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ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻤﺲ ﺷﻬﺒﺎز

اﯾﻦ ﺷامره ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رهآورد در  ۳۴۸ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮزادهﻫﺎی
ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮدم و ﺷام و ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﯾﺮانزﻣﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ڪﻪ در ﺑﺮومنﺮز ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ و از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺮان
را ﴍوع ڪﺮدﯾﻢ ڪﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺷڪﺎﻻﺗﯽ از ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم را در راه ﺷﻨﺎﺧﺖ و
اداﻣﻪ آن ﻣﻨﴫف ﺷﺪﯾﻢ.
ﻋﻈﻤﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺎ از ﯾڪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻫﺮ ﺑﺎر
ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ زادهﻫﺎﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﺮان ﻣﯽڪﻨﻢ و از ﺗﺎرﯾﺦ و ادﺑﯿﺎت آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورم ،اﺷﺘﯿﺎق
را در وﺟﻮدﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽڪﻨﻢ .ﻣﺮا ﺳﺌﻮال ﭘﯿﭻ ﻣﯽڪﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .روزی ﯾڪﯽ
از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺎﻟﻪ ای ڪﺎش ﻧﴩﯾﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﻮد ڪﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ اﯾﺮان آﺷﻨﺎ
ﻣﯽڪﺮد .دوﺳﺖ دارم ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﻮ را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ڪﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺎ
ﭼﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ڪﻪ آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ڪﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﯿﻢ«.
وﻟﻊ و ﺷﻮق و ﺣﴪت را در ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯽدﯾﺪم .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ ڪﻪ در "رهآورد" ﺑﺨﺶ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﺮای ﺷام ﺟﻮاﻧﺎن ﴍوع ڪﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺘﺎن اﻓﺘﺨﺎر ڪﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤڪﺎران ﺻﺤﺒﺖ ڪﺮدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ در »رهآورد ﭼﺎﭘﯽ « و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در »ﺳﺎﯾﺖ
اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ره آورد« ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺗﻬﯿﻪ ڪﻨﯿﻢ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻮاﻧﺎن
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ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪڪﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﺷﺘﯿﺎق آﻧﺎن ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از
اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ڪﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺴﻠﻂ ڪﺎﻣﻞ دارﻧﺪ دﻋﻮت ﻣﯽڪﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ڪﻪ ﺳﻄﺢ
ﻓڪﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن را در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﺑﺎﻻ ﺑﱪد ،در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ
ڪﻤڪ ﻫﻤڪﺎران و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن »ره آورد« ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻧﺤ ِﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
آﭘﺎرمتﺎن ڪﻮﭼڪ ﻣﻦ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ادﻋﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻧﺪارﯾﻢ،
ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﺮدﻫآمﯾﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ.
ﻫﺪف ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮومنﺮز اﺳﺖ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺳﺌﻮال ﺑﻮد از ﻃﺮف آنﻫﺎ
و ﺑﺲ.
درﺑﺎرهی اﯾﺮان و ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﺑﺪون
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ڪﺘﺎب ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽ دادم.

ﻧﻮﺷﺘﻪ زﯾﺮ را اﻫﺪا ﻣﯽڪﻨﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ڪﻪ ﺑﺎﻧﻮان اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ڪﻪ در
داﻣﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی "زرﺗﺸﺖ ﺑﺰرگ" ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﭼﻪ در ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮی ﺟﻬﺎن آن روز
ﺧﻮد ﯾﺎ درﯾﺎﺳﺎﻻر  ،ﺳﻠﺤﺸﻮر و ﯾﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ واﻻ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی
در ڪﻨﺎر ﻣﺮدان ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺧﱪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ڪﻪ ﻫﻨﻮز دﻧﯿﺎ ،دﻧﯿﺎی ﻣﺮد اﺳﺖ و اﻓﺸﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ
آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮان ڪﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد از آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺜﻞ مبﺐ در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻔﺠﺮﺷﺪ و ﻣﺎ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد آورد ڪﻪ ﻫﻨﻮز راه درازی در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ .ﻧﮕﺮﺷﯽ
داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ .ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ڪﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن زﻧﺎنِ ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎمﻫﺎ و آﯾﯿﻦ "زرﺗﺸﺖ ِ ﺑﺰرگ" ،ﻓﺮاوان ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﻘﺶ زن در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻫﺎج و واج ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿ ِﺢ ﺑﯿﺸﱰ،
ڪﺘﺎﺑﯽ را ڪﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد از ڪﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪام درآوردم و ﻧﺸﺎﻧﺸﺎن دادم.
ﺣﯿﺮت زده ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ڪﺮدم ڪﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﴎزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ڪﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﻮی در آن ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه
وﯾﮋهای در ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺎﻧﻮان ﻗﺪرمتﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﭘﻮروﭼﯿﺴﺘﺎ) :ﯾﻌﻨﯽ ُﭘﺮ داﻧﺶ( در ﮔﻔﺘﺎر زرﺗﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﻮروﭼﯿﺴﺘﺎ ﺷﺸﻤﯿﻦ و ڪﻮﭼڪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و
ﺳﻮﻣﯿﻦ دﺧﱰ او درﺑﺎره ﻫﻤﴪی وی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ ﺣڪﯿﻢ ،وزﯾﺮ ﺷﺎه ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺠﻢ و ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس
ﻣﻌﺮوف زﻣﺎن ،زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ دﺧﱰش ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ" :ﭘﻮروﭼﯿﺴﺘﺎ ،ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﴪی ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﻮ
را از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ڪﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ او را ﺑﺮای ﻫﻤﴪی ﺗﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻢ وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺮد ﻣﻘﺪﺳﺖ
زﻣﺴٮﺎن ۲۰۱۸ / ۱۳۹۶
ﺼﻠٮﺎﻣﻪی "رهآورد" ﮶ﲰﺎرهی ،۱۲۱
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ﻣﺸﻮرت ڪﻦ ﺑﺒﯿﻦ آﯾﺎ او را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﻤﴪی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟" اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر زرﺗﺸﺖ ﯾڪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺴﻠﻢ را آﺷڪﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ڪﻪ :دﺧﱰ در آﺋﯿﻦ زرﺗﺸﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﴪ آزاد ﺑﻮده و ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺪر ﺑﺮ
او ﺗﺤﻤﯿﻞ منﯽﮔﺮدﯾﺪه.
ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﺎدر ڪﻮروش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻧﯽ اﺳﺖ ڪﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان از وی ﯾﺎد ڪﺮده اﺳﺖ .او دﺧﱰ آﺳﺘﯿﺎڪ ،واﭘﺴﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد
)اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺟﻬﺎن( ڪﻪ ﻫﻤﴪ ڪﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ﺷﺪ .از
اﯾﻦ ازدواج ﻓﺮزﻧﺪی ﭘﺎ ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ڪﻪ او را ڪﻮروش ﻧﺎم
ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ڪﻮروش ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﺷﺪ .ﻣﻠڪﻪ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ،ﻣﺎدر ڪﻮروش ﺑﺰرگ در اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﭘﴪش
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧڪﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی داﺷﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد
ڪﻪ در آن ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﭘﴪان ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎل ڪﻮروش ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازی،
اﺳﺐ ﺳﻮاری و ﻓﻨﻮن ﻧﱪد را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺑﻪ
ڪﻮروش آﻣﻮﺧﺖ ڪﻪ ﺣﻖ ﭼﯿﺴﺖ و ﻧﺎ ﺣﻖ ڪﺪام اﺳﺖ .ﺧﻮد
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ درس ﺣﻘﻮق و ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻪ ڪﻮروش ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ
ڪﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻇﻠﻢ و ﺑﯿﺪاد را وﯾﺮان ڪﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﺎر و ﻫﻤﯿﺎر زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﱰام
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ڪﻪ ڪﻮروش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽڪﺮد؛ ﺑﻪ ﭘﺎس داد و ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد
ڪﻪ از او آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد .زن زرﺗﺸﺘﯽ در اﯾﻦ ﻗﺮن از ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﯾڪﯽ از
درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
ڪﺎﺳﺎﻧﺪان ﯾﺎ ڪﺎﺳﺎﻧﺪاﻧﻪ :ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﴪ ڪﻮروش ﺑﺰرگ،
ﺷﻬﺒﺎﻧﻮی اﯾﺮان )ﻣﻠڪﻪ ﺟﻬﺎن( دﺧﱰ ﻓﺮﻧﺎﺳﭙﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ از دودﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ڪﻪ از ﻧﺠﺒﺎی ﭘﺎرس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺪر و اﺟﺪادش در ﭼﻨﺪ
ﻧﺴﻞ ﺷﺎه ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ڪﺎﺳﺎﻧﺪان ﻣﻠڪﻪ  ۲۸ڪﺸﻮر آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺑﻮده
و ﻫﻤﻮاره در ڪﻨﺎر ﻫﻤﴪش ڪﻮروش ﺑﺰرگ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽڪﺮده
و ﭘﺲ از او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮد ﻗﺪرمتﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار درﺑﺎر ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن
ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽآﻣﺪه اﺳﺖ .او  ۵ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ڪﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ،ﺑﺮدﯾﺎ،
آﺗﻮﺳﺎ ،رڪﺴﺎﻧﻪ و ارﺗﯿﺴﺘﻮﻧﻪ داﺷﺖ .ﻫﺮ ﯾﻚ از ﻓﺮزﻧﺪان ڪﺎﺳﺎﻧﺪان
و ﻛﻮروش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن دارای ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ و از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ از ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
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آﺗﻮﺳــﺎ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮش اﻧﺪام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪرت و ﺗﻮامنﻨﺪی
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ۵۵۰) .ﺗﺎ  ۴۷۵ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ( ﺷﻬﺒﺎﻧﻮی اﯾﺮان
ﯾﻜﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ .وی دﺧﱰ
ڪﻮرش ﺑﺰرگ و ڪﺎﺳﺎﻧﺪان ﻣﻠڪﻪ ،ﺧﻮاﻫﺮ ڪﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ،و ﻫﻤﴪ
ڪﻤﺒﻮﺟﯿﻪ دوم ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،و ﺑﻌﺪ از ِ
ﻣﺮگ ڪﻤﺒﻮﺟﯿﻪ،
ﴪ دارﯾﻮش ﯾڪﻢ ،و ﻣﺎدر ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﺑﻮد .آﺗﻮﺳـﺎ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ
ﻫﻤ ِ
زﯾﺒﺎ ،ﺷﺎﻋﺮ و ادﯾﺐ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺎرﺳﯽ درس ادﺑﯿﺎت ﭘﺎرﺳﯽ
ﻣﯽداد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ڪﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ،دارﯾﻮش ﺑﺰرگ از ﴎداران ﺳﭙﺎه
ڪﻮروش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ آﺗﻮﺳﺎ ازدواج ﻣﯽڪﻨﺪ و او را ﻫﻤﴪ اﺻﻠﯽ
ﺧﻮد و ﻣﻠڪ ٔﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﻣﯽڪﻨﺪ .دارﯾﻮش ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳنت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاد ٔه ڪﻮروش ،ﺑﻪ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .آﺗﻮﺳﺎ ﻣﻠڪﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ڪﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ در زﻣﺎن
اﻣﭙﺮاﺗﻮری دارﯾﻮش ﺑﻮد .ﻫﺮودوت ﭘﺪر ﺗﺎرﯾﺦ از وی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺷﻬﺒﺎﻧﻮی دارﯾﻮش ﺑﺰرگ" ﯾﺎد ڪﺮده اﺳﺖ
و او را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﻟﺸﮕﺮڪﺸﯽﻫﺎ ﯾﺎور ﻓڪﺮی و روﺣﯽ دارﯾﻮش داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  .ﭼﻨﺪ ﻧﱪد و ﻟﺸﮕﺮ
ڪﺸﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺮودوت ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻠڪﻪ آﺗﻮﺳﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ
ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،او ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﴪ دارﯾﻮش ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿڪﻮﯾﺶ دارﯾﻮش
ﺑﺎ وی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻤﻠڪﺘﯽ و ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻣﺸﻮرت ﻣﯽڪﺮد و ﺑﻪ او اﻋﺘامد ڪﺎﻣﻞ داﺷﺖ.
ﺷﯿﺮﯾﻦ :ﺷﺎﻫﺰاده ارﻣﻨﯽ ڪﻪ ﺧﴪو ﭘﺮوﯾﺰ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ او ﺷﺪ .ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﯾڪﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ڪﻮﭼڪ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺷﺎه ارﻣﻨﺴﺘﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه
اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺧﴪو ﭘﺮوﯾﺰ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣامﺳﻪای از ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ڪﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﯿﺮﯾﻦ
از ﺧﴪو  ۴ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﺴﺘﻮر – ﺷﻬﺮﯾﺎر – ﻓﺮود
و ﻣﺮداﻧﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ڪﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ وی در
زﻧﺪان ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨﯽ ﺧﻮد ﺷﯿﺮوﯾﻪ ڪﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ڪﻪ ﺧﴪو ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﴪش ﺷﯿﺮوﯾﻪ ”ڪﻪ ﻣﺎدرش ﻣﺮﯾﻢ دﺧﱰ ﻗﯿﴫ روم ﺑﻮد“ ڪﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﯿﺮوﯾﻪ از ﺷﯿﺮﯾﻦ ڪﻪ زن ﭘﺪرش
ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ڪﺮد ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﻮاب رد ﺑﻪ ﺷﯿﺮوﯾﻪ ﻧﺪاد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ڪﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠڪﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری را ﺑﺮای ﭘﺪرت ﺧﴪو ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﻪ ﺟﺎ آورم در ﺣﺎﻟﯽ ڪﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس و
آراﯾﺶ را داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺑﺪان و ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺧﴪو ﭘﺮوﯾﺰ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺲ از
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ از ﺣﺎﴐان ﺧﻮاﺳﺖ ڪﻪ او را ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ وداع ﺑﺎ ﺟﻨﺎزه ﻫﻤﴪش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
زﻣﺴٮﺎن ۲۰۱۸ / ۱۳۹۶
ﺼﻠٮﺎﻣﻪی "رهآورد" ﮶ﲰﺎرهی ،۱۲۱
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او ﴎ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺟﺴﺪ ﺑﯽﺟﺎن ﺧﴪو ﻧﻬﺎد و ﺑﺎ ﺧﻮردن زﻫﺮی ﻋﺸﻖاش ﺑﻪ ﺧﴪو را ﺟﺎوداﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و
ﻫﺮ دو ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻫﻼﻟﻪ :ﭘﺎدﺷﺎه زن اﯾﺮاﻧﯽ ڪﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ڪﺘﺎب دﯾﻨﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﺪﻫﺶ)  ٣٩١ﯾﺸﺘﻬﺎ  ۲۷۴+۱ﯾﺸﺘﻬﺎ (۲ڪﯿﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ ارﯾڪﻪ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺴﺖ .از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ڪﯿﺎﻧﯽ
ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ڪﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ”ﻫامﯾﭽﻬﺮ آزاد“ ) ﻫامی وﻫﻤﻮن ( ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .او ﻣﺎدر داراب ﺑﻮد و ﭘﺲ از ”وﻫﻮﻣﻦ ﺳﭙﻨﺪداﺗﺎن“ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺴﺖ .وی ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ
ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺪڪﺮدار ﺑﻮدن وی و ﺛﺒﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه و ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ
از وی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻮﺗﺎب :ﴎدار زن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ آرﯾﻮﺑﺮزن ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎد آﺗﺮﭘﺎﺗﻦ ،اﯾﺎﻟﺘﯽ از اﯾﺮان در زﻣﺎن اﺷڪﺎﻧﯿﺎن و دوره
ﺣڪﻮﻣﺖ ﻓﺮﻫﺎد ﭼﻬﺎرم اﺷڪﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﴎدار ﻧﺎﻣﺪار ارﺗﺶ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ  .وی در ﻧﱪد ﺑﺎ اﺳڪﻨﺪر
ﮔﺠﺴﺘڪ ﻫﻤﺮاه آرﯾﻮﺑﺮزن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ارﺗﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﮐﻮهﻫﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎری راه را ﺑﺮ اﺳڪﻨﺪر ﺑﺴﺖ  .وﻟﯽ
ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ راه را ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻧﺸﺎن داد و او از ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻫﺠﻮم آورد .از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎه آﺗﺮوﭘﺎﺗﺎن )آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( در ﺳﺎلﻫﺎی
 ٢٠ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺗﺎ  ٢٠ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻫﻢ آرﯾﻮﺑﺮزن و ﻫﻢ ﯾﻮﺗﺎب در راه
وﻃﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺎوﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .
آرمتﯿﺰ ﯾﺎ آرمتﯿـﺲ :در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ زن درﯾﺎﺳﺎﻻر ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز .او ﺑﻪ ﺳﺎل ۴٨٠
ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم درﯾﺎﺳﺎﻻری ارﺗﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺧﺸﯿﺎرﺷﺎ
رﺳﯿﺪ و در ﻧﱪد اﯾﺮان و ﯾﻮﻧﺎن ارﺗﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮان را از ﻣﺮزﻫﺎی
درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽڪﺮد  .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﯾﻮﻧﺎن او را در زﯾﺒﺎﯾﯽ –
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﴎآﻣﺪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن آن روزﮔﺎر ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .در دور ٔه
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ ڪﺎرﯾﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﺳﺖ .در
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آن ﻫﻨﮕﺎم ڪﺎرﯾﺎ ﯾڪﯽ از ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽرﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﻫﺮودوت ﺣﯿﺮت و ﺷﮕﻔﺘﯽ
ﺧﻮد را از ﴍڪﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺿﺪ ﯾﻮﻧﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻧڪﺮدهاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﻫﺮودوت ﻫﯿﭻ
ڪﺪام از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺗﺎﺑﻊ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺪاز ٔه او ﺑﻪ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ رأی ﺻﺎﺋﺐ اراﺋﻪ ﻧﺪاده و راﻫﻨامﯾﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ
ﻧڪﺮدهاﺳﺖ.
آرﺗﺎدﺧﺖ :ﯾﻌﻨﯽ دﺧﱰ ﻣﻘﺪس .در ﺳﺪه ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی وزﯾﺮ ﺧﺰاﻧﻪ
داری و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان در زﻣﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اردوان ﭼﻬﺎرم
اﺷڪﺎﻧﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺷڪﺎﻧﯽ ڪﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑڪﺎن
ڪﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺧﺮج و دﺧﻞ ڪﺸﻮر
دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ،از ڪﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ او در
ﮔﺮدآوری داراﯾﯽ ڪﺸﻮر  ،ﯾڪﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده
ﺑﻪ وﯾﮋه درﺑﺎرﯾﺎن و دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓنت ﺑﺎج و ﺧﺮاج از درآﻣﺪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ "ڪﺘﺎب اﺷڪﺎﻧﯿﺎن اﺛﺮ دﯾﺎڪﻮﻧﻮف روﺳﯽ ﺧﺎور
ﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ" او ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ و در اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗڪﺐ ﻧﺸﺪ و اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﺎرﺗﯿﺎن را روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﺳﱰ )ﺑﻪ ﻋﱪی :אְ ֶס ֵתּר ،ﺑﻪ اﮐﺪی »اﯾﺸﺘﺎر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮ« ،در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ »ﺳﺘﺎره« و در زﺑﺎن ﻋﱪی
»ﻧﻬﻔﺘﻪ« ﯾﺎ »ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه«( ۴۸۶و  ۴۶۵ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد
ﺑﻨﺎ
ﺑﺮرﺳﻢ آن زﻣﺎن ،در درﺑﺎر ﺷﺎه اﺧﺸﻮرش ﯾﺎ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه ،ﭘﺎدﺷﺎه
ِ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ڪﻪ ﺑﺮ  ۱۲۷اﺳﺘﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽراﻧﺪ ،ﯾڪ ﻣﻬامﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد ڪﻪ در آن ﻣﻠڪﻪیِ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻣﯿﺎن
ﺗﻌﺪا ِد ﻓﺮاواﻧﯽ از دﺧﱰان زﯾﺒﺎروی ،ﻫﺪﺳﻪ ،ﯾﺎ ﻫامن اﺳﱰ ،دﺧﱰی
ﯾﺘﯿﻢ از ﻧﺴﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدﯾّﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠڪﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ڪﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﻮزش ﻣﺮدﺧﺎی )ﴎﭘﺮﺳﺖ و ﻗﯿﻢ ﺧﻮد( ڪﻪ
در درﺑﺎر ﺷﻮش ڪﺎر ﻣﯽڪﺮد ،ﺳﺨﻨﯽ از ﺗﺒﺎرش منﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﺮدﺧﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪای ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺎه را ڪﺸﻒ
ﻣﯽڪﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻓﯿﻊ وی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎور ﺷﺎه ﻣﯽﺷﻮد .وزﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻦ ﻫﻤﺪاﺗﺎی اﺟﺎﺟﯽ ڪﻪ از ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﻣﺮدﺧﺎی و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧڪﺮدن او دلآزرده
اﺳﺖ و ڪﯿﻨﻪی ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﻮر )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮﻋﻪ( اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮگ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
زﻣﺴٮﺎن ۲۰۱۸ / ۱۳۹۶
ﺼﻠٮﺎﻣﻪی "رهآورد" ﮶ﲰﺎرهی ،۱۲۱
﮲ڡ ﮲
﮴

) ( ١٧

را ﺗﻌﯿﯿﻦ ڪﻨﺪ .ﻣﺮدﺧﺎی از ﺟﺮﯾﺎن آﮔﺎه ﺷﺪه و از اﺳﱰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ڪﻪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ڪﺎر را ﺑﮕﯿﺮد.
اﺳﱰ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ دو ﻣﯿﻬامﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽڪﻨﺪ .در ﺷﺐ ﻣﯿﻬامﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ڪﻪ ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ و ﻫﺎﻣﺎن ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻮم ﯾﻬﻮد را دارد .ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎ ِه ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ دﺳﺘﻮر
ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد  .در آن روز ڪﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﺎه ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﻮان ﺑﻮد
اﺳﱰ ﺣڪﻤﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮد ڪﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﻬﻮدﯾﺎن از اﻧﻬﺪام رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ آن روز را ﭘﻮرﯾﻢ »ﺑﻪ ﻋﱪی פורים ،از ﮐﻠﻤﻪ "ﭘﻮر" ،ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺷﺪه در" ڪﺘﺎب اﺳﱰ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﻗﺮﻋﻪ" ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﭘﻮرو" در زﺑﺎن اڪﺪی« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و
اﯾﻦ روز را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آراﻣﮕﺎه اﺳﱰ ،ﻣﻠﻜﻪ ﺷﻮش و ﺑﺎﻧﻮی ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان در ﻫﻤﺪان ﯾڪﯽ از
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽ رود.
آذرآﻧﺎﻫﯿﺪ :ﻣﻠڪﻪ ﻣﻠڪﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان
در زﻣﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺷﺎﭘﻮر ﯾڪﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﻠڪﻪ ﺑﺰرگ و اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺘﯽ او در
ﻗﻠﻤﺮو اﯾﺮان در ڪﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ڪﻌﺒﻪ زرﺗﺸﺖ در اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ﺑﺎرﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ڪﺮده اﺳﺖ.
) ٢۵٢ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن(
ﭘﺮﯾﻦ :ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ .او دﺧﱰ ڪﯿﻘﺒﺎد ﺑﻮد ڪﻪ در ﺳﺎل
 ٩٢۴ﯾﺰدﮔﺮدی ﻫﺰاران ﺑﺮگ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اوﺳﺘﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی
ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن از ﮔﻮﺷﻪ و ڪﻨﺎر ﻣامﻟڪ آرﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮدآوری ڪﺮد و
ﯾڪ ﺑﺎر ڪﺎﻣﻞ آن را ﻧﻮﺷﺖ و ﻧﺎﻣﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .از او ﭼﻨﺪ ڪﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ ڪﻪ ﺑﻪ اﺣﺘامل زﯾﺎد در آﺗﺶ ﺳﻮزیﻫﺎی ﺳﭙﺎه اﺳﻼم از ﻣﯿﺎن
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
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