز يها يژگيو لهيبوس تواند يم برتر شاخه نيا كه كرد ادعا

                                                 
5 Huxley, Thomas (1890), The Aryan Question and Pre-Historic Man, Nineteenth 

Century (XI/1890). 
6 Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi mediterranee: aspetti del dibattito 

sulle razze europee (1870-1914)”, in Cromohs, (Italian). 
7 Speech before the University of Stassbourg, 1872, Chaudhuri, Nirad, Scholar 

Extraordinary: The Life of Professor the Rt. Hon; Max Muller, Freidrich (1974), 
Chatto and Windus, p. 313. 

8 Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi mediterranee: aspetti del dibattito 
sulle razze europee (1870-1914)”, in Cromohs, (Italian). 
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 لپوژ باره در( شود شناخته گريد يها شاخص اي) Cephalic index( سر شكل سنجش اي جمجمه
 كرد ادعا نيهمچن او) . سميناز يهودستزي و ييايآر بخش و تر نييپا به ديبنگر نيهمچن
 اروپا شمال در ييها يژگيو نيچن با و دارند »دهيكش يها جمجمه و بور يمو« كه يانيياروپا

/ كوتاه جمجمه« يها انسان بر اند دهيگرد مقدر كه هستند يرهبران يعيطب بطور شوند، يم دهيد
  9.كنند حكومت) Brachiocephalic Peoples( »يوسفاليبراك

 يشناس زبان ييمبنا اصل در يحام و يسام ،ييايآر نژاد سه به يقفقاز نژاد يبند ميتقس
 سه به يقفقاز نژاد ،يستيز يشناس انسان اساس بر. نبود يستيز يشناس انسان اساس بر و داشت
 بر كه ييايآر نژاد بعدها اما. شد يم يبند ميتقس يا ترانهيمد و يآلپ ،)ژرمن( كينورد نژاد
 نژاد به شناسان زبان و شناسان باستان از يبرخ نيب در بود، يشناس زبان يبند ميتقس يمبنا
  .شد يتلق كساني و ديگرد كينزد اريبس داشت،) يظاهر( يكيزيف ييمبنا كه كينورد

 بود نيا بر جيرا باور قرن، نيا انهيم در. شد يجد اريبس نوزدهم قرن يط در ادعا نيا
 در اما است؛ بوده يامروز هيروس در استپ يغرب جنوب مناطق ،ييايآر نژاد خاستگاه كه

 كه يگريد هينظر واسطه به ها، ييايآر خاستگاه با ارتباط در استپ هينظر نوزدهم قرن اواخر
 اي و بوده يناوياسكاند اي) Ancient Germany( باستان ژرمن در ييايآر اقوام منشاء بود يمدع

  .شد دهيكش چالش به اند، دهيگرد حفظ مذكور مناطق در ييايآر ياصل قوم حداقل
 شناس زبان توسط ژهيبو يالديم 1902 سال در ييايآر زبان داشتن يژرمن منشاء يتئور

 كه كرد ادعا او. شد داده بسط) Gustaf Kossinna( نايكاس گوستاو يلمانآ شناس باستان و
 ينوسنگ عصر در 10»شكل يطناب ظروف فرهنگ« به متعلق مردم همان هياول يها ييهندواروپا

 در هم يعيوس شكل به ستميب قرن لياوا در دهيعق نيا. اند بوده) Neolithic Germany( آلمان
 با يموضوع بصورت 1939 سال در و 11ديگرد جيرا عوام نيب در هم و اروپا يفكر محافل
 نوشته »اروپا ينژادها« كتاب در) Corded-Nordics( »شكل يطناب يها ژرمن« عنوان
   .افتي بازتاب) Carleton S. Coon(  كون ونزياست كارلتون ييكايآمر شناس انسان

                                                 
9 Vacher de Lapouge (trans Clossen, C), Georges (1899). “Old and New Aspects of the 

Aryan Question”. The American Journal of Sociology 5 (3): pp. 329-346. 
 يشناس باستان متعدد يها افق از يكي) Corded Ware culture( شكل يطناب ظروف فرهنگ 10

 در و افتي گسترش و رشد مس عصر در شد، آغاز ينوسنگ عصر اواخر در كه اروپاست
 از يبرخ به پژوهشگران از يا عده لهيبوس فرهنگ نيا. ديرس خود اوج به مفرغ عصر لياوا

 .شد يم داده ارتباط ييهندواروپا خانواده يها زبان
11 Arvidsson, Stefan (2006). Aryan Idols: University of Chicago Press, p. 143. 



  هاي بشري رنج

143 
  

 آلمان، در. نندبز اعتراض به دست گريد شناسان انسان تا شد موجب ييادعاها نيچن
 با ارتباط در را يا مطالعه) Rudolf Virchow( رخويف رادولف نام به يمورخ و پزشك
 در 1885 سال در او شد سبب مطالعه نيا كه كرد آغاز) Craniometry( يسنج جمجمه
 به) Nordic mysticism( »كينورد شهود« موضوع از كارلسروهه در يشناس انسان كنگره
) Josef Kollmann( كلمن جوزف نام با او همكاران از يكي كنگره همان در. كند انتقاد شدت
 باشند يياياسپان و يفرانسو ،يآلمان ،يسيانگل نكهيا از نظر صرف اروپا، مردم كه كرد عنوان

 يشناس جمجمه جينتا« كه كرد فاش او بعالوه. دارند تعلق »مختلف ينژادها از يبيترك به«
 نژادها ريسا به نسبت يياروپا نژاد آن اي نيا يبرتر به مربوط هينظر گونه هر خالف
  12.»است

 استوارت وستونيه. زد جرقه را يعموم يا مجادله مناقشه، نيا در رخويف مشاركت
 نژاد يبرتر از يقو كننده تيحما كي ،)نوشت ميخواه اش باره در ادامه در كه( چمبرلن

. كرد حمله كلمن جوزف توسط شده مطرح يعموم يها مناقشه اتيجزئ به كه بود ييايآر
 در ژهيبو سندگانينو از يبرخ اما بود، كرده دايپ يعموم جنبه »ييايآر نژاد« هينظر اگرچه
 Otto( شرادر اتو به توان يم خاص بطور انيم نيا در. كردند دفاع رخويف نظرات از آلمان

Schrader (نگيجر فون رادولف ،يآلمان مورخ و شناس زبان )Rudolph von Jhering (
 شناس مردم و يعيطب خيتار متخصص) Robert Hartmann( هارتمن رابرت و ،يآلمان حقوقدان

 مفهوم يريبكارگ كه كرد شنهاديپ بود، زين نژادشناس كي كه هارتمن. كرد اشاره يآلمان
   13.گردد ممنوع يشناس انسان در »ييايآر«

 ينژاد يزندگ« عنوان با ،يداليم 1907 سال پرفروش كتاب كا،يآمر متحده االتيا در
 Joseph( يدنيو يپمرُ جوزف نام به ييكايآمر شيكش و پزشك كي نوشته »ييايآر مردمان

Pomeroy Widney  (واژه كه كند تيتقو كايآمر مردم يعموم اذهان در را دهيعق نيا توانست 
 به و است انييهندواروپا يتمام تيهو شناخت يبرا يمناسب اصطالح »ييايآر«
 European( يياروپا يها ييكايآمر همان اي) Aryan Americans( »ييايآر يها ييكايآمر«

American (االصل يياروپا آنان اكانين كه هستند متحده االتيا شهروندان از بخش آن كه 

                                                 
12 Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi mediterranee: aspetti del dibattito 

sulle razze europee (1870-1914)”, in Cromohs, (Italian). 
13 Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi mediterranee: aspetti del dibattito 

sulle razze europee (1870-1914)”, in Cromohs, (Italian). 
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 به را 15كايآمر يامپراتور يريگ شكل بر يمبن 14متصور ريتقد كه است شده مقدر باشند، يم
   .برسانند انجام

 هرمان نام به يآلمان شناس زبان كي اروپا، ستميب قرن لياوا در يعني هنگام، همان در
 Die( »يهندوآلمان« كتاب در و يالديم 1905 سال در) Hermann Hirt( هرت

Indogermanen (باشد، داشته وجود يپرسش يجا نكهيا بدون كه كرد اعالم نانياطم با 
 رهيت« نيهمچن او. است بوده ييهندواروپا يها نزبا هياول خاستگاه آلمان شمال يها جلگه

 هرمان. كرد مرتبط معاصر »خالص« يها ييهندواروپا ياصل تيجمع به را) Blond type( »بور
) Arier( »ها ييايآر« نه و) Indogermanen( »ها يهندوآلمان« اصطالح از وستهيپ بصورت هرت

 انييهندواروپا تيهو ييبازشناسا اقعو در. كرد يم استفاده انييهندواروپا به ارجاع يبرا
) باالتر به ديبنگر( »شكل يطناب ظروف فرهنگ« به موسوم آلمان شمال در يتمدن لهيبوس
 نايكاس گوستاو ابتدا را هينظر نيا شد، گفته نيا از شيپ چنانكه. كرد تيتقو را يموضع نيچن

 Vere( لديچا وردونگ نكهيا تا كرد دايپ ياديز تيمقبول يبعد دهه دو يط و كرد مطرح

Gordon Childe (انييايآر« كتاب در و 1929 سال در يياياسترال مشهور شناس باستان - 
 تهران، ،يفرامرز يمحمدتق از يفارس ترجمه( »ييهندواروپا مردمان خاستگاه بر يا مطالعه
 نزبا كي داشتن ستهيشا را آنان اروپا شمال مردمان يكيزيف يبرتر«: كه گرفت جهينت) 1386
 كرد، تأسف اظهار يا هينظر نيچن انيب از بعدها لديچا گوردون هرچند. »است كرده زين برتر
 محافل در يمل غرور بر يمبتن يموضوع به ليتبد برتر زبان كي از بودن برخوردار تصور اما

  .شد آلمان كرده ليتحص
 از يكي .داشت رواج يالديم ستميب و نوزدهم يها قرن در كماكان اصطالح نيا اربردك

 يدورنما« كتاب دهد، يم نشان 1920 سال در را ياصطالح نيچن كاربرد كه ييها مثال

                                                 
 يالديم ستميب و نوزدهم يها قرن در ييكايآمر يا دهيعق) Manifest Destiny( متصور ريتقد 14

 يكايآمر قاره سراسر در كه است دهيگرد مقدر متحده االتيا بر ده،يعق نيا طبق بر. بود
 يالديم 1840 سال در كايآمر يها دموكرات توسط دهيعق نيا. ابدي گسترش و توسعه يشمال
 .شد گرفته بكار كيمكز با جنگ هيتوج يبرا

 يبرا است ياصطالح) American Empire/ American Imperialism( كايآمر يامپراتور 15
 يبرا مفهوم نيا. كشورها ريسا بر متحده االتيا يفرهنگ و ينظام ،ياقتصاد سلطه انيب

 پولك مزيج. شد معروف) James K. Polk( پولك مزيج يجمهور استير دوره در بار نينخست
 منطقه دو الحاق به  جرمن كه انداخت براه را كيمكز و كايآمر جنگ يالديم 1846 سال در
 .شد متحده االتيا به) Gadsden purchase( پرچس گدسدن و ايفرنيكال
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 باره در كتاب نيا در او. است) Herbert George Wells( ولز جورج هربرت اثر 16»خيتار
 را تيمدن يها وهيش« چگونه آنان كه كند يم انيب و سدينو يم ييايآر مردم يدستاوردها
 تيروا به آشور پادشاه نيآخر( ساراداناپالوس و دوم ساراگون« كهيدرحال و »آموختند

. »بودند جنگ در مصر و هيسور بابل، با حال همان در كردند، يم حكومت آشور بر) اسيكتس
 ها، يسام همچون جهان مردمان تمام سرانجام ها ييايآر كه شد يمدع ولز يرو نيهم از
  17.ساختند خود عيمط را ها يمصر و ها يا اژه

 هيته) Rand McNally( ينال مك رند لهيبوس كه جهان اطلس 1944 سال شيرايو در
. است شده ميترس بشر نوع عمده ينژاد يبند دسته ده از يكي عنوان به ييايآر نژاد 18بود، شده

 يها داستان و ها رمان از ياريبس در يليتخ - يعلم يها داستان سندهينو اندرسون پائول نيهمچن
 استفاده انييهندواروپا يبرا يمترادف عنوان به ييايآر اصطالح از وستهيپ ربطو كوتاهش

 Aryan bird of( ييايآر يشكار پرنده كه كرد عنوان شيها داستان در نيهمچن او. كرد يم

prey(، دنيگز  يسكن و يا ارهيس نيب يسفرها گسترش در كه است ساخته وادار را ييايآر نژاد 
 در نانيكارآفر سردسته به و نديبربا گرانيد از را سبقت يگو ها منظومه ريسا اراتيس در
  19.گردند ليتبد سلطه تحت ديجد اراتيس

  
  و آریاصوىف آریا

 Helena( يبالواتسك پترونا هلنا نام به ييكايآمر نژادپرست كي 1888 سال در

Petrovna Blavatsky (راز نيدكتر« كتاب در« )The Secret Doctrine (نژاد روح كه نوشت 
 در شيپ سال ونيليم كي حدود از ياصل نژاد هفت از نژاد نيپنجم عنوان به ييايآر ياصل

 را يسام نژاد پرداز خدعه ياصوفيآر نيا نكهيا رغم به اما. است آمده در تجسم به سيآتالنت
 كه آورد يم متناقض ييادعا در بود، كرده محسوب ييايآر ياصل نژاد از مجموعه ريز كي
 اعراب، ژهيو به يسام نژاد و ندارد وجود يسام و ييايآر نژاد انيم يبند ميقست چگونهيه

                                                 
16 Wells, H. G. (1920), The Outline of History, New York:  Doubleday & Co., Chapter 

19, The Aryan Speaking Peoples in Pre-Historic Times, pp. 271-285. 
17 Wells, H. G., Describes the origin of the Aryans (Proto-Indo Europeans): 

(http://www.bartleby.com/86/19.html). 
18 Rand McNally’s World Atlas International Edition Chicago: 1944. 
19 Indians are one people descended from two tribes 

(http://www.dnaindia.com/scitech/report_indians-are-onepeople-descended-from-
two-tribes_1292864). 
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 اريبس يماد نظر از اما ، شده منحط يمعنو نظر از كه هستند دتريجد ييايآر نژاد يا گونه
 نژاد جزء داشت، نظر در كه يمقاصد يبرا را اعراب و انيهودي او. هستند شرفتهيپ و كامل
 مطرود طبقه از پست لهيقب كي انيهودي ،يبالواتسك ديعقا طبق بر .آورد يم حساب به يسام
 نسل از هودي قوم كه بود معتقد او. اند بوده) Tchandalas( يچانداال نام به هند نييپا سطح و

 يبالواتسك كتاب( 20.است ييبرهما ريغ يمعنا به شده يدستكار يا واژه هودي و هستند ميابراه
  ).است شده منتشر و ترجمه يفارس زبان به »يسر ميتعال« عنوان با يبالواتسك

 از يبرخ و) Guido von List( ستيل فون دويگ نام به يآلمان دالل و شاعر كي بعدها
 را يبالواتسك هلنا ديعقا از يبرخ) Lanz von Liebenfels( 21لزيبِنفيل فون لنتس مانند روانشيپ

 يچند از پس. ختنديآم در يستيفاش و انهيگرا يمل/ يستيوناليناس ديعقا با را آنها و دادند ادامه
 از است عبارت ياصوفيآر. ديگرد معروف) Ariosophy( »ياصوفيآر« نام به فكر طرز نيا
 و پردازد يم عتيطب مافوق يروهاين به كه هيخف علوم به مربوط يكيدئولوژيا ستميس كي

 ميقد نژاد كه شتدا وجود دهيعق نيا ياصوفيآر در. ماند يم پنهان عالمانش نزد در آن اسرار
 كه) Theosophy( »كهن حكمت علم« ديعقا هيپا بر رايز. دارد يبرتر ها انسان ريسا  بر ژرمن

 ييايآر ياصل نژاد از رگروهيز نيدتريجد ك،ينورد اي ژرمن نژاد بود، آن انگذاريبن يبالواتسك
  .كرد يانياش كمك ها يناز يدئولوژيا گسترش به يافكار نيچن 22.است افتهي تكامل كه بوده

  
ودستیزی م آریایی و    ناز

 كايآمر در انهيعام و يخيتار يها رمان سندهينو كه) Charles Morris( سيمور چارلز
 آن در كه كرد منتشر) The Aryan Race( »ييايآر نژاد« عنوان تحت يكتاب 1888 سال در بود،

 اروپا شمال مردمان يها صهمشخ ريسا و بور يموها با ديبا ياصل يها ييايآر بود كرده عنوان
 هينظر كتاب نيا انتشار رويپ. شوند شناخته دهيكش يها جمجمه داشتن جمله از) كينورد(

 دهيد چنانكه. كرد كسب ياديز اريبس طرفداران) Nordic race( ژرمن نژاد اي كينورد نژاد
                                                 

20 Blavatsky, Helena Petrovna (1947) [1888], The Secret Doctrine, the Synthesis of 
Science, Religion and Philosophy, II: Anthropogenesis (Fascimile of original ed.), Los 
Angeles: The Theosophy Company, p. 200, OCLC 8129381, retrieved 2011-06-14. 

 اُستارا مجله در كه بود يشياتر راهب و ناشر و سندهينو) 1847-1954( بنفريل فون لنتس 21
)Ostara (كرد يم منتشر را خود يسام ضد يها هينظر.  

22 Goodrick-Clarke, Nicholas (1992), The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults 
and Their Influence on Nazi Ideology, New York: New York University Press, 
Chapter 13. “Herbert Reichstein and Ariosophy”. pp. 164-176. 



  هاي بشري رنج

147 
  

 طرح در زين هيخف علوم روانيپ و سانينو رمان يحت د،يد ميخواه هم باز ادامه در و شود يم
  .اند داشته دخالت ييايآر موهوم نژاد هيتوج به متعلق يها هيفرض

 كتابش در لپوژ دو واشر ژرژ لهيبوس زين يمشابه دهيعق شد، گفته نيا از شيپ چنانكه
 1899 سال در) The Aryan and his Social Role( »آن ياجتماع نقش و ييايآر نژاد« نام با

 و بور يمو« كه يانيياروپا كه بود كرده ادعا يفرانسو شناس انسان نيا. ديگرد ارائه
 يعيطب بطور شوند، يم دهيد اروپا شمال در ييها يژگيو نيچن با و دارند »دهيكش يها جمجمه
 »يوسفاليبراك/ كوتاه جمجمه« يها انسان بر اند دهيگرد مقدر كه هستند يرهبران

)Brachiocephalic Peoples (ر رنظ طبق. كنند حكومتپوژ، دو واشياصل مصداق انيهودي ل 
   23.بودند دهيكش ريغ/ كوتاه جمجمه با ييها انسان

 خطرناك و كننده نگران اريبس اصطالح ادعا، نيا از يبانيپشت يبرا لپوژ
 را هدف دو آن با كه داد ارائه را) Selectionism( »ينژاد اصالح/ ينژاد به« اي »ييگرا نشيگز«
 قلمداد فاسد يافراد كه يكارگر يها هياتحاد ياعضا ينابود نخست: كرد يم يريگيپ
 مختلف يها گونه كه تفكر نيا يالقا قيطر از كار يتينارضا از يريشگيپ دوم و شدند، يم

 Brave( »نو شجاع يايدن« رمان. اند آمده بوجود يبخصوص فهيوظ انجام يبرا كي هر انسان

New World (يهاكسل آلدوس نام به يليتخ -يعلم يها نداستا يسيانگل سندهينو كي نوشته 
)Aldous Huxley (يايدن« عنوان با رمان نيا. شد نوشته نگرش نيا گونه داستان يالقا يبرا زين 

  .است شده منتشر و ترجمه يفارس به »نو قشنگ
 آلمان شكست علت كه بود شده جاديا يتصور نيچن اول، يجهان جنگ از پس

 گواه و بوده شكست نيا عامل ينژاد نيب ازدواج كه معنا نيا به. است بوده درون از انتيخ
 زعم به يها گروه گريد و ستياليسوس يكارگر يها هياتحاد لهيبوس كه است يانحراف زين آن

 24روزنبرگ آلفرد ،يدهن فرض شيپ نيچن با مقابله يبرا. است شده يندگينما خرابكار آنان
)Alfred Rosenberg (ييايآر تمدنِ« يهمگن در »ينژاد ديتهد« كي كه كرد ادعا تيقطع با 

 ديتهد آن روزنبرگ، دگاهيد از. است داشته وجود آلمان در »سيآتالنت شمال« اي »اروپا شمال
 عنوان به آلمان ييايآر و همگن مردم كهيدرحال نيا بنابر. بود »يسام -يهودي نژاد« ،ينژاد

                                                 
23 Vacher de Lapouge, Georges; Clossen, C., trans. (1899), “Old and New Aspects of 

the Aryan Question”, The American Journal of Sociology 5 (3): pp. 329-346. 
 شيتريد توسط كه بود يناز حزب در رگذاريتأث ياعضا از) 1893-1946( روزنبرگ آلفرد 24

 را يمهم يها تيموقع بعدها او. بود دهيگرد يمعرف تلريه آدولف به) Dietrich Eckart( اكارت
  .ديگرد دار عهده يناز دولت در
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 صرفاً گريد ينژادها هستند، فرهنگ فظح و نشيآفر به مند عالقه اي قادر ،»برتر نژاد« كي
  .باشند يم فرهنگ بيتخر اي كردن واژگونه به قادر

 هيپا بر ،يناز يكيدئولوژيا ديعقا ياصل معماران از يكي عنوان به روزنبرگ
  »ديجد خون مذهب« كي يبرا يليدال)  كينورد( اروپا شمال روح يذات يختگيبرانگ

)Religion of the Blood (يفرهنگ يتباه مقابل در »بودن لياص« يژگيو از بتواند تا كرد ارائه 
 ديعقا مجموعه »خاك و خون يدئولوژيا« اي »خون مذهب« از مقصود. كند دفاع ينژاد و

 »ياجداد نيسرزم« و »تبار/ دودمان« اصل دو هيپا بر ييگرا تيقوم بر كه است يستيفاش
 دو واشر ژرژ نو،يگوب دو آرتور يها هينظر تمام روزنبرگ، شهياند يلوا ريز. دارد تمركز
 سونيمد ،)Houston Stewart Chamberlain( 25نيچمبرل استوارت وستونيه ،يبالواتسك لپوژ،

 انيهودي ها، ييايآر يواقع مخالفان«: بود معتقد كه( تلريه و) Madison Grant( 26گرنت
 1930 ،1920 يها دهه در كردن ييايآر احكام و يناز آلمان ينژاد يها استيس در) »هستند

 نژاد« كامل ينابود ده،يعق نيا مخوف يپزشك مدل در. ديرس خود اوج به يالديم 1940 و
 خود به مقدس يشكل است،) Untermensch( انسان به هيشب صفات يدارا كه »يتر پست

 ماريب عضو برداشتن به منوط بدن كي يسالمت كه بود معتقد دگاهيد نيا كهيبطور گرفت؛
  .ديانجام هولوكاست به بود دهيعق نيهم و 27است

 مورد اريبس آلمان در است، بوده اروپا شمال ،ييايآر نژاد هياول خاستگاه كه دهيعق نيا
 همان يتيقوم لحاظ از ييودا يها ييايآر كه داشتند دهيعق ياديز عده گرفت، قرار توجه
 به موسوم يا دوره رد باستان ژرمن اقوام گريد و) Vandals( 29ها وندال و) Goths( 28ها گوت

                                                 
 نامهيزندگ فرهنگ« در كه است تبار يسيانگل و يآلمان يا هسندينو چمبرلن استوارت وستنيه 25

 عنوان به او از آكسفورد، دانشگاه چاپ) Dictionary of National Biography( »شهروندان
 خيتار ،»نوزدهم قرن يها انيبن« عنوان با يكتاب در يو. است شده ادي نژادپرست يا سندهينو

  .كند يم يمعرف يسام و ييايآر نژاد دو تعارض عرصه را اروپا معاصر
 خصوص در او يها تيفعال كه است ييكايآمر ليوك و مورخ شناس، انسان گرانت سونيمد 26

  .است معروف ينژاد به و) Scientific Racism( يعلم يينژادگرا
27 Glover, Jonathan (1998), “Eugenics: Some Lessons from the Nazi Experience”, in 

Harris, John; Holm, Soren, The Future of Human Reproduction: Ethics, Choice, and 
Regulation, Oxford: Clarendon Press, pp. 57-65. 

 و ها اوستروگوت يها نام به رمجموعهيز دو به كه بودند يشرق يژرمن ليقبا از ها گوت 28
 قرون ظهور و روم يامپراتور سقوط در يمهم نقش لهيقب نيا. شدند يم ميتقس ها زوگوتيو

 .كرد فايا اروپا در يوسط
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 كامالً يسام ضد ديعقا با اغلب ديعقا نيا. هستند) Völkerwanderung( 30»ها مهاجرت دوره«
 چنانكه( نوزدهم سده در »انيسام« و »انييايآر« انيم زيتما كهيحال در. بود ختهيآم هم در
  .بود شده يزير يپ يزبان زيتما اساس بر اصل در) شد گفته نيا از شيپ

 ستهينگر انييايآر اجتماع نيب در يگانگانيب همانند انيسام به سم،يناز ديعقا طبق
 يمعرف ياجتماع يها ارزش و نظم كنندگان بيتخر و ردهندگانييتغ عنوان به آنان و شد يم
 نيچن كه يكسان جمله از. كشانند يم انحطاط و سقوط به را تمدن و فرهنگ كه شدند يم

 از باالتر در كه كرد اشاره روزنبرگ آلفرد و چمبرلن رتاستوا به توان يم داشتند، يديعقا
 يرانيا خواه تيتمام يها ستيوناليناس از يا عده انيم در هنوز يديعقا نيچن. ميكرد ادي آنان

  .اندازند يم آنان گردن به را خود يها يروز رهيت يتمام گناه و است متداول
 بدان باال در كه( »ياصوفيآر« يا نهافسا ديعقا از ها يناز يدئولوژيا يرويپ به توجه با

 ده حدود از كه بود كرده يگذار هيپا را يتمدن كه بود برتر نژاد كي ييايآر نژاد ،)شد اشاره
. بود آورده در خود سلطه تحت كيآتالنت/ سيآتالنت منطقه از را جهان تمام شيپ سال هزار
 الد،يم از قبل سال هزار هشت در سيآتالنت بيتخر از پس جهان نقاط گريد كهيهنگام اما

 ينژادها كه چرا نهاد؛ افول به رو ادعا مورد تمدن نيا گرفت، قرار گريد اقوام طرهيس تحت
 ييايآر نژاد با نژادها اختالط آنان، نظر از حال نيا با. شدند مخلوط ييايآر نژاد با تر پست
 يكايآمر ،يمركز يكايآمر در ،)ييبودا نييآ قيطر از( تبت در را ييايآر تمدن از ياثرات
 هشت ياصوفيآر توهمات در سيآتالنت بيتخر خيتار( گذاشت يجا بر باستان مصر و يجنوب
). است شده اعالم تمدن نيا يگذار انيبن از پس سال هزار دو يعني الد،يم از قبل سال هزار

  .گذاشت يشگرف اثر ها يناز يدئولوژيا يدرون و محرمانه يها جنبه بر مذكور توهمات
 و ييايآر نژاد خچهيتار مورد در گمان و حدس هيپا بر كامالً اما مبسوط هينظر كي

 يها نوشته. ديد »ستميب قرن افسانه« نام با روزنبرگ آلفرد مشهور اثر در توان يم را يسام ضد
 گسترش موجب بود، ختهيآم درهم يو ينژاد يها يزن گمانه با كه باستان خيتار مورد در او

  .شد اول يجهان جنگ از پس ژهيبو و ستميب قرن لياوا در آلمان حافلم در ينژادپرست
                                                                                                                   

 قلمرو وارد يالديم پنجم قرن در كه بودند يشرق يژرمن يها لهيقب از گريد يكي ها وندال 29
 وارد) Genseric( كيسريگا يپادشاه تحت يالديم 429 سال در و شدند روم يامپراتور

 455 سال در و شده كنسا اياسپان جنوب در قايآفر به ورود از شيپ آنان. شدند قايآفر
  .كردند رانيو را رم شهر كيسريگا يفرمانده تحت همچنان يالديم

) The Barbarian Invasions( بربرها هجوم دوره به) Migration Period( ها مهاجرت دوره 30
 مهاجرت بوده، الديم از قبل 400 تا 800 يها سال حدود كه دوره نيا در. است معروف زين

  .است داده رخ گريد ينواح به ااروپ از ها انسان
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 نژاد« مفهوم از استفاده يبرا سميناز در گر،يد ديعقا يبرخ و ديعقا نيا مجموعه
 از مجموعه ريز كي بصورت برتر نژاد نيا. افتي گسترش برتر، نژاد كي عنوان به »ييايآر

 گرا يمل/ ستيوناليناس يها يناز. شد يم فيتعر بود اروپا شمال نژاد با يمساو كه ييايآر نژاد
 وضع شامل( ينژاد اصالح يها برنامه لهيبوس را ييايآر نژاد و خون خلوص كه كردند تالش
 اعدام و يذهن معلوالن و يروان مارانيب ياجبار يساز ميعق ،ينژاد نيب ازدواج تيممنوع نيقوان

  .كنند حفظ) آسان مرگ برنامه از يبخش قالب در ها شگاهيآسا در شده يبستر يروان مارانيب
 او به تلريه كه اس اس ارشد فرماندهان از يكي) Heinrich Himmler( ملريه شينريها

 كسيليف نام به اش يشخص ماساژور به ،31بندد بكار را هولوكاست اي يينها حل راه داد دستور
 بهگَود بنام ها ييايآر مقدس كتاب از نسخه كي همواره كه بود گفته) Felix Kersten( كرستن

 به كه را يگناه احساس كتاب نيا رايز است؛ داشته خود همراه را) Bhagavad Gita( 32تايگ
/ آرجن همانند كه است كرده يم احساس او و داده يم نيتسك است، داشته اعمالش خاطر

 شخص به يطارتبا چيه اعمالش و كند يم عمل اش فهيوظ به فقط رزمنده) Arjuna( 33يآرجونا
  34.ندارند او

 35آننربه نام به اش موسسه در و بود مند عالقه بودا نييآ به نيهمچن ملريه
)Ahnenerbe (گريكدي با را ييبودا و هندو يها نييآ يها سنت از يبرخ كه كرد يم تالش 
 نييآ آنرا امروزه ما كه) Gautama Buddha( بودا گئوتامه نييآ ياصل نام او نظر از 36.زدياميب

 قيتحق يبرا را يآلمان أتيه كي 1939 سال در ملريه. بود 37»ييايآر راه« مينام يم ييبودا
   .كرد اعزام تبت به ييايآر اقوام منشاء درباره

                                                 
31 Evans, Richard J. (2008), The Third Reich at War, New York: Penguin. 

 700 با منظوم و مقدس يكتاب شود، يم شناخته زين تايگ نام به كه تايگ باگاواد اي تايگ بهگود 32
 .است باستان تيسنسكر زبان به ماهابهاراتا حماسه از يبخش و باشد يم تيب
 .است ماهابهاراتا يحماس منظومه ياصل يها تيشخص از يكي آرجونا اي آرجن 33

34  Padfield, Peter (1990), Himmler, New York: Henry Holt, p. 402. 
 »تيعقالن يباستان خيتار يبرا يمطالعات جامعه« را خود كه بود يناز آلمان فكر اتاق آننربه 35

 Herman( رتيو هرمان ملر،يه شينريها لهيبوس 1935 سال يجوال اول در و كرد يم يمعرف
Wirth (داره والتر چاردير و )Richard Walther Darré (ديگرد سيتأس.  

36 P.7, New Religions and the Nazis, By Karla Powne. 
37 Wells, H.G. (1920), The Outline of History New York: Doubleday & Co. See chapter 

on Gautama Buddha. 
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 و) Julian Huxley( يهاكسل نيجول يها نام به شناس ستيز دو يالديم 1936 سال در
 استهزاء مورد را ييايآر برتر ژادن و يناز دهيعق) Alfred Court Haddon( هدون كورت آلفرد
 يها هيهمسا ن،يا بنابر«: نوشتند) We Europeanse( »انيياروپا ما« كتاب در آنها. دادند قرار
 بلند ده،يكش يها جمجمه يدارا با،يز كه اند شده داده نسبت ميقد ژرمن نژاد به ما يژرمن

 اجازه. هستند ردانهم صفات يدارا و بينج رك، شجاع، احساس، بدون ك،يبار قامت،
 كه ديبده اجازه. ميبساز اش، برجسته ندگانينما لهيبوس ژرمن نژاد نيا از يريتصو كه ديبده

 نيهمچن. باشد تلريه به هيشب و احساس يب يروح نظر از و بور يظاهر لحاظ از تيشخص نيا
 قتصدا و قد يبلند نظر از روزنبرگ، آلفرد مانند بودن رك و جمجمه يدگيكش نظر از

 نظر از و) Goering( نگيگور هيشب نجابت و يكيبار نظر از ،)Goebbels( گوبلز همانند
  .»باشد) Streicher( چرياستر مثل ييگو رك و يمردانگ

 التيتشك خورد، شكست نيمتحد يقوا از 1945 سال در يناز آلمان كه يهنگام از
 كه يمفهوم از را ييايآر نژاد هوممف ها ينئوناز شتريب. آمد وجود به ينئوناز نام به يا تازه
 اروپا شمال در كينورد اي ميقد ژرمن نژاد از را خالص يها ييايآر و بردند يم بكار ها يناز
 هستند يكسان تمام يواقع يها ييايآر آن، طبق كه شدند متوسل يگريد دهيعق به دانستند، يم

 شود يم تصور نيچن نيا رايز هستند؛ ييهندواروپا مردمان يياروپا اي يغرب شاخه نسل از كه
 شباهت هياول يها ييهندواروپا ياصل نژاد به شتريب اريبس ييهندواروپا مردمان از دسته نيا كه

 ييايآر عنوان به لفظ در ييهندواروپا مردمان يرانيهندوا شاخه و انييايهندوآر گرچه. دارند
 انيهند و انيرانيا كه دارد جودو ينئوناز اانگارانيآر انيم دهيعق نيا اما اند، شده رفتهيپذ
 ختهيآم هم در گرانيد و انيديدراو و مغوالن و اعراب با و ستندين يواقع و خالص ييايآر

 جيرا ينژاد خلوص زانيم سر بر ييزهايست اانگارانيآر انيم كه ميديد زين باالتر در 38.اند شده
. داند ينم خالص خون يدارا ار يگريد آن خود، منافع و مصالح به بنا آنان از دسته هر و است
 فراهم را ها يكش نسل و يبشر ضد يها يورز خشونت موجبات بارها ييطرزفكرها نيچن

  .است آورده
 عنوان با شدن دهينام از كه رو انهيم يگرا يمل/ ستيوناليناس يها دپوستيسف

. كنند يگذار هيپا را ييايآر فدرال حكومت كي كه هستند ليما دارند، شرم »سميانيآر پان«
 نيسرزم كي فدرال، حكومت نيا از يبخش عنوان به يشمال يكايآمر كه شود يم تصور نيچن
 يها ييكانادا و يياروپا انييكايآمر شامل( يياروپا - يسيانگل انييكايآمر يبرا ديجد

                                                 
38 Goodrick-Clarke, Nicholas (2003), Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism and the 

Politics of Identity, New York: New York University Press, See Chapter 15 for a 
discussion of Aryan identity politics. 
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 ن،ينو كشور نيا. شود يم دهينام) Vinland( نلنديو آنان تصور به كه بود خواهد) زبان يسيانگل
) كبك استان ياستثنا به( كانادا كشور تمام و كايآمر متحده االتيا امروزه كه ييها نيسرزم

  .برد خواهد بكار را لنديو پرچم و رديگ يم بر در را دارند قرار آن در
 به بهيغر علوم/ هيخف علوم يها كتاب سندهينو يسيانگل كي نظر به بنا گر،يد يسو از

 ها ينئوناز از ياريبس) Nicholas Goodrick-Clark( كالرك-كيگودر كوالسين نام
 يناز آلمان از پس را) Autocratic state( ساالر كهي/  مطلقه حكومت كي كه خواهند يم
 نيا ينئوناز انيگرا يمل/ ها ستيوناليناس نيب. بنامند »يغرب يامپراتور« آنرا و كرده يگذار هيپا
 يها زرادخانه وستنيپ هم به با كه بود خواهد قادر يشنهاديپ قدرت نيا كه دارد وجود دهيعق

 تحت هيروس و فرانسه ا،يتانيبر متحده، االتيا شامل بزرگ، ييايآر قدرت چهار يا هسته
   39.رنديبگ خود تسلط تحت را جهان همه واحد، ينظام يروين كي يلوا

 يرهبرمانند لهيبوس است، شده گرفته نظر در ها ينئوناز لهيبوس كه آنگونه قدرت نيا
)Führer-like (ندكسيو كه )Vindex (كه ييها نيسرزم تمام و گردد يم تيهدا شود، يم دهينام 

 نيا فقط يحكومت نظام نيا در آنان، نظر از. رديگ يم بر در را هستند ساكن آن در ييايآر نژاد
 يامپراتور« كه تصورند نيا بر آنان. نديآ يم حساب به كامل شهروندان انييايآر از دسته
 لهيبوس برنامه نيا و كرد خواهد آغاز را ييفضا اكتشافات ا،يپو و يقو برنامه كي رد »يغرب
 هومو/ يكهكشان انسان و آمده بوجود كيژنت يمهندس توسط كه انييايآر از يبرتر نژاد

 يغرب مطلقه قدرت مفهوم. شد خواهد يريگيپ شود، يم دهينام) Homo Galactica( كايگالكت
)Western Imperium (قدرت مفهوم از يبرداشت اساس بر رفت آن شرح نيشيپ جمالت در كه 

 و خيتار فلسفه - يامپراتور« عنوان با يكتاب در يالديم 1947 سال در كه است مطلقه
 Francis Parker( يوكي پاركر فرانسس نام به ييكايآمر ياسيس پرداز هينظر توسط »استيس

Yockey (اتيم ديويد نام به يسيانگل يفرد توسط 1990 سال در بعدها كتاب نيا. شد نوشته 
)David Myatt (40.ديگرد منتشر جزوه كي بصورت و شد تر گسترده و شيرايو   

                                                 
39 Goodrick-Clarke, Nicholas (2003), Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism and the 

Politics of Identity, New York: New York University Press, pp. 221. 
40 Goodrick-Clarke, Nicholas (2003), Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism and the 

Politics of Identity, New York: New York University Press, See Chapters 4 and 11 for 
extensive information about the proposed “Western Imperium”; “Vindex—The 
Destiny of the West—Imperium of the West” by David Myatt; “Space Exploration: 
An Expression of the Aryan Soul” by John Clarke National Vanguard magazine Issue 
130, January–February 2006. 
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 يمذهب بخش نيا. هستند زين يمذهب بخش كي يدارا اانگاريآر يها ينئوناز
 »شافت هوگز تمپله« دارد قرار شياتر در نيو شهر در كه ها ينئوناز

)Tempelhofgesellschaft (نيا. است شده يگذار هيپا يالديم 1990 سال در و شود يم دهينام 
 دهينام ونيمرق مذهب اي) Marcionism( سميونيمارس اصطالحاً كه را آنچه يمذهب مؤسسه

 شده ادعا آنها در كه كنند يم منتشر را ييها جزوه مؤسسه نيا افراد. دهد يم آموزش شود، يم
 ثور يفلك صورت ستاره نيپرنورتر/ گاو چشم( دبران هستار از اصل در ييايآر پاك نژاد است

 مقاصد يبرا ييايآر نژاد هينظر از استفاده .اند آمده سيآتالنت منطقه به و نيزم كره به) گاو اي
 تيبشر هيعل اتيجنا نيتر عيفج از يكي به منجر و ديگرد سميناز شيدايپ موجب يزيهودستي

  .هستند مطلع آن از همگان كه شد
  

  معاصر دوره در و دوم جھاىن جنگ از پس ییایآر

 يآرمان يمعنا مردم از ياديز تعداد نيب در »ييايآر« واژه دوم، يجهان جنگ انيپا در
 از. بود مرتبط ها يناز ينژادپرست با كه شد ليتبد يا واژه به و داد دست از را خود ياليخ و

 نيشتريب »ييهندواروپا« و »يرانيهندوا« اصطالح دو پژوهشگران از يتعداد نزد در پس آن
  از يبرخ در ييايآر واژه اكنون. كرد دايپ »ييايآر« يضرور ريغ اصطالح يبجا را كاربرد

 خانواده يهند مهين فيتوص يبرا و »ييايهندوآر« بصورت فقط ،يپژوهش يكاربردها
 به كنند، يم صحبت هند شمال يها زبان به كه يكسان به اشاره و »يرانيهندوا يها زبان«
 و تيسنسكر زبان شامل كه ييها زبان خانواده نمونه، عنوان به. است داده ادامه خود اتيح

 از يكي. دارند قرار گروه نيا در است، يبنگال و اردو ،يهند مانند يامروز يها زبان
 ستندين برابر احتماالً »ييايآر« و »ييايهندوآر« اصطالح دو كه است داده نانياطم پژوهشگران

   41.شود ينم يبانيپشت يخيتار شواهد لهيبوس يا يبرابر نيچن و
 واژه يبرا يمترادف عنوان به ييايآر واژه يريبكارگ دانشمندان عموم نظر در امروزه

 يعلم هيرو مخالف و منسوخ يكاربرد »يرانيهندوا« يبرا كمتر زانيم به و »ييهندواروپا«
 كه ييخطا« عنوان با را زبانان ييوپاهندوار دنينام يبرا ييايآر اصطالح بردن بكار و دارد

 در است ممكن گاهگاه واژه نيا هنوز اگرچه ؛.كنند يم قلمداد 42»گردد زيپره آن از ديبا
                                                 

41 Kuiper, B.F.J. (1991), Aryans in the Rigveda, Leiden Studies in Indo-European, 
Amsterdam: Rodopi. 

42 Witzel, Michael (2001), “Autochthonous Aryans? The Evidence from Old Indian and 
Iranian Texts”, Electronic Journal of Vedic Studies 7 (3): pp. 1-115. 
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 دارند، عادت واژه نيا تر يكيقد يكاربردها به كه يكسان يها نوشته در اي تر يميقد قاتيتحق
  .شود دهيد

 همچون پسند، عامه و يليتخ -يعلم يها داستان سندگانينو از يبرخ حال، نيا با
 يتعداد زين و ،ييكايآمر) Poul William Anderson( اندرسون پائول و يسيانگل 43ولز جورج

 يبرا كه ييها نوشته در يسيانگل) Andrew Colin Renfrew( 44رنفرو نيكول مانند محققان از
 »ها ييهندواروپا همه« دنينام يبرا »ييايآر« واژه از استفاده به شد، يم هيته يعموم يها رسانه
 كنياَمر كيفينتيسا مجله در يا مقاله در را ييايآر واژه 1989 سال در  رنفرو. دادند ادامه

)Scientific American (كرده استفاده »ييهندواروپا« با مترادف يعني آن شده ساقط يمعنا در 
   45.است

 يبرتر نژادها ريسا بر كه نخبه گروه كي عنوان به ييايآر نژاد از يافتيدر امروزه
 و ،يرانيا يها ستيوناليناس و ها ينئوناز مانند يافراط راست يگراها يمل انيم در فقط دارد،

 انيم در و داده ادامه خود اتيح به گر سلطه و ياستعمار يها قدرت يها رسانه در زين
  .است شده منقرض جهان يعموم افكار و دانشمندان
 يها يياروپا شامل ييايآر نژاد دهيعق اروپا، در ياجتماع - ياسيس نهيزم پس كي در

 ييهندواروپا مردمان يشرق شاخه گرفتن نظر در بدون را غرب مردمان فقط كه دپوستيسف
 46.شود يم يندگينما دپوستيسف انيگرا يمل/ ها ستيوناليناس لهيبوس معموالً رد،يگ يم بر در

 به قايآفر و انهيخاورم از مسلمانان و انيشرق مهاجرت از دارند قصد تفكر طرز نيا با آنان
 افراد نيا. ندينما محدود را متحده االتيا به ها يكيمكز مهاجرت زين و كنند يريجلوگ اروپا

 به نديناخوشا تجاوز كي دپوستيسف ريغ مردمان اندازه از شيب مهاجرت كنند يم احساس
 يكايآمر يجنوب بخش ا،كاناد و كايآمر زبان يسيانگل بخش ارمنستان، ا،يآس شمال اروپا،

                                                 
43 Wells, H.G. (1920), The Outline of History, New York: Doubleday & Co., Chapter 

19, The Aryan Speaking Peoples in Pre-Historic Times [Meaning the Proto-Indo-
Europeans], pp. 271-285; Wells H. G., Describes the origin of the Aryans (Proto-
Indo Europeans). 

44 Renfrew, Colin (1989), The Origins of Indo-European Languages, Scientific 
American, 261(4), pp. 82-90, In explaining the Anatolian hypothesis, the term 
“Aryan” is used to denote “all Indo-Europeans” . 

45 Renfrew, Colin (1989), The Origins of Indo-European Languages, Scientific 
American, 261(4), pp. 82-90. 

46  The Aryan Alternative:–online and print newspaper published by Alex Linder. 
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 آنان 47.دانند يم ها ييايآر لياص وطن را مناطق نيا كه چرا است، لنديوزين و اياسترال ن،يالت
 يها يريدرگ وعيش سبب مناطق نيا به مهاجران گسترده تجاوز كه كنند يم استدالل نيهمچن
 در 2005 سال در يقوم يها يناآرام و اياسترال در 2005 سال در كرونوال آشوب همانند يقوم

  .گردد يم فرانسه
  

انیا در هند   آریایی و استعمار بر

 اقوام يخيتار شيپ يها مهاجرت ان،ييايهندوآر مهاجرت يها مدل از يبرخ
 يها ستگاهيز سمت به نخست اقوام نيا كه كنند يم فيتوص گونه نيا را هياول ييايهندوآر

 سرتاسر به زين آنجا از و اند كرده جرتمها هند قاره شبه يغرب جنوب در شده دييتأ يخيتار
 اقوام مهاجرت به مربوط يادعاها هياول منشاء. اند دهيكوچ هندوستان يشمال مناطق

 يكيژنت مطالعات و 48بود يشناخت زبان نشده دييتأ يها هيفرض يبرخ بر يمبتن ييايهندوآر
   49.تاس كرده جاديا ديترد نهيزم نيا در نيشيپ ينژاد يادعاها صحت در رياخ

 ريمس در نويگوب يادعاها از ايتانيبر ياستعمار حكومت هند، در ها سال نيا خالل در
 سبب دهيا نيا كه چرا داد، گسترش را »ييايآر برتر نژاد« شهياند و كرد يبردار بهره يگريد

 ييايآر برتر نژاد ييايتانيبر ريتعب 50.شد يم يستياليامپر مطامع با هند يطبقات ستميس ييهمسو
 نيب در را »ييايآر ريغ« و »ييايآر« ينژاد كيتفك كي آن، افتهي توسعه كامالً شكل در
 باالتر طبقات كه يبطور. بود كرده نيمع و ينيب شيپ هند ياجتماع طبقات مختلف يها هيال

 ترفندها نيا. آمدند يم حساب به ييايآر ريغ تر نييپا طبقات و شدند يم دانسته ييايآر اجتماع
                                                 

47 Goodrick-Clarke, Nicholas (2003), Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism and the 
Politics of Identity, New York: New York University Press, See Chapter 15 for a 
discussion of Aryanidentity politics. 

48 The Quest for the Origins of Vedic Culture: The Indo-Aryan Migration Debate, 
Edwin Bryant, 2001. 

49 Indians are one people descended from two tribes 
(http://www.dnaindia.com/scitech/report_indians-are-onepeople-descended-from-
two-tribes_1292864) Aryan-Dravidian divide a myth: 
(http://timesofindia.indiatimes.com/news/india/Aryan-Dravidian-divide-a-myth-
Study/articleshow/5053274.cms), Times of India. 

50 Thapar, Romila (January 1, 1996), “The Theory of Aryan Race and India: History 
and Politics”, Social Scientist (Social Scientist) 24 (1/3): 3- 29, doi:10.2307/3520116, 
ISSN 09700293, JSTOR 3520116; Leopold, Joan (1974), “British Applications of the 
Aryan Theory of Race to India, 1850-1870″, The English Historical Review 89 (352): 
578- 603, doi:10.1093/ehr/LXXXIX.CCCLII.578. 
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 كند، يمعرف اجتماع يباال طبقه عنوان به را خودش ايتانيبر حكومت كه داد اجازه فقط نه
 نيا بعدها. كند يمعرف ايتانيبر طبقه هم را خود زين) Brahmans( برهمن طبقه داد اجازه بلكه
/ نژادپرستانه جنبه از هم هند خيتار از يمجدد ريتفس ارائه سبب ييايآر برتر نژاد هينظر
  .شد يستيوناليناس/ انهيگرا يمل جنبه از مقابل، حجنا در هم و يستيراس

 توسط كه ييايآر نژاد ييشناسا با ارتباط در خاص ريتفس كي از يهند انيگرا يمل
 يبردار بهره يمل نام كي عنوان به ييايآر اصطالح از استفاده يبرا بود، شده ارائه مولر ماكس
 the( زعفران التيتشك به موسوم نده يها ستيوناليناس انيم در راًياخ موضوع نيا. كردند

Saffron Brigade (هند از خارج هينظر« اي »يبوم انييايآر« عنوان تحت يا هينظر با« )البته كه 
 يخاستگاه افتني درصدد آنان و شده مطرح) است پژوهشگران از ياريبس مخالفت مورد
 كه يمردم شود يم ادعا ها هينظر نيا يدو هر در. هستند ييهندواروپا يها ييايآر يبرا يهند
 واقع در كه هند، به يمركز يايآس مهاجران نه كنند، يم صحبت ييايهندوآر يها زبان به
 و است هند قاره شبه ييهندواروپا يها زبان سرچشمه ن،يا بنابر. اند بوده هند قاره شبه انيبوم

 مناطق ريسا به ها مهاجرت سلسله كي لهيوس به آنجا از ييهندواروپا يها زبان خانواده
 از ييايهندوآر ليقبا مهاجرت بر يمبن شده رفتهيپذ يِتئور با هينظر نيا. اند افتهي پراكنش

  .دارد رتيمغا هند به يمركز يايآس
 يشناس ستيز مطالعات« مركز در يالديم 2009 سال در تا گذشت سال ها ده نيا با اما

 چند و هاروارد دانشگاه يپزشك هدانشكد يهمكار با يا مطالعه هند، در »يمولكول و يسلول
 نفر 132 ژنوم يكيژنت شاخصه هزار پانصد تعداد آن در كه شود انجام گريد يقاتيتحق موسسه

 ليتحل و يبررس اند، بوده مختلف طبقات از و هند استان 13 از يقوم گروه 25 به متعلق كه
 يها شاخصه يياساشن بودن ممكن ريغ اساس بر كه دهد يم نانياطم مطالعه نيا. است شده
 يريگ شكل طول در ايآس جنوب در ياجتماع طبقات هند، مختلف طبقات نيب در يكيژنت

 محصول ياجتماع طبقات نيا و اند آمده بوجود يسنت يا لهيقب ساختار از خارج در هند جامعه
   51.ستين يديدراو مردمان بر آنان غلبه و ييايآر به موسوم ياقوام حمله

 يوهم ينژادها نيب مناقشه اي ييايهندوآر اقوام مهاجرت مورد در يخيتار يها بحث
 و افكن تفرقه يعامل بصورت تاكنون و يطوالن يها مدت يبرا هند، در يديدراو و ييايآر

   .گذارد يم ريتأث يمذهب و ياسيس ،ياجتماع مناقشات بر و است مانده يباق زيآم جدال

                                                 
51 Aryan-Dravidian divide a myth: 

(http://timesofindia.indiatimes.com/news/india/Aryan-Dravidian-dividea-myth-
Study/articleshow/5053274.cms), Times of India. 



  هاي بشري رنج

157 
  

 زبان كه يمردمان از متعدد يها روهگ به اشاره يبرا كه است ياصطالح يديدراو قوم
 در نفر ونيليم 220 حدود. رود يم بكار دارد، تعلق يديدراو يها زبان خانواده به آنان يبوم

  .كنند يم صحبت ها زبان نيا به هند جنوب
  

انیا در ایران   آریایی و استعمار بر

. شد متداول زين رانيا در هند با همزمان ايتانيبر اپرستانهيآر و ياستعمار يها استيس
 عامل كه بود پورترير يج رياردش نام به هند انيزرتشت از يكي رانيا در ترفند نيا يبان

 يمخف سيسرو سيرئ و جاسوس زين و ران،يا در ايتانيبر ةسلط يها برنامه يياجرا و يارتباط
  .بود رانيا در) Secret Intelligence Service( ايتانيبر اطالعات
 در ييايتانيبر نژادپرستانه اتينظر ياجرا و القا پورتر،ير رياردش يها برنامه از يكي

 انيرانيا يبرا مطلقاً كه را »ييايآر نژاد« و »ايآر« نام كه داشت فهيوظ جمله از او. بود رانيا
 و »بدانند ييايآر نژاد از را خود انيرانيا از يبخش« تا دهد گسترش و رواج بود، ناشناخته

 جمله از ترفندها، نينچنيا امثال. »ندانند ييايآر نژاد از را خود انينرايا از گريد يبخش«
   52.بود مردم انيم در يتيقوم اختالفات جيترو يبرا او يها تيمأمور

 را يرانيا متعصبانه سميوناليناس/ ييگرا يمل يها رگه نينخست ماجرا، نيا دنبال به
 رزايم و آخوندزاده/ يآخوند يفتحعل رزايم رينظ ياشخاص نوزدهم سده يها نوشته در توان يم

 القائات و شناسان شرق يها دگاهيد با همسو يرانيا يها ستيوناليناس. كرد دايپ يكرمان آقاخان
 را يسام مردمان ريتحق متقابالً و ييايآر مردمان يبرتر اثبات به ليتما ايتانيبر ياستعمار
 و انيهخامنش به است منحصر فقط البته كه يباستان يآرمان يها يشاهنشاه از آنان. دارند
  53.دهند يم سر سخن داد ان،يساسان

  
  اندازی به آین چشم

 مورد همچنان كه است يا هيرو ييايآر نژاد و ينژاد ميمفاه بر هيتك و ديتأك
 طبل بر و دانستن ييايآر روز كي: دارد قرار افكنان نفاق و ياستعمار يها قدرت سوءاستفاده

 از« يادعا دو هر كهيحال در. دنيدم آن پوريش در و ندانستن ييايآر گريد روز و دنيكوب آن
                                                 

52 Phythian, Mark (2000), The politics of British arms sales since 1964: ‘to secure our 
rightful share’, Manchester University Press, p. 89; Louis, William Roger (2006), Ends 
of British imperialism: the scramble for empire, Suez and decolonization: collected 
essays, I. B. Tauris, p. 775. 

53 Adib-Moghaddam, Arshin (2006), “Reflections on Arab and Iranian Ultra-
Nationalism”, Monthly Review Magazine 11/06. 
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 و يوهم و نادرست -ميديد باال در چنانكه -»نبودن ييايآر نژاد از« اي »بودن ييايآر نژاد
 گران سلطه. ندارد يخارج وجود ييايآر نژاد نام به يزيچ و بوده مردم بر سلطه يبرا يترفند

 خود گريد يبخش و بدانند ييايآر را خود مردم از يبخش وارههم كه دانند يم خود صالح به
  .باشد داشته تداوم تعارض نيا و ندانند ييايآر را

 ساخت در انيهند اي انيرانيا آنكه بدون كه است يمفهوم و اصطالح »ييايآر نژاد«
 زا و را انسان آن نام به و شد وضع گذشته سال 150 در و اروپا در باشند، داشته ينقش آن

 در بارها كه است ينام نيا. كردند يقربان و دنديكش ريزنج به را انيهند و انيرانيا جمله
 در بشر نوع يجمع دسته كشتار و انسان رنج موجبات سميناز و سميفاش با يستيهمز و بيترك
  .است داشته همراه به را جهان قاره چهار هر

 داشته توجه گذشته از شيب نيزم مشرق دهيكش ستم جوامع مردمان كه است ستهيشا
 انيم در) »رانيا« يعني آن يامروز شكل همچون( »ييايآر/ ايآر« اصطالح كه باشند

 ميمفاه بر داللت و داشته ييايجغراف و يفرهنگ يمفهوم باستان يها تيمدن و ها فرهنگ
 يها كيتحر قبال در يعموم افكار شخندير و يتوجه يب و سكوت. است كرده ينم ينژاد

 يبرا را يهمبستگ و يستيهمز با توأم يا ندهيآ تواند يم يستيوناليناس و نژادپرستانه و ياستعمار
  54.اورديب ارمغان به ندهيآ نسل يبرا و همگان

  
 سپاسگزاری

اين گفتار  ازين مورد منابع يبرخ ترجمه در رانهيگيپ كوشش يبرا ياسكندر بهاره خانم سركار از
  .سپاسگزارم مانهيصم

  
  
  
  
  

                                                 
 و يسام ا،يآر ينژاد يها هيفرض ينادرست شاپور، ،يرواسان: به ديبنگر شتريب مطالعه يبرا 54

 ديعقا از يا خچهيتار :ييايآر افسانه« ارزنده كتاب زين و ؛1387 تهران، م،دو چاپ ترك،
  :اكوفيپول لئون نوشته »اروپا در نژادپرستانه و انهيگرا يمل

Poliakov, Leon (1996), “The Aryan Myth: A History of Racist and Nationalistic Ideas in 
Europe”, New York, Barnes & Noble Books. 
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  2پيوست 
  اردشير و شاپور ريپورتر

  عامالن سلطه بريتانيا در ايران

     
  
  

 يها برنامه يياجرا و يارتباط عامل شد، دهينام پورترير يج رياردش بعدها كه يج رياردش
 اطالعات يمخف سيسرو سيرئ و مخوف و مرموز جاسوس زين و ران،يا در ايتانيبر ةسلط
  .بود رانيا در) Secret Intelligence Service( ايتانيبر

 ترور از قبل سال سه يعني 1272 سال از كه بود هند ميمق يزرتشت خانواده كي از او
 يبرا تمام سال چهل مدت به درگذشت، تهران در كه 1312 سال تا قاجار شاه نيناصرالد
 ياجتماع و ياسيس يها يناگوار از ياريبس در يفراوان نقش و بود رانيا ميمق تشيمأمور انجام

 از تيمشروط انقالب انحراف از بود عبارت دادهايرو نيا ةجمل از. داشت عهده هب رانيا
 انيقاجار سقوط از پس كه يجمهور حكومت جاديا از يريجلوگ زين و آن نيآغاز يها آرمان

 رانيا در هند انيزرتشت انجمن ندهينما نيسوم نيهمچن او. بود يمل يشورا مجلس برنامه در
  .بود

 و نژادپرستانه اتينظر ياجرا و القا ران،يا در پورترير رياردش يها برنامه از يكي
 در) يزيست ترك و يزيست يسام ،يزيست عرب جمله از و( يتيقوم اختالفات جيترو يبرا كوشش

 در او زمان در رانيا به آنان مهاجرت موهوم يادعا و ييايآر نژاد و ايآر نام. بود مردم انيم
 با كه يكار. افتي راه سندگانينو از يبرخ آثار به او تيحما و اشاره با و شد متداول رانيا

) ملكه مشاوران يشورا عضو و ايتانيبر ةتبع شناس زبان( مولر ماكس يها يساز ييايآر به يتأس
  .شد يم انجام

 تحت يجاسوس مدرسه كي خود، ييگرا ييايآر يها تيفعال ادامه در پورتر،ير رياردش
 آنرا باستان رانيا درس سيتدر خود و كرد سيتأس تهران در ياسيس علوم مدرسه نام پوشش

) زروان كتاب سندهينو( زنر رابرت جمله از و يسيانگل شناسان رانيا از يا عده. گرفت عهده به
 آموزشگاه نيا ياعضا از) يپهلو زبان كوچك فرهنگ سندهينو( يمكنز لين ديويد و

 او خواست از كه بود يفرهنگ يها تيشخص از يگروه يحام و مشوق او. بودند يجاسوس
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 در او گريد همكاران كه بود يحال در نيا. كنند يرويپ بود، ايتانيبر دولت خواست كه
 دنبال به گر،يكدي با هماهنگ كامالً اما متناقض ظاهر به يكرديرو با ه،يهمسا يكشورها

  .بودند ييگرا ترك و ييگرا عرب جيترو با توأم يِزيست ييايآر القائات بسط
 به دارد، نامعلوم يكاركرد كه يباستان ةناشناخت يبنا هرگونه تا داد يبيترت نيهمچن او

 انيپارس مشاركت با تا داد يبيترت ن،يا بر عالوه. شود ينامگذار و ييشناسا آتشكده عنوان
 به آنها قدمت مستمر، غاتيتبل با و شود ساخته كرمان و زدي تهران، در آتشكده يتعداد هند

  .گردد منسوب كهن يعصرها
 او. شد متولد تهران در 1300 سال در كه بود پورترير رياردش پسر پورتر،ير شاپور اما

 پس و گرفت قرار هندوستان و انگلستان در الزم يها آموزش تحت ر،ياردش درگذشت از پس
 و يارتباط عامل پدرش همچون زين شاپور .بازگشت تهران به پدر نيجانش عنوان به يچند از

 اطالعات يمخف سيسرو سيرئ و جاسوس زين و ران،يا در ايتانيبر ةسلط يها برنامه يياجرا
 ياجتماع و ياسيس ناگوار يدادهايرو در يفراوان نقش پدرش، همچون او. بود رانيا در ايتانيبر
  .رفت يم بشمار مردم تيحاكم استقرار راه در يجد يمانع و داشت رانيا

 تا پورترير شاپور زمان در ييگرا باستان و ييگرا ييايآر القائات در ايتانيبر يها استيس
 در چند هر كه ييكردهايرو. رديگ يم شيپ در آنرا با متفاوت يروند و كند يم رييتغ يحد

. بودند استوار يگر افراط و تعصب و ييادگرايبن انيبن بر يهمگ اما گرند،يكدي ريمغا ظاهر
 نكردن يهمراه كه رود يم گمان اما است، شدهن دانسته يبدرست تاكنون هيرو رييتغ نيا ليدل
 و ايآر اصطالح از يجهان نفرت ؛يفرهنگ ممتاز يها تيشخص و يعموم افكار مقاومت و
 گسترش دوم يجهان جنگ ةبحبوح در يناز آلمان و تلريه يها تيجنا از پس كه ييايآر
 هيرو رييتغ نيا در دند؛يد يم گريد يها شيگرا از تيحما در كه يشتريب منافع زين و بود؛ افتهي

  .است بوده ليدخ
 اتيعمل آنرا كه( رانيا ملت هيعل مرداد 28 يكودتا ياجرا و يانداز راه در شاپور

 عوامل از و داشت مشاركت و يهمكار انييكايآمر با) دندينام يم آژاكس اتيعمل اي چكمه
 ييكودتا. بود الرسا مردم حكومت به يدسترس در انيرانيا يناكام و مصدق دولت سقوط ياصل
 يسرنگون در متحده االتيا«: شد مواجه اوباما باراك و تيآلبرا نيمادل مذمت با بعدها كه
  .»بود شده انتخاب كيدموكرات بطور كه داشت نقش يدولت

 انجام ملت كي يها آرمان يتباه يبها به كه برنامه نيا انجام از پس رپورتر شاپور
 و كند يم افتيدر خود »درخشان خدمات« يبرا يپاداش كايآمر خارجه امور وزارت از شد،

 افتيدر به مفتخر بود،  كرده ايتانيبر دولت به كه يانيشا خدمات خاطر به پدرش همچون
  .شود يم »سر« لقب و ايتانيبر يامپراطور مدال
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 و يقالب يها كتاب نوشتن به سفارش اي نوشتن اهل پدرش مانند به زين شاپور
 يها ترجمه و ها كتاب ديتول در يدست پدرش اگر. است بوده خاص مقاصد با ييها يپرداز دروغ

  .بود آورده يرو ياسيس متون به او داشت، باستان دوران به منسوب و مجعول
 و شرق ييارويرو نيبزرگتر« عنوان با و 1377 سال در كه است يكتاب نهايا از يا نمونه

 آن سندهينو پورترير شاپور كه يكتاب. ديرس چاپ به ياشرف محسن ترجمه با »تهران در غرب
 به راًياخ كه ها كتاب نگونهيا. بود كرده منتشر »يشر يرنج نيآر« يمخف نام با آنرا و بوده

 كه هستند يفراوان يها ينادرست ةدربردارند شوند، يم منتشر معاصر خيتار نهيزم در تناوب
 را گرانيد و دينما تبرئه را يگروه اي شخص ،يخاص يها يريگ سمت با كرده كوشش سندهينو

 يها استيس مخالفان ميرمستقيغ بيتخر يبرا كه ييها كتاب. دهد جلوه مقصر و متهم
  .شوند يم منتشر و نوشته ريپ استعمار از اتهام رفع و انگلستان

 كه ييها كتاب. است بوده نوشته ايتانيبر سفارش به زين گريد كتاب چند شاپور ايگو
 يقالب كتاب اي و بپردازد آن بيتخر به تا رود يم فرو سميكمون مدافع كي لباس در آنها در
  .است بوده نوشته او بيتخر يبرا كه »يالهوت ابوالقاسم خاطرات«

 معامله كي بيترت 1350 ةده لياوا در او. است بوده تهران در 1350دهه  تا شاپور
اين  انجام از پس و دهد يم را ايتانيبر از افزار جنگ و سالح ديخر يپوند ونيليم كصدي

  55.شود يم خارج رانيا از شهيهم يبرا خود  تيمأمور نيآخر
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  :براي مطالعه بيشتر در اين زمينه بنگريد به 55

Phythian, Mark, The politics of British arms sales since 1964: ‘to secure our rightful 
share’, Manchester University Press, 2000, p. 89. 
Louis, William Roger, “Ends of British imperialism: the scramble for empire, Suez and 
decolonization”, collected essays, I. B. Tauris, 2006, p. 775. 
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  3پيوست 
  هاي باستاني بريتانيا و جعل كتيبه

  
  
  
  
  

  
 و يحفار يانحصار ازيامتدر عثماني  انيسيانگل و رانيا در انيفرانسو ،يالديم نوزدهم سده در
 به محدود رانيا در انيفرانسو يها تيفعال نكهيا با. آوردند دست به را يابي قهيعت يها تيفعال

 اما بود، سيپار در لوور موزه به آنها يرقانونيغ و يقانون انتقال و يباستان آثار كردن دايپ
  .شد منجر زين يباستان آثار جعل به و رفت فراتر نيا از انيسيانگل تيفعال

 ازين مورد كه يميمفاه يالقا: است داشته وجود ييها جعل نيچن يبرا ياصل زهيانگ سه
 ها؛ بهيكت از رونوشت و  بدل نسخه ساخت است؛ بوده استعمارزده يكشورها در استعمارگران

 داران مجموعه و ها موزه زمان آن در كه يقالب يباستان آثار فروش محل از يسوداگر و
  .اند بوده آنها خواهان ايدن سراسر در يفراوان

 آثار يدالل اي ساختن شغل به نيالنهر نيب در ايتانيبر اتباع زا ياديز عده نوزدهم، سده در
 از يبرخ نكهيا با. اند بوده مشغول غلطان يمهرها و يخيم يها بهيكت ژهيو به و مجعول يباستان

 نيا. هستند اصل از يرونوشت و يكار يكپ آنها شتريب اما هستند، يقالب اساس و اصل از آثار نيا
 آنان كه يآثار هم هنوز كه بودند، كرده كسب تجربه و مهارت خود ارك در يا اندازه به عده

 و اصالت صيتشخ و دارند وجود جهان گوناگون يها مجموعه و ها موزه در اند، بوده ساخته
  .است ناممكن گاه و دشوار متخصصان نيتر مجرب يبرا يحت آنها تيهو

 سال انيسال كه بودند) Ready( »يرد« برادران اشخاص، نيا نيتر يا حرفه و نيمشهورتر
 تا نديآ يم در لندن در ايتانيبر موزه استخدام به تينها در و پرداختند يم كار نيا به بغداد در

  .دهند انجام را يخيم يها بهيكت و يباستان آثار از يبدل يها يكپ ساخت يبرا موزه يها سفارش
 آثار يسيانگل دالل و فروش قهيعت كي خانه از يجعل يها بهيكت يها نمونه نينخست

 چير مزيج وسيكلود شخص نيا. افتي ييبسزا رونق آن از پس و شد داريپد بغداد در يباستان
)Claudius James Rich (بغداد در يشرق هند يسيانگل يكمپان يتجار منافع يبرا و داشت نام 

 برهقم به موسوم يبنا شد يمدع بار نينخست يبرا كه است يشخص همان چير. كرد يم كار
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 و هيمور مزيج كه يا هينظر. است يهخامنش كورش آرامگاه مرغاب مشهد در مانيمادرسل
  .دانستند اساس يب آنرا سپس و رفتنديپذ آنرا - او با همزمان يآلمان احيس - كرپورتر

شناس و متخصص آثار هنري ايران و شرق باستان و از  باستان - موسكارالاسكار وايت 
 از »جعل فرهنگ شرق نزديك باستان« كتاب در - ر متروپوليتنداران پيشين موزه هن موزه
 پرده آنها يبرا يشناخت باستان و يخيتار الزم يها يساز سند و يباستان يقالب ياياش عيوس حجم

 دست و هستند پراكنده جهان يها موزه در يفراوان به او گفته به كه يياياش. دارد يم بر
 مصور و مستند يمعرف ضمن او. است بوده ليدخ اآنه تجارت و ساخت در ينفوذ يذ اشخاص

 و داران موزه و شناسان باستان »ناچارانه« اي داوطلبانه يهمكار باره در آثار، نيا از ياريبس
: برد يم نام آنان از گاه و ديگو يم سخن ها يكار جعل نيا روند در هنر خيتار متخصصان

 را يقالب آثار عكس كه كند يم متهم را رشمنيگ او. »رشمنيگ رومن« و »پوپ اوپهام آرتور«
  .است كرده يم منتشر خود يشناس رانيا يها كتاب در فروش، يبرا عرضه از بعد و قبل

 در يقالب ياياش با لندن در ايتانيبر موزه كه كند يم ادي ييها شگاهينما از نيهمچن او
 يساسان ،ياشكان ،يخامنشه يباستان ياياش از ياريبس او. كند يم برگزار جهان گوناگون ينواح

 ،)تونير( ها تكوك جمله از و نيميس و نيزر آثار ها، نگاره سنگ و ها مجسمه ،ينيالنهر نيب و
. كند يم قلمداد يجعل را آنها امثال و وان،يح شكل به يها دسته با ييها كوزه ن،يزر يها بشقاب
 يقالب يها گزارش و الزم يها يمستندنگار آنها يبرا شناسان باستان يحت گاه كه ييها جعل
  56.اند شده دار شناسنامه و اند كرده هيته را يحفار

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  :به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا 56

Muscarella, Oscar White, The Lie Became Great: The Forgery of Ancient Near Eastern 
Cultures, Styx Publications, 2000; Walker, C. B. F., Cuneiform, University of California 
Press, 1987. 
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  4پيوست 
  ييگرا يمل/ سميوناليناس

  كشورها هيتجز و مردم يتباه در آن ريتأث و
 

 

 يمعنا به سميوناليناس به دادن ولعاب رنگ و يباسازيز و هيتوج يبرا كه شود يم دهيد گاه
 گروه اي مكتب كي باره در يداور و مواجهه شكل نيتر نادرست نيا. كنند يم استناد آن يلغو

 نه و است ها يريگ موضع و يعمل يرفتارها است، توجه ستهيشا كه آنچه. است طرزفكر اي
 از كه ندارد وجود ايدن در يا دسته و مرام و مكتب چيه. ظاهرسازانه يشعارها و يلغو يمعان
 شمار بتوانند كه برند يم بهره ييشعارها و ها نام از يهمگ و كند استفاده زيانگ نفرت ينام
  .كنند جذب را ها توده از يشتريب

 و يجمع تيهو پاسداشت مفهوم به كه آنجا تا و آن يلغو يمعنا در ييگرا يمل
 كي منافع و تيثيح از دفاع به اي و باشد آنان مشترك يخيتار خاطره و مردم يفرهنگ
 و ارزشمند بپردازد، گريد گر سلطه يكشورها قبال در آن دولت و آن مردم اي و كشور
 به مصدق محمد دكتر دگاهيد در »يمل جبهه« و »ملت« و »يمل« مفهوم چنانكه. است يستودن
 سلطه برابر در بخصوص و يلوـپه نظام از ييها بخش رابرـب در يمتحد يروين عنوان

 عنوان با جهان در زين و رانيا در را يشيگرا نيچن. رفت يم بكار ايتانيبر ياستعمار
/ يدوست هنيم« عنوان با شتريب بلكه كنند، ينم خطاب) Nationalism( »سميوناليناس/ ييگرا يمل«

 »پرست وطن/ دوست هنيم« آنرا روانيپ و دشو يم شناخته) Patriotism( »يپرست وطن
)Patriotic (نامند يم.  

. كرد رشد به شروع يداليم نوزدهم قرن در رانيا در دوستانه هنيم يها جنبش
 هيروس و ايتانيبر يها دولت استعمارگرانه يها رقابت به واكنش جنبش نيا هياول خاستگاه

 و رانيا كشور از قفقاز منطقه ييجدا موجب سرانجام كه بود انهيم يايآس در يتزار
 نظام به دادن انيپا دوستان، هنيم نيا هياول هدف 57.شد انيقاجار يعني آن وقت تيحاكم

 منابع و ثروت گذاشتن حراج به از يريجلوگ و فاسد و ناكارآمد دولت برانداختن ،يئودالف
  58.بود گانگانيب به رانيا

                                                 
57 Patrick Clawson, Eternal Iran, Palgrave, Coauthored with Michael Rubin, 2005. 
58 Cottam, Richard W., Nationalism in Iran: Updated through 1978. Pittsburg, 

University of Pittsburg Press, 1979. 
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 ضد و سازنده يها كوشش و ها تيفعال كنار و رياخ سده دو - يكي طول در اما
 هك گرفتند شكل ييگرا يمل/ يستيوناليناس نيعناو با يگريد يها گروه  دوستان، هنيم ياستعمار

 تيحما و اشاره با قاًيدق كه نداشتند، ياستعمار ضد هيروح كشور/ ملت برابر در تنها نه
 عوامل. نهادند وجود عرصه به پا خود مطلوب حكومت تيتثب جهت در و استعمارگران

 با آشكارا بودند، رانيا در ايتانيبر جاسوسان از و هند انيزرتشت از كه برنامه نيا يياجرا
/ نژادپرستانه هيروح يدارا آنان برخالف و داشتند يناسازگار و عناد سر دوستان هنيم

  .بودند يستيراس
 استقالل كسب و سلطه از آن ييرها و رانيا شرفتيپ يبرا دوستان هنيم تالش نكهيا با

 و كشور بر سلطه بسط قصد بايز بظاهر يشعارها با انيگرا يمل بود، ياقتصاد و ياسيس كامل
 تا دنديكوش يم دوستان هنيم اگر. پروراندند يم سر در آنرا ياقتصاد و ينسانا منابع از يكش بهره
 بدارند، پاس دهيرس آنان به كه يلياص شكل همان به و يتمام به را رانيا فرهنگ و خيتار
 مشترك يخيتار خاطره و رانيا يها نام ران،يا فرهنگ فيتحر و رييتغ در يسع انيگرا يمل
  .كردند پهن مردم انيم در و كشور داخل در را خود يها هجبه و نمودند مردمان انيم

 كسب يبرا ياسيس سازمان و التيتشك كي نه سم،يوناليناس برخالف يدوست هنيم
 و تصور به بنا يكس كه است ينيسرزم به يشخص خاطر تعلق و احساس كي كه سلطه،
 تيهو از فارغ( را مردم همه نكهيا بر عالوه دوستان هنيم. دارد انس بدان خود صيتشخ
 بر و اند دانسته يم يانسان مشروع حقوق يدارا) ها مشخصه گريد و نيد زبان، ت،يقوم ،يخيتار
. اند بوده زين گانهيب سلطه و يكش بهره قبال در يتدافع يا هيروح يدارا اند؛ كرده يم ديتأك آن
 نه هم آن. اند بوده مهاجم يا هيروح به يمتك آنان، برخالف) ها ستيوناليناس( انيگرا يمل اما

 و كشور مردم برابر در بلكه ،يخارج گران سلطه و گانگانيب برابر در يتهاجم يا هيروح
 و دلخواه يها يدئولوژيا با ريمغا كه مردم يفرهنگ و يتيهو يها مشخصه از بخش آن ريتحق
  .است بوده آنان يساختگ بعضاً

 دهد، يم نشان خود از ازين به بسته كه يجيرا غاتيتبل يبرخ برخالف سميوناليناس
 بر بداند، ديمف خود مقاصد يبرا و بتواند كه ييجا تا و ندارد سميسكوالر يسو به يشيگرا
 نحله از يا شاخه بر بتواند اگر و كوبد يم يمذهب و ينيد يها يطلب يبرتر و ييگرا مذهب طبل
 و رواج مردم انيم در آنرا كوشد يم و كند يم يينما بزرگ و ديتأك خود عالقه مورد يمذهب

 مقصود نيا يبرا و است يكيدئولوژيا و ينظر يمبان فاقد سميوناليناس كه چرا. دهد گسترش
  .دهد يم قرار خود هيدستما ازين به بسته را گريد مكاتب

 موجبات تواند ينم و نتوانسته هرگز تنها نه خود ذات در ييگرا يمل اي سميوناليناس
 كشور يفروپاش و هيتجز به منجر آن، برعكس كه كند راهمف را كشور يقدرتمند و يسربلند
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 گريد يجاها و سودان و تسايسربن/ يوگسالوي و آلمان در آن يها نمونه چنانكه. گردد يم
  .است بوده بشر نوع هيعل يها تيجنا با همراه كه ييها يفروپاش. است شده دهيد

 كه چرا. شود مردم انيم حادات و يهمدل به منجر تواند ينم سميوناليناس گر،يد يسو از
 جز و يزبان و ينژاد يطلب يبرتر يها انگاره بر يمتك خود ذات در ييگرا يمل اي سميوناليناس
 يمقدس و محبوب يخيتار يها واقعه و ها تيشخص خود يبرا آنان كدام هر و است آن
 يها واقعه و ها تيشخص نيا. دهد گسترش را خود سلطه بتواند آنها واسطه به تا تراشند يم

 و انشقاق موجبات و رنديگ يم قرار گريكدي با تضاد و تعارض در معموالً مقدس و محبوب
  .سازند يم فراهم را مردم انيم گسست
 يتيهو ييگرا يمل اصوالً كه شود يم تر كننده نگران و حادتر يحال در معضل نيا

 يا يوهم اي يواقع يها لتم اساس بر ييگرا يمل از يگوناگون انواع و ستين گانهي و كپارچهي
 يها گروه حالت، نيا در. ديآ يم وجود به دارد، وجود كشور كي در آنان يادعا به كه

 و ها زبان اي اقوام از يبخش بر خود قهيسل و ليم با مطابق كدام هر گرا يمل گوناگون
 رنديگ يم دهيناد را گريد يبخش و كنند يم هيتك يخيتار يها توتم و ها تيشخص و ها فرهنگ

 يها ستيوناليناس از توان يم نمونه يبرا. اندازند يم براه »ملت دو و هفتاد جنگ« و
 و يهمبستگ در يدستاورد تنها نه كه كرد ادي آن جز و انگار عرب انگار، ترك اانگار،يآر

 دل در را نفرت و نفاق بذر كه اند، نداشته) خود نظر مورد نيسرزم يحت و( كشور ياعتال
 نژاد« مفهوم به يمتك و امحوريآر يها ستيوناليناس بخصوص. اند كاشته ياريبس اشخاص

 صاحب جهان انيگرا يمل انيم در يجهان دوم جنگ يها يكش نسل از پس كه »ييايآر
 تا كه اند داده حيترج جهان دانشمندان كه يطور به. اند شده ها چهره نيمنفورتر و نيتر زشت

 يها زبان« اصطالح شناسان زبان مثالً و نكنند استفاده »ييايآر« منفور اصطالح از ممكن يجا
 فقط ييايآر مفهوم جهان در امروزه .اند كرده وضع »ييايآر يها زبان« يبجا را »ييهندواروپا

 اانگاريآر يها ستيوناليناس و »ها ينئوناز« مانند يافراط راست يها ستيوناليناس انيم در
  .نديجو يم يدور آن از اصرار به انگريد و داده ادامه خود اتيح به يرانيا

 كپارچهي يتيهو ييگرا يمل اي ييگرا ملت كه ستين كپارچهي و كدستي يتيهو ملت
 در ييگرا يمل. شود مردم يتمام انيم ييهمگرا و يهمبستگ به منجر و باشد داشته
 يبخش يها شاخصه و تيهو بر تا است ناچار خود حالت نيتر يستيرفاشيغ و نيتر نانهيخوشب

 در ژهيو به. انگارد دهيناد را گريد يها بخش يها شاخصه و تيهو و كند ديتأك مردم از
 وعيش جه،ينت در. دارند يشتريب ينيد و يزبان و يفرهنگ زيتما و تنوع كه يجوامع و كشورها

 در آن متضاد يها شيگرا وعيش به منجر جامعه، از يبخش هر در انهيگرا يمل شيگرا نوع هر
  .شد خواهد گريكدي با مقابله در مردم ييآرا صف و جامعه گريد يها بخش
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 در و دارد سميفاش و ينژادپرست با ياريبس يكينزد خود ذات در نيهمچن سميوناليناس
 در چنانكه. شود يم زيخونر و يستيفاش يمكتب با ليتبد سرعت به قدرت به يابيدست هنگام

 يايتاليا و يتلريه آلمان در آن يها هنمون و ديگرد سميناز شيدايپ موجب سميفاش با بيترك
  .ديگرد يبشر خيتار يها تيجنا نيتر عيفج از يكي به منجر و شد تجربه ينيموسول عصر

. است سركوب به يمتك و دارد يتهاجم يها صهيخص سميفاش همچون سميوناليناس
 شيدايپ عوامل و ليدال از يكي. دهد يم نشان يبخوب جهان رياخ سده يخيتار تجربه نرايا

 خود كوشند يم نكهيا با كه است نيا انيگرا يمل/ ها ستيوناليناس انيم در يسركوبگر هيروح
 ييتوانا. هستند ييادعا نيچن طرح يبرا ينظر يها انيبن فاقد اما دهند، نشان »مكتب« كي را
 بوده سركوب و سلطه مؤثرتر يها وهيش وضع حدود در همواره آنان يها دئولوگيا كرديرو و

 نداشتن ارياخت در با همراه ،ينظر يها انيبن نيچن نبودن. الزم ينظر يمبان طرح تا است
 و خيتار در كه يا گسترده يها فيتحر و جعل با همراه زين و پرداز، هينظر و دئولوگيا

 جز يا چاره منتقد و مخالف مقابل در كه كند يم فراهم را يطيشرا اند، داده انجام فرهنگ
 عمل در كه يقدرت زانيم به توجه با سركوب نيا يچگونگ و شكل. باشند نداشته سركوب

  .ترور تا يفحاش از. است متفاوت هستند، دارا
 در يگاه و نشد مواجه يهمگان استقبال با چگاهيه رانيا در سميوناليناس همه، نيا با

 عامل. داد ادامه خود اتيح به بسته و كوچك يطيمح در يگاه و ياستعمار و يدولت يطيمح
 رغم به را خود كه بود نهفته رانيا مردم يخيتار و قيعم يهمدرد و يهمستگ در ياتفاق نيچن

 رنج مردم. دانند يم و دانستند يم متحد و بزرگ جامعه كي ،يفرهنگ يرنگارنگ و تنوع
 به مجدداً و هستند آشنا »كن حكومت و ندازيب تفرقه« كهن يشگردها با يبخوب رانيا دهيكش
  .تنداف ينم آن دام

 كار يرو با يكشور هر هيتجز و يتباه كه دهد يم نشان رياخ سده يخيتار تجربه
  59.است داده رخ سميوناليناس فيتضع هيسا در آن ياعتال و يسربلند و ها ستيوناليناس آمدن

  
  
  
  
 

                                                 
 و انهيگرا يمل ديعقا از يا خچهيتار: ييايآر افسانه« ارزنده كتاب به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا 59

 .، همان»اروپا در نژادپرستانه
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  5پيوست 
  مسياشف

  
 كي بلكه ست؛ين بدان باورمندان يبرا يغال مكتب كي خود يبخود) Fascism( سميفاش
  .است دلخواه تيحاكم و يدئولوژيا تيتثب و سلطه اعمال يبرا ياسيس واسط تبمك

 جنگ دو نيب فاصله در اروپا ياسيس جنبش نيپرنفوذتر و نيرگذارتريتأث سميفاش
 يبيترك و اقتباس با) Giovanni Gentile( لهيجنت يجووان را سميفاش يِنظر ميمفاه. بود يجهان

 در آنرا) Benito Mussolini( ينيموسول تويبن و كرد ضعو نيشيپ يِاسيس مكاتب اتينظر از
. آورد در اجرا ةمرحل به ايتاليا در) يالديم 1943 تا 1922( يرانيا 1322 تا 1301 يها سال

 و وناني فرانكو، عصر ياياسپان ،يناز آلمان در سميفاش گريد اشكال كه بود يحال در نيا
 ةمرحل به اي و آمد در اجرا به يا اندازه تا يلشما و يشرق ياروپا يكشورها گريد از ياريبس

 ييگرا ييايآر بر يمبتن يِنژادپرست و سميوناليناس يها دهيا سم،يفاش ةينظر در. شد كينزد اجرا
 و چهين شيفردر يپرور قهرمان ،ياوليماك قساوت چمبرلن، و نويدوگوب كنت يِزيست يسام و

 به ها هينظر نيا. اند شده بيترك گريكدي با سورل ژرژ يا اسطوره و يخيتار يها محرك
 بر ياتكا با و افتي بسط رود، يم بشمار سميفاش از يا شاخه كه سميناز مكتب در گريد يشكل
  .آورد بوجود را يبشر خيتار يها فاجعه نيبارتر خشونت از يكي ،يزيست يسام و ييايآر نژاد

 به يمتك و يرلمانپا ريغ خودكامه نظام كي سلطه و استقرار سم،يفاش ياسيس هدف
  .باشد همراه يفرد يها يآزاد و سمياليسوس برانداختن با كه است بوده دولت در قدرت تمركز

 و جهل و ابتذال كه دارد گسترش و استقرار يبرا يشتريب يآمادگ يجوامع در سميفاش
  .باشد گرفته را يورز  شك و تعقل و خرد يجا ييگرا خرافه

 منظور بلكه. ستين انيم در آن خچهيتار و سميفاش مكتب يبررس قصد نجايا در
 به ياندك قدرت، به يابيدست يبرا سميفاش يها وهيش و ها روش به گذرا ينگاه با كه آنست
 رويپ اندازه چه تا ميشناس يم كه يانياطراف و ما مينيبب تا ميكن توجه خود رامونيپ و خود
  : مييمايپ يم را آنان روش و راه الًعم م،يبدان ستيفاش را خود نكهيا بدون و ميهست سميفاش

  
  های فاشیسم برای کسب سلطه روش

 جيترو يبرا تالش. ينژاد تعلقات و ميمفاه توسعه برتر، قوم اي نژاد هينظر به باور - 
 به دنيازي دست و قدرت؛ به يابيدست از شيپ ينژاد يِبرترانگار و يتيقوم يها اختالف
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 به يابيتـدس از سـپ يجمع دسته ياــه عام قتل و كشتار ،يتـيقوم و يژادـن يها ونتـخش
  .قدرت

 ةوعد. مشترك ينژاد نِيسرزم و باستان دوران در باشكوه و بزرگ يكشور يادعا - 
 با كساني فرهنگ و تبار و نژاد بر يمبتن ةانيگرا يمل غاتيتبل و بزرگ كشور آن ياياح

 از پس يكش نسل و ينظام مهجو ،يارض يادعاها و قدرت؛ تصرف از شيپ هيهمسا يكشورها
  .قدرت تصرف

 مكتب آن ةانيجو يآشت غِيتبل. يستيوناليناس اي ينيد يِدئولوژيا اي مكتب كي به باور - 
 آن به ناباورانِ ينابود و حذف و مكتب آن باوراندنِ بر اجبار و قدرت؛ به دنيرس از شيپ

  .قدرت به دنيرس از پس
 ژهيو به متفاوت، يها شهياند صاحبان و فانمخال انگاشتن دهيناد و ينف يبرا كوشش - 

 تالش. يفرد يها يآزاد و ياقتصاد عدالت دعيم دو عنوان به سميبراليل و سمياليسوس روانيپ
 ينف و قدرت؛ تصاحب از شيپ آنان كردن بدنام اي كردن گمنام و يظاهر يمدارا يبرا

  .قدرت تصاحب از پس آنان زيآم خشونت
 از شيپ تيبشر سعادت يبرا ييراهكارها و تفاهم و يتآش و مدارا هيروح غيتبل - 

  .قدرت كسب از پس خواهانه تيتمام انه،يجو خشونت هيروح بروز و قدرت، كسب
 و ارتجاع. باستان روزگاران و دور يها گذشته اقتدار و شكوه جيترو و غيتبل - 
. كاذب يمل غرور جاديا يبرا يساز مناسبت و يساز خيتار ،يساختگ عظمت نقل. ييواپسگرا

  .شود جاهل يها توده ةداوطلبان ينثار جان موجب تواند يم ياعتقادات نيچن كه باور نيا با
 و ها تيروا يالقا با آنان بيفر و مردم يمذهب اي يمل احساسات كيتحر - 

 با. نيراست و يواقع دهيپد كي عنوان به يساختگ يها حماسه و ها داستان مجعول، يها قول نقل
 محرك كي به ازين كردن، يفداكار و شدن ختهيبرانگ يبرا مردم عموم كه باور نيا

 كه باور نيا با زين و. شوند ينم دايپ ها تيواقع در ياحساس يقو يها محرك و دارند ياحساس
 يا عده تنها و ستندين ها تيواقع از ها دروغ صيتشخ به قادر ،يكندذهن ليدل به مردم عموم

  .دارند را يا ييتوانا و هوش نيچن معدود
 اي يمل اي ينيد كهنِ تيشخص كي از حاًيترج ،يپرور قهرمان و يساز قهرمان - 

 كي به ازين مفرط يزبون و تيشخص ضعف ليدل به مردم اكثر كه باور نيا با. يخيتار
  .ديبنما را آنان يها حقارت و كمبودها جبران تا دارند شيستا قابل و »برتر تيشخص«

 موجب تواند يم يفرض دشمنان يتعداد وجود يِالقا كه وربا نيا با. يتراش دشمن - 
 كند جاديا را يتصور نيچن و شود، وتار رهيت و مبهم يا ندهيآ از خورده بيفر يها توده واهمه

  .دارند را آنها يمعنو و يماد يها ييدارا ةهم يِنابود اي تملك قصد خطرناك يدشمنان كه
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 اهل متعصبانِ ،يافراط پرستان طنو متوسط، و محروم طبقات جلب يبرا كوشش - 
يريارگي يبرا ييابتدا يابزارها عنوان به سرگردان و سرخورده جوانان و كوركورانه اطاعت 

 ليتشك و مخالفان انيم در هراس گسترش يبرا يينها يابزارها و روها؛ين يسازمانده و
  .ينظام شبه اي يفرهنگ شبه يها تشكل و ها انجمن قالب در فشار يها گروه

 زين و آن يبرا يخيتار يتراش سابقه با همراه ژهيو پرچم اي نشان كي جيترو و غيتبل - 
 كه باور نيا با. ها نشان آن به يبخش قداست و احترام جلب يبرا كوشش. يهمگان سرود كي

 ميتسل بهتر و شتريب سرود، كي يهمراه با و پرچم اي نشان كي ريز در نثاران، جان و انييفدا
  .كنند يم يفداكار و شوند يم جييته و

. بودن عيمط و محض اطاعت قِيتشو. يورز شك و يفرد يِفكر استقالل با مخالفت - 
 داده فرمان واحد سرچشمه كي از كه كنند عمل و شندينديب همانگونه ديبا يم همگان

 به ناحق ازاتيامت و يعال صفات ها، عنوان ياعطا و يفرد تيشخص مِيتكر و احترام. شود يم
 و تهمت، ن،يتوه ،يفرد تيشخص سركوب ،ياجتماع و يمدن حقوق سلب و اشخاص؛ نيچن

 يِرسم خواست از متفاوت يشكل به كه يصورت در او از حق به ازاتيامت و نيعناو سلب
  .شدينديب حاكم

 خود رامونيپ و خود در را يستيفاش اعمال و هيروح اندازه چه تا. ميبنگر خود در
 ما يبايز يشعارها و سخنان و ها نقاب پشت در كه يستيفاش يها روش و هيروح م؟ينيب يم

  60.ميخبر يب آن از زين خود گاه و اند شده پنهان
  
  
  

                                                 
 اومبرتو، اكو،؛ 1354 تهران، ،ياسيس فرهنگ وش،يدار ،يآشور :به ديبنگر شتريب يآگاه يبرا 60

 نامه ژهيو بخارا، مجله: در فرزاد، محمدرضا ترجمه ها، اهيس رهنيپ به نگاه چهارده -يازل سميفاش
 يبرا يفتوح يمهد يآقا از( 474٫ تا 469 ص ،1383 تابستان ،52 شماره اكو، اومبرتو
؛ 1379 تهران، ،ياسيس يشناس جامعه ن،يحس ه،يبشر؛ )سپاسگزارم منبع نيا ارسال و ييراهنما
 هفتم، چاپ شهسا، احمد ترجمه فلسفه، در جاودان يماجراها توماس، يدانال و ،يهنر توماس،
 ن،يبالند ژل،يكر؛ 1380 تهران، ستم،يب قرن در ياسيس يها شهياند حاتم، ،يقادر؛ 1383 ،نتهرا

 انحطاط ادوارد، بون،يگ؛ 1380 تهران ، ،ياحمد عبدالوهاب ترجمه ،ياسيس فلسفه يها درسنامه
 س،يآدارد گبرت،يل؛ 1370 تهران، دوم، چاپ ،يطاهر ابوالقاسم ترجمه روم، يامپراتور سقوط و
؛ ناطق، ناصح، ايران از نگاه 1371 ، يرضو اهللا حشمت ترجمه اروپا، خيتار در سميفاش گاهيجا

 .1364گوبينو، تهران، 
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  6پيوست 
  ملت چيست؟

  بررسي يك اصطالح وارداتي
  

 را واژه نيا رياخ سده در. است بوده »نيد كي روانيپ« يمعنا به يفارس زبان در »ملت« كلمه
 يناروشن و متعدد و گسترده يمعان كه اند گرفته Nation يفرانسو و يسيانگل واژه با معادل
 ينژاد شبه مقاصد يبرا يواردات و متعدد يمعان نيا از گريد يكشورها يبرخ و رانيا در. دارد

 در و عامه تداول در امروزه. است شده سوءاستفاده بگرانهيفر اناًياح و خواهانه تيتمام و
 و رود يم بكار »مردم« با مترادف »ملت« ،يواردات مفهوم نيا برابر در يعموم مقاومت ضمن
 به »ملت« واژه بازگرداندن يبرا كوشش و »مردم« واژه از شتريب استفاده با. ندارد آن با يتفاوت
 ،يهمبستگ كه داد، مينخواه دست از را يزيچ تنها نه خود، لياص يخيتار و يادب يمعنا

 داده انيپا ها تعارض يبرخ به و آورد ميخواه ستد به زين را يشتريب تفاهم و يهمزبان
 و ها ستيفاش كه يكشتار از پس و دوم يجهان جنگ از پس زين انيغرب چنانكه. شد خواهد

 حساس نكته نيا به انداختند، براه) انيگرا يمل/ انيگرا ملت( ستيوناليناس يها نژادپرست
  .گرفتند بكار را People هواژ كنند، استفاده Nation واژه از آنكه از شيب و شدند

* * *  
 و شده جيرا رانيا در استعمار دوران در و رياخ سده حدود در كه ياصطالحات از گريد يكي

 يا نوساخته يها مفهوم و معنا در اكنون كلمه نيا. است »ملت« كلمه افته،ي يفراوان تداول
 گريد و يفارس اتيادب در و ندارد يا نهيشيپ انيرانيا يخيتار خاطره در كه رود يم بكار
  .دارد يتازگ منطقه و رانيا در جيرا يها زبان

 و سندگانينو ون،ياسيس روشنفكران، انيم تداول در و رياخ سده در »ملت« كلمه
 يا دهيشيندين و دهينسنج بعضاً و متنوع ميمفاه و اشكال به ياجتماع و ياسيس فعاالن گريد

 و واحد و روشن يمعنا آنان سخنان در »ملت« اصطالح از كه يبطور. است رفته بكار
 ستيچ يا كلمه نيچن از سندهينو اي ندهيگو منظور كه شود ينم دانسته و ديآ ينم بر يديترد يب
  .كجاست به تا كجا از آن كاربرد ثغور و حدود و

 خواهانه تيتمام و برترانگارانه و نژادپرستانه اهداف يبرا اصطالح نيا از نيهمچن
 سوءاستفاده و رفته بكار يتيقوم يها نفاق و زانهيانگ تفرقه مقاصد يبرا اي و شده يريگ بهره
 ملت« اي »كرد ملت« اي »ترك ملت« يها اصطالح از يكسان است ممكن مثال يبرا. است شده
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 كه شوند يمدع و بنگارند نادرست را يريتعاب نيچن زين يگريد يكسان و كنند استفاده »بلوچ
 ييادعا و سخن نيچن در زين »ما« مفهوم. است »رانيا ملت« آن و ميهست ملت كي فقط »ما«

 ميخواه نشان ادامه در. كند يم داللت يفيتعر چه به قاًيدق كه ستين مشخص و است نامعلوم
 در يخيتار سابقه يدارا و هستند يواردات و دهينسنج نادرست، سخنان، نيا يدو هر كه داد
  .ستندين مردم انيم

 ناب يفارس معادل. است يعرب زبان در »المله/ مله« از برگرفته يفارس زبان در »ملت«
 يعرب و يفارس يها زبان انيم مشترك لغات از و ندارد وجود كلمه نيا يبرا سره يفارس اي

) كشور/ حكومت يمعنا به( »ملكوتا« يانيسر واژه در آنها يدو هر شهير است ممكن. است
 و روانيپ مجموعه« از است عبارت يعرب و يفارس زبان دو هر در ملت يمعنا 61.باشد

 طيبس شكل به را ملت. »هودي ملت« اي »اسالم ملت« مثال يبرا. »عتيشر اي نيد كي معتقدان
 معنا نيا كه نديگو يم نيچن يبرخ معاصر دوره در. برند يم بكار زين انيآدم از يا عده يبرا

 يمعنا و دارد تر يعموم و تر يكل يكاربرد امت كهيحال در است، »امت« كلمه به متعلق
 يها قاموس و يفارس كهن يها لغتنامه به ديبنگر( دهد يم را »روانيپ مجموعه« اي »گروه«

   ).يعرب
 نژاد« ياستعمار و نژادپرستانه اصطالح انيياروپا كه يزمان حدود در و قاجار دوره در

 وقت مترجمان دادند، واجر زين هند و رانيا در خود مقاصد يبرا آنرا و ساختند را »ييايآر
 در زمان آن در كه  Nation واژه يبرا ينيگزيجا و معادل عنوان به را »ملت« واژه يرانيا

 زبان در »شنين« يها تلفظ با كه يا واژه. كردند انتخاب بود، توجه مورد و محبوب اروپا
 از خصوصب و زبان دو هر قيطر از و داشت كاربرد فرانسه زبان در »ونيناس« و يسيانگل
  .ديرس رانيا به فرانسه زبان قيطر

 است نيا نشده، بدان يجد توجه زين تاكنون و ماند مغفول انيم نيا در كه يا نكته اما
 كه ستين روشن كامالً تنها نه فرانسه و يسيانگل زبان دو در Nation مفهوم و معنا اصوالً كه
 را ملت معادل كه يانيرانيا. تندهس متفاوت گريكدي با ياديز حد تا و ستين هم كساني يحت
 كنار آن يخيتار يمعنا به را واژه نيا كه حال نكردند نيمع و مشخص گرفتند، بكار آن يبرا

 يمعنا با معادل اي و اند گرفته بكار Nation يسيانگل يمعان از يكي با معادل آنرا اند، گذاشته
  آن؟ فرانسه

 آن ييمعنا گستره و ندارد يقيدق و روشن يمعنا Nation واژه كه است يحال در نيا
 Online Dictionary of the Social( ياجتماع علوم نيآنال فرهنگ. است مبهم و عيوس
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Science (كلمه مفهوم«: كه است آورده نيچن Nation است يا جامعه مفهوم به هيشب يحد تا 
 روابط آن افراد و بوده مشترك خيتار و زبان نَسب، يدارا كه شود يم ياشخاص همه شامل كه

 كه كند يم داللت مردم از يگروه بر واژه نيا ،يسيانگل زبان در. دارند گريكدي با يتنگاتنگ
 زبان در مقابل، در. كنند يم يزندگ يمشخص) مرز( قلمرو در و بوده ياسيس استقالل يدارا

 بطروا و خاستگاه يدارا كه است مردم از يگروه يمعنا به شتريب Nation واژه فرانسه
 زبانانِ يفرانسو منظور ن،يا بنابر. گذارند يم ريتأث گريكدي بر كه هستند يمتقابل مشترك

 از يخيتار اجتماع كي شتريب كنند، يم استفاده كبِك استان يبرا واژه نيا از كهيهنگام كانادا
 از شده جدا و ياسيس خودمختار منطقه كي كبك، از منظورشان الزاماً نكهيا تا است مردم

 ملت 170 جهان در ،)آن يسيانگل مفهوم يعني( واژه نيا اولِ يِمعن دگاهيد از. باشد ناداكا
 ملت 15.000 جهان در) آن يفرانسو مفهوم يعني( آن  دومِ يِمعن جنبه از اما دارد، وجود
  .»دارد وجود

 يمعنا به هم تواند يم جمله از Nation معادل عنوان به ملت واژه گر،يد عبارت به
 يمعنا به تواند يم هم و باشد آنرا يامروز ياسيس فيتعار با كشور كي ياهال مجموعه
 تعلقات و خيتار فرهنگ، زبان، يدارا كه باشد يگريكدي با مرتبط اشخاص مجموعه
 اي دو از يا مجموعه در خواه و باشند كشور كي دل در مردمان نيا خواه. هستند مشترك

 و نيمع محك و مصداق و اريمع ها، حالت نيا از چكداميه در كهيحال در. كشور چند
  .ندارد وجود گريد يملت با آن زيتما وجه و ملت كي ييشناسا يبرا يمشخص

 ملت« اي »لُر ملت« ريتعاب از مثالً كه يآنان گفت توان يم ينگرش نيچن با ايآ اما
 را »انريا ملت« ريتعب و هستند ييها ملت نيچن منكر كه يآنان اي و ند،يگو يم سخن »عرب
 واژه نيا در موجود ميمفاه از يبخش به كدام هر و نديگو يم درست دو هر برند، يم بكار
 نيا مردمان به را يغرب و يياروپا نينو ميمفاه ميبخواه اگر نگارنده، گمان به كنند؟ يم هيتك

 يحت و( ريتعاب آن يدو هر از و گفت سخن شكل دو هر بر توان يم م،يده ميتعم نيسرزم
 از ندهيگو منظور كه بداند قاًيدق شنونده آنكه بر مشروط. گرفت بهره) آن از يشتريب انواع
 يا شده رفتهيپذ و مشخص اريمع و ستين دانسته معموالً كه يمنظور. ستيچ »ملت« واژه
  .ندارد وجود گريكدي از مفروض يها ملت كيتفك يبرا

 و نيزم رانيا مردمان يخيتار سنت آن و دارد وجود زين يگريد حالت اما
 يمعادل باال مفهوم دو از كيچيه يبرا ،يخيتار سنت نيا در. است آن رامونيپ يها نيسرزم
 روابط آن افراد و بوده مشترك خيتار و زبان نَسب، يدارا« كه يكسان يبرا نه. ندارد وجود

 مروقل در و بوده ياسيس استقالل يدارا« كه يكسان يبرا نه و ،»دارند گريكدي با يتنگاتنگ
 تينها م،يمفاه نيا يبرا يلغو معادل نبودن و يژگيو نيا. »كنند يم يزندگ يمشخص) مرز(
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 ،يفرهنگ يرنگارنگ و تنوع رغم به كه است يمردم انهيجو يبرابر و انهيگرا انسان هيروح
 يها يبند طبقه و شوند قائل يازيامت و كيتفك گرانيد و خود نيب اند نشده حاضر هرگز
 كه متحد مردم نيا يبرا. اورنديب وجود به آن جز و مرز و زبان و نژاد اساس بر يانسان

 ،»قوم«: همچون يكلمات اند، ستهيز گريكدي كنار در يهمبستگ و يستيهمز با سال هزاران
 يتعداد و مردم هرگونه دادن نشان يبرا فقط و فقط آنها امثال و »جماعت« ،»خلق« ،»فهيطا«

 دميد يا فهيطا« ،»نيزم بر نشسته دميد يخلق«: اند بوده جمع ييجا در كه رفته بكار يانيآدم
  .»بودند خفته مسجد در يقوم« ،»رفتند يم يراه به

 و  زده صدمه و آورده وارد خدشه يكسان قاًيدق مردم نيا سازش و يهمبستگ به
 يستيهمز« و »يهمبستگ« اند داشته قصد كه اند آورده فراهم آنرا انشقاق و گسست موجبات

 را اتحاد از يشكل و كنند »يگانگي« و »يشكل هم« ليتبد را خود تسلط حوزه مردمان يمتما
  .است بوده خود ياقتصاد و ياسيس منافع مطابق كه اورنديب وجود به

 و زيانگ تفرقه ياستعمار غاتيتبل يتمام رغم به كه است شگفت و جالب بسا
 دهيكش رنج مردم نيا شود، يم و ستا شده انجام مردم انيم اتحاد گسست يبرا كه ييها تالش

 خاطره و نيريش و تلخ يها تجربه از كه خود يقلب فرمان به بنا روزگار، ظلم از خسته و
 را ملت واژه به شده ليتحم و ديجد ميمفاه تنها نه رد،يگ يم شهير مشترك و كهن يخيتار
 ميمفاه آنان. زدند مانهيپ به دوباره و كردند ريخم آنرا كه نگرفتند، بكار و رفتندينپذ
 به ليتبد آنرا و گرفتند دهيناد را »ملت« واژه بر شده بار يواردات و ينژاد شبه و يستيوناليناس

 انيآدم از يگروه بر داللت »مردم« يمعنا با معادل ناًيع كه كردند يا انهيگرا انسان مفهوم
  . »!هستاديا ريش صف در ملت«: گفتند مثالً. كرد يم يتعلق هرگونه از فارغ

 و آورده وارد خدشه يكسان قاًيدق متحد، اما متنوع مردم نيا سازش و يهمبستگ به
 نوساخته مفهوم بر هيتك با كه اند آورده فراهم آنرا انشقاق و گسست موجبات و  زده صدمه

 يتمام »يستيهمز« و »يهمبستگ« اند داشته قصد »بزرگ ملت« همچون ييشعارها و »ملت«
 ينوع و كنند »يگانگي« و »يكساني« به ليتبد را خود تسلط حوزه القوهب اي بالفعل مردمان
 ياقتصاد و ياسيس منافع با مطابق كه اورنديب وجود به را »يساز كساني« بر يمبتن اتحاد

  .است بوده خودشان
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 و ياصل مفهوم و معنا كه يكلمات از گريد يكي م،يپرداخت بدان قبالً كه »ملت« كلمه بجز
 دو نيا. است »وطن« و »هنيم« يمعنا هم كلمه دو افته،ي رييتغ يمقاصد و منافع يبرا آن لياص

 خاطره در كه رود يم بكار »كشور« با معادل يا نوساخته مفهوم و معنا در اكنون كلمه
 كلمه كه است يحال در نيا. دارد يتازگ زين يفارس زبان در و ندارد يا نهيشيپ انيرانيا يخيتار

  .است شده بار بدان يديجد مفهوم و رود ينم بكار خود يخيتار يمعنا در امروزه زين »كشور«
 معنا به يفارس اتيادب در زين و مردم يخيتار خاطره در »وطن« و »هنيم« واژه دو هر

 بزرگ و شده متولد نآ در يكس كه ييجا« اي »خانه/ ماندگاه/ سكونتگاه/ اقامتگاه« مفهوم و
 زديا اري مرا/ شيخو يجا و هنيم از دورم اگر«: ديگو يفردوس چنانكه. است رفته بكار »شده
 زين. »رسد مان و هنيم نوايب نيبد/ رسد مهمان يجا نيبد ياو چون كه«: اي و »شيب كار هر به

 زين. »شيخو مهمان الله صد به ببردش/ شيخو خان و هنيم بر آمد چو«: ديگو يطوس ياسد
 در يغوك«: است آمده دمنه و لهيكل در اي. »ريگ دوستان صاحب يكو در وطن«: ديگو يسعد
 به زين »گاه وطن« و »كردن اقامت« يمعنا به »كردن وطن« نيهمچن. »داشت وطن يمار جوار
 تختش كينزد به«: ديگو شرفنامه در يگنجو ينظام چنانكه. است آمده اقامتگاه يمعنا
  .»داد گاه وطن

 و هنيم كلمه دو ،يفارس اتيادب و زبان در و مردم شيگو در شود يم دهيد چنانكه
 و كند يم يزندگ آن در يكس كه شود يم اطالق ييجا اي اقامتگاه به كه كشور، به نه وطن

، »Motherland« يها واژه با را وطن/ هنيم و است نيچن زين يسيانگل زبان در. دارد بودوباش
»Fatherland« واژه با صوصبخ و »Home «را اقامتگاه و خانه يمعنا قاًيدق كه شناسند يم 
  .است متفاوت رساند، يم را كشور يمعنا كه» Country« واژه با و دهد يم

 ينيمع و مشخص مصداق و ثغور و حدود مردم زبان در وطن و هنيم مفهوم جه،ينت در
 هنيم را آنجا قلباً و دارد انس بدان كه دارد را ييجا از او يتلق طرز به كامل يبستگ و ندارد
 كشور، ه،يناح شهر، روستا، اي و باشد شخص خانه است ممكن ييجا نيچن. داند يم خود
 بجز يزيچ زين »كشور« كهن مفهوم و معنا. جهان كل اي و كشور كي از پهناورتر ينيسرزم



  هاي بشري رنج

176 
 

 يبخش اي جهان ميقلا هفت از يكي يبرا شتريب و است متداول امروزه كه بوده يا ياسيس مفهوم
/ مينس خوش باد آن و يركن آب و رازيش«: ديگو حافظ چنانكه. است رفته يم بكار نيزم از
  .»است كشور هفت رخ خال كه مكن بشيع

 و استعمار يريگ شكل و شيدايپ زمان در بخصوص و دتريجد دوران در اما
 با معادل جهان از ياريبس مناطق در وطن/ هنيم مفهوم تا است شده كوشش سميوناليناس

 يعني. است بوده پادشاه/ دولت/ حكومت كي اقتدار حوزه در كه شود يا ياسيس محدوده
 انيفرمانروا ن،يا بر عالوه. بودند داده بدان كه يديجد ياسيس مفهوم به »كشور« با معادل
 نيا ،يگر هسلط و ياسيس يها رقابت يبرا تا اند دهيكوش) يناز آلمان ژهيو به و( بالفعل اي بالقوه

 نيمع را آنان قدرت حدود واقع در كه را اش نوساخته »يمرزها« و خود مفروض وطن/ هنيم
 كنند يجانفشان) حاكمان يپا به واقع در و( آن يپا به مردم تا دهند جلوه »مقدس« كرده، يم
 پاك خاك از وجب كي« اي »وطن پاك خاك« شعار بر ديتأك همچون ييها روش با(

 مردم يبرا تنها نه »كشور« مفهوم كهيحال در). گريد يها زبان در آن يها معادل و »وطن
 است بوده زين ليدل نيهم به. اند نداشته آن از يتصور و شناخته ينم آنرا يحت كه نبوده مقدس

 تا كنند بار »كشور« نينو مفهوم بر را وطن/ هنيم يداشتن دوست و بايز مفهوم شده تالش كه
 ناممكن و ييايجغراف يها نقشه و يگروه يها رسانه نبود. شوند داربرخور آن ازاتيامت از

 و مرزها و كشور از يتصور چگاهيه مردم كه شده يم موجب دراز و دور يسفرها بودن
 ها يلشكركش اثر بر و يدائم بطور محدوده نيا كه بخصوص. باشند نداشته آن ياسيس محدوده

  .است بوده تحول و رييتغ حال در ياسيس معامالت و
 زين و( يفارس زبان در وطن و هنيم شده شناخته و لياص يمعان به بنا و بيترت نيا به

 جز و »پرست وطن« ،»دوست هنيم« همچون ييها بيترك ،)گريد يها زبان در آنها يها معادل
 كشور« با »يدوست هنيم« يانحصار كردن معادل و ستين »يدوست كشور« با معادل الزاماً آنها
 و يدوست هنيم. است شده وضع باال شده ادي مقاصد يبرا كه است ينوظهور ريتعاب از »يدوست

 كدام هر توانند يم كه اند يگرام و جداگانه مفهوم دو) آن بودن ديجد رغم به( يدوست كشور
 مفهوم از يمشترك درك واحد كشور كي اتباع نكهيا با. روند بكار خود يجا در مستقالً
 يبرا. باشد متفاوت آنان يبرا وطن/ هنيم مصداق و مفهوم است كنمم اما دارند، خود كشور
 وطن قلباً را خوارزم و فرغانه دشت و كاشغر تا داغستان و هيقون و كردستان از نگارنده مثال،
  .داند يم خود

 دلم«: گفت يم و كرد يم را روستا يهوا شهر يها يدلتنگ در كه ريبخ مادربزرگ ادي
  .»!شده تنگ وطنم يبرا
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 »وطن/ هنيم« و) نيد كي روانيپ يمعنا به( »ملت« يها واژه كه ميديد نيشيپ نوشته دو در
 نكيا. است شده بار ها بدان يديجد يمعان و شده يمفهوم راتييتغ دچار) اقامتگاه يمعنا به(

 نيا بر عالوه و است نوساخته آن لغت اصل هم و آن يمعنا هم كه ميپرداز يم »يمل« واژه به
  .است گرفته قرار ها سوءاستفاده انواع معرض در

 ساخته و گرفته »المله/ مله« يعني ملت يعرب معادل از يدستور نظر از »يمل« واژه
 يخارج وجود آن مفهوم نه و لغت نيا نه يعرب زبان در كه است يحال در نيا. است شده

  .است زبانان يفارس يها هساخت از و ندارند
 عموماً و دهد يم را »مردم به متعلق/ ملت به منسوب« يمعنا يلغو نظر از »يمل« واژه

 شده يمتناقض و متعدد ياصطالح يمعان دچار عمل در كهيحال در. شود يم پنداشته نيچن زين
  .ميپرداز يم آنها از يبرخ به ادامه در كه است

 به و رياخ سده دو - يكي در گر،يد ميمفاه اي انواژگ از ياريبس همچون واژه نيا
 فرانسه تلفظ رانيا در( است شده وضع National يسيانگل و فرانسه واژه يبرا يمعادل عنوان

 حالت در National واژه). دارد غلبه »نشنال« يعني آن يسيانگل تلفظ بر »وناليناس« يعني آن
 يمعنا به زين و Nation به انتساب يبرا صفت حالت در و كشور كي تبعه يمعنا به اسم

 كنترل تحت آنچه هر« و »دولت بودجه با يمؤسسات« ،»دولت به متعلق« ،»دولت به منتسب«
  ).آكسفورد نامه لغت در مدخل نيهم به ديبنگر مثال يبرا( دهد يم را »است دولت تيحما و

 وجود آن از شيپ و ديگرد وضع National يبرا يمعادل عنوان به واژه نيا نكهيا با
 به ليتبد يزود به و شد بار آن بر يگريد ميمفاه و كاربردها مرور به اما نداشت، يخارج
 جاديا و عوام كيتحر يبرا كه نداشت، ينيمع و مشخص يمعنا تنها نه كه ديگرد يا واژه
 و سميناز و سميفاش غلبه عصر در بخصوص. شد گرفته بكار ركاذبيغ اي كاذب غرور ينوع

 يها سوءاستفاده واژه نيا از) گرا يمل( ستيوناليناس يها ستيفاش و نژادپرستان يريگ قدرت
 را يبشر عيفجا نيبارتر خشونت از يكي »ييايآر نژاد« مجعول عبارت همچون و شد يفراوان
 بدون هستند، ينظر اصول فاقد كه انيگرا يمل و ها ستيوناليناس از يا عده زين رانيا در. زد رقم
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 ليدل به كه نمودند ها واژه آن از ييها سوءاستفاده ست،يچ يمل و ملت از منظور بدانند آنكه
 رانيا توانست يم كه خود يها برنامه شبرديپ به موفق رانيا مردم قيعم يستيهمز و يهمبستگ

  .نشدند بكشاند، ينابود و هيتجز به را
 يها يشلختگ اب توأم يمل واژه از يريبكارگ و استفاده رياخ يها دهه در و رانيا در

 حكومت در. كرد درك يدرست به را ندهيگو منظور توان ينم كه ينوع به. است بوده يفراوان
 مؤسسات« يبرا يگاه. رفت يم بكار يمتناقض ميمفاه و كاربردها در يمل مفهوم يپهلو
 »يشخص و يردولتيغ مؤسسات« يبرا يگاه ،)»يمل ييمايهواپ« و »يمل بانك«: مانند( »يدولت

 يگاه و »يساز  المنفعه عام« يبرا يگاه ،»يساز يخصوص« يبرا يگاه ،)»يمل مدرسه«: دمانن(
 سرود« و »يمل پرچم«: مانند( بود گريد يها دولت قبال در دولت يها مشخصه آنچه يبرا
 زيچ هر يبرا يمل واژه از گريد يا عده ها، زمان همان در كه است يحال در نيا). »يمل
 استفاده داشت، تعلق مردم يخيتار خاطره اي) دولت نه و( كشور مردم عموم به كه »يفرادولت«
  .كردند يم

 به واژه نيا از استفاده ،يمل واژه ماندن مهجور يمدت از پس و رياخ يها سال در
 پروژه«: مانند( نافهما و غامض يمعان با گاه و روشن يمعنا با گاه. افتاد ها زبان سر بر يفراوان

 مستتر خود در را يمفهوم چه نبود دانسته يگاه كه ييها عبارت). »يمل يخودرو« و »يمل
 يكوشش كه آمد يم نظر به موارد يبرخ در. ستيچ آنها بردن بكار از ندهيگو مقصود و دارند

  .باشد بوده يينما بزرگ و غلو يبرا
 ساخته يمل واژه اساس بر رياخ يها دهه در زين يگريد متنوع يها عبارت نها،يا بجز

 يدرست يجا در را ريتعاب نيا خواص از يا عده. نداشتند ينيمع و مشخص فيتعر گاه كه شده
 منظور به پسند عوام و جذاب يها صفت عنوان به را آنها يگريد شماريب عده و برند يم بكار
: مانند( برند يم بكار او توجه جلب و يهمراه و يهمساز و مخاطب احساسات كيتحر

 تر بامزه همه از و »يمل يقيموس« ،»يمل شاعر« ،»يمل خيتار« ،»يمل غرور« ،»يمل تيهو«
  ).»!يمل يجهان شبكه« يمعنا به ،»يمل نترنتيا«

 بر »يمل« واژه يظاهر شكل كه ها مدت از پس شود، يم دهيد كه چنان و مجموع در
 نيا هنوز شده، وضع National يياروپا واژه اساس بر آن ييمعنا شكل و ،يعرب زبان اساس
 گاه و( متضاد و گوناگون يمعن نيچند در و ندارد يفارس زبان در يروشن مفهوم و معنا هواژ
 تواند ينم شنونده كه يبطور. است رفته بكار) يزيچ يينما بزرگ يبرا اي معنا بدون يحت
 »يمل« از منظور ايآ: است كرده درك يدرست به را ندهيگو منظور كه باشد داشته نانياطم
 »يمل« از منظور ايآ ست؟يچ »يمل غرور« از منظور نصورتيا در پس ؟يدولت است يزيچ
 هر منظور ايآ ست؟يچ »يمل ييمايهواپ« از منظور نصورتيا در پس ؟يدولت ريغ است يزيچ
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 منظور ايآ ست؟يچ »يمل بانك« از منظور پس است؟) يخصوص ريغ و يدولت ريغ( يتعاون زيچ
 منظور از پس دارند؟ منافع اشتراك اي تندهس ميسه آن در كشور مردم عموم كه است يزيچ
  ست؟يچ »يمل كفش« از

 متعدد ميمفاه و يمعان از كيچيه با »ييگرا يمل« عبارت كه كنم اضافه انيپا در
 كه چرا. ندارد يسازگار كند، يم داللت »اجماع« بر حال هر در كه »يمل« و »ملت«

 مردمان انيم يپراكن نفرت و يزبان - ينژاد يها يبرترانگار به يمتك ييگرا يمل و سميوناليناس
 مردم انيم يهمدل و يهمبستگ به تنها نه تاكنون ييگرا يمل. است گوناگون يها فرهنگ و

 آن يافراط شكل است ممكن و شده يتيقوم يها تنش و ها تفرقه ديتشد موجب كه نشده منجر
 يكساني شيگرا و واحد شكل طرف، كي از كه بخصوص. كند باز رانيا هيتجز يبرا را راه
 مفروض اي موهوم يها ملت اساس بر يمتنوع يها ييگرا يمل و ندارد وجود ييگرا يمل از

 يها زهيانگ و ليتما انيگرا يمل از يبرخ داده نشان تجربه گر،يد طرف از و دارند؛ تيموجود
 از پس كه است يرو نيهم از. دارند آن ممكن شكل هر در سركوب به يديشد و يمهارنشدن

 و دارند اكراه National لغت يريبكارگ از يغرب يكشورها ستم،يب قرن يستيوناليناس عيفجا
  .برند يم بكار آنرا كمتر
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  9پيوست 
  پارسي يا فارسي؟

 
  
  

 را يديجد ياصطالح يمعان و شوند يم يمفهوم و ييمعنا راتييتغ دچار زمان گذر در ها واژه
 »يآگاه« يمعنا »يآگه« و »شدن عفو« يمعنا »استعفا« مثال يبرا چنانكه. رنديپذ يم خود به
 جهينت در. دهد ينم را »يماريب وعيش« يمعنا »يماريب عهيشا« و »تيوص« يمعنا »هيتوص« و

 به. داشت توجه زين آنان يامروز مفهوم به كهن يها واژه يريبكارگ هنگام در تا است الزم
. رنديگ يم بكار يمقصود چه يبرا و يكسان چه را واژه كي كه است دقت به الزم نيا جز

 ستين »يدوست هنيم« مفهوم به »ييگرا يمل« و »ها طلبه« مفهوم به »طالبان« مثال يبرا چنانكه
 تيحيمس يها شاخه از يكي نام سميانيآر( ندارد »ييايآر« موهوم نژاد با يارتباط »سميانيآر« و

  ).ندارد  ايآر واژه با يارتباط شود، يم نوشته Arianism كه آن يلغو شكل و است
 و شده »يفارس« به ليتبد و شده ييآوا فيتلط دچار زمان گذر در »يپارس« كلمه

 نكهيا. ستين يفارس با يمعنا هم و معادل خود يامروز مفهوم در آن، كهن ميمفاه از گذشته
 دچار زين »پندگئوس« نام چنانكه. است نادرست زين دانند يم يپارس معرب را يفارس يا عده
 بيتعر از يناش راتييتغ نيا چنانچه. است شده »گوسفند« به ليتبد و شده ييآوا فيتلط
 »يفارس« به »يپارس« ليتبد هم اگر البته. آمد يم در »جوسفند« شكل به ستيبا يم بود، يم

  .نداشت گفتار نيا يريگ جهينت و موضوع در يتفاوت و رييتغ بود، يم بيتعر از يناش
 و »يفارس« نام به يزبان و خط به است منحصر مردم شيگو در »يفارس« كلمه مفهوم

 به را يخاص هيناح اي استان ياهال است متداول نكهيا با. ندارد يگريد مفهوم و معنا نيا بجز
 اي »يالنيگ« اي »يخراسان« نديگو يم مثالً و كنند يم منتسب هيناح اي استان آن نام

  .كنند خطاب »يفارس« را فارس استان ياهال ستين متداول كه است جالب اما ،»يمازندران«
 زبان« يبرا يمعادل عنوان به معموالً »يپارس« كلمه يريبكارگ و استفاده امروزه

 كي عنوان به را »يپارس« كه است آن قصد شود، يم دهيد چنانكه بلكه رود؛ ينم بكار »يفارس
 انيم تفرقه جيترو ،يبرترانگار مقاصد يبرا آن از و كنند وانمود برتر تيقوم/ تيقوم/ نژاد

 نيچن يعمل جهينت. رنديگ بهره سلطه اعمال و نژادپرستانه/ انهيگرا يمل يها سوءاستفاده مردم،
 بوده مردمان و اقوام گريد انيم در يگريد متضاد ميمفاه و ها نام رواج و شيدايپ ،ييرفتارها

 يهمبستگ به مجموع در و كنند مقاومت شدن »يپارس« و بودن »يپارس« برابر در تا است
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 نيچن يبرا كه ها نام در ييآوا راتييتغ نيچن از گريد يا نمونه. زنند بيآس مردم انيم
 بود جانيآذربا يجمهور يبرا »آذرآبادگان« نام از يس يب يب استفاده بود، شده يطراح يمقاصد

  .شد يفراوان يها يناگوار و ها جنجال به منجر كه
 مشترك زبان يبرا است ينام »يفارس« حاضر، حال در و امروزه خالصه، بطور

 زبان« در »يفارس« نام. شد يم دهينام »يدر« قبالً كه هند تا يآناتول از يمردمان و انيرانيا
 و ينژاد ميمفاه يدارا و دارد يفراكشور و يفرهنگ و يانسان يكاركرد و كاربرد »يفارس
 »فارس« با يارتباط نه مشهورش، شكل برخالف آن منا و زبان نيا. ستين خواهانه تيتمام
 ميمفاه با ينام خود، ديجد كاركرد در »يپارس« اما. »يهخامنش انيپارس« با يونديپ نه و دارد
 مردمان بر سلطه ،يتجاوزگر ادآوري آن يهخامنش مفهوم از يتأس به كه است يستيفاش نسبتاً

 كمي بهيكت در وشيدار چنانكه. است مسلحانه قدرت اعمال يحت و گوناگون، يكشورها و
 از دور بسا يپارس مرد رفته، يجا دورتر يبس يپارس مرد زهين«: است آورده) DNa( رستم نقش
  .»!است دهيجنگ پارس

 را Persian يعني واژه نيا يغرب شكل باال گفتار در نگارنده كه است يادآوري به الزم
  . است خارج حاضر بحث موضوع از و ددار رانيا با معادل يمفهوم كه نداشته نظر در
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  10پيوست 
  

  در باره منشور كورش
  

  
  

  درآمد

 دانيم به آنرا و ديدرنورد را باستان شرق سراسر سال يس به كينزد مدت در كورش
 و يآناتول غرب در آن يسو كي كه يدانيم. كرد بدل يزيخونر و يناامن و جنگ بزرگ

 و كشته دراز انيسال نيا طول در كه يمردان تعداد. بود انهيم يايآس شرق در گرشيد يسو
 كه ياموال زانيم شدند، ربوده و خانمان يب و ميتي و وهيب كه ياطفال و زنان شمار شدند، معلول

 د،يگرد ليتحم آنان دوش بر و شد نيتأم نوايب مردم دسترنج از كه ييها نهيهز رفت، غارت به
 و سوخته يها نيزم آمد، وارد ها شهيپ و يبازرگان و يكشاورز و اقتصاد به كه ييها خسارت

 ندهيآ و تمدن و فرهنگ به و روان، و جان به كه يرنج و بيآس و ماند، يجا بر كه يرانيو
  .است نيتخم و محاسبه قابل ريغ د،يرس تيبشر

 اما است؛ بوده رنج در انيپا يب يها ورشي و ها جنگ آتش از همواره باستان يايدن
 و غرور باورها، شه،ياند بر تاختن با ها، نيسرزم خاك بر چشمداشت بر عالوه امروز، انجه
 در را آنان بر يرگيچ مردم، انيم يافكن نفاق و يطلب يبرتر گسترش با زين و مردمان، تيهو
 كه يمردمان سپارند، يفراموش به را خود يخيتار تيهو و باورها كه يمردمان. پروراند يم سر
 جهان در عرضه يبرا يزيچ كه يمردمان باشند، گريد يكشورها يآور فن و انشد ازمندين

 انيپا يب يها رنج رغم به ما انينيشيپ. امروزند جهان خوردگان شكست باشند، نداشته امروز
 چه خود ندهيآ فرزندان يبرا ما. نهادند ارمغان به ما يبرا سرافرازانه يا گذشته ،يبشر

 ييها راه چه امروز، نامهربان سخت جهانِ در نشدن ستهشك يبرا و ميدار يدستاورد
  م؟يا دهيشياند

  
  کشف منشور و اصالت آن

 در يسيانگل گروه يكندوكاوها دنبال به ،يالديم 1879/ هجري شمسي 1258 سال در
 نام به ايتانيبر تبعه و يكلدان آشورشناس كي بدست پخته گل از يا استوانه نيالنهر نيب
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 نكهيا با. شود يم ينگهدار لندن شهر در ايتانيبر موزه در امروزه كه شد دايپ »رسام هرمزد«
 يخدا ردوك،م شگاهياين( هلَياسگ بزرگ معبد در استوانه نيا كه شود يم گفته تداول در

 نيا كه آورده خود خاطرات در رسام اما است، شده كشف بابل يباستان شهر در) يبابل بزرگ
 62.است كرده دايپ »جمجمه« يروستا يكينزد در »يعل بن عمران« بقعه يحوال در را استوانه

 يا يحفار اگر( نشده منتشر يحفار اتيجزئ و يچگونگ از يگزارش تاكنون نكهيا رغم به
 در يباستان يها بهيكت جعل به  گسترده بطور نوزدهم سده در ايتانيبر عوامل و) باشد شده انجام

  .است شده گذاشته بهيكت اصالت بر فرض وماًعم اما 63اند، بوده مشغول نيالنهر نيب
 خط به ييها نوشته را نيگـل استوانه نيا گرداگرد كه داد يم نشان نينخست يها يبررس

 و آشور انيفرمانروا از يا نبشته رفت يم گمان كه است برگرفته در) يداَكَ( نو يبابل زبان و
 شد، انجام آن ترجمه و يسيآوانو و يربردا گرته از پس كه يشتريب يها يبررس اما. باشد لبابِ

 يبابل كاهنان خواست به الديم از قبل 530 تا 538 يها سال فاصله در بهيكت نيا كه داد نشان
 حمله از پس سال هشت تا كي و) قبل از ميالد 530-550( يهخامنش كورش فرمان به اي و
 به تا فرمان نيا ارشنگ زمان از. است شده ساندهينو آنجا تصرف و بابل كشور و شهر به

  .گذرد يم سال 2550 بيقر امروز
 كه است يبابل يسيمنشورنو كهن سنت از شده دايپ نمونه نيآخر كورش منشور

 و كورش سلطه از پس اما. است داشته تدوام سال هزار دو به كينزد آنها انتشار و نگارش
 انيم از بابل تمدن ينمودها از ياريبس همچون كهن سنت نيا بابل، بر انيهخامنش گريد
  .رود يم

  
  شکل ظاهری

 دهيد متريسانت 11 يپهنا و 23 يدرازا به يا استوانه مانند به به،يكت نيا يظاهر شكل
 بر يرسم يها ادماني و ها فرمان ثبت و انتشار. آنست يدوسو از قطورتر آن انهيم كه شود يم

 احتمال. است بوده برخوردار نيهرالن نيب در نيريد يا سابقه از نيگل يچندضلع اي استوانه يرو
 شده ساندهينو گوناگون ينواح به ارسال يبرا يمتعدد يها نسخه در منشور نيا كه رود يم

  .است آمده دست به آنها از يكي تنها امروزه كه بوده

                                                 
62 Rassam, Hormuzd, Asshur and the land of Nimrod, Londo, Curts & Jennings, 1897; 

Hilprecht, Hermann Volrath, Explorations in Bible lands during the 19th century, 
Philadelphia, A. J. Molman and Company, 1903. 

63 Walker, C. B. F., Cuneiform, University of California Press, 1987. 
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 شاردير كه شد يم ينگهدار يا دهيد  بيآس و كوچك بهيكت) Yale( »ليي« دانشگاه در
 به همو توسط بخش نيا. دانست كورش استوانه از گمشده يبخش راآن 1975 سال در بِرگر

  .دهد يم ليتشك آنرا يفعل يانيپا سطر نُه و ديگرد اضافه ياصل بهيكت
  

   ترجخه

 شده پژوهش و شيرايو و ترجمه بارها امروز به تا شيدايپ زمان از كورش منشور
 سباخيو. ف بعدها و يالديم 1880 سال در نسونيراول كيكرِسو يهنر همه، از شيپ. است

 هارماتا. ج ،1974 لرزيا. و ،1955 مياوپنها. آ ،1952 خترير. گ ،1912 راگرز. و ،1890
 ياريبس و 2001 گيشاود. هـ ،1999 لوكوك. پ ،1983 كورت. ا ،1975 برگر. پ ،1974

  .كردند تر كامل و تكرار آنرا گريد
 نيب از آن يسطرها از ياريسب. است دهيد خود به يجد ييها بيآس كورش استوانه

 دهيد بيآس يها بخش يها نبشته. ستندين خواندن قابل اندازه از شيب يفرسودگ اثر بر اي و رفته
 يحدود تا توان يم آن در مانده يباق حروف يبرخ و يخال يفضا اندازه به توجه با تنها را

 و لحاظ نيبد. دارد وجود ييها اشتباه احتمال گمان يب ز،ين يبازساز نيا در كه كرد يبازساز
 متن ندارد؛ وجود نظر اتفاق زين هنوز ،يبابل يها نبشته ترجمه و خوانش در نكهيا ليدل به زين

 نگرش، نيا با. است آمده دچار ييها تفاوت به گوناگون يها ترجمه در كورش منشور
 ارائه آنرا ياصل يها عبارت يمعنا قيدق معادل به،يكت يامروز يها  ترجمه از كيچيه
 ياريبس وسواس و دقت با ستيبا يم ها، واژه ديكل ژهيو به و بهيكت يمحتوا به استناد. كنند ينم

 اي ه واژ كه شود يم ممكن يشتريب نانياطم با يهنگام بهيكت به استناد ديترد يب. رديپذ صورت
  .باشند شده برگردان يكساني شيوب كم گونه به ها پژوهش شتريب در خاص، يمفهوم

  
  ه فارترجخ

 يها ترجمه با همزمان باًيتقر يفارس زبان به كورش منشور گوناگون يها ترجمه
 زين و منشور نيا از يساختگ يها متن از يانواع ن،يا بجز. شدند منتشر رانيا در آن يياروپا

  .اند شده منتشر و جعل يفراوان به كورش به منسوب گريد سخنان
 مقدمات و هجري شمسي 1340 دهه يانيپا يها سال به كورش منشور به توجه اوج

 بود قرار كه ها سال آن در. گردد يم باز يشاهنشاه ساله پانصد و دوهزار يها جشن يبرگزار
 و شود انجام او به منسوب منشور و كورش يرو بر يا گسترده يها يبردار بهره و غاتيتبل

 يسو از امضا بدون و يسفار يا ترجمه بدهد، يسلطنت خاندان به يخيتار يتيهو و تيمشروع
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 منتشر و هيته »رانيا يشاهنشاه جشن يمركز يشورا انتشارات« سلسله جزو و يپهلو اشرف
كتاب  نخست شيرايو جمله از و( شدند منتشر آن از پس كه يفارس يها ترجمه عموم. شد

 ريثتأ تحت ياديز اندازه تا نادانسته اي دانسته ،)نگارنده از همين» منشور كورش هخامنشي«
 دستور به سپس. دارند و داشته قرار شد، انجام آن يرو بر كه يغاتيتبل شدت و ترجمه آن

 ياريبس يكشورها در و شد انجام يفارس متن همان اساس بر يسيانگل زبان به يا ترجمه همو،
 در رانيا يندگينما ئتيه سيرئ) يالديم 1971( 1350 سال در كه اشرف. ديگرد عيتوز

 از يبدل نسخه با همراه را بهيكت خودساخته متن از يا نسخه بود، ملل انسازم يعموم مجمع
 ليتحو متحد ملل سازمان وقت ركليدب اوتانت به بود، ساخته آنرا ايتانيبر موزه كه استوانه

 در كنند، يم ميتقد سازمان به خود ميتصم و دلخواه به كشورها همه كه يياياش ضمن در تا داد
  64.شود گذارده نيتريو

 راگرز اميليو رابرت ترجمه و قرائت اساس بر كتاب نيا در شده ارائه يفارس گزارش 
 زين و ياَكَد واژگان و حروف شناخت بهبود روند و نيشيپ يها پژوهش گريد به نگرش با و

 شده فراهم گيشائود پتر هانس ترجمه و قرائت بخصوص و تر تازه يها استنباط و ها خوانش
  .است شده پرداخته ياندك حاتيتوض و ها ادداشتي به ها سيرنويز در و

  

ر جھان ستني منت حقوق    منشور کورش و ادعای 

 و حقوقدان يتعداد از دعوت ضمن ،هجري شمسي 1348 سال در يپهلو اشرف
 منشور از ،)شد ناميده مي پاسارگادكه به تازگي (مشهد مادرسليمان  در يمراسم يبرگزار
 داد يبيترت و كرد ادي »بشر حقوق يجهان منشور نينخست« و »يآزاد منشور« عنوان با كورش

 در 65.فتديب ها زبان سر بر »جهان بشر حقوق گذار اديبن نينخست« عنوان به كورش نام تا
 با يشباهت و ارتباط كورش منشور يمحتوا و باشد درست توانست ينم ييادعا نيچن كهيحال

  .ندارد بشر حقوق يروزيد اي يامروز مفهوم
 يبرا اي و خود حمله هيتوج يبرا »فاتح« كي كه ييادعاها گفت توان يم يكل يوربط

 را شخص هر يادعا و اعتراف كه شود يم يا قاعده مشمول دارد، يم انيب تيمشروع كسب
                                                 

 در و وركيوين در متحد ملل سازمان ساختمان در كورش منشور از بدل نسخه و ترجمه نيا 64
 جهان يكشورها گريد يياهدا آثار كه مومتيق تاالر و تيامن يشورا ياصل تاالر نيب يفضا
 بر را كورش منشور متن ملل سازمان كه ادعا نيا. دارد يجا شود، يم ينگهدار آن در زين

  .ستين درست كرده، زانيآو سازمان سردر
 حقوق ونيسيكم نشست نيششم و ستيب سيرئ) يداليم 1968( 1347 سال در يپهلو اشرف 65

 .است بوده بشر حقوق يالمل نيب كنفرانس سيرئ) يالديم 1970( 1349 سال در و بشر،
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 در كورش آنچه اساس، نيهم بر. خودش نفع به نه و داند يم اعتبار يدارا خودش هيعل فقط
 كه يا نامه فتح چيه از. دارد كاربرد - او نفع به نه و - او هيعل فقط است، نوشته منشور متن

 آن نفع به توان ينم است، نوشته قدرت از يبرخوردار و غلبه طيشرا در مسلح مهاجم كي
  .كرد استفاده مغلوب مردم اي كشور انيز به و مهاجم

غاتي يبلهاي ت تاكنون تعداد زيادي از دانشمندان جهان در برابر چنين ادعاها و دستمايه
 هلن با همراه كه برجسته شناسان يهخامنش از يكي كورتآملي . اند دست به روشنگري زده

 يها كارگاه محصول( »يهخامنش خيتار« مقاالت مجموعه راستارانيو از وردنبورخ يسيسانس
 و انهيواقعگرا ينگاهبوده است؛ ) هلند نگنيخرون دانشگاه در يهخامنش خيتار يپژوهش
 ازين و خاطر تعلق از يناش را منشور يمحتوا و دارد كورش يها استيس و نشورم به منتقدانه
 بردارنده در آنرا و داند يم بابل به حمله هيتوج يبرا ييها دروغ و يبابل انيخدا به كورش
 از مقاله نيا در نيهمچن او 66.نهاد آن بر را بشر حقوق منشور عنوان بتوان كه داند ينم يمطالب
 تصور كورت. خواند يم خيتار فيتحر آنرا و كند يم انتقاد كوروش از شده يمعرف چهره

 خطا از يناش را است زيبرانگ نيتحس و برجسته يشاهنشاه كي يهخامنش يشاهنشاه نكهيا
 گفته كورش باره در آنچه كه آورده نيهمچن او. داند يم انيهخامنش يها استيس ييبازگو در
  .است يغاتيتبل يينماگبزر كي تنها شود، يم

 شوند، جيرا ياسيس غاتيتبل تابع اند نخواسته كه يگريد دانشمندان را ينظرات نيچن
 كه خواند يم ييها سهيدس را كورش يها گفته ،يهلند مورخ گ،يلندر جونا: اند نموده انيب

 خود يغاتيتبل يها يباز وارد را يكسان و گرفت قرار هم شاه محمدرضا سوءاستفاده مورد
. داند يم ها تيواقع انگاشتن دهيناد با توأم و نادرست را منشور از بشرانه حقوق ريتفس او. كرد
 كورش و دهد يم نسبت يپهلو اشرف به را منشور يرو بر يينمابزرگ له،يو تهيكو يد يهر
 او 67.اند كرده بشر حقوق مدافع كي به بدل را او يپهلو خاندان كه داند يم ظالم يپادشاه را
. دهند يم نشان عالقه و يدلبستگ خوديب يزهايچ به انيرانيا كه ديگو يم ،هلند تام از نقل به

 كاذب اقتدار را شود يم داده نسبت كورش به آنچه زين يآلمان گريد مورخ گاالس، كالوس
  .است دهينام

                                                 
66 Kuhrt, Amélie, “The Cyrus Cylinder and Achaemenid imperial policy“, in: Journal for 

the Study of the Old Testament (GSOT), Sheffield, University of Sheffield. Dept. of 
Biblical Studies, No. 8, February 1983, pp. 83-97. 

67 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/2420263/ 
Cyrus-cylinders-ancient-bill-of-rights-is-just-propaganda.html. 
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 »باستان رانيا« كتاب مؤلف و يآلمان گريد مورخ سهوفر،يو وزفي نها،يا بر عالوه
 يهمپا يغارتگر و يستمگر در را كورش و خواند يم يغاتيتبل بهيكت كي را كورش منشور

 كورش منشور در بشر حقوق وجود يادعا ييايتانيبر مورخ هلند، تام. داند يم پادشاهان گريد
 و غارت بدون يپهناور بدان ييها نيسرزم تصرف كند يم اضافه و خواند يم اتيچرند را

 را كورش ييبزرگنما - برجسته شناس يشهخامن - روت. يس. ام. است شده ينم ممكن كشتار
 و گرفته قرار زين اسپك در واندر قبول مورد كه ييادعا 68نامد، يم يغاتيتبل و ياسيس ياقدام
 كه يكس. است بوده بابل معابد كننده رانيو و هگمتانه غارتگر كورش كه كرده اضافه

 كورش يها يروزيپ ستا معتقد زين سونيگرا كيار 69.فرستاد مرگ كام به را ياديز مردمان
 داند يم ديبع و بوده همراه فراوان غنائم تصرف با و اند كرده يم مقاومت كه يكسان كشتار با

   .باشد كرده سقوط مقاومت بدون بابل كه
  

به ر منشورها و کت ه منشور کورش با دی   های پادشاهان مقا

 روح كه دهد يم ننشا گريد انيفرمانروا يها بهيكت با كورش منشور يمحتوا سهيمقا
 يبرخ از بازمانده يها بهيكت با اسيق در يكمتر خشونت مجموع در بهيكت نيا بر حاكم

  :دارد گريد پادشاهان
 به... «: است نوشته خود بهيكت در) قبل از ميالد 884( آشور پادشاه رپال،يآشورنص

 بدون را مندش لشكر از نفر ششصد ...من انيحام و بزرگ انيخدا شتار،يا و آشور فرمان
 شهر حاكم ...سوزاندم آتش در زنده زنده را آنان رانياس از نفر هزار سه و دميبر سر مالحظه

 آتش در را ياريبس ...ختميآو شهر واريد به را پوستش و كندم پوست زنده خودم دست به را
 زا زبان هزاران و كاسه از چشم هزاران دم،يبر را ياديز ينيب و گوش و دست و كردم كباب
  .»ختميآو شهر درختان از را دهيبر يسرها و دميكش رونيب دهان

 يوقت... «: است شده نوشته نيچن) قبل از ميالد 689( آشور پادشاه ب،يرسناخ بهيكت در
 رانيو چنان را شانيها خانه. بردم اسارت به را شهر مردم تمام كردم، تصرف را بابل شهر كه

 دود اريبس يروزها كه زدم شآت چنان را شهر همه. درآمد خاك از يتل بصورت كه كردم
 با زين را ها رانهيو يحت آب تا كردم يجار شهر يرو به را فرات نهر. رفت يم آسمان به آن

  .»ببرد خود
                                                 

68 Root, M. C. The king and kingship in Achaemenid Art: Essays on the Creation of an 
Iconography of Empire, EJ Brill, 1979. 

69 Van der Spek, R. J., Did Cyrus the Great introduce a new policy towards subdued 
nations? Persica, 1982, 10, 278-283. 
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 من ...«: است آمده شوش شهر تصرف از پس) قبل از ميالد 645( پاليآشوربان بهيكت در
 را شوش گوراتيز من ...كردم فتح شتاريا و آشور خواست به را ...مقدس بزرگ شهر شوش،

 كساني خاك با را الميع معابد ...شكستم بود، شده لعاب الجورد سنگ از ييآجرها با كه
 شدند مقدسش يها شهيب وارد من انيسپاه. دادم غماي باد به را شانيها الهه و انيخدا و كردم
 كي فاصله در من. دنديكش تشآ به و دنديد آنرا بود، نگذشته كنارش از يا گانهيب چيه كه
 زرعي لم يصحرا و رانهيو كي به ليتبد را شوش نيسرزمـ راه، روز پنج و ستيب و ماه
 را آنجا خاك بربست، رخت آنجا از من دست به ...يشاد يادهايفر ...و يانسان يندا ...مكرد
  .»كنند اشغال را آنجا دادم اجازه ها عقرب و ماران به و دميكش توبره به

 دادم فرمان ...«: است آمده) قبل از ميالد 565( ابلب پادشاه دوم، نَبوكَدنَصر بهيكت رد و
 در را جوان پسر و دختر هزاران. بشكنند را پا ساق هزار صد و آورند در چشم هزار صد كه

  .»زديبرنخ آن از يا زنده بانگ گريد كه كردم رانيو چنان را ها خانه و سوزاندم آتش
  
 به يها بهيكت و منشورها از گريد يبرخ با كورش منشور متن سهيمقا ه،هم نيا با اما

 ،ييمحتوا نظر از چه و يشكل نظر از چه كورش منشور كه دهد يم نشان بابل در آمده دست
 يسنت. است شده ساندهينو يبابل كهن سنت كي اساس بر و بوده بابل در كهن يا سابقه يدارا
 تكرار و رفت انيم از بابل در زين او از پس و نبود دهش شناخته كورش يپدر نيسرزم در كه
  .نشد

 او كه دهد يم نشان) شد كورش مغلوب كه يشاه( دينبون از بازمانده يها بهيكت
 از »دينبون منشور« در او. است داشته اتيادب و هنر به شيگرا با همراه و مدارا اهل يا هيروح

  : است دهدا خبر شهرها ساختن يبرا كوشش و وسازها ساخت
 تابناك مهتاب چنانكه درخشد، يم كه ساختم چنان را رّانح شهر يتمام من«

 وشيدار بهيكت موجب به كه است داشته مردم نزد در تيمحبوب اندازه آن به او. »درخشد يم
 انتساب يادعا با نفر دو دستكم ،)سوم ستون از 14 بند و كمي ستون از 16 بند( ستونيب در
 به يهخامنش حكومت هيعل را بابل مردم گسترده تيحما توانستند ديننبو به يشاونديخو

 رويپ نكهيا با دينبون. شدند سركوب وشيدار دست به تينها در كه ييها اميق. اورنديب دست
 او دلخواه يخدا به تا نگذاشت فشار تحت را مردم اما بود،) ماه يخدا( »نيس« يخدا

 هيتنب سزاوار را او اتهام نيهم به نشور،م هفتم سطر طبق كورش كهيحال در بگروند،
 مانند كه بود يپادشاه نيهمچن دينبون. »ديپرست ينم را انيخدا شاه مردوك، او«: دانست يم

 يپادشاه پست به بزرگان انتخاب با بلكه بود، دهينرس قدرت به ينظام قوه و زور با كورش
  .بود شده گمارده بابل
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 در. شود ينم دهيد كند، ديتأك مردم حقوق بر كه يچندان مفاد كورش منشور در
. است آمده بابل گريد پادشاهان يها بهيكت در او از شيپ مردم حقوق بر يمبتن سخنان كهيحال
 آورده يحقوق ماده 300 حدود ضمن در و كورش از شيپ سال 1300 در يحموراب نمونه يبرا

 آورم، ارمغان به را رفاه ردمم يبرا تا دنديبرگز مرا انيخدا كه يشاه ،يحموراب منم«: است
 بر نتواند يقو تا ببرم، نيب از را يبد و ملظ تا دهم، گسترش نيزم در را يدادگر و عدالت تا

 آن كند، اديز را بركت و يفراوان كه يكس آن ،يحموراب منم. ديبگو زور و كند ظلم فيضع
 آن كرد، باشكوه و بزرگ را بابل كه يكس آن گذارد، يم گام جهان گوشه چهار بر كه يكس
 آباد را الياسگ شگاهياين كه يكس آن كرد، خود متوجه را مردوك خود يخدا قلب كه يكس

. كرد طراوت با و بايز را اوروك شهر كه يكس آن كرد، آبادان را اور شهر كه يكس آن كرد،
 نيزم در را عدالت و قانون كه يكس توانا، شاه بابل، شاه جهان، چهارگوشه شاه ،يحموراب منم

 يمردم چوپان من بزرگ، شاه ،يحموراب منم. ديبخش شيآسا مردم به كه يكس كرد، برقرار
 من ساختم، فراهم مردم يبرا آرام يها نيسرزم من بود، سپرده من به را آنان مردوك كه بودم
 به من نهادم، كنار را جنگ من كردم، كن شهير را دشمن من شدم، روزيپ بزرگ مشكالت بر

 يزندگ صلح و يدوست در مردم همه تا كردم يكار من كردم، ارمغان شيآسا ها نيسرزم همه
 فراز بر من مهربان هيسا بترساند، و برنجاند و دهد آزار را مردم يكس ندادم اجازه من كنند،
 به را آنان گرفتم، خود آغوش در را بابل و سومر مردمان همه من. است شده گسترده شهر
 من راندم، فرمان بدانان يآشت و صلح در همواره و شهيهم من م،شد رهنمون يخوشبخت يسو

 زور و كند ظلم فيضع بر يقو تا ندادم اجازه من دادم، قرار خود ييدانا پناه در را مردم همه
 شاه هستم، يحموراب من. كند ظلم وهيب زن اي ميتي كودك به يكس تا ندادم اجازه من د،يگو

 بخشد، يم عدالت مظلوم به كه هستم يشاه من عدالت، يمجر ن،يقوان انگذاريبن ،يدادگر
 من كردم، شاد را مردوك قلب من د،يايب من نزد به دارد ييادعا كه يا دهيكش ستم هر ديبگذار
  .»!شهيهم يبرا آمد، خواهند كه ييروزها همه يبرا كردم، خوشنود خود از را مردوك قلب

  
ودیان   آزادی 

 فرمان بابل، شهر و كشور ريتسخ از پس كورش است، آمده قيعت عهد در چنانكه
 بابل در) النصر بخت( نبدكدنصر زمان از و سال هفتاد بيقر كه كرد صادر را يانيهودي يآزاد
 به شانيا از بابل پادشاه كه را آنان نيميس و نيزر يآوندها. بودند شده گرفته اسارت به
 بزرگ يشگاهياين خود نيسرزم در كه داد اجازه و بازگرداند آنان به بود، گرفته متيغن
 عهد( تورات كتاب در عزرا سفر نخست باب در باره نيا در. دارند يپا بر خود يخدا يبرا
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 زبان به كه را آنچه خداوند پارس، پادشاه كورش، سلطنت اول سال در«: است آمده) قيعت
 در تا ختيرانگب را فارس پادشاه كورش خداوند. رساند انجام به بود، فرموده ينب يايارم
 كه ديفرما يم نيچن فارس پادشاه كورش: سديبنو و كند صادر يفرمان خود ممالك يتمام

 هوداي در كه مياورشل در او يبرا يا خانه كه است فرموده امر مرا ها آسمان يخدا خداوند،
 توانند يم بخواهند، كه كدام هر هستند، من كشور در كه يكسان يتمام پس. مينما بنا است،

 ديبا زين انيهودي نيا گانيهمسا. ندينما بنا را خداوند خانه و بروند مياورشل به خدا ياري به
 و... . كنند ميتقد خدا خانه به زين ييايهدا و بدهند چهارپا و سفر خرج و نقره و طال آنان به

 در و آورده مياورشل از را آنها رنَبوكَدنَص كه را خداوند خانه يمتيق ياياش پادشاه، كورش
 يروشن به امروزه. »سپرد انيهودي سيرئ به و آورد رونيب بود، گذاشته خود انيخدا معبد

 يبيعج يادعا نيچن يبرا. نه اي كرده صادر يفرمان نيچن يبراست كورش ايآ كه ستين دانسته
 يگريد مكمل سند كنند، پرداخت را انيهودي مخارج و ايهدا و نقره و طال ديبا گرانيد كه

  .اردند وجود
 يآرزو  كي كننده  برآورده و يمجر كورش ق،يعت عهد مندرجات به بنا ن،يا بر عالوه

 كورش راست دست كه انيهودي بزرگ يخدا از نقل به كه آنجا. است بوده زين كهن رانگريو
 خواهم بر بابل ضد بر خود من«: است آمده ده،ينام خود منتخب و منصوب را او و گرفته را

 آنان از يكس گريد تا كرد خواهم كن شهير را انيبابل نسل. كرد خواهم بودنا آنرا و خواست
 يجارو با. كنند منزل آن در جغدها تا كرد خواهم ليتبد باتالق به را بابل. نماند زنده

 22 بند ،14 باب ا،ياشع كتاب( برود نيب از دارد چه هر تا كرد خواهم جارو را بابل هالكت
 را او قوم و بابل پادشاه سال، هفتاد از پس« ؛»)14 و 1 بند ،45 ببا ؛28 بند ،44 باب ؛23 و

 خواهم ليتبد يابد يا رانهيو به را شانيا نيسرزم و نمود خواهم مجازات گناهانشان بخاطر
 به كه غلوها و ها تيواقع از است يا ختهيآم باال تيروا. »)12 بند ،25 باب ا،يارم كتاب( كرد

براي آگاهي بيشتر بنگريد به ( دارد اشاره كورش دست به بلبا كشور برانداختن و تصرف
  .)دهم در همين كتابيازپيوست 

  
دی کشورها برده ری و نا   داری، غارت

 يمفاد كورش منشور چنانچه كه كنم ديتاك نكته نيا به بخصوص لميما نجايا در
 فرمان نيا بلكه است؛ نبوده كورش از يفرمان نيچن ينوآور اما باشد، داشته انهيگرا انسان

 و غارت به ليتما هرگز كه يفرهنگ. است بوده باستان شرق و رانيا مردم فرهنگ نديفرا
 و اند كرده يم نقض آنرا انيگشا جهان و پادشاهان عموم اما است، نداشته يرانيو و يآدمكش

 و درخشان تمدن و كشور نيچند كورش. اند بوده توجه يب و تفاوت يب بدان همه از شيب خود
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 يتمام به و برداشت انيم از شهيهم يبرا را) »بابل« و »يديل« ،»ماد« جمله از و( كهن
 و داد انيپا است، ها موزه بخش نتيز كه يهخامنش از شيپ هنر و تمدن و فرهنگ يها جلوه

  .نكرد عرضه آنها يجا بر يزيچ
 بدون توانسته ينم يسردار اي پادشاه چيه كه است خيتار در ياساس ياصل نيا

 و خودش كشور مردمان يخصوص و يعموم يها ييدارا غارت بدون و گسترده يها عام قتل
 و سرداران و پادشاه آن محرك. بزند ييگشا جهان و ييكشورگشا به دست مقابل، كشور
  .است بوده مغلوب كشور غارت و يروزيپ به ديام فقط ،ييگشا جهان يبرا انيسپاه

 تا او حمالت شروع زمان از كه بوده ياهنجارن عواقب يدارا كورش يالياست و حمله
 چيه اصوالً كه نشده ييشناسا يا نوساخته شهر نكهيا بر عالوه ان،يهخامنش يشاهنشاه انيپا

 فاصله در گر،يد عبارت به. است نشده دايپ باشد، مردم سكونتگاه كه يامروز رانيا در يشهر
) يسلوك شاه نينخست از( هيسلوك يلوكس شهر و) ماد شاه نيآخر از( هگمتانه يماد شهر يزمان

 بازماندگان و كورش يپادشاه زمان با است برابر زمان نيا. نشد ساخته رانيا در يشهر چيه
 دست به گريد يعمران يها تيفعال و ها يسازندگ از يچندان نشانه ن،يا بر عالوه. او يهخامنش

  .است نشده ييشناسا او زمان در و او
 دايپ الواح بود، شده هم اگر اما. است نشده يدار برده لغو به يا اشاره كورش منشور در

 شماره لوحه يعني الواح، نيا از يكي موجب به. رساندند يم اثبات به آنرا عكس بابل در شده
 به پدرش نكهيا ليدل به تابموتو نام به يدختر بابل، در كورش يپادشاه هشتم سال از 252

 خود يبده پدرش كه يزمان تا شد گرفته گرو به داشت، يدهب يبياگ رباخانه اي يمال مؤسسه
 شدند يم داده اجاره يجنس يكش بهره يبرا شدند، يم گرفته گرو به كه يدختران. كند هيتسو را
  70.كنند جبران را ريتأخ خسارت تا

 سبك يريگ شكل موجب تنها نه بابل به كورش حمله خالصه، بطور و مجموع در
 همان يحت كه نشد، يماد اي يفكر يدستاوردها گريد و يمعمار و رهن و فرهنگ در يا تازه

. داد باد به بود، افتهي دست ها بدان يتازگ به بابل كه را ياجتماع و يعلم موجود يدستاوردها
 يفرهنگ آثار و ادماني چگونهيه باًيتقر بابل، در انيهخامنش زمان از عمدتاً و كورش دوره از
 كه اورد،ين دست به يزيچ تنها نه كورش سلطه از پس بابل. تاس نمانده يجا بر يتمدن و

 كه ينيد تساهل و مدارا بابل، بر كورش سلطه دوره در. داد دست از زين را خود نيشيپ ييدارا
. رفت نيب از ياديز حد تا بود، دهيرس خود اوج به دينبون ساله هفده يپادشاه زمان در

                                                 
70 Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft, Dritter band, heft 3, 

Leipzig, 1897. 
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 تيتثب و شده جيرا دينبون زمان در كه گريد يكشورها به تجاوز از يخوددار و يطلب صلح
 با انيپا يب يها ييكشورگشا و ها يلشكركش از يديجد دوره و ديگرد تباه مجدداً بود، افتهي

 يها سنت بابل، بر كورش سلطه زمان در. ديگرد آغاز مردم مال و جان از يريگ بهره
 ،يبابل يها اسطوره ،يبابل متنوع ينيد و يفلسف و يفكر يها نظام ،يبابل نجوم ،يبابل يسينو خيتار

 تمدن يمبان گريد از ياريبس و يآموزش مراكز و مدارس ،يبابل يساز سيتند ،يبابل ينگارگر
 ،يرباخوار ،يدار برده يها سنت كه بود يحال در نيا. رفت انيم از ياديز حد تا بابل
 يروين و سرباز عنوان به اطفال تيترب زين و زنان به يريگ سخت دختران، از يجنس يكش بهره
  .افتي يشتريب استحكام و گسترش ينظام

  
امنىش   گزی منت منشور کورش 

 مردوك. ديپرست ينم را انيخدا شاه مردوك، او. شد يم يقربان مراسم مانع دينبون«
 نام و گرفت را خودش محبوب و يواقع شاه دست آنگاه و كرد جستجو را كشورها همه

 تمام تا خواست مردوك. كرد ادي جهان پادشاه بنام او از. برخواند را انشان پادشاه كورش
  .فتنديب خاك به كورش يپاها برابر در مردم و ها نيسرزم

 كه كورش شمار پر لشكر. رديگ شيپ در را بابل راه تا ختيبرانگ را كورش مردوك
 ره او كنار در افزارها جنگ انواع به آراسته بود، ريناپذ شمارش رودخانه آب همچون

) بابل مردم ميتسل و يتشنگ ليدل به( يريدرگ بدون كورش تا كرد مقدر مردوك. سپردند يم
 فرمانداران و اشراف همه و اَكد و سومر نيسرزم سراسر بابل، مردم همه. شود وارد شهر به
  .دنديبوس را او يپا و افتادند سجده به كورش برابر در

 چهار شاه اكد، و سومر شاه بابل، شاه انمند،تو شاه بزرگ، شاه جهان، شاه كورش، منم
  .جهان گوشه

 قلب بزرگ، يخدا مردوك آنگاه. نشستم بابل پادشاهان تخت بر يشاد و لذت با من
 مجسمه نزد به( رفتم يم او خدمت به روز هر من چون. كرد من جبروت متوجه را انيبابل

  ).مردوك
 اكد و سومر همه در يكس نگذاشتم. كردند يم حركت بابل در بال فارغ من مسلح يقوا

 كه كورش، من، بر او. كردم سعادتمند را مقدسش معابد و بابل شهر من. باشد يديتهد
. كرد اعطا را بركتش من، انيسپاه همه بر نيهمچن و هيكمبوج من پسر بر هستم، او شگريستا
  .ميستود را اش ييخدا يواال گاهيجا او برابر در يهمگ ما
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 يايدر از جهان، گوشه چهار همه از اند، نشسته يپادشاه اورنگ رب كه يشاهان همه
 در كه يآمور پادشاهان همه كنند، يم يزندگ شهرها در كه آنان همه ن،ييپا يايدر تا باال

 افتادند نيزم به من يپا يجلو در بابل در. آوردند نيسنگ باج من يبرا كنند، يم يزندگ چادر
  .زدند بوسه من يپاها بر و

 انشانيخدا يها مجسمه دوباره بودند، شده رها خود حال به كه يانيخدا يها نهخا من
 نيهمچن و. كردم مستقر  يابد يها منزل در و آوردم گرد را انيخدا آن همه. بازگرداندم را
 آورده بابل به انيخدا يخدا خشم از واهمه بدون دينبون كه را اَكد و سومر انيخدا كرهيپ

  .بازگرداندم خود معابد به اشان يخوشنود يبرا و مردوك فرمان به بود؛
 يبرا روز هر بازگرداندم، شان نينخست مقدس يها گاهيجا به را آنان كه يانيخدا بشود

 كنند مرا شفاعت كه بشود. باشند يطوالن عمر خواستار ميبرا نَبو و بِل برابر در. كنند دعا من
  .»هيكمبوج پسرش و ترسد يم تو از هك يپادشاه كورش،«: نديبگو مردوك من يخدا به و
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  11پيوست 
  

  مسيح خداوند يا منصوب خداوند؟: كورش در تورات
  

  

 از) نخست بند ،45 باب اء،ياشع سفر( تورات در شود يم گفته مفتخرانه كه است متداول
 ميتعم را يانتساب و صفت نيچن زين گاه. است شده ادي »خداوند حيمس« عنوان با كورش

 ديآ يم شيپ پرسش چند نجايا در اما. تراشند يم كورش يبرا امبرگونهيپ يا چهره و دهند يم
  :ميابيب را آنها پاسخ تورات نص به ياتكا با تا ميكن يم كوشش و شده پرداخته ها بدان كمتر كه
  
رات از کورش با عنوان  -١   یاد ش است؟ » مس خداوند«آیا در 

 چنانكه ست،ين بالاختالف و گانهي متن كي تورات كه است توجه به الزم ابتدا در
 مورد كه تورات متعارض و متعدد نسخ. ستين انشعاب بدون و گانهي يمذهب زين هودي نيد

 ،يمازوت ،يميفار ،يصدوق انيهودي همچون( رديگ يم قرار انيهودي از ييها شاخه استناد
 ن،يا بجز. هستند متفاوت گريكدي با يدودح تا) ارتدوكس انيهودي و انيسيفر ،ياشكناز
 زبان و يعبر  زبان به جمله از و ندارد يواحد زبان و ساختار زين تورات كهن و ياصل نسخه
 از كي هر. اند شده نوشته) »هينيسبع« به معروف( يوناني زبان و) »ترجم« به معروف( يآرام

  .دباش شده انتخاب اساس نسخه عنوان به توانسته يم نسخ نيا
 يها نسخه به ابد،يب تورات در را »خداوند حيمس« عبارت آنكه يبرا نگارنده

 كتاب( تورات از يفارس ترجمه كي در بجز و كرد رجوع مختلف يها زبان به يگوناگون
 نيچن يرفارسيغ و يفارس شده يبررس متون از كيچيه در ،)1970 لندن، چاپ مقدس،
  .افتين را يمفهوم

 كه آمده) مختلف نسخ در ييادهايز و  كم با( تورات بند 19 در مجموع در كورش نام
 در. است نرفته بكار »خداوند حيمس« معادل يعبارت) شد دهيد كه ييجا تا( آنها چكداميه در

 از آمده، آنجا در عبارت نيا شود يم گفته كه) نخست بند ،45 باب( اءياشع سفر مختلف نسخ
 شده يمال روغن/ شده ديتعم« و »خداوند) appointed( منصوب« همچون ينيعناو با كورش

)anointed (شده ادي زين »عادل« صفت با كورش از تورات در البته. است دهيگرد ادي »خداوند 
  ).13 بند ،1 باب اء،ياشع( است
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  چیست؟» مس«منظور از  - ٢

 »خداوند شده يمال روغن« مفهوم بتوان ديشا نسخ، تفاوت به توجه با و حال هر در اما
 از يلغو يفيتصر را »حيمس« و داد ميتعم »كردن مسح« به را) است يمذهب مراسم ينوع كه(
 تا كنند يم يپافشار آن بر يبرخ چنانكه( را »حيمس« مفهوم توان ينم اما. گرفت »شده مسح«
 يسيع« با معادل( خاص مفهوم اي خاص اسم عنوان به) دهند بيترت يامبريپ شبه كورش از
 يها  واژه شده، يبررس يها نسخه در كه چرا. ديكش رونيب آن از) »بخش تنجا« اي »حيمس

 يسيانگل يها واژه اي »سوعي« ،»حيالمس« يعرب يها واژه اي »ישוע« ،»ישו« ،»המשיח« يعبران
«Messiah»، «Christ»، «Jesus باشد آمده هم دينبا كه البته و امدهين.  
 ديترد بدون تواند يم نسخ نيب جودمو يها شباهت به توجه با و صورت هر در اما

 انجام يبرا كه بوده خداوند منصوب و محبوب يپادشاه انيهودي نظر از كورش كه رفتيپذ
  .است شده دهيبرگز بزرگ يا فهيوظ

  
  

ام بدهد؟» مس یا منصوب خداوند«این  -٣  قرار است چه اعماىل را از ا
ً
ا   مش

 خداوند است، خداوند منصوب ت،اس عادل كه يكورش كه است نيا تر مهم پرسش
 او حيمس اناًياح و شده ديتعم همو دست به ،)1 بند ،45 باب اء،ياشع( گرفته را او راست دست
 مشخصه و بدهد انجام ديبا يكار چه ،يصفت و اسم هر از فارغ ،)قوم آن نظر از البته( است
 نهاده كورش وشد بر تورات موجب به كه يا فهيوظ ست؟يچ او بودن حيمس و بودن عادل
  :از است عبارت برساند، انجام به آنرا است قرار او و شده

 ،)1 بند ،1 باب عزرا،( »بود كرده انيب ينب يايارم كه خداوند نيشيپ يها وعده ياجرا«
 كردن آزاد« ،)2 و 1 يبندها ،45 باب اء،ياشع( »درها شكستن و ها ملت ها كردن مغلوب«
 به يمتيق ظروف ياعطا« ،)1 بند ،2 باب عزرا، ؛13 بند ،45 ببا اء،ياشع( »اسارت از انيهودي

 ام،يا خيتوار( »مياورشل در خدا يبرا يا خانه ساختن« ،)8 بند ،1 باب عزرا،( »انيهودي سيرئ
 گانيهمسا داشتن وا« ،)3 بند ،6 باب عزرا،( »قربانگاه ساختن« ،)23 و 22 بند ،36 باب

 عزرا،( »آنان يخدا خانه يبرا ييايهدا دادن زين و آنها به اموال و نقره و طال دادن به انيهودي
 بند ،25 باب ا،يارم( »گناهانشان بخاطر بابل مردم و پادشاه مجازات« ،)6 و 4 بند ،1 باب
 و باتالق به بابل كردن ليتبد ان،يبابل نسل كردن كن شهير بابل، كردن نابود«: تينها در و ،)12
). 23 و 22 يبندها ،14 باب اء،ياشع( »هالكت يجارو اب بابل كردن جارو جغدها، النه

  .خداوند عادل منصوب اي حيمس يبرا شده مقرر اعمال نستيا
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ام این اعمال چه چیز دریافت ىم - ۴   کند؟ کورش در ازای ا

 »خزائن و ها نهيگنج تصرف« ،)2 بند ،1 باب عزرا،( »جهان يكشورها همه يپادشاه«
 از ريزنج در بسته يمردمان تيمالك و حبشه، و مصر كشور درآمد« ،)3 بند ،45 باب اء،ياشع(

  ).14 بند ،45 باب اء،ياشع( »سبا
  

ام ش است یا نه؟ - ۵   آیا آن اعمال ا

 داللت شيوب كم ،يخيتار متون و كورش منشور و يبابل يها دادنامهيرو و تورات نص
 را بابل كشور و شهر كورش. دارد) انيهودي خود واقع در و( انيهودي يخدا اوامر ياجرا بر

 را بابل يها نهيگنج. دهد يم انيپا شهيهم يبرا بابل تمدن و كشور عمر به و كند يم تصرف
 كهيحال در. بخشد يم انيپا بابل ياجتماع و يعلم موجود يدستاوردها به و كند يم تصرف

 نانشيجانش و او سلطه از يا خاطره و ادماني كه گذارد ينم يجا بر زين تمدن مظاهر از يزيچ
 به« آنان كه كند يم حكم »عدالت« به و كند يم آزاد را انيهودي حال، نيا با اما. باشد بابل بر

 خود يخدا يبرا يمعبد »ها همان خرج« به و بازگردند مياورشل به »خود گانيهمسا خرج
  .بسازند

  
ار دارد؟ -۶   آیا آن اعمال جای اف

 و نگرش يچگونگ و افتيدر به بسته و ستين مطلق يامر دنيبال و كردن افتخار
 مسلم آنچه اما. است متفاوت گريكدي با يمكتب و شخص هر يانسان اتيروح و ينگر جامعه
 يا تكه فقط نه و داشت نظر در را تيروا »كل« ديبا يم كردن افتخار يبرا كه است نيا است

 ،)است ديبع كه( باشد تيعواق بر يمبتن و درست يتمام به تورات تيروا اگر. آنرا از دلخواه
 تورات در او. بود توأم گرانيد به ظلم با كه يخدمت كرد؛ بزرگ يخدمت انيهودي به كورش
و انيهودي به دهنده دست را بابل كورش گر،يد يسو از اما. دارد انيهودي ريغ از رندهيگ دست 

 يول. بتازد اي ببالد ،آمده تورات در نامش كه يكورش به تواند يم كس هر حال. داد فنا باد به
  .است آموختن تجربه يبرا ست،ين دنيتاز و دنيبال يبرا خيتار
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