
 

 

 نهم فصل

 1هايَودانَ ئدَ   و  هاآَيَدن

 ـــــــــــــــــــــــ

 ها«آَيَدنَ »

 موقع در كه چنانكه برِدنشانده، صفه  اول مرحله پوديوم

 بازسازي صورت همان به دقيقآ سپس و ويران شد، ديده شدنش پيدا

 كار، در تسهيل منظور به كه تفاوت اين با بود، شده

. بود گرفته جاي دوم پوديوم درون در اول پوديوم هايبازمانده

 به كنيد نگاه) دادمي تشكيل را دوم مرحله  دوم پوديوم اين

 آتشگاه مقاوم بسيار و مستحكم ساده، وساز ساخت(. 13 شكل

 طبيعي حادثه يك از ناشي تخريب به مربوط هايفرضيه همه اوليه

 مرحله- آتشگاه اين هايبازمانده. كندمي رد را لرزهزمين مثل

 . است بوده آن كردن خراب صدد در كه دارد دستي از اثراتي ـاول

 مشابهي وضع چنين محتمال نيز مسجدسليمان صفه  پوديوم براي

 جز توانيمنمي حالت اين در مسلمآ. اندبوده گرفته نظر در را

. باشيم داشته داوري براي ديگري طريق استدالل، و قياس  طريق از

 سپس و آن انهدام سپس و وجود كه كندمي ايجاب داوري نوع اين

 از كه آنچه. بپذيريم را امروزي شكل به آن كامل انهدام

 اين كه ماندهباقي يصفه  جنوبي جبهه بنديقالب ترينقديمي

 گرفته جاي يصفه  دل در امروزه بوده، متكي آن به بايد آتشگاه

 در بايد پس.  است پوشانده را قبلي صفه  تمام و شده بزرگ كه

 متر بيست حدود خود اطراف زمين در كه پالتفورم جنوبي انتهاي

 را قسمت اين آن، شدت كه باشد داده رخ حوادثي داده، شكم

 فقط نخورده، دست و ساخت دست حجم تمام از ولي - است لرزانده

 و ساخت مصالح از رسدمي نظر به. است شده گونهاين يكي همين

 صورت به رفته، بين از ما اعتقاد به كه اول، پوديوم ساز

 شده استفاده مجددآ جديد پوديوم ساختن براي سنگ بزرگ قطعات

 شناسائي و سازي آزاد را جديد پوديوم اين هايبازمانده. است

 اين. بود قرارگرفته قديمي بنديقالب روي پوديوم اين. كرديم

 (.3 نقشه) كرديم مشخص را قديمي بندي قالب

 پارس قبايل را هاپوديوم اين يعني آئيني، مكانهاي اين

 دسترسي قابل زمينهاي روي بر تازگي به كه اندساخته وقتي

 اعتقاد به كه معيني زمان در.  اندبوده شده مستقر ايالم مملكت

 و ساخت آئيني مكانهاي اين در است، محوطه دو هر عصر همان ما

 هائيبازسازي نيز بعد اندكي كه شده انجام ايآگاهانه سازهاي

                                                           
 .اندنبوده يا بوده زردشتي هخامنشيان آيا كه نيستم موضوع اين سر بر بحث دصد در من - 1

 كه ام،آورده بيرون تحقيقاتم هنگام به كه شودمي آثاري چهارچوب به محدود دقيقآ من تحقيقات

 درايران استروناخ ديويد دكتر كه گرددمي تكميل نيز كشفياتي طريق از بنيادي و مهم طريقي به

 .است داده انجام



 آثار كه دهدمي نشان برِدنشانده نمونه. است داشته پي در را

 خود اوليه شكل همان و حالت همان به دقيقآ را شده خراب

 . اندكرده بازسازي

 ايآتشكده پوديوم روي. شدندمي ساخته ئي روي هاپوديوم اين

 كه داشته وجود  اتاقي نيز تحتگاه روي همچنين و شدمي ساخته

« آتشگاه» همان كه اتاق اين اند،داشتهمينگه آن در را مقدس آتش

 هخامنشي اشياء  آن مؤيد است، بوده پارسيان عالي مكان است،

 .كرديم كشف مكانها  اين در كه است

 بازسازي سپس و منهدم را آنها كه پارس مذهبي مكانهاي اين

.  باشند هخامنشي آئيني مكانهاي يادآور توانندمي فقط اند،كرده

 توسط گذشته آنها بر كه پي درپي حوادث جريان در مكانها اين

 سلطنت، تخت بر اول داريوش جلوس از پس و ويران مغ گئوماتاي

 در  داريوش بلند كتيبه از بخشي. است كرده بازسازي را آنها

 كه را ئي"هاآَيَدَنه" همه من»: دارد امر اين از حكايت بيستون

 ستون)« ساختم دوباره اول مثل بود كرده ويران مغ گئوماتاي

 اين در همگي اندپرداخته قطعه اين به كه آنهائي تمام(. 63 ،1

 . است نيايشگاه ،«آَيَدَنه» از منظور كه دارند توافق امر

( پارسيان) آنها نزد در»: گويدمي كه هرودت از اينوشته

. نيست مجاز خدايان خيالي صورت حتي و محراب معابد، برپاكردن

 مثابه به كنند،مي برپا را چيزهائي چنين كه كساني به آنها و

 زئوس براي كه است اين بر آنها قاعده...نگرندمي جنون بحران

 قرباني يا و نذر كوهها قله باالترين در فقط( اهورامزدا)

( Herodote, I, 131« )نامندمي افالك كل دايره را زئوس و كنند،

 ظاهرآ است، منطبق هايپوديوم و مقدس با كه مطالب اين شناخت

 . كندمي پشتيباني آن از

 و مراسم مكانهاي  توصيف در يوناني مورخ گواهي اين مؤيد

 باقي خود از پارس شاهان كه هستند آثاري پارس، مذهبي تشريفات

 كه بينيممي را پادشاهان هميين آثار، اين در. اندگذاشته

 اين. دهندمي انجام كمال و تمام بطور را خود آئيني وظايف

 آرامگاههاي تمام باالي بر كه هائيبرجسته نقش از عبارتند آثار

 آنجا، در. دارند قرار جمشيدتخت و رستم نقش هخامنشي سلطنتي

 در را آن سرزمينهائي تمام نمايندگان كه سلطنتي، تخت

 جاي اند،دادهمي تشكيل را بزرگ امپراتوري اين كه اندبرگرفته

 پوديوم، يك برفراز و صفه  اين روي. هدمي مقدس صفه  به را خود

 مقابل در نذر اداي حال در و ايستاده نيايش حالت به شاه

 در صحنه. دارد قرار سكو يك روي نيز آن كه است آتش محراب

 بالدار، دايره يك درون در اهورامزاد، و دارد جريان آزاد هواي

 حال در كه پادشاهي سر باالي در افالك، واقعي دايره يك در

 .  2است گسترده بال است، نيايش

                                                           
2- R. Ghirshman, Pers, Proto-iraniens, Medes, Achemenides, Paris, 1963, fig. 279..  



 
 

 ايراني نيايشگاه به را خود تحقيقات از يكي ِاردمان

 پيش از را انسان سازدست ي نقش بينيروشن با و داده اختصاص

 را  اين غربي شمال ايران در ِكرپورتر او از قبل. است زده حدس

 هستيم آن تأييد صدد در ما كه را آنچه و كرده شناسائي

 داده سامان كه هستند طبيعي ي اينها.  3است كرده« پيشگوئي»

 حتي و پوديوم يك آنها از بعضي كه هستند مصنوعي ياي و اندشده

 قرار او راه سر بر كه مشكلي. اندكرده حفظ را« آتشگاه» يك

 او كه پارسيان عالي مكانهاي كنار در:  كه بوده اين داشته

« هائيآَيَدنه» هم هنوز او، گفته طبق كرده، بازشناسي  اين در

 بازسازي داريوش و ويران را آنها مغ گئوماتاي كه داشته وجود

 مراسم عالي مكانهاي اين در  هرودوت، گفته طبق. است كرده

 نزد در  معبد وجود لزوم ظاهرآ و است شدهمي برپا مذهبي

 نيز اوستا هايداده با امر اين كه- كردهمي مرتفع را پارسيان

 دانشمند. -دارد مطابقت ، 4است خبربي نيايشگاهي بناهاي از كه

 در تأييدي» كه چون« كجاست؟ حقيقت» كه پرسدمي حق به آلماني

 براي دليلي هيچ كه زيرا گيرد،مي قرار ديگري تأييد مقابل

 نيز دليلي هيچ و ندارد وجود يوناني مورخ گفته به شدن بدگمان

 . 5«نيست داريوش شاهانه متن صحت رد براي

« آَيَدَنه» پارسي قديمي كلمه كه شودمي ترپيچيده وقتي مسئله

 يا« خدايان معابد» يا« ايالني شَ  بيتايِ » به بابلي نسخه در

 زبان به بيستون متن اصل. 6است شده ترجمه« ملكوتي معابد»

 ايالمي و بابلي زبان به ساده خيلي و شده نوشته باستان فارسي

 فارسي در لغتي ايالمي، يا بابلي كاتب يك براي. است شده ترجمه

 فقط بوده، آئيني مكان يك فكرمايه بيانگر كه باستان

 او. ديگر چيز نه و شود ترجمه بنا-معبد مفهوم با توانستهمي

 . است شناختهنمي آن براي ديگري مفهوم

 شده گردآوري هايداده از كه آنطور ظاهري، دوگانگي اين

                                                           
K. Erdamann, Das iranische Feuerheiligtum, 1941, p. 12 .: قبال 

با اين نيت، نشان مي دهيم چگونه در  يك سري از گويشهاي  .بود شناخته را ابطهر

 - ] [isasim ishashimايراني  پامير، نام اهورامزدا  تبديل به مترادف  خورشيد شده است: 

remuza , ormoz ;   قابل مقايسه باKhotano-saka-urmazda « =نگاه كنيد به : «. خورشيدB. A. 

Litvinskiy, Dtevnie kotcheviki krychi mira, Mosco 1972, p. 523, n. 136.  
3- Sir R. Ker Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia...during the years 1817, 1818, 1819 and 1820, II, 

London,1822, pp. 116-119 et sourtout 600ss. 
4- H. S. Nyberg, Die Religionen des Alten Iran. Leipzig 1938, p. 362, 268. 
5- K. Erdmann, op. cit., p. 11 ss. 
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F. W. Konig, Der falsche Bardija, Dareios der Grosse die Lugenkonige, Wien 1938, p. 60, : "die Hauser der 

Gotter" und  " gottiches sijan".. 

I. M. Diakonov, op. cit., p. 429   كه پذيردمي siyan باشد، باز آسمان تواندمي ايالمي زبان در 

 .كندنمي روشن را خود منبع ولي



  7نيبرگ نظريه با او كه شده موجب گيرد،مي نشأت ِاردمن

 را مذهب نوع دو پارسيان نظريه، اين اساس بر. شود همداستان

 مذهب ديگري و مردم مذهب آنها از يكي كه انددادهمي انجام

 بوده، آتشگاه به مجهز ي اول مذهب عالي مكان. است بوده دربار

. است بوده سلطنتي خانواده نيايشگاههاي ها«آَيَدَنه» كه حالي در

 بوده آنها بازسازي براي داريوش نگراني كننده بيان امر همين

 همان به را آنها و بازگرداند را اشانقبلي حالت آنها به تا

 .گذارد باقي خود جانشينان براي صورت

 به مربوط موضوع كه اندپذيرفته حتي  9شيدر و  8نيبرگ

. اندپذيرفته را آن پارسيان كه است خارجي اصالت با بناهائي

 روي  ورودشان، ابتداي همان از پارسيان اين كه آنجائي از

 كه را بنائي و آئين اند،يافته استقرار ايالم مملكت زمينهاي

 . اندگرفته پيش در مذهب عنوان به گرفته،مي بر در را آئين اين

( Herodote, I, p. 131) هرودت نوشته از ملهم فرضيه اين آيا

 مذهبشان حوزه در را بيگانه تأثيرات پارسيان گويدمي كه نيست

 هواي در پارسيان مراسم از او هايتوصيف اساس بر كردند؟ تحمل

 مراسمي به شبيه عجيبي بطور مراسم اين كه شويممي متوجه آزاد

 بوده نوسكو خداي وقف كه شدهمي انجام معبدي در بايد كه است

 پيدا اونتاش،-دور يا چغازنيبل، در را معبد اين ما. است

 -اونتاش توسط كه است ايالمي مقدس شهر دوراونتاش. كرديم

 اين. است شده ساخته ميالد از قبل سيزدهم قرن در شاه ريشاَنپي

 باز سقف با متر 12 عرض به و متر â3 طول به وسيعي تاالر معبد

 الوهيت يك معبد. بود شده برپا پوديومي آن وسط در كه بوده

 مسئله اندكردهمي ستايش باز هواي در را آن كه ايالمي آتش

 آئين كه آوري نشاط محيط كه كندمي مطرح را امر اين دانستن

 آئين تشكيالت توانسته  ايدرجه چه تا داشته جريان آن در

 شده ايالم وارد تازگي به كه دهد قرار تأثير تحت را پارسياني

 چغازنبيل معابد تمام جزو نوسكو معبد كه كنيممي اضافه. بودند

 در بلكه نبود، داشتند قرار( مقدس فضاي) تمنوس درون در كه

 كه آن داركتيبه آجرهاي روي و داشت قرار سلطنتي كاخهاي محله

« معبد»-( siyan) -سيان از نامي بود، شده نوشته نوسكو خداي نام

 معابد تمام آجرهاي تمام روي بر كه حالي در - بود، نشده برده

-داشت وجود سيان  نام كرديم پيدا محل اين در ما كه ايزداني

 .  10شود تأييد بايد آن ارزش كه است ايدئوگرامي اين ولي.  

                                                           
7- op. cit., p. 370. 
8- op. cit., p. 362ss. 
9-  K. Erdamann, op. cit., n. 19..  

 به: كنيد نگاه مچنينه

S. Wikander, Feurpriester in Kleinasien un Iran, 1946, p. 64.  
10- R. Ghirshman, Tchoga Zanbil, II, Paris, 1968, p. 84ss et notes.  
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 هاايالمي از را دارپوديوم ي پارسيان  فوق، فرضيه طبق آيا

 شديدي العملعكس موجب امر همين و اندپذيرفته را آن و گرفته

 آن خصومت اين كه اندكرده فكر حتي  است؟ شده هامغ طرف از

 آئين اين اندكرده فكر كه شده برانگيخته سريع و شديد چنان

 بدانيم بايد باره اين در. است بوده سلطنتي هايآئين از يكي

 كه بوده نيايشگاهي تنها چغازنبيل، در نوسكو، نيايشگاه كه

 نمازخانه نقش كه رسدمي نظر به و بود شده برپا كاخها محله در

 مورد شوش در ايزد اين آئين. است كردهمي ايفا را سلطنتي ويژه

 .  است نگرفته قرار تأييد

 و ويران را آنها گئوماتا كه پارسيان، آئين مكانهاي

 اين. اندشده ناميده« آَيَدَنه» نام به كرد، بازسازي داريوش

. است شده تركيب« تكريم ستايش،» معني به yad َيد فعل از كلمه

. شويمنمي روبرو باستان پارسي متون از يكهيچ در اسم اين با

 همه اين با نيست، بنا يك ساختن درباره اياشاره نوع هيچ حاوي

 يزداني ستايش به آن در كه است مكاني فكرمايه يادآور

 شده برپا پوديوم يك كامل بطور را امر همين. اندپرداختهمي

 كه معبدي-بناهاي رسدمي نظر به. كندمي بيان صفه  يك روي بر

 نداشته وجود پارس در داريوش زمان در بوده، باز مؤمنان روي به

 را ايكلمه و عبارت باستانفارسي در ترتيب، همين به. است

 بعد، صفحات در. دهد نشان را آن باشد توانسته كه شناسيمنمي

 كه معبدي كه ديد خواهيم پارت مذهبي معماري به مربوط فصل در

 هخامنشي كرده، كشف شوش در را آن پيش قرن يك حدود در ديوالفوآ

. باشد داشته« آَيَدَنه» نام كه نداشته وجود دليلي هيچ و نبوده

 گرشويچ، نظر به. است سلسله اين از بعد به مربوط آن تاريخ

 ترجمه رسدمي نظر به و ،11بوده« ناپيوسته كلمه» يك« آَيَدَنه»

 اين فكرمايه بيان براي كرده، آن از زينر كه« ستايش مكان»

 يك آن روي بر كه شناسيممي يصفه  شكل به ما كه عاليمكانهاي

 . 12باشد نزديكتر است، پوديوم

 اشكتيبه در را آن خشايارشاه كه« يَودانَ ئد» واژه

  13ها«يَونئدَ » معابد ناميدن براي( XPh. جمشيد تحت خشايارشاه،)

 واژه حضور از خبر داريوش متن در معموال بايد برد،مي بكار

 وجههيچ به نيامده آنجا در واژه اين اگر. بدهد را« َبَگدآنَ »

 قرار ستايش مورد ها«آَيَدنَ » در كه خداياني كه نيست آن دليل

 وجود عدم بر دليل بلكه اند،بوده بيگانه خدايان گرفتند،مي

 نوع اين از هخامنشيان زمان در. است معبدي-بناهاي

 بدون و هاپارتي زمان در فقط و شدهنمي استفاده معبديبناهاي

-يوناني كه شوندمي ظاهر هايينمونه دنبال به ترديد

                                                           
11- I. Gershevitch -ايشان.1973سال مارس 29 مورخه نامه 

12- the Dawn and Twilight of Zoroastrianism, London, 1961, p. 151. 
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 ي روي بر كه آثاري. بودند كرده وارد را آنها هاايمقدونيه

 .است آن بر دليل اند،شده پيدا سليمان مسجد و برِدنشانده

« َبَگدآنَ » واژه بايد احتماال سغد، و باكتريان قديم، پارت

 و  14 از ميانه باكتريان زيرا اندراداشته

 bagina پارتي قديم كلمه از كه كندمي استفادهbagin  از آرامي

 اين كه- ،Marthure در( bakana َبَكنَ » كه همانطور شود،مي منشعب

 .15دهدمي  َبَگدانَ  يا -«َبَگنَ » به را خود جاي« َبَكنَ » واژه

 شده ساخته خاصي مورد براي ظاهرآ كه است ايكلمه ،«آَيَدنَ »

 قرار تأييد مورد 16هخامنشي هايكتيبه در جا هيچ در ديگر و

 هايپوسته در ميالد از قبل اول قرن در كلمه اين. است نگرفته

 مجدد ظهور اين. شودمي ظاهر« آَيَزنَ » شكل به نيسا پارتي صدفي

 صخره كيلومتري هزار چند در و بعد قرن پنج به نزديك كه را

 كرد؟ تعبير و تشريح توانستمي چگونه  پيوسته، وقوع به بيستون

 انبارهاي در كه شده خوانده ايصدفي هايپوسته روي« آَيَدنَ »

. اندداشته وجود كهن نيساي كاخ سقف بدون انبارهاي يا سلطنتي

 ترينقديمي يعني است، شدهمي ناميده مهردادكرت بايد شهر اين

 از اسناد اين. 17اشكاني سلسله شاهان خاكسپاري مكان و پايتخت

 به يا yzn Nnystnkan' به متعلق كه برندمي نام تاكستاني بدهي

 همان ترديد بدون كه بوده، ،Nanaia الهه( xram روسي به) معبد»

 نوع هيچ واژه اين بيان نوع درباره اينجا در. است آناهيتا

 بنا يك نام تواندمي فقط واژه اين كه زيرا ندارد وجود ترديدي

. كرد ستايش معبد يك درون در شدمي فقط راNanaia  كه زيرا باشد

 .گيردمي قرار« آَيَدَنه» كلمه از ما تعبير مقابل در امر اين

 اين كه لغت، اين كه است امر اين كردن روشن ما مسئله

 هائيناحيه به توانسته ايوسيله چه به بوده، متداول كم قدر

 استاد. اندبوده دور امپراتوري بزرگ مراكز از قدراين كه برسد

                                                           
 ل:كتسرخ كتيبه - 14 

A. Maricq, "La grande inscription de Kanishka et l'eteo-tokharien, l'ancienne langue de la Bactriane", Journal 

Asiatique, tome CCXLVI, 4 (1958), pp. 345-440.  

W.B. Henning, "Notes and communications". "Surkh Kotal", Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies,vol. XVIII/2 (1956), pp. 366-367. 

Idem, "The Bactrian Inscription", Ibidem, vol. XXIII/1 (1960)pp 47-55. 

E. Benveniste, "Inscription de Bactrian", Journal Asiatique, tome CCXLIX (1961), pp. 113-152. 
 29 مورخ نامه در را مالحظات اين كه ممنونم Ilya Gershevitch گرشويچ ايليا دوستم از- 15

 بع:منا ذكر با گفت برايم1973مارس

:W. B. Henning, B.S.O.S.VIII, p. 583-5; Baily, B.S.O.S. (1952), p. 420 ss; Henning, B.S.O.S. XVIII, 1956, p. 

367; lui-meme, J.N.E.S. )1964(, 35, App. VIII. 
16-S. Wikander, op. cit., Excursus II, p. 225-226. 
17- .I. M. Diakonov et A. Livchitz, Documentyiz Nisy, Moscou 1960, pp. 43 et 101. 

  «آَيَزنَ » كلمه حاوي كه برندمي نام ديگري صدفي پوستهاز  متأخرتري نشر در مؤلف دو اين

 معابدي حاوي و ؛Phraat  (n.199) كلمه حاوي .(n. 1682) دهد نشان را  Nanaia معبد يگر بار براي تا است

 (ns. Nov. 211-212)آن:  نامهاي ذكر بدون،

.J. M. Diakonov et V. A. Livehitz, Peredneasiatskiy sbornik II, Moscou-Leningrad 1966, pp. 152-153. 



 روي كرده، معرفي مقدماتي مثابه به كه ايمقاله در ليوشيتز

 تحقيق. دارد هم دليل كار اين براي و كندنمي توقف مسئله اين

 كشف صدفي پوسته دوهزار حدود از مهمي قسمت معرفي به كه او

 زباني قواعد و زباني هايويژگي روي دارد، اختصاص نيسا از شده

 ها،كتيبه اين زبان كند ثابت كه هدف اين با شده متمركز آن

 آرامي، شده، تركيب آرامي هزوارشهاي با آن از اعظمي قسمت كه

 راستا اين در كه است، ايراني بلكه نيست، سامي زبان يك يعني

 .است بوده موفق كامال

 حدود به تا كند طي توانستهمي« آَيَزنَ » واژه اين كه راهي

 كتيبه آرامي ترجمه از اينسخه ارسال برسد، پارس مشرق شرقي

 ما نظر به كاري چنين كه است، بوده داريوش خود توسط بيستون

 اين توسط مختلف زبانهاي به هائينسخه ارسال دليل. رسدمي ممكن

 كتيبه اصلي نسخه از â7 بخش اش،امپراتوري نقاط اقصي به شاه

 از قسمت همين. است شده حكاكي بيستون صخره روي بر كه اوست

 كشف. است شده زيادي مجادله و مباحثه  موجب كه است كتيبه اين

 درست بابل در كه بابلي، خط به و زبان به كتيبه اين از قسمتي

 به پاپيروس قطعات مثل درست هاست،نسخه اين ارسال مؤيد شده،

 . 18است شده پيدا مصر در كه آرامي زبان

 ِاِلفانتين يهودي يك خانه در آرامي متن اين از قطعه دو

 ثابت كه آنطور اينها. است شده پيدا( مصر اسوان جزيره شهر)

 از پس دوره چندين و هستند اصلي نسخه يك از هائيرونوشت شده،

 آثار عنوان به و رونويسي محل همان در مصر به آن اصل رسيدن

. است شده ضايع قبال اينها اصل نسخه.  19اندشده حفظ تاريخي

 ،11 ستون به كه شودمي شروع جائي از شده كشف متون متأسفانه

 از كه بخشي لذا گردد،مي مربوط  20بيستون اصلي كتيبه 2â خط

 . نيست آنجا در بردمي نام« آَيَدنَ »
 بر كه كندمي پيدا ارزش ايفرضيه كشفيات اين پرتو در 

 به داريوش توسط نيز بيستون كتيبه از آرامي اينسخه آن اساس

 بقبوالنند توانندمي نيسا هاييافته. باشد شده ارسال پارتين

 كرده تبعيت بابلي از نه آرامي، به سلطنتي متن اين ترجمه كه

 و است، كرده ترجمه« ايالني شَ  بيتاتِ » به را« آَيَدنَ »  آن در كه

 تبعيت باستان پارسي نسخه از ترديد بدون بلكه ايالمي از نه

 نحو به اگر. است رفته بكار  كلمه اين آن در تنها كه كرده

 كنند،مي القا ايالمي و بابلي هاينسخه كه معبد كلمه بود، ديگري

 مذهبي بطور كه ايكلمه شد،مي ترجمه egora' به آرامي زبان در

 رفته بكار« معبد» بيان براي ِاِلفانتين آرامي پاپيروسهاي در

                                                           
18- E. Sachau, Aramaische Papyrus und Ostraka aus einer judischen Mititar-Kolonie zu Elephantine, 

Leipzig, 1911.  
19- A. Cowley, Aramic Papyri of the Fifth Century B.C.. Osnabruck 1967-reprint of the edition 1923,p. 240ss. 
20- R. G. Kent, Olde Persian. Grammar. Texts. Lexicon. New Haven 1950, p. 121 et p. 123,  26. 



 در باستانپارسي كلمات حفظ شيوه اين كه رسدنمي نظر به. 21است

 زيرا باشد، فرد به منحصر  هخامنشي هايكتيبه هايترجمه

 َدايَوس آنها به كه خشايارشاه، متن ايالمي و بابلي هاينسحه

 تغيير نوع هيچ بدون ،(XPh. جمشيد تخت خشارشاه،) شودمي گفته

 .22است آورده عينآ را« بَرزَمني»  و« آرَتَچه» كلمات ايترجمه و

:  كندمي مطرح را حساسي و دقيق سؤال تاريخ ابعاد گستردگي

 با ،«آَيَدنَ » كلمه كه كرد تفسير را امر اين توانمي چگونه

 طول در دور چنيناين ايناحيه در توانسته  23«ز» به« د» تغيير

 كه دارد وجود كمي شانس كند؟ حفظ را خود قرن پنج به نزديك

 شرق در بتوانند كرده ارسال داريوش كه پوستهائي يا پاپيروسها

 سوزان شنهاي در كه شوند حفظ راحتي همان به مازندران درياي

 ليوشيتز استاد وسعت به دانشمند يك تحقيق كه كنممي فكر. مصر

 . باشد قبول قابل پاسخ يك دادن خور در

 اسناد آرامي واژگان كه كند ثابت توانست روسي دانشمند

 جمعآ را همه كه است، غربي آرامي koine به متعلق نيسا

Reichsaramaisch رواج هخامنشي سفارتي دفترهاي در كه نامندمي 

 هزوارشهاي تعداد كه است كرده ثابت همچنين او. است داشته

 نيسا كاتبان. است شده گرفته وام ايراني از نيز نيسا اسناد

 آرامي از آنها از شناختي هيچگونه بدون را هاهزوارش

 آن انواع حتي و نداشتند اطالع آنها شكل از اينها اند،گرفته

 آرامي، زبان در هانادرستي اين. دادندنمي تميز هم از نيز را

 قبول اجازه دانشمند اين به زبان، دستوري قواعد فقدان همچنين

 بايد ميالد از قبل اول قرن پارتي كاتبان كه داد را امر اين

 با مشابه ،«منجمد» هزوارشها از اينامهواژه خود مقابل در

 است ترتيب اين به. باشند داشته ساساني عصر« پهلوي فرهنگ»

 صدفي پوسته هزار چند اين  تاريخ كه قرني يك تمام طول در كه

 ،(ميالد از قبل 13 سال تا ââ1 سال از) شودمي آن به مربوط نيسا

 صورت همان به دقيقآ كه برنخورده، معيني اصطالح به بار يك حتي

 اين در كاتب صدها توسط غلط همان باشد، شده نقل غلط بدون و

 .است رفته بكار كهن نيساي سلطنتي انبارهاي

 كه كند تشريح بتواند شايد بپذيريم را ليوشيتز گفته اگر

 و است، كرده حفظ را خود قرنها طول در« آَيَزَنه» واژه چگونه

 شده سرازير« نامهواژه» اين در« معبد» معنائي ارزش با احتماال

 در كه كنند بازشناسي ايمقوله امر  از را آن اندتوانسته و

 رفته بكار داريوش متن در كه رفته بكار معنائي همان با  آن

 . 24است

                                                           
21- B. Porten, Archivs from Elephenine, Berkeley and Los Angeles, 1968, p. 109. 
22- E. Herzfeld, Altpersidche Inschriften, Berlin 1938, p. 33. 
23- W. Brandenstein und M. Mayrhofer, Handbuch des Altpersischen , Wiesbaden, 1964, p. 12. 

 كه است باستاني ايراني شكل يك نيسا صدفي هايوسته پ «آَيَزنَ »  V. Livchitz ¡ر نظ از- 24
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 پارسيان عالي مكانهاي اين را، ها«آَيَدنَ » گئوماتا كه اين

 شده تعبير مذهبي جنگ كي دنباله مثابه به گاهي كرد ويران را،

 نيستيم معتقد ما.  25است شده وارد زردشت مكتب مسئله آن در كه

 مسايلي ميالد از قبل پنجم قرن هخامنشيان غربي ايران براي كه

. شود خشني چنين اين بازتابهاي موجب باشد توانسته نوع اين از

 وجود هامادي و هاپارسي بين مذهبي اختالف نوعي كه است بديهي

 جاذبه نيروي ديدن حتي و آن نگرفتن جدي فكرمايه.  است داشته

 روابط اساس امر اين ما نظر به ولي، است، بعيد ما از آن در

. است دادهنمي تشكيل را 26خويشاوند حتي و نزديك سرزمين دو بين

 است مذهبي اختالف يك دهنده نشان كمتر ما نظر به تظاهرات اين

 حدي از بيش بطور كه است سياسي جنگ يك دهنده نشان بيشتر و

 خدايان تمثالهاي« ضبط» و نيايشگاهها انهدام با همراه غالبآ

 خداي معبد كردن ويران با دوم سارگون. است بوده مغلوب افراد

 متعدد هاينمونه از يكي فقط موساسير، در ،«ليدهَ » اورارتوئي

 . 27است آن

 كمبوجيه كه شد شروع ايران در موقعي بلواها و آشوبها

 خود بيستون كتيبه در امر اين به داريوش. بود مصر در هنوز

 چنگ به و گئوماتا طغيان(. 28-37 اول، ستون) است كرده اعتراف

 فضاي از استفاده با كه نبود مردي قيام فقط قدرت، آوردن

 كبير كوروش جانشين گسترش طريق از هاپارسي تخت روي كه ايخالي

 دانشمندان از تعدادي. باشد گرفته صورت بود، آمده وجود به

 بوده هاپارس سلطه عليه مادها كودتاي امر اين كه دارند قبول

 كه داشته اطالع امر اين از نيز( 65rodot, III, eH) هرودوت.  28است

 . 29اندداشته هراس امر اين از هاپارس

 را توجه ها«آَيَدَنه» كردن ويران كه مذهبي اختالف يك نمود

 كتمان را ايمسئله واقعي عمق نبايد گرداند،برمي آن طرف به

. است بوده پارس سلطه مقابل در مادها نكردن سرخم همان كه كند

 حد از بيش شايد. بود نبرده بين از كامال كورش را تهديد اين

                                                           
 â1 مورخ نامه .باشد داشته وجود پارتيان به بيستون كتيبه رونوشت رسيدن از قبل توانستهمي

 .1973نوآمبر
25- R. Frye, Heritage of Persia, 1963, p. 88. 
26- E. Benvensite, The Persian Religion..., Paris, 1920, p. 42.  Idem, Les mages de l'Ancien Iran, Paris, 1938, 

p. 21. 
27- F. Thureau-Dangin, Une relation de la hutieme campagne de Saragon (714 avant J.C.), Paris, 1912, p. 

XVIss.  
28- H. S. nyberg, op. cit., p. 375; G. Widengren, op. cit., p. 141;  J. Duchesne-Guillemin, La religion de d'Iran 

ancien, Paris, 1962, p. 115. 
29- I. M. Diakonov, op. cit., p. 432.  

 انقالب»يك بيشتر شورش اين در و كندمي رد را ماد استقالل تحصيل به ميل گئوماتا مورد

 .بيندمي را «كاخها



 مسايل به بود نتوانسته و بود درگير خارجي نوع از مسايلي با

 گئوماتا و داريوش بين جنگ ما اعتقاد به. بپردازد داخلي سياسي

 .است بوده مادها و هاپارس بين جنگ هرچيزي از قبل

 كردن استوار براي چرا كه گرفت ايراد گئومات به شودنمي

 كه كند پيدا مردمي نزد در را گاهي تكيه كندمي تالش قدرتش

 واقعآ امر اين آيا ولي،. كنندمي مصور را او اجتماعي برنامه

 متوجه بعد و پذيردمي را آن âدانداَمو  كه است طبقاتي جنگ يك

 بوده وي كلي سياست تابع كال داريوش مذهبي سياست كه شودمي

 . 30است

 ظاهرآ آيد،مي پيش داريوش رفتن ميان از پي در كه حوادثي

 و داريوش بين مذهبي نوع از اختالفي كه  است آن بر دليل

 خشايارشاه. دهدمي قرار پوشش تحت را سياسي دشمني يك گئوماتا

 خود ابتدا همان از نشيند،مي شاهي تخت بر  داريوش از پس كه

 كه بودند معتقد مادها. بيندمي مشابه مسئله يك مقابل در را

 تمام داريوش زمان در قبال: كنند احساس محروم را خود دارند حق

 از عمال مادها و گرفته هاپارس را امپراتوري كليدي هايپست

 . 31بودند دور به دولت كارهاي در مسؤليتها

 

 ها«يودانَ ئدَ »

 ها«يوانئدَ » آئين به خشايارشاه آنها اساس بر كه داليلي

 هايالوهيت آنها در سنكريستن قبال كه آئيني بود؟ چه كرد حمله

 كردنبرجسته.  32است كرده بازشناسي را ايرانيها ايقبيله قديمي

 روشني به ها،الوهيت ساير زيان به آن گزينش اهورامزدا، آئين

 مبناي بر جنگي داريوش زمان در قبال. زنندمي بيرون آن از

 خشايارشاه جنگ. بود شده شروع آن اصول براساس نه ولي مذهب،

  جنگ اين موجب كه -شد مشتعل قدرت به او رسيدن آغاز همان از

 است؛ كرده نقل را داريوش جنگ بيستون اثر. بود او خود

 نام به كه كرده نقل ايكتيبه در را خود جنگ نيز خشايارشاه

. جمشيد تخت شاه، خشايار) است شده شناخته ها«يوَ ئدَ » كتيبه

XPh)33. 

                                                           
30- M. Dandamaiev, Iran, pri pervikh akhemenidakh, Moscou-Leningrad 1963, p. 256 et 260/61. 
31- I. M. DIakonov, op. cit.,  p. 424. 

 به: شود مراجعه -  32

A. Christensen, Essai sur la demonologie iranienne, Kabenhaven 1941, passim.ه 

 سط:تو آن نقد به كنيد نگاه مچنينه

H. H. Schaeder, dans Zeit. d. Deutsch. Morg. Ges., vol. 95 (1914), pp. 445-450.  
 به:  كنيد نگاه نيزو 

R. P. J.  de Menasce, "Observation sur l'Inscription de Xerxes a Persepolis" dans Vivre et Penser 1943, 

pp.124-132 (nome de guerre de la Revue Biblique).  

 8 مورخ نامه) است كرده توصيه من به را منبع اين و است عقيده هم  سن كريستن باكه 

 ).1973اوت
33- E. Herzfeld, op. cit., p. 27-35. ؛  R. G. Kent, op. cit., p. 150-152. 



 
 تاريخ

 ايپاره بدون خشايارشاه يعني جديد، شاه توسط قدرت كسب

 سلطنتي خانواده بطن در دشواريها اولين كه نبوده هادشواري

 در كه خود هايكتيبه اولين از يكي در خشايارشاه. كندمي بروز

 اياشاره گويند،مي« حرم كتيبه» آن به و شده پيدا جمشيدتخت

: گويدمي و كندمي پدرش سلطنت تخت روي بر خودش جانشيني به

را پسران ديگري بودند، )اما( چنانكه ميل اهورامزدا  داريوش»

كه پدر من )بود(  پس از خويشتن مرا بزرگترين   بود، داريوش

كرد. وقتي كه پدرم از تخت رفت )مرد( بخواست  اهورامزدا من  

 . 34(XPf. جمشيد تخت خشايارشاه،)«  بجاي پدرم شاه شدم

 در است نبوده داريوش پسر تنها او كه اشاره اين تأييد

: نويسدمي كه شودمي پيدا( Herodot, VII, 2) هرودوت از عبارتي

 حركت به مصر و آتن عليه را خود سپاهيان داريوش كه موقعي»

 قدرت گرفتن دست به سر بر او پسران  بين جدي نزاعهاي درآورد،

 جنگي مملكت داريوش، مرگ از بعد«. گرفت در پدر غيبت طول در

 كه نواحي از ايپاره در را شورشهائي و او پسران بين نيز را

 . 35است ديده خود به كردند،مي تبعيت آنها از

 داريوش، اول زن پسر بود، آرتابازن داريوش پسر بزرگترين

 به داريوش رسيدن از پس كه بود پسري خشايار ولي. گبريا دختر

 پسر همچنين و« شد زائيده سلطنت مقام در» و قدرت بالترين 

 مادر طريق از خشايار بنابراين. كبير كورش دختر بود، آتوسا

 خود، سپاهيان افراد هاميليون بين در و ماد شاهان اعقاب از

. 0â1. ص چهارم، كتاب هرودوت،) بود آنها بزرگترين و زيباترين

Herodot, IV, 10 .)شاخه دو اتحاد نشانگر سلطنتي تخت روي وي حضور 

 .است بوده هخامنشيان خانوادگي

 و تاج به نسبت خود حقوق  آرتابازن كه داشت باور بايد

 جنگ آن در. است نكرده واگذار خود برادر به جنگ بدون را تخت

 نفع به نيز جو  .  اندداشته شركت نيز مختلف نواخي رؤساي بايد

 ماد احتماال، و ايران مردمان بين طلبيتجزيه مختلف گرايشهاي

 كه داريوش، برادر و شاه عموي آرتابان، العملعكس. بود شده

 موجب وضعيت كه است آن  گوياي است اشارات و هاكنايه از سرشار

 بعد آمده پيش حوادث شاهد كه شخص اين. است بوده شده نگرانيها

 التماس خشايارشاه به بود، گئوماتا شورش و كمبوجيه مرگ از

 است، گرفته يونانيها عليه جديدي جنگ به تصميم اگر كه كندمي

 اندكي مصر شورش.  36(10rodot, VII, eH هرودوت،) نكند ترك را مملكت

                                                           
34- E. Herzfeld, op. cit.,  p. 35-38. ؛ R. G. Kent, op. cit., p. 141-150. 
35- Xenophon, Cyropedie, VIII, 8. 
36- J. Prasek, Geschichte der Meder und Perser bis zumakedonischen Eroberung, Gotha 1906, II, p. 145, n. 
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 كارهاي از بخشي شورش اين دفع. گيردمي در داريوش از قبل

 آن به سرعت به خشايار. شودمي تخت به رسيدن از بعد خشايار

 كه شناسيممي را ايصخره ايكتيبه مصر در زيرا كندمي حركت سو

 آن تاريخ كه  37است او سلطنت دوم سال به مربوط و او نام به

. گيردمي سر بابل شورش بعد اندكي. اندكرده تعيين 484 را

 جريان در« ريبااِ  شمَ شَ » و«  شيمانيلبِ » قيامهاي آيا دانيمنمي

 يكي داشته، وجود شورش دو كه اين يا افتاده اتفاق سالها همين

 بوده خونين شورشها اين دفع. 482 سال در ديگري و 474 سال در

 . است

 هائيشورش  قدرت براي چيزي هر از ترخطرناك ترديد بدون

 مملكت كه موقعي در بخصوص شدهمي برپا ايران خود در كه بود

 را آنها گستردگي كه عظيمي و جديد لشكركشي آماده را خود

 كتيبه در ضمني بطور را آن خشايارشاه. است كردهمي شناسيم،مي

 .كندمي نقل نشيند،مي تخت بر كه موقعي خود، هاي«َدايوا»

 به كتيبه اين 4 پاراگراف  روشن تقسيم درباره كافي تأمل

 ذكر پي در پارگراف اين. است نيانده عمل به متمايز بخش دو

 اين. انددادهمي تشكيل را امپراتوري كه آيدمي سرزميني سي نام

هنگامي : خشايار شاه گويد »: شودمي شروع سخن اين با پارگراف

كشورهائي كه  باال نوشته شد در ميان اين  شدم، شاه كه من

 و ايالت را سرزمين آن هرتسفلد))يكي( است كه در شورش بود 

به من  ياري   اهورامزدا از آن پس. اند( وشتهن كشور را آن كنت

به خواست اهورامزدا آن كشور را زدم  و در  .ارزاني فرمود

-35 اول، ستونكتيبه خشايار شاه، تخت جمشيد، )« جايش نشاندم 

28.) 

 شورش بيان براي آن از خشايارشاه كه - «دَ ؤ  يَ » فعل

 كلمه آن با داريوش كه است ايكلمه همان دقيقآ كرده، استفاده

 و است كرده بيانرستم نقش در خود كتيبه در را فكرمايه همين

 ناامني حالت بيان به كه  كرده استفاده هنگامي كلمه آن از

 است پرداخته سلطنت تخت بر نشستن هنگام به خود مملكت در

 نقش در داريوش كتيبه اين ظاهرآ.  38(DNa. رستم نقش داريوش،)

 خشايارشاه هاي«يوَ ئدَ » كتيبه نوشتن براي الگو عنوان به رستم

 بر موقع كه شورشهائي و است، گرفته قرار استفاده مورد

 امپراطوري كه بوده شورشهائي به شبيه شده برپا او نشستنتخت

 خشايار.   39است كرده منقلب كمبوجيه مرگ از بعد را هخامنشيان

 اين. كرد برقرار« زمين اين» رويفرمانش را  پدرش، مثل شاه،

 . شودمي مربوط مصر و بابل  حوادث به مسلمآ 4 پاراگراف از قسمت

                                                           
V.V. Struve, Etudi po istorii severnogo Pricernomoriya, Kavkaza i Srednei Azii, Leningrad, 1969, p. 37. 
37- G. Posener, La premiere domination pers en Egypte. Le Caire 1936, p. 120. 
38- R. G. Kent, op. cit.,  pp. 137-138 et 204. 
39-   V. V. Struve, op. cit., p. 126.  



 مطرح را ايمسئله ها«يوَ ئدَ » كتيبه 4 پاراگراف دوم قسمت

و در ميان  »: گويدمي خشايارشاه. است متفاوت آن نوع كه كندمي

اين كشورها  جائي بود كه  قبال ديوها پرستش كرده مي شدند. 

پس از آن به خواست اهورامزدا من آن معبد ديوها  را خراب 

جائي ». ديوها پرستش كرده نخواهند شد»كردم، و اعالن نمودم 

كه قبال ديوها پرستش كرده مي شدند، در آنها من اهورامزدا و 

 .40«فروتني پرستش كردم را با«  ارت»

 منتشر را آن و  41بوده كتيبه اين كاشف كه هرتسفلد. ا

 خشايارشاه سلطنت ابتداي به را آن شدن نوشته تاريخ ،42كرد

 اين. ميالد از قبل 0â48 و 486 سالهاي بين  يعني دهد،مي نسبت

 چاپ در حتي او. است مادي دوم جنگ شروع نشانگر 0â48 تاريخ

 جاي« im Xerxes' erste Jahrr» را آن  وي كه جائي متن،  اين دوم

 با بعدها،. كندمي ابراز را نظريه اين بيشتري دقت با دهد،مي

 برده، نام متن اين در خشايارشاه كه سرزمينهائي فهرست مطالعه

 داشته، مرگش از قبل اندكي كه نشري در و دهدمي عقيده تغيير

 با حتي، و  43كندمي منتسب 472 و 479 سالهاي به را آن وي

 44دهدمي نسبت« 478 احتماال» به تاريخ، اين بيشتر كردن فشرده

. 

 سلطنت ابتداي به كتيبه اين تاريخ ِاستروِو،. و نظر به 

« گويدخشايارشاه» قاعده آنجا در وي زيرا گرددبرمي خشايارشاه

 قرار استفاده مورد برده،مي بكار بعدها كه قواعدي جاي به را

 ديده« گويد بزرگ خشايارشاه» عبارت  بعدي قواعد در. دهدمي

 ميدان به زير قاعده نيز ترقديمي گذاريتاريخ يك براي. شودمي

و خاندانم را و اين كشور را از  مرا، اهورامزدا كه»: آيدمي

 نقش در داريوش كتيبه آخر از دقيقي تكرار كه ،«بال بپاياد

 كه» جمله را جمله اين جاي وي متأخر متون در. است رستم

 كه را چيزي آن همه و مرا مملكت مرا، خدايان، با اهورامزدا،

 تأكيد نيز روسي دانشمند«.  كندمي حمايت آوردم وجود به من

 تخت خشايارشاه،)  45«حرم» كتيبه با كتيبه اين شباهت بر

 كه ايكتيبه -  46دارد اهورامزدا از ياري طلب در( 1XP. جمشيد

                                                           
40- R. G. Kent, op. cit., p. 151. 

 به: كنيد نگاه شد؛ پيدا پاسارگاد در كتيبه اين از ديگري نمونه- 41

D. Stronach, Iran, vol. 111 (1965), p. 19 ss. et pl. III a et  V.  

 مه:كتابنا به كنيد نگاه ,

M. Mayrhofer, "Xerxes Konig der Konige", Almanach der Osterreichischen Akademie der 

Wissenschaften,119, Jahrgang(1969), p. 161, n. 10. 
42-  Archaologische Mitteilungen aus Iran, vol. VIII (1936), p. 64 ss. Idem, op. cit., p. 34.  
43- Zoroster and his World, I (1947), p. 396. 
44- The Persian Empire (1968), p. 351.  

 .(شد چاپ )اين كتاب پس از مرذگ هرتسفلد 

45- E. Herzfeld, op. cit., n. 15, p. 35 ss. ؛ R. G. Kent, op. cit., p. 149-150. 
46- V. Struve, op. cit., p. 115. 



 مسئله قبال زيرا شود،مي مربوط خشايارشاه سلطنت ابتداي به

 تاريخ پذيرفتن با استرووِ . است داشته وجود داريوش جانشيني

 شاه خشايار اول سالهاي به را َدايَوها كتيبه هرتسفلد قديم

 جنگ سال به تا است اول سالهاي به نزديكتر كه كند،مي منتسب

 . مادي دوم

 

 يَوهائدَ  سرزمين

 را هايَودانَ ئدَ  آن در خشايارشاه كه سرزميني كردن منتسب

 اند،داشته اشتغال آن به هك دانشمنداني بين در كرده، خراب

 انديشندمي بابل به آنها از بعضي. است نشده نظر وحدت به منتهي

 ويران را مردوك معبد شورش، يك دنبال به خشايارشاه آن در كه

 فكر مصر به ديگران.  47برداشت را النوعرب اين طالئي مجسمه و

 بوده، ايران خود در سرزمين اين اولمستد نظر به.  48اندكرده

 ايزيدور.  49هاهَ دَ  سرزمين يا باكتريان شرقي، ايران در ولي

 .50انديشدمي يونان به حتي  لوي

 در) كه است معني همين به. است غيراهورا معادل يوَ ئدَ 

 ناميده يَوهائدَ  مثابه به قديم خدايان( متأخر اوستاي

 هخامنشي متن يك سن،كريستن نظر به ترتيب، اين به.  51اندشدهمي

 يك دادن نشان و ناميدن براي را يوَ ئدَ  كلمه توانستهنمي هرگز

 خشايارشاه عمل او، نظر به. برد بكار ايران از بيگانه الوهيت

 هرتسفلد.  52است فتادها اتفاق ايران اي مادي نشين از ناحيه در

 . 53كندمي منتسب ماد به را  حوادث همين نيز

 براي اصطالح همان با را يَوهائدَ  كتيبه اين در خشايارشاه

 كتيبه در داريوش كه بردمي بكار هايَودانَ ئدَ  انهدام بيان

 اطمينان اين.  54است برده بكار هاآَيَدنَ  انهدام براي بيستون

 نظر به و است بوده ايران خود در هاآَيَدنَ  محل كه دارد وجود

 آن اساس بر كه شكندمي را ايفرضيه اطمينان، اين َاسترووِ 

 ديگر، طرف از. اندبوده سرزمين اين از خارج در هايَودانَ ئدَ 

 55است نيايشگاه چند بلكه نيست نيايشگاه يك تنها سر بر صحبت

 عقيده به نزديك كه ايعقيده  بيان با  روسي دانشمند. 
                                                           

 به:كنيد نگاه- 47

H. Hartmann, O.L.Z. 40 (1937), p. 158-160;  H. S. Nyberg, op. cit., p. 366;  F. Konig, Der Falsche Bardija, 
1938, p. 345;  G. Widengren, Die Religion en Irans, 1965, p. 138;  K. Calling, 

Studien zur Geschichte Israels im persischen Zeitalter,1964, p. 151;  W. Hinz, R.E. IX A 2(1968). 
48-C. Hignett, Xerxes invasion at Greece, Oxford, 1963, p. 89, n. 5.  
49- op. cit., pp. 231/232. 
50- Isidore Levy, Revue Historique, vol. 185 (1939), pp. 105-122. 
51- J. Duchesne-Guillemin, La religion de l'Iran ancien (1962), p. 190. 
52-  op. cit., p. 46. 
53- op. cit., p. 131, "mit Warscheinlichkeit in Medien". 

54 - kan-vi -  «نگاه كنيد به  .«تختگاه يك همتراز تراشيدن كردن، سطح هم, op,citE. Herzfeld, 

p.225 
 .آن بابلي نسخه- 55



 پانتئون باستاني هايالوهيت معابد آن اساس بر و است سنكريستن

 به است، داشته وجود ماد قبايل بين در و است ايراني قديمي

 معبد خشايارشاه كه بوده سرزميني ماد كه رسدمي نتيجه اين

 و شد نابود اينها آئين.  56است كرده ويران را آن َدايَوهاي

 خداي اهورامزدا پس،. گرديد آن جايگزين اهورامزدا آئين

 . 57هامادي و هاپارسي يعني است،« هاآرين»

 

 مـــاد

 مملكت رعيت  دول از يكي كوروش پيشينيان زمان در پارس

 آستياگ، بر او نكرد، فتح را ماد مملكت كوروش است، بوده ماد

 به و گرفت تخت بر را او جاي و شده پيروز ماد، پادشاه آخرين

 رسيده خويشاوند مردم از سلسله يك به پادشاهي تاج طريق اين

 . است

: شودمي دوگانه مملكتي  از كالبدي بخشي به تبديل ماد

 داريوش كه بيستون كتيبه از جائي در. ماد و پارس يعني

 دهندمي تشكيل را وي امپراتوري كه بردمي نام را سرزمينهائي

 وحدت از ديدگاهي يوناني منابع از. شودمي شروع فوق ترتيب به

 اين در. كندنمي متمايز ماديها از را هاپارس هنوز كه تراودمي

 دارند، خشايارشاه و داريوش با يونانيان كه جنگهائي منابع

 و داريوش معاصر كه Eschyl اشيل براي. هستند« مادي جنگهاي»

 داشته، حضور ساالمين در و  جنگيده ماراتون در و بوده خشايار

 پارسيان» كتاب در. است شناختهمي او كه بوده مفهومي تنها مادي

- Les Perses»، گاهي: آيدمي هم سر پشت مرتبآ جمعيت دو نام 

 وارد آنها به زيادي صدمات يونان سپاه كه هستند مادها اينها

 255)گريدمي پارسيان بينوائي به ملكه گاهي ،(236) است كرده

 (.791) كندمي صحبت مادها سپاه از نو سر از سپس و( 256 و

 پارس-ماد آنهم و داشته وجود سلسله يك فقط اشيل نظر به

. است بوده نبرد در مردم رئيس اولين» مدوس كه زيرا است بوده

 رئيس چهارمين ِكروس پسر...كندمي تمام را كار پسرش او از پس

« Dopplenationـ دوگانگي» فكرمايه(. 780-765« )است بوده سپاه

 و شوش پايتخت، دو تكرار طريق از نيز( Bengston بنگستون)

 مزدوج صورت به هميشه اينها. است شده بيان(535 و 16) اكباتان

 جديد عنوان با دوگانه امپراطوري اين به اياشاره و آمدندمي

 شاه»: پذيردمي را آن خشايار كه شدمي بيان و متداول سلطنتي

 سخن« ماد داريوش» از( Daniel, VI, 1) دانيل كتاب«. ماد و پارس

 . گويدمي

 ملت دو آميختگي هم در كه داشت باور بايد همه اين با

                                                           
56- V. Struve, op. cite, p. 122 ss. 
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 تحقق آن مطلوب عمق تمام با كوروش، توسط دولت يك در تنها

. اندنگذاشته كنار را انتقام و تالفي اميد مادها و است نيافته

 او كه وقتي كنيممي درك كمبوجيه خود عمل از را امر اين

 مستعد كه گذاشت مادهائياحتمالي العملعكس مواظبت به هاپارسي

 آنها حقوق بايد(. Herodot, III, 65 هرودوت،) بودند قدرت بازگرفتن

 : شناخت جديدي دانشمند توسط آنها ارزيابي در را

Die Meder als die SchÎpfer der resten iranischen Reichsboldung sind eine 

historische" Realitat, ebenso die Ubername vieler ihren Institutionen durch die 

Perser"58  
 همان از دانيم،مي كه همانطور زيرا داشته حق كمبوجيه

 كه شورشي او، واقعي مرگ از پس و برادرش شدن مفقود  ابتداي

 براي مادي نفر يك رهبري به نبود، موفقيت بدون هم چندان

 آن، سر پشن شورشهاي بقيه مثل شورش، اين. شد برپا سرزمينش

 آنها، بودن دوبخشي در زيرا،. نبود ايدوگانه ويژگي از مصون

« ظاهري و بيروني آئين اعمال و مراسم مناسك،» از جدا سياست

 . نبود مذهب از جدا خالصه، بطور و

 و او مرگ طريق از گئوماتا شورش چگونه كه دانيممي

 مثابه به را خود مادها. شد تمام هاآَيَدَنه مرمت و بازسازي

 آمد َفرورتيش گئوماتا، از بعد زيرا كردندنمي تلقي خورده شكست

 عليه سپاهي و كرد اعالم ديااكوها نژاد هووخشتره را خود كه

 دوم، ستون بيستون،) خورد شكست اول بار. نمود برپا داريوش

 او طغيان و سركشي شكست شكست، اين لي و ،(18-29 و 17-16

 و كرد دنبال را خود نبرد و ناميد ماد شاه را خود او. نبود

(. â7-67 دوم، ستون) خورد شكست داريوش سپاه از دوم بار براي

 شود، چيره خود حريف به كه اين بدون را دوم پيروزي داريوش

 قرار خود سواران ميان در كه اين از پس فرورتيش. آورد دست به

 ستون) شد اعدام« RagÅs  رژه» در بود، تعقيب مورد و داشت

 تصوير به را صالبتي خشونت فرعي، حادثه سه اين(. â7-78 دوم،

 استقالل آوردن دست به براي ايروحيه چنين با مادها كه كشندمي

 .جنگيدندمي خود

 اتفاق حوادثي سلسله ميالد از قبل پنجم قرن اول دهه دو در

 آن همه اين با ولي كرد، منقلب را پارس امپراتوري كه افتاد

 را غربي مملوكات تمام Ionie ايوني بزرگ شورش. نكرد متزلزل را

 سال در تنها Milet ميله. كشيد خون و آتش به قبرس تا بسفر از

 492 سال در تنها اژه شمال به پارس استيالي و كرد سقوط 494

 يونانيان عليه داريوش جنگ اقدام مانع امر اين. شد برقرار

 . گرديد ماراتون به منجر â49 سال در كه جنگي نبود،

 قيام بزرگ شاه عليه مصر كه بود بعد سال چهار حدود در
                                                           

58:M. Mayrhofer, "Die Rekonstuktion des Mesischen", Anzeiger des phit-hist. Klasse des عsterr. Akad. Der 

Wissensch., 1960, I, p. 3. 



 است شاه خشايار نشستن تخت به و داريوش مرگ سال 486 سال. كرد

 خانواده در ريزيخون از مصون احتماال و شناختهمي را مشكالت كه

 بابل در را آن و كرد خاموش مصر در را شورش. است نبوده خودش

 كرد سعي حتي سيستامَ  نام به شخصي. داد شكست و كشيد خون به

 در(. Herodot, IX, 113 هرودوت) برانگيزاند را باكتريان

 كردهمي حكومت آن به موقعي  داريوش جانشين كه ايامپراتوري

 نمود،مي يونانيان از پارس انتقام گرفتن آماده را خود كه

 .  است بوده حاكم وضعيتي چنين

 عمدآ  اش،كتيبه 4 پاراگراف سوم بخش در خشايارشاه

 كرده ويران را« يَوهائدَ  كنام» آنها در او كه را سرزمينهائي

 سرزمينهائي از را سرزمينها اين ترتيب اين به او. كندمي جدا

 اعتقاد به. سازدمي متمايز بود، كرده ذكر قبلي پاراگراف در كه

 دو  يعني بابل، و مصر آنها بين از كه كندمي طلب امر همين ما

 كرده ثبت را آنها شورش داليل« تاريخ» كه بپذيريم را سرزميني

 .است

 ويژگي يك داراي پاراگراف دوم قسمت اين در مذكور سركوبي

 از را سياست قديم شرق در توانمي آيا ولي. است مذهبي خالصآ

 جدائي پذيرفتن براي خاورنزديك تمام در ؟ 59كرد متمايز مذهب

 وطنيجهان امپراتوري آمدن وجود به منتطر بايد سياست از مذهب

 .   60باشيم اسكندر

 تاريخي حوادث ايپاره از جدا تواندنمي هايَوَدنئدَ  انهدام

 اينمونه فرضيه اين تقويت براي تواندمي هاآَيَدنَ  نمونه. باشد

 آن، حالت طريق از خشايارشاه، عمل شروع نقطه. باشد عيار تمام

. دادند رخ داريوش زمان در كه است حوادثي يادآور عجيبي طور به

 گئوماتا همانند را خود هاَدايَوَدَنه كردن منهدم با خشايارشاه

 العمل عكس اين. بود كرده ويران را هاآَيَدَنه كه داده نشان

 متقاوت پدرش شخصيت با عميقآ كه را، او شخصيت جديد شاه شديد

 مذهب از غير ديگر  مذاهب مقابل در او پدر. كندمي بازگو است،

  شورش يك تنها ما اعتقاد به. است بوده باگذشت و بردبار  خودش

 . است شده يَوهائدَ  نيايشگاههاي انهدام موجب

 مكانهاي ساير كه گويدنمي انهدام اين اعالم با خشايارشاه

 داريوش كه چيزي آن برعكس اين و است كرده بازسازي را آئيني

 بود، كرده ويران گئومات كه را هائيآَيَدنَ   يعني كرده عمل

 بيش اش،كتيبه در( داريوش) او همه اين با. است ساخته دوباره

. كندمي تجليل خود سازندگي فعاليت از هخامنشي شاهان ساير از

 را، بزرگش خداي اهورامزدا، ستايش ها،يَوَدنَ ئدَ  انهدام از پس او

 را قطعه اين هرتسقلد.  كندمي دنبال بَرزَمني ارتاجا طريق از

                                                           
59- H. S. Nyberg, op. cit., p. 366. 
60- J. Duchesne-Guilemin, op. cit., p. 256.  



 :است كرده ترجمه چنين اين را آن كنت ؛ 61است نكرده ترجمه

"Ther I worshipped Ahuramazda and Arta revernt(ly)" 62  
 :كرده ترجمه زير شرح به را آن نيز نيبرگ

"dort verehrte ich Ahuramazda bein brazman  und  mit arta"63  
 :است برگردانده چنين اين را آن نيز استرووِ 

"Tam ya Ahuramaxdu pocital i imenno cwerez pravo (t.e) cerez sviachtenniy 

ogon"64  
 ستايش( حقيقت) عدالت طريق از را اهورامزدا من آنجا در)»

  ؛«مقدس آتش طريق از( يعني) كردم

 :است كرده زير شرح به را قطعه اين نيز هوفر ماير

"Wo frÏher di GÎtzen verehrt Worden waren, da verehrte ich Ahuramazda in 

der richigen Weise"65  
 خدايش آئين ستايش براي شاه خشايار كه آنجائي از

 كه سرزميني همين در تا نساخته، جديدي چيز اهورامزدا

 دهد، ادامه وي ستايش به برده، بين از يَوهائدَ  هاي«كنام»

 مجاز اگر. اندداشتهمي وجود مكانهائي  چنين بايد بنابراين

 سرزمين اين در كه بپذيريم بايد هستيم، تصور اين به اعتماد به

: است داشته وجود نيايشگاه از متفاوت گروه دو بحث مورد

 و اندكردهمي ستايش را اهورامزدا آنها در كه نيايشگاههائي

 مختص كه نيايشگاههائي و اند؛دادهمي ادامه او ستايش به

 براي كه زيرا برده بين از را آنها خشايارشاه كه بوده يَوهائدَ 

 .اندبوده شده گرفته نظر در مطرود هايالوهيت ستايش

 :مادها كه كرده قبول نيبرگ

"urspringlich dasselbe altarische Pantheon gehabt haben wie die Arier von 

Mitanni. Dieses Pantheon zeigt die Mischung von Ahura -und Daiva -Gitter die einst 

alle arische Religion auszeichnete"66  
 67است شدهمي عمل آئين دو به معيني دوره در ماد، در آيا

 كه است ماد در كامال كه كندمي تقويت امر اين را فرضيه اين ؟

 نيايشگاههائي: شناسيممي را متفاوت نيايشگاه گروه دو اين ما

 نيايشگاههائي و داشته جريان آزاد هواي در آنها در آئين كه

 . اندبوده شده ساخته بنا يك درون  در كه

 كه بود كرده اشاره ماد در ئي وجود به ِكرپورتر كه ديديم

                                                           
61- Op. cit., p. 34-35. 
62- Op.cit., p.151  
63- Op.cit., p. 365.  
64 -, Op. cit., p. 127.  
65 - Op. cit. p. 161 et n. 10,  W. B. Henning, "Brahma". Transactions of the Philological Society, 1945, pp. 

108-118. 
66 -. Op. cit. p. 339.  
67- "Es Kann sich quch um einen Unterschied zwischen und rein persischen Kult handein", Ibidem, p. 371. 

 



 درك ِاردمن. بود شده ساماندهي باز هواي در آئين اجراي براي

.  68است شدهمي اجرا مراسمي عالي مكانهاي روي كه بود كرده

 يصفه  داراي نيز پوديوم اين كه است دارپوديوم يصفه  اينجا

 و شده،مي حفظ آن در جاودانه مقدس آتش كه( آتشگاه) خلوتگاه

 هاآَيَدَنه آنها روي كنممي پيشنهاد كه است آتشگاههائي به مشابه

 .اندگرفته نظر در اهورامزدا آئين براي كه كنيم بازشناسي را

 را نيايشگاه از ديگري نوع ماد در بازهم قبل چندي از

. است شده برافراشته بنا يك صورت به نيايشگاه اين. شناسيممي

 قلب در همدان، جنوب در استروناخ را معابد اين از وعن اولين

 قدمت آن حفار.  69كرد شناسائي جاننوشي تپه در ماد، رزمينس

 قبل ششم قرن اول نيمه و هشتم قرن دوم نيمه بين را اثر اين

 خاص بسيار نفشه روي تأملي چندان من. است كرده تعيين ميالد از

 شايد مگر نشده، تأييد هم هنوز كه كنم،نمي آتش نيايشگاه اين

 نقشه از نيمي كه شودمي آن شمالي نيمه به مربوط كه قسمتي آن

 ساساني عصر معماران كه اينقشه- كندمي ترسيم را شكل چليپائي

 معماري در هم و  70(سليمان تخت  آتشكده) مذهبي معماري در هم

 را آن  71(بيشاپور در اول، شاپور كاخ مركزي تاالر) مذهبي غير

 . اندكرده پياده

 اثر اين كه است شرايطي دارد، ايعمده اهميت كه آنچه

 دقت با استثنايي شرايط در اثر اين. شد پيدا آن در مهم بسيار

 سعي با و شده مسدود بوده زيادي تالش مستلزم كه ايالعادهفوق

 از نوعي براي مجدد استفاده براي تا بود شده بريده كمتري

 بسيار طاقنماهاي و آتش محراب به امر همين. باشد فعاليت

 امكان رسد،مي سال پانصد و هزار دو به آن قدمت كه آن، آماده

 مراسم آخرين اجراي هنگام در شكلي همان به را خود بود داده

 زمان در امر اين كه معتقديم ما. كند حفظ است، داشته

 .است افتاده اتفاق خشايارشاه

 اين از را كاشف خود  توصيفي متن همانعينا  دهممي ترجيح

 :كنم نقل اينجا در  بنا

  "The active life of the building was cut short when it was still in sound 

repair. It was filled with shale chips (from the temple hill itself or from a 

neighbouring outcrop) up to a height of about six metres. The shale was then covered 

                                                           
68- Das iranische Feuerheiligtum, Leipzig, 1941, p. 8. 
69- D. Stronach, "Excavations at  Tepe Nush-i Jan", 1967, Iran, vol. VII (1969), pp. 1-20. : M. Roaf and D. 

Stronach, "Tepe-i Nأsh-i Jan, 1970: second iterim report", Iran.  vol. XI (1973), pp. 129-130. 
70- R. Naumann und D. Huff, "Takht-i Suleiman", Zemaniye Modjaleh Bastanchenassy ve Honar Iran, n. 9 

et 10,hiver 1351 (1972), fig. 8. 
71- R. Ghirshman, Bichapour II. Les mosaiques sassanides, Paris, 1956, plan II.. 

)بيشاپور، جلد دوم، موزائيك هاي ساساني، ترجمه اصغر كريمي، سازمان ميراث 

 .)م.(( 1378فرهنگي كشور )پژوهشگاه(، 

 اند شده داده نشان زير مقاله در نقشه دو هر

D. Huff "Der Takht-Nishin in Firuzabad", Archaologischer Anzeiger, Heft 3, 1972, fig. 9 et 10. 



with alternate layers of shale chips and mud before the whole was capped by several 

courses of mud-brick, some of wich were allowed to run over the original walls. 

The sequnce of the work was roughly as follows: first, stones and occasional 

mud-brick were carfully placed round the alter (pl. VI, b)and the floor was covered. 

At the same time outside the temple further workers may have started to build the 

rounded mud-brick bastion that was to encompass the south side of the original 

structure (Fig. 1). The different rooms themselves were filed with the utmost care, 

leaving the elaborate blind windows undamaged. 

When the Romm 1 was already partially filled, the doorway to the  of Room 
1 was filled from above and perhaps through the high 

opening in the south wall of Room 1. Romm 2a was packed with 

shale, leaving the ceilling intact except for a circular hole which was used as an 

escape hatch by those who had filed the room (Pls.IV and IVb). The ramp too was 

filed with stone brought in from the top of the ramp. When the rooms were almost 

full, layers of shale and mud were laid down and part of the south wall of Romm 2 

was demolished in order to help bring in additional stone at a high elevation. The 

bastion was finished and a mud-brick capping was added"72 . 

 زدائيتقدس  از روشن تابلوئي دقيق و موشكافانه توصيف اين

 . كندمي ارائه را نيايشگاه از ويژه بسيار و نهائي

 انهدام بيان براي خشايارشاه كتيبه در كه ،نكَ -وي فعل

 كه است فعلي همان گرفته، قرار استفاده مورد هايَودانَ ئدَ 

 توسط هاآَيَدنَ  كردن ويران بيستون، كتيبه در فعل ان با داريوس

 انهدام كه رسدمي نظر به ولي ، 73دهدمي نشان را گئومات

 بوده شكل يك به جاهمه در نبايد احترام مورد نيايشگاههاي

 خراب خوب خيلي و زيبائي به هاپوديوم  كه حالي در: باشد

 ،-دهدمي نشان را آن برِدنشانده پوديوم كه همانطور- شدندمي

 كامل انهدام از بركنار كه رفتندمي انسدادي زيربار ماد معابد

 فعل كه شدندنمي كردن يكسان باخاك عمل متحمل آنها. است بوده

 يك تنها كه است مسلم. دهدمي نشان را آن( هرتسفلد) وي َكن

 در كه است بديهي و كندنمي قاعده به تبديل را مسئله نمونه

 كردن مسدود به مربوط فرامين سرزمين، دوردست قسمتهاي

 آنها با خشونت با كه كردندمي اجرا نحوي به را نيايشگاهها

 . 74نشوند روبرو

                                                           
72 - D. Stronach, Iran, vol. XI (1973), p. 137.  

 براي مقايسه با محكوميت اتاقهاي  زيگورات  جغازنبيل؛ نگاه كنيد به :

R. Ghirshman, Tchoga Zanbil, I, 1966, p. 20 et pl, XXII. 
73- E. Herzfeld, op. cit., p. 225. 

از  با من .است يافته را آن استروناخ دكتر كه نبود معبدي تنها شده مسدود معبد اين- 74

 به كه داد شركت جديدي كشف  در مرا 1974 اكتبر 29 تاريخ در كه  سپاسگزارم او از صميم قلب 

 هاورودي تمام كه بود كرده مشاهده وي انجا در .بود داده انجام ديگري مشابه معبد در تازگي

 نمونه اين .بود شده مسدود و زدائي تقدس نيايشگاه از و  شده بسته نهائي بطور آن وگشودگيهاي



 دونوع حضور ميالد، از قبل پنجم قرن ابتداي در ماد، در   

 ساخته معابد و اهورامزدا آئين به شده وقف ي يعني نيايشگاه،

 از خاصي حالت بيانگر ايرانيان، قديم پانتئون مختص شده

 هايمغ كه داشت باور بايد. است سرزمين مردم عقايد و باورها

 داشتند، اختيار در را مذهبي فعاليتهاي انحصاري حق كه ماد،

 هائيالوهيت و اهورامزدا بين روابط از ايپيچيده بسيار نظام

 ادامه آنها ستايش به هامغ اصلي الوهيت موازات به مردم كه را

 . بودند وجودآورده به دادند،مي

 فرض تا دهدمي امكان يَوها،ئدَ  نام به خشايارشاه كتيبه

 در ماد شورش بر پاسخي مذهب روي بر شاه خشن العملعكس كنيم

 برپا طلبياستقالل روحيه همان با  شورش اين. است بوده پارس

 امپراتوري كه بابل، و مصر مثل بزرگ كشورهاي ساير كه بود شده

 جنگي خشونت كشمكش، اين. بودند كرده شورش دادند،مي تشكيل را

 آن بقاياي و كرد اعالم ماديها عليه كورش كه كندمي مصور را

 حال در پارس دولت گذاربنيان جانشين سومين زمان در هم هنوز

 اتمام از كه قرننيم به نزديك طول در زيرا. است بوده تكوين

« ملتهب نقطه يك» مثابه به خود  دان نشان  به ماد گذشت،مي آن

 .دادمي ادامه مملكت داخلي سياست

 سركوبي بوده، پدرش رفتار از ترخشن كه خشايارشاه رفتار

 ايضربه زدن الزام را، سركوبي اين. است داشته دنبال به را ماد

. بود كرده تحميل وي بر  بازگشت، اميد به دادن پايان و نهائي

 اند،بوده فعال ماد در هنوز كه ايراني، قديم پانتئون معابد

 آنها گرد به  احساسات اين و دادهمي تشكيل را ايجاذبه قطب

 سرزمين. رفتندمي بين از بايد معابد اين. است شدهمي متبلور

 آن اصالحات اين اثر بر كه شدهمي متحمل را اصالحاتي بايد ماد

 ياري به. است دادهمي پيوند پارس به تريمستحكم صورت به را

 اهورامزدا لطف به كرد، سركوب را شورش شاه كه است اهورامزدا

 دو قطعي و نهائي آميختگي كه است خودش آئين تنها تحميل با و

 كه را، هامادي و هاپارسي يعني آورد، خواهد دست به را ملت

 ما اعتقاد به. دهدمي تشكيل را امپراتوري پايه امر همين

 را صلح آينده در بايد سياسي، وضعيت از ناشي مذهبي اصالحات

 .است كردهمي تأمين سرزمين در

 سياسي زمينه در توانست اصالحات اين اگر ترتيب، اين به

 عمقي كمترين مذهبي خالصآ حوزه در آورد، دست به را خود اهميت

 همان غربي ايران براي اصالحات اين كه رسدمي نظر به. نيافت

 بوده اهورامزدا كه اصلي الوهيت تأييد در را نفوذي و اعتبار

                                                           
 به او .كندمي تقويت را خشايارشاه نوع از ما تفسير و تعبير بيش از بيش ماد مقدس بناهاي حذف دوم

 گرفتن جاي و ماندن كه كندمي تحميل را پارس مذهبي آئين خشك مفهوم نزديك، خويشاوند ماد، مردم

 اصلي، و بزرگ الوهيت اتفاق به باز، آسمان زير در كه بگذارد تا كندمي رد را ديوارها بين در

  .يابد جريان اهورامزدا يعني



 در ، 75كرد بازي غربي ايران براي زرتشت اصالحات كه كرد بازي

 زردشتي اصالحات از آثاري آن در كه دهدنمي اجازه چيزي كه حالي

 . 76ببينيم را

 بود، شده انجام ميالد از قبل 485-481 حدود كه اصالحات اين

 كتاب اين از بخشي در زيرا بوده هرودت كتاب از قبل دهه چند

 و دانندنمي منصفانه را معابد برداشتن پارسيان  كه است آمده

 حماقت و ديوانگي به دهندمي انجام را كاري چنين كه را آنهائي

 از قطعه اين در يوناني مورخ كه رسدمي نظر به. كنندمي متهم

 ممتاز اقشار بين در كه كرده بيان را ايروحيه واقعآ خود كتاب

 . است بوده حاكم ايران در خشايار مذهبي اصالحات مورد در

 مذهب آئين مكان دو از شاه، خشايار حركت اين از پس

 و ،«آتشگاه» و پوديوم با ئي يا هاآَيَدَنه يعني ايراني،

 همه اين آئنيي نظر از هم كه معابدـساختماني، يا هاَدايَوداَنه

 تشكيل مصالح و ساز و ساخت نظر از هم و داشتند تفاوت باهم

 ماندند،باقي آتشگاهها و  فقط  بودند، متضاد همه اين دهنده

 آئين به اختصاص كه باز فضاي در عالي مكانهاي تنها يعني

 آنجا در و بود شده گرفته نظر در آن براي و داشت اهورامزدا

 آسمان به را خود شوق و شور  هاينشانه اندتوانستهمي مؤمنان

 . كنند رها

 ماد در بوده، اهورامزدا ستايشگر ممكن حد تا كه داريوش،

 اطالعبي شده،مي اجرا آن در كه آئيني و هاَدايَوداَنه وجود از

 به كه او، تسامح و تساهل او، بردباري و گذشت. است نبوده

 ساير در هم و ماد در هم بوده، كوروش يعني الگويش از پيروي

 همه  اين عليرغم سرزمينها اين كه بود گسترده سرزمينهائي

 خشايارشاه. بودند كرده قيام نيز وي عليه بردباري، و گذشت

 اشانسركوبي از پس بابل و مصر: نگرفت پيش در را سياستي چنين

 ماد در شده انجام تدابير از. شدند ايساده ساتراپي به تبديل

 هاَدايَوداَنه انهدامهاي نمونه ولي اطالعيم،بي آن اندازه و حد و

 اعمال اين همه. است آن در نيز عمل شدت نوعي بيانگر ظاهرآ

 بوده، امپراطوري همان كه قدرتمندي، بناي به مساعدتي نبايد

 نيم و قرن يك هم باز كه ايامپراطوري همان يعني باشد، كرده

 شد، شروع شاه خشايار با آن دروني تضعيف ولي. ماند سرپا

 يك مثابه به را او سلطنت او هايكتيبه و كارها كه هرچند

 .   77كنندمي ارائه كهن پارس« طالئي دوران»

*                  * 

* 

 پيدا را نيايش و ستايش مكانهاي اين از يكي برِدنشانده در

                                                           
75- V. STruve, op. cit., p. 128. 
76-H. S. Nyberg, op. cit.,  p. 366. 
77- M. Mayrhofer, "Xerxes Konig der Konige", op. cit., p. 164. 



 همين و است داشته آتشگاه و پوديوم كه بوده يصفه ا كرديم،

 و ساخت شيوه. دهدمي را واقعيت به تصور از صعود امكان امر

 فنونش و هاشكل در كرد،مي تبعيت نقشه يك از كه آن، برپايي

  دقت و صراحت با شيوه اين. بود وفادار هاسنت به و استوار

 و فراز تمام رغمعلي آن پوديوم با صفه  كه كندمي اأييد

 بيگانه اشغال و ديده خود به قرنها طول در ايران كه هائينشيب

 فعال صورت به چشيده، را« خارجي» ايران بومي سلسله يك سلطه و

 سنگفرش راههاي كه گرفت نتيجه آن از توانمي. بود ماندهباقي

 است بوده مؤمنان ازدحام از مملو رفتهمي آن طرف به كه ايشده

. بود مانده باقي آن موجوديت آخر تا انقطاع بدون آن تدوام و

 شود،مي ساسانيان زمان به مربوط تنها  آن فعال موجوديت پايان

 آن ساختن هدف از  سال هزار حدود از بيش كه اين از بعد يعني

 شده، بازيابي نخوردهدست صورت به كه سنگفرش اين. است گذشتهمي

 اين كنارش در  كه معابدي در شده پيدا هايسكه. است آن دليل

 واقعيت. هستند آن مؤيد بودند، شده برپا و ساخته سنگفرش راه

 اوستا در را خود صحت و دارد مطابقت هردودت هايگفته با آن

 آئين يك به نسبت مستمر پيوند اين كه رسدنمي نظر به. يابدمي

 جنوب در پارس قبايل استقرارهاي اولين به آن آغازين نقطه كه

 توسط وارده هاينوآوري توسط نه رسد،مي ايران نجد غربي

 را قبلي نمونه كه هاپارت توسط نه و ايهامقدونيه-يوناني

 . باشد شده تباهي و تحريف دچار اند،كردهمي تبعيت

 رسمي مذهب به تبديل كه زردشتي، واقعي مذهب مدافعان آيا

 نوسازي آئين اين مناسكي سازمان و تشكيالت شده، ساساني دولت

 مذهب آخر دوره اين« هايآتشكده» بودند؟ داده تغيير را شده

 ويژگي و  78شناسيممي ما كه آثاري يعني پارسيان، قديمي

 معبد يك شامل و دهندميتشكيل را ساسانيان امپراتوري« كالسيك»

 چيزي هستند، چهارطاقي يك و آتش نگهداري براي آتشگاه يا

 و  تضييع و تحريف بدون و  مشتق مستقيم ساماندهي جز نيستند

 به كه چهارطاقي. است بوده آنها از قبل كه چيزي آن تداوم

 گنبد زير در  آتش ظرف يك با را محرابي شود،مي باز طرف چهار

. است بوده آسمان گنيد يادآور گنبد اين است، دادهمي جاي خود

 و آزاد هواي در قبل مثل كه عام، مراسم جريان در  آتش اين

 شدهمي ارائه مؤمنان به داشته، جريان آسمان باز سقف زير در

 از يعني شود،مي مشتق پوديوم از مستقيمآ چهارطاقي اين. است

 در.  79«دهدمي« نشانگر عرشه يا آسمانه» از خبر كه چيزي همان

 كاربري معبد اين آتش، اين نگهدارنده يعني معبد، مورد

 محقري و قديمي اتاقهاي همان يعني است، كرده حفظ را هاآتشگاه

 شناسائي طاقنما داراي كوچك نيايشگاه درون در يا توانستيم كه

                                                           
78- K. Schippmann, Die iranischen Feuerheiligtumer, Berlin 1971, passim. 
79- J. Duchesne-Guillemin, op. cit., p. 87. 



 در يا كرديم، شناسائي برِدنشانده در كه چيزي آن مثل كنيم

 سليمان، مسجد در ،صفه  بنديقالب جرز در كه كوچكي مخفيگاه

 شده حفظ تغيير بدون آن كالبدي قسمت در هاسنت. بود شده پنهان

 . بودند

 است ديده خود به را شدن بزرگ دوره يك آتشگاه ما نظر به

 اولين زمان در امپراتوري شدن بزرگ دوره از بازتابي بايد كه

 داراي بايد حاكم مردم مذهب آنها، نظر به. باشد آن پادشاهان

 بناهائي مشابه باشند، مذهب عالي مقام براي مرتفعي بناهاي

 است ترتيب اين به. كنندمي برپا خود مذهب براي ملل ساير كه

 آتشگاه ساختن دستور اهورامزدا آئين بزرگداشت براي  كورش كه

 داريوش و شود،مي ناميده« سليمان زندان» كه داد را پاسارگاد

 نام با را آن كه كرد صادر را رستم نقش آتشگاه ساختن فرمان

 پوديوم يك احتماال كه رستم، تخت با كه شناسيممي« زردشت كعبه»

 پايتخت مذهبي مركز يك ،(كمبوجيه كارهنيمه گور نه و) است

 . 80دهدمي تشكيل را جمشيد، تختيعني جديد،

 آن زيباي حجم  بين ساخته، داريوش كه آتشگاهي مورد در

 را آن فراواني دقت با و شده پا بر تراشيده سنگهاي از كه

 متر â5/7 پائين در آن ضلع هر طول كه زيبائي حجم اند،ساخته

 كه اتاقي تنها كوچكي و كند،مي تجاوز متر 14 از آن ارتفاع و

 وجود تعادل عدم نوعي گيرد،مي پناه در را آن چشمگير بناي اين

 متحير و متعجب را كننده بازديد تعادلي عدم چنين. دارد

 ارائه به تمايل بين تناقض بيانگر تناسب عدم اين. سازدمي

 همانطور) است تماس در شكوه و عظمت با كه است بنائي بيروني

 كه مذهبي الزامي و( است چنين جمشيدتخت و پاسارگاد تمام كه

 بلكه  نباشد معبد واژه واقعي معناي به معبد كندمي ايجاب

 ايساده پذيرش قابل فضاي فقط  آن دروني حالت كه باشد معبدي

 قرار فردي به منحصر اتاق يعني اتاق، يك فقط اينجا در. باشد

 دوبرابر زحمت به اتاق اين. است گرفته قرار باال در كه دارد

 معبد اتاق ساخت از هدف. است مسجدسليمان معبد اتاق

 كعبه كوچك اتاق اين كه بوده هدفي همان مثل نيز مسجدسليمان

 براي مكاني يعني است، شده ساخته آن از پيروي به زردشت

 ازدحام شورانگيز اشتياق و شوق و شور. مقدس آتش حفظ و نگهداري

 باالي در روحاني فردي كه  بينيممي ايلحظه در را مؤمناني

 مقدس آتش با را آتشدان كه شودمي ظاهر حالي در باشكوه پلكان

 . 81دارد دست در

 روي بر كه موقعيتي و زمين: است مطرح نيز ديگري مسئله  

                                                           
80- E. Echmidt, Persepolis I, pp. 24-25, n. 106; fig. 13 et 19, A et B. 

 حكاكي بنا اين خارجي ديوارهاي روي كه اول، شاپور كتيبه از بخشي كه ندارم اعتقاد من- 81

 به من كه انتسابي در بود، او «هايآتش نيادب مكان  ka'baكعبه» كه گويدمي شاه آنجا در و شده،

 كنيد نگاه. ندارد كنممي پيشنهاد من كه تفسيري و تعبير با تضادي و بدهد تغييري امداده اثر اين

 .A. Maricq, Classica et Orientalia, 1965, p. 58: به



 صفه  از غير گرفتند،مي قرار هم مقابل در  آئين دو مراسم آن

  باشد؟ توانستهمي چه مادها، نزد در معبد و پارسيان نزد در

 جاننوشي مادي معبد در را آن استروناخ كه ايآتشكده

 كاوش و حفاري. است بوده مستقر طبقه دو  بنائي عمق در يافته،

 روز نور  محراب آنجا در كه شودمي احساس ولي نيافته پايان

 يك در را آتش كه ايلحظه همانند دقيقآ - است بوده دور به

 است چيزي آن برخالف اين(. ؟) اندكردهمي ارائه باال طبقه اتاق

 را آتش آنجا در كه است، گذشتهمي پوديوم داراي ي روي بر كه

 يكي توانيممي آيا. اندگذاشتهمي نمايش به باد كامل جريان در

 ببينيم؟ را تفاوت بنيادهاي از

 


