
  مهر و شيفتگی به راستی در ايران باستان
  
 

  بهی زادهدکتر کوروش :          برگردان آزاد               اينسلرپورفسور استنلی : نوشته 
  از دانشکاه ييل آمريکا

  
هرودت تاريخ نويس نامدار يونانی که در دوره داريوش بزرگ پادشاه ايران باستان می زيسته 

ی در باره ارج می گذاشتند و حت" راستی "ش ار هر چيز ديگر به  که ايرانيان بينويسد می
 آنها يست می دانستند و در نگر سرزمين است را ناشا قانون) غير( چيزهايی که وارون 

 .استزشترين چيز در جهان دروغ گفتن 
  

گيهای انيان باستان يکی از بزرگترين ويژدر ميان اير" راستی"اين مهرورزی و شيفتگی به 
 همه تحت تاثير مهر آمده و يا بين آنيا زندگی کرده  بود وخارجيها يی که به اين سرزمين آنها
 هند يها  ,های بعدی يونانيان با گذشت زمان و در سده .قرارگرفته اند" راستی"رانيان به اي

 د واد کرده انبارها از مهر ايرانيان به راستی يها ی خود ه و چينی ها در نوشت) عربها(تازيها 
  .گی ايرانيان دانسته اندآنرا مهمترين ويژ

  
آنچه که خارجيها در اين زمينه نوشته اند داستان و افسانه يا خيالبافی نبوده که از کمبود 

موجوديهای اخالقی آنها ريشه گرفته باشد بلکه بدرستی نشان دهنده پاسداری ايرانيان از 
  .راستی است

  
ن شاهزادگان نام ديده می شود که نام پاد شا1500در سنگ نوشته های ايران باستان بيش از

بلند پايه نيستند بلکه نام دبيران و کارمندانی بوده که به آب ) قضات(و داوران  يش بانانک
نگاه به فهرست اين نامها که از بايگانی کهن شهرها و  .انبارهای کشور رسيدگی ميکردند

وده مردم است و ما را از آرايش و دهات بدست آمده روشنگر چگونگی و وضعيت اجتماعی ت
 .منش جامعه های نخستين آگاه می سازد

  
 (  یمهايی مانند پاسدار راستان.ه راستی است در سد اين نامها در بردارنده واژ75 از بيش

arta pana   (,دوستدار راستی   ),( arta kamaراست انديشی )artamana ( , دارای  
   پايه و ستون,  )artazusta    (      لذت درراستی,  )artafaranah (   سربلند ی راستی 

  ( ی ادی راست   وااليی وپاک نژ,  )artafrida (  کاميابی راستی,)artastuna    (  راستی 
artahunara........ (   ی همسان اينهااه هو ديگر واژ. 

 
  aspaugra  (نيرومند  ی ديگری چون اسب اگر کمی بيشتر بنگريم در کنار اين نامها به نامها

,  )usavah  (شناس خوشنام سر, )viraka(   قهرمان کوچک,    )hubaodi(   بوی شيرين,)
                                                                                  .برميخوريم  ) humizada   (برنده جايزه خوب 

  
 ,  دارايی,  دالوری ,ناس بودنگيهايی چون سرش هرنده ويژريم که نامهايی که دربردا اگر بپذ ي
 آرزويش را برای نوزادانشان به هنگام بدنيا اند و پدرمادر ها ايزه و خوشبختی ج, توانگری

 ی بسيار زيادی که نامهای ار می شود که پدر مادرهايگر برايمان آشک د,دان آمدن داشته
اند براين باور بودند که بهتر است فرزندانشان  دربردانده راستی را بر فرزندانشان گذاشته

باشد تا " و پيروزی از راستی "    سربلندی از راستی ,"لذت راستی "," دوستدار راستی"



رای به گفته ديگر نامهايی که پدر ومادرها ب. برايشان آرزومند خواسته های مادی دنيا باشند
برتری و پرشمار بودن نامهای دبيران و . ستنگر آرزوی آنها ا گزيدند بيشتر بيای فرندانشان م

آرزوی برقراری راستی و ارج نگر  کارمندان ايران باستان که در بردارنده راستی هستند نمايا
  . به آن است که حتی بين خانوادههای فروتن و فرودست ديده می شودگذاشتن

  
  :نويسد که ی دت منبود بلکه هرو) عامه(ولی اين شيفتگی به راستی تنها بين توده مردم 

  
در سنگ . پادشاهان هخامنشی راستی را دوست ميداشتند و از دروغ و فريب بيزار بودند

  :نوشته بزرگ بيستون گفته های داريوش بزرگ پادشاه ايران باستان کنده کاری شده که
  

سپس اهورامزدا آنها را . ند اان و سرکش کرد تا مردم را بفريبدروغ اين سرزمين را نا فرم
با تمام نيرو و توان خود از دروغ و ,پس از من شاه خواهی شدای آنکه  ........به من سپرد 
 را به دروغگو و فريبکار,اگر آرزوی آرامش و رفاه اين سرزمين را داری. فريب بپرهيز

اهورامزدا به من ياری کرد .بدان که من به خواست اهورامزدا اينکار را کردم. سختی کيفر کن
ام هرگز دروغگو و  نواده چون من و خا, بيهوده به کسی يا سرزمينی نتازيدمچون هيچگاه
و نه ,نه به مردم ناتوان بد کردم  .و هوادار راستی بودممن همواره پشتيبان . فريبگر نبوديم

تو که پس از من شاه می شوی  .هميشه کردارم استوار بر راستی بود,به توانای پرزور
  . را سخت کيفر کن دوست بدکاران نباش و آنها,
  
  

  :ما در يکی ديگر از سنگ نوشته های داريوش شاه می بينيم
  

من از چيزی که راست و درست است شاد و از چيزی که نادرست است ,بياری اهورامزدا 
. توان از سوی  توانا و نيرومند آزار ببيندا آرزوی من نيست که فرودست و ناين . ناشادم

راستی و . توان با يک فرد نيرومند به نادرستی رفتار کندک نا يهمچنين نمی خواهم که
  .درستی آرزو و خواسته من است

  
  :و خشيارشاه بزرگ در سنگ نوشته خود ميگويد

  
شايسته است که ,اد زيستن را داری و اگر آمرزش پس از مرگ را می خواهیاگر آرزوی ش

يش کنی و هوادار راستی و اهورا مزدا را ستا,به قانونهای اهورايی اين سرزمين ارج نهی
  .و پس از مرگ آمرزيده است چنين کسی در زندگی خرسند. درستی باشی

  
 اينها بازتاب ولی, گرچه اين نوشتارهای کندهکاری شده از پادشاهان ايران باستان می باشد

تشت  زردر گاتها که سرودهای خود.رتشت استآموزشها و انديشه های پيامبر ايران اشوز
  : ه انديشه گرانقدر او آشنا می شويم که ما ب,است 

  
ياروياور درستکاران , ناواهی دست و کم نوا و چه دارا و تچه ت,ت که هر فردی سزاوار اس

  47-7يسنا  .    باشد و دشمن پيروان دروغ و فريب
  

د می گيريم که بی مرگی و رسايی برای کسانی است که ياور راستی و اهمينطور ما ي
هان اند و زندگی بی آرامش و تا ريک برای کسانی است که پيرو دروغ و راستگويان اين ج

  :زرتشت ميآموزد که. فريب اند



  
خودشان به راستی و انديشه ,کسانی که با راستگويان خوب و يار و همکار اهورامزدا هستند 

  .شهر وکشورشان را از خرابی می رهانند, ده,نيک دست می يابند و فاميل 
  

يابيم که راستی پايه ی بنيادين آيين  تشت را بخوانيم و به آن بينديشيم درمیزراگر سرودهای 
پس شايسته است که به بررسی کوتاهی از نقش راستی از ديدگاه زرتشت . خردگرايی اوست

 .بپردازيم
  

ودر راههايی که به راستی می ,  اهورا مزدا نه تنها خود در فراز راستی , زرتشتاز نگر
زرتشت اهورامزدا را آفريننده و  .است) ذات(بلکه او خودش راست سرشت  ,انجامد هست

خود با بهره گيری از راستی ) پنتامينوس(گويد که روان خداوند ی همدم راستی خوانده و م
بی (را از ناسزا  )عدل (سود رسان و پرهيز کار شد و بياری راستی اوآموخت که داد و سزا ,

چون ,خداست ) ذات(ت راستی مهمترين بخش سرشت و گوهر ای زرتشرب .باز شناسد) عدالتی
راستی او را به آفرينش چيزهای سودرسان و خوب برانگيخت و برای راستی بود که خداوند 

اهورامزدا نمايانگر خرد و دانايی ,نام خدای زرتشت . به خردمندی و دانايی برتر دست می يابد
  .ر از هر پديدهای در ساختار دنيا جادادهخدايی که خرد را برت. برتر اين هستی بخش است

  
 گان با بهره گيری از راستی است که آفريده. همچنين راستی درزنذگی انسان نقش مهمی دارد

با جويش راستی است که شناخت نيک و خرد در روان انسان جان می  .به رسايی می رسند
 و کردار نيک جهان را پيش  گفتار نيک,خردی که به او می آموزد که با انديشه نيک  ,گيرد 

و اين پشتيبانی از راستی است که به بودن خدا آرش . ز شناسدابرد و خوب و بد را از هم ب
  . به انسان نيرو وبردباری می بخشد,داده ) مفهوم(
  

انسان قراردادن راستی در مرکز هستی خدا و ,يکی از بلند پايه ترين ارمغان زرتشت بزرگ 
 است که چون اين راستی, زندگی ناموزون است بدون راستی که او بما می آموزد. است

اين نگرش و باور برای آن .  فهم درست وپيروزی است ,کردار نيک,سرچشمه بينش نيک 
ايران  که پايه و بن مايه ر نيرو و انديشه برانگيز بود پزمان بسيار شگفت آور بود ولی آنچنان

ون اينکه از شيفتگی و د به تاريخ ايران انديشيد بهرگز نمی توان. پی ريزی شدن بر آن باستا
و اين اشوزرتشت بود که برای نخستين بار نقش بنيادين , بزرگداشت مردمش به راستی ياد کرد

    .با آموزش آيينش بما شناساند ,راستی را در همه هستی 
  

.  خدا بوداين پرسش پيش می آيد که چرا زرتشت اينقدر شيفته نقش راستی در زندگی انسان و
زمانی . زيست که هنوز مردمان شهر نشين نشده بودندی ر زمانی منه اينکه زرتشت دمگر 

در آسودگی و ) فالسفه(کيشبانان و فرزانگان   ,ن بزرگ انروايا  از آنکه فرمبسيارپيشتر
بنگريم بايد به سرودهای خود زرتشت . پيرامون خدا وانسان وهستی گفت و شنود کنند ,آرامش 

به سرشت انسان و بازتاب کردارش بر   آشنايی به دشواريهايی که زرتشت را برانگيخت تاباتا
  .سر نخی برای پاسخ به اين پرسش بيابيم  ,زندگی ديگران بيانديشد

  
نخست زرتشت بما می گويد که گروهی از نجيب زادگان دارايی ديگران را می دزديدند و 

حتی خدايان قديم . در اين کار نادرست ياری ميدادندو فريبگر آنها را )حريص(کيشبانان پر آز 
کشتزارهای درستکاران را اين نابکاران . را داده بودند )اجازه(هم به پيروانشان اين پروانه 

در خانواده  ده و استان . مردم بجان هم افتاده بودند.گرفتند ويران می کردندو جان آ نها را می
گرفته بود و جهان در کشمکش ناسازگاری خوب و بد می فريب و ويرانگری باال . آرامش نبود



ين نيروی خوب وبد که درزنگی همين کشمکش ها ب زرتشت با بينش برترش از ديدن. سوخت
چه .اش بود به اين انديشيد که چه چيزی خوب و درست است وچه چيزی بد ونادرست هروزمر

درست در اين چگونگی راه رهايی چيست   و . است و چه چيزی ستم) عدل(چيز داد و 
آزاردهنده زندگی بود که زرتشت راه رهايی انسان و برقراری شهرياری اهورايی را )شرايط(

  .می بيند ,پيروی از آيينی که اهورا مزدا با خرد برتر خود بر پايه راستی آفريده هر دو در 
  

کشمکش های  .تاما دشوايهای انسانها هنوز پابرجاس,با اينکه از زمان زرتشت قرنها گذشته 
 دزدی و  ,فريب کاری . در کشور و دردنيا ما را آزارمی دهد, در کار, روزانه در خانواده

ه چه راهی برای از خود می پرسيم ک. ی بينيمويرانگری بيهوده را در سراسر کره زمين م
می پرسيم که به چه .رهايی از اين اندوه و نگرانی هست و در جستجوی راه و رهنما هستيم 

ولی بيشتر ما به تنهايی توانايی گره گشايی , ايد باور داشت؟ گاهی راه چاره از ما برمی آيد ب
گفتار ,با اين وجود شايسته است که به پيروی از آموزشهای زرتشت با انديشه نيک. را نداريم

توانيم ی حتی اگر نم. بخشيم) تحقق(هستی نيک و کردار نيک خودمان در اين جهان به راستی 
بی شک در آينده راستی  . درستکار باشيم چون راستی بايد پايدار بماند,ل گشا باشيم مشک

  . پيروز می شود
  
سخنانی که بيش از .  می خواهم سخنان زرتشت را به گفته خودم بازگو کنم,دينگونه در فرجامب

  .ند ولی هماهنگ و در خور امروزنديش سرود شد پسال3000
  

خرد وراستی را به شما , ای استوار از نيک انديشی ا شالودهچون اهورامزد,  کنيدپايداری
از خرد خود بهترين راستی و پاکی و پارسايی را بجا ) مشورت(با رايزنی . ارزانی می دارد

جاودان پاداش درخشان منش نيک را به شما ارمغان ,اهورامزدا, يدشاگر راستگو با. آوريد
راه شناخت درست است که می توانيد زندگی ای پراز از . گفته های مرا بياد بسپاريد. می دارد

 در راستی از ديگران بکوشيد که هريک از شما.  بدست آوريدمنش نيک را برای خود ومردم
  .              وپاداش مينوی در اين است, نيستايه رستگاری و شادمااين خود م. پيشی جوييد

  53:3-5يسنا 
 
  
  

در دانشگاه ييل می   زبان شناسیپرفسور ساليزبری سانسکريت و :Stanley Insler)(    اينسلراستنلی
او نوشته های زيادی در باره هند .  زبان شناسی خدمت کرده که در آنجا چندين بار در مقام رئيس دانشگاه باشد

با ارزشترين اثر پرفسور اينسلر برگردان و تفسير سرودهای مينو ی زرتشت است که . و ايران باستان دارد
در کنار کارهای  دانشگاهيش  او . انتشار يافته است و هم اکنون در حا ل باز نگری است1975سال ب

عضو بسياری از او . سخنرانيهای بسياری در باره زرتشت در هندوستان  بريتانيا و امريکا داشته است
   .              ی هنر و دانش می باشديکادمی آمريکاسازمانها از جماه آ

  
  

و  دريافت نموده در آلمان درجه دانشوری خود را در رابطه با مهندسی ماشين سازی :ی زادهکورش به
تاکنون , او که دلداده راستی و افکار سترک زرتشت است. مان بخش مکانيک می باشد راستاد دانشگاه ک

آخرين . التی نيز نوشته که در نشريات داخلی به چاپ رسيده استوهش هايی دراين زمينه داشته و مقژپ
رتشتيان هندوستان ارايه  می باشد که در کالج ز   "يسه زرتشتيان  بازنگری آد" ا   وهش او در را بطه بپژ

   .به خود اختصا ص داده است ودرجه دکترای آن کالج را شده است 
   
  




