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امروز سرزمين . . .  گيالني و – سيستاني – بلوچي – آذري – لر –هم وطن كرد   

پس بيا تا دست در دست يكديگر ايران را دگر. كورش بزرگ نيازمند دست ياري توست   

  پندار نيك كنيم    , گفتار نيك , كردار نيك ,ري اقوام   براب, بار مهد آزادي انسانها 

 

 آداب و رسوم ملتي كه هفت هزار سال پيشينه فرهنگي و تاريخي دارند 

 

 خدا از ديد ايرانيان

عقيده به چند خدا بودن دنيا ندارند )  پيش از ميالد مسيح 484( ايرانيان بر خالف ما يونانيان : هرودوت مي گويد 

آنان پرستش چندين خدا را كه در مصر و يونان امري .  معابد و منابر مختلف براي خدايان نيز ندارند در نتيجه. 

به اعتقاده من اين تفكر از آنجا سرچشمه مي گيرد كه ايرانيان خدا را مانند ما . رايج است را مايه حماقت ميدانند 

ود جسم مادي آن است ولي آنان خالف اين را مي عقيده ما بر وجود خدا و اثبات آن وج. داراي جسم نمي دانند 

موبدان ايراني براي ستايش از خداي خود بر فراز . پس خدا پرستي آنان با ملتهاي ديگر متفاوت است . انديشند 

از اين رو . حيواناتي را به عنوان قرباني نثار ميكنند ) ژوپيتر ( تپه هاي بلند مي روند و از آنجا به درگاه خداوند 
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رانيان به جاي پرستش چندين خدا به آفريده هاي خدا كه مايه به روزي آنان گشته است هدايايي را نثار مي اي

براي نمونه ايرانيان براي سپاسگذاري از. كردند    

  مايه روشني دهنده زندگي,خورشيد 

  مايه نجات و حيات جهان, آب 

نور اهورامزدا  و گرمابخش,  مايه قدرت , آتش   

ايه چرخش زندگي و كشاورزي م, خاك   

  نماد مهر و بزرگي خداوند, ماه 

ايرانيان براي هر بزرگي و . هدايايي را نثار مي كردند و سپاس خود را از خداوند خودشان به جاي مي آورده اند 

رده را در ذهن خود بوجود آو) ايزد ( به آنان داده شده بود نگهباني ) اهورامزدا ( نعمتي كه از طرف خداوند 

او . براي نمونه آناهيتا نگهبان و پاسدار آب بود . بودند تا او را مامور نگهداري و پاسداري از اين نعمت الهي كنند 

را ايزد روشنايي و آب مي دانسته اند و در هنگام قحطي و خشكسالي از او مي خواسته اند تا آب را به رويشان 

.ورامزدا مي دانسته اند و او را گرامي مي داشتند اين نگهبانان را آنان از طرف اه. گشوده كند   

از ( هرودوت ميگويد از آن جهت شاهنشاه كمبوجيه فرزند كورش بزرگ در اواخر عمر خود ديوانه شده بود 

هرودوت مي افزايد روزي در مصر هلهله بر پا شد و . زيرا كه وي به خداي مصر توهين نموده بود ) نظر او 

شاهنشاه پرسش كرد كه اين همه صدا و آشوب براي چيست ؟ ماموران . واحي آنجا بود كمبوجيه شاه تمامي ن

زيرا ايرانيان خدا را فاقد جسم ومادي ( كمبوجيه متعجب . خداي مصر وارد شهر شده است : شاهنشاه پاسخ دادند 

 در حالي كه به دروزاه شلوغ .مگر خدا را ميتوان ديد ؟ پس برويم و خدا را از نزديك ببينيم : پرسيد ) مي دانستند 

كمبوجيه خشميگن شد و . شهر رسيدند با گاوي بزرگ و قوي روبرو شدند كه مردم او را پرستش مي كردند 

خنجري را با قدرت به گاو زد و آن را كشت و با صداي بلند فرياد زد اين چه خدايي است كه با خنجري كوچك از 
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هنشاه ايران به يك گاو كه خداي مصريان بوده توهين كرده است به هرودوت به اين جهت كه شا. پاي در آمده 

جاي بسيار . او لقب ديوانه داده و در بسياري از كتابها با مرجع گرفتن از هرودوت كمبوجيه را ديوانه ناميده اند 

اند از شگفتي است كه شاهنشاهان ايران در نخستين زمانهاي تاريخ كه بشريت در جهل و حماقت قوطه ور بوده 

ولي اقوامي متجاوزگر به نام تازي سرنوشت اين ملت كهن . دانشي شايسته ايراني و خردي نيك برخوردار بودند 

.    را دگرگون كردند و به سياهي كشاندند   

 درباره يورش سپاه اسالم به ايران و مژده " آمدن شاه بهرام ورجاوند"در متون پهلوي پس از اسالم قسمت بر 

:  اين فرهنگ توسط بهرام ورجاوند چنين آمده است پايان دادن  

 كي باشد كه پيكي آيد از هندوستان

 كه بگويد آمده آن بهرام شاه از دوده كيان 

 كه درفش آراسته دارد بر آئين خسروان 

 مردي آيد و بگويد كه ما چه ديديم از دشت تازيان 

لكه با افسوس و ريشخند  ب– نه به مردي – نه با هنر –ببستند پادشاهي از خسروان   

  جزيه بر نهادند بر مردمان –زن و خواسته هاي شيرين و باغ و بوستان 

 پس از ما بيايد آن شاه بهرام ورجاوند از دوده كيان تا بياوريم كين از تازيان 

را فرو نهيم و بر نشانيم به جايش آتشان ) مسجدها ( مزگت ها   

 بتكده ها را بركنيم و پاك كنيم از جهان 

 تا ويران شوند دروغ زادگان از جهان 
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در اين متن پهلوي ايراني پس از اسالم آمده است كه شخصي نجات دهنده براي رهايي سرزمين ايرانشهر از 

دست تازيان به نام شاه بهرام ورجاوند خواهد آمد و بتكده هاي تازيان را ويران ميكند و به جايش آتش كهن 

شعار جهاني زرتشت  نيز حاكي از درستي .  پندار نيك را جايگزينش خواهد كرد – نيك  گفتار–ايران و كردار نيك 

    " راه در جهان يكي است و آنهم راستي است ": و پاك منشي آداب ايرانيان است 

 مجوس  و گبر هستند –سپاه تازي كه به نام خدا به كشور كهن ما يورش آورد به اين بهانه كه ايرانيان كافر 

حال كه تاريخ قضاوت مي كند  و دنيا به روشني . ت اين يورش شرمگين تاريخ بشريت را سرپوش بگذارد توانس

فرياد مي زند ايرانيان باستان نخستين مردمان يكتا پرست بشريت بوده اند وظيفه ما چيست ؟ پس گوشه اي از 

 –م آيا ما به گفته سپاه اسالم گبر سنگ نوشته هاي شاهنشاهان ايران پيش از اسالم را بررسي مي كنيم تا ببني

مجوس و كافر بوديم كه باعث شد اينچنين سرزمينهاي ما را غارت كنند ؟ زنان و دختران ما اسير شوند ؟ كاخهاي 

 باستاني ويران شود ؟ يا اهورامزدا خداي بزرگ ايرانيان بود ؟  

:  پيش از ميالد مسيح 640لوح شاهنشاه آريارمن به سال   

 نيا : ديگو شاه ارمنيآر . هخامنش نوه . شاه شيپ شيچ پسر پارس در شاه . شاهان شاه . بزرگ اهش ارمنيآر

  كشور نيا در شاه من اهورامزدا خواست به . است خوب مردان و خوب اسباني دارا دارم من كه پارس كشور

  . ديفرماي ارزاني ار يمن به اهورامزدا.  هستم 

:  پيش از ميالد 550در پاسارگاد سنگ نبشته شاهنشاه كورش  بزرگ   

خداوند بزرگ كشورها را به دست من سپرده است . من در اين كشورها به خواست اهورا مزدا آرامش برقرار 

   .كردم
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: كتيبه هاي بدست آمده از پاسارگاد   

اهورا مزدا اين كشور پارس را به من عطا كرده است . كه من نگهدارش باشم .به لطف اهورا مزدا من پادشاه 

 شادماني هست قدرت پرستد مي را مزدا اهورا كه كسي براي . ..... دهد ياري من به مزدا اهورا.  كشورم اين

 . آفريد را ها شگفتي از پر آسمان . آفريد را جهان او . كرد شاه را كوروش او . است بزرگ مزدا اهورا . هست

   ).است اهريمنان ازان ها ناخوشي كه دبداني نيك ( آفريد خوشي او براي و آفريد را بشر

:  پيش از ميالد 521 –سنگ نبشته شاهنشاه داريوش بزرگ در مصر   

خداي بزرگ است اهورامزدا ، كه زمين را آفريد ، كه آن آسمان را آفريد ، كه مردم را آفريد ، كه شادي را 

 خوب اسبان داراي و بزرگ كه ، را رياريشه شاه داريوش به كه ، كرد شاه را داريوش كه ، آفريد مردمان براي

  .فرمود ارزاني ، است خوب مردان و

:   پيش از ميالد 490 –سنگ نبشته شاهنشاه خشيارشا در گنجنامه همدان   

 خداي بزرگ است اهورامزدا . كه اين زمين را آفريد . كه آن آسمان را آفريد . كه مردم را آفريد . كه شادي 

.ي اريبس از فرماندار كي ياريبس از شاه كي . كرد شاه راخشيارشا  كه . ديآفر مردماني برا را  

:   پيش از ميالد 490 – قصر وان –سنگ نبشته شاهنشاه خشيارشا در تركيه   

خداي بزرگ است اهورامزدا ، خدايي كه بزرگترين خدايان است ، كه زمين را آفريد ، كه آن آسمان را آفريد ، 

 يگانه ، بسياري از شاه يگانه . كرد شاه را خشيارشا كه ، آفريد مردمان براي را شادي كه ، آفريد را مردم كه

 اين در شاه ، بسيار ملل داراي كشورهاي شاه ، شاهان شاه . بزرگ شاه . خشيارشا هستم من . بسياري از فرمانروا

  . هخامنشي شاه ، داريوش پسر ، دراز و دور و بزرگ زمين
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:   پيش از ميالد 465 شهر پارسه –اردشير اول  سنگ نبشته شاهنشاه   

خداي بزرگ است اهورامزدا  - كه اين زمين را آفريد – كه آن آسمان را آفريد – كه مردم را آفريد – كه 

شادي را براي مردمان آفريد – كه اردشير را شاه كرد . به خواست اهورامزدا اين كاخ را خشيارشا كه پدر من 

. اهورامزدا مرا و شهرياري مرا و آنچه كه كرده شد را بپايد .  از او من بنا كردم پس. بود شروع كرد   

:  پيش از ميالد 424 شهر پارسه  –سنگ نبشته شاهنشاه داريوش دوم    

من هستم داريوش شاه  شاه بزرگ شاه شاهان شاه كشورها شاه در اين سرزمين دور و دراز پسر اردشير شاه 

 هخامنشي . اين كاخ را اردشير كه پدر من بود بنا كرد . به خواست اهورامزدا پس از آن من بنا كردم .   

:   مروج الذهب مسعودي – ميالدي 224 –فرمان شاهنشاه اردشير پاپكان به مناسبت تاجگذاري   

سپاس و ستايش باد خدائي را كه نعمتهايش را به ما اختصاص داد و ما را مشمول عنايت خود ساخت . خدايي كه 

او را چنانكه . به اطاعت در آورد ) هرج و مرج ( دوباره آرام ساخت و مردم را از شورش ) ايران ( كشور ما را 

اي مردم بدانيد كه من همه . شايسته است مي ستايم و از نعمتهايش كه به ما ارزاني كرده است قدرداني ميكنم 

 -نيكي به بندگان   - آباد سازي و رونق كشور- رعيت  ايجاد رفاه براي-تالش خودم را در راه برقراري عدالت 

 حفظ يگانگي ملي و بازسازي خرابيها به كار خواهم گرفت

:  ترجمه لوكونين – استان فارس كعبه زرتشت - ميالدي 240شاهنشاه شاپور يكم سنگ نبشته   

ه تصرف در آوريدم بنابراين  شاهنشاهيهاي ما را ياري دادند و به كمك آنان همه شاهنشينها را ب خداوندو چون

ما در اين شهرها آتشكده هاي بسياري بنا نموديم و موبدان بسياري را از خود خشنود ساختيم تا اهورامزدا 

بزرگ را ستايش كنيم و فرمان داديم تا در كنار اين نبشته بيادبود و شادي روان ما و نياكان ما آتش افتخار به نام 

تش افتخار ديگري به نام آذر ناهيد يا آتورناهيد به خاطر شادي روان فرزند ما و باز هم آ. شاپور بنا شود 
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هرمزد اردشير بزرگ شاه ارمنستان بنا گردد و سپس آتش افتخار ديگري به نامهاي نرسي و روان آريايي 

مي سپس براي اين آتشكده ها هداياي تقديم شد كه همگي در ليست فهرستهاي نظا. مزداپرست او بپا كردند 

غله و شراب هديه )  ليتر 40( دولت به ثبت رسيد به خاطر شادي روان ما هر روز يك بره و يك مودي و نيم 

.تقديم شد   

   : در هنگام عبور از تخت جمشيد – ميالدي 321 –سنگ نبشته شاه سكستان 

.  چهره اي از ايزدان دارد سپندارمز ماه از سال دوم بغ مزداپرست خدايگان شاهنشاه شاپور شاه ايران و انيران كه

كه چهره اي از ايزدان دارد از كاخ ) غير ايرانيان ( فرزند مغ مزداپرست هرمزد شاهنشاه ايران و انيران 

روانه سكستان شد و ) در فارس ( او از اين مكان از استخر . خداونديشان روانه خير شد و از اين مكان عبور كرد 

در كنار وي نهوهرميزد و مغ نرسي و . يد و كنار اين بنا شراب نوشيد رس ) شهر پارسه(به كاخ صد ستون 

رازودن فرزند مهر شهرب و ديگر آزادان پارس و سكستان و تورستان و فرستادگان همه سرزمينها همراه 

شاهنشاه ايران بودند . سپس وي فرمان به شادي داد تا يزدان را ستايش كنند . سپس او نياي خود را ستايش كرد 

. او شاهنشاه شاپور را ستود . او خود را ستود . او كساني كه اين بنا را ساختند را ستود (تخت جمشيد ) سپس از 

 خداوند براي آنان آمرزش خواست .

:در نبشته هاي پهلوي انوشه روان آذر بادسپندان در ايران باستان آمده است   

  نسب به اورمزد و دوستان خود يگانه بيانديش و هرگز گستاخي مكن .  

:در نبشته اي كه از بوذرجمهر فيلسوف ايران باستان در زمان شاهنشاهي نوشيروان باقي مانده چنين آمده است   

 از ميان مردم آناني فرخ تر هستند كه بي گناه تر هستند 

 آنكسي بي گناه تر است كه قوانين يزدان پاك را اجرا كند 
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 قانون يزدان بهي و راستي است 

  پندار نيك است – گفتار نيك –ديشه نيك كردار بهي ان

:فردوسي بزرگ درباره جاودانگي يزدان پاك مي فرمايد   

 به گيتي جز به يزدان پاك نماند                         كه منشور تيغ تو را برنخواند

 اگر چرخ گردان كشد زين تو                            سرانجام خشت است بالين تو

در يسنا – هات 31 بند 8 آمده است : اي خداوند جان و خرد تو سرچمشه منش پاك و آفريننده راستي و 

. داوري و دادگري هستي   

منم آنكه انديشه و گفتار و كردارم نيك :  مي گويد 30 بخش 1خداوند در كتاب ديني باستاني ايران دينكرت دفتر 

.  ود ميپندارم است و هركس از اين سه پيروي كند او را دوست خ  

. . . و   

آري ميليون ها ايراني به دست تازيان كشته  اسير و برده شدند فقط براي آنكه آنان قصد كشور پهناور و 

سرزمينهاي سرسبز و كهن ايران را كرده بودند و هيچ بهانه اي براي اين يورش ننگين در لواي نام خدا وجود 

.  به مردمان نيك انديش ايران ما بزنند نداشت جز آنكه تهمت كافر بودن و مجوس را  

  

  غداي ايرانيان

هرودوت مي گويد مردمان ايران غذاهاي پرگوشت كمتر استفاده مي كنند ولي در عوض ميوه فراوان ميخورند 

مردمان ايران شراب را يكي از بهترين نعمت . و بيشتر زمانها يك ظرف پر از ميوه در سر سفره خود ميگذارند 

وند ميدانند آنها بيشتر زمانها جامي از شراب در سفره دارند و در بيشتر نبردها و مسافرتهاي طوالني هاي خدا
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به . ظرفي بزرگ از آن را به همراه مي برند و استفاده مي كنند ولي هرگز زياده روي و فراخي نمي كنند 

 اين است كه آنان هنگامي كه شراب از نمونه هاي اين كار. طوري كه مستي آورد و ارداه خود را از دست بدهند

نوشيده اند و آن شب سخني گفته اند يا تصميمي گرفته اند حتما صبح روز آينده شخص مقابل كه طرف آن 

سخن يا تصميم بوده است به منزل ايشان مي آيد و دوباره او را از تصميم يا سخني كه گفته است آگاه مي سازد 

از نظر . يم را تائيد كرد آن عملي خواهد شد و قابل استناد مي گردد و اگر آن شخص براي بار دوم آن تصم

. آنان در هنگام نوشيدن شراب انسان ممكن است سخن اشتباهي گفته شود كه پس از مدتي پشيماني به بار آورد 

. ولي بدليل سود آوري و رفع خستگي آنرا هميشه استفاده ميكنند    

از خوردن گوشت گاو و گوسپند : ه اندرزهاي آذرباد مارسپندان آمده است در متون پهلوي ايران باستان به ويژ

منظور مضر بودن گوشت ( سخت پرهيز كنيد چرا كه شما را در اين دنيا و آن دنيا عاقبتي سخت خواهد بود 

. ) قرمز و زشت بودن كشتن حيوانات در دين بهي زرتشت است   

ايرانيان در خوراك و :  ميالد درباره خوراك ايرانيان ميگويد  پيش از445گزنفون مورخ نامدار جهان در سال 

براي آنكه نيروي جسماني قوي و آماده نبرد داشته باشند هرگز در غذاي . نوشيدن شراب رعايت عقل را ميكنند 

. روزانه زياده روي نميكنند   
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  احترام به ديگر مردمان

به طوري كه .  احترام زيادتري نسبت به ديگران ميگذارند ايرانيان به كشورهاي اطراف خود: هرودوت مي گويد 

كشورهاي كه فاصله دورتري با . بعد از ملت خودشان ملتهاي اطراف را بسيار دوست دارند و گرامي ميدارند 

دليل اين كار از نظر من اين است كه آنان خود را از . ايران دارد را در درجه دوم  و سوم گرامي مي دارند 

ژاد ميدانند و كشورهايي كه در كنارشان است را هم رديف خود مي دانندبرترين ن   

اگر هر دو شخص از يك طبقه باشند لبهاي . آنان زماني كه كوچه ها به يكديگر مي رسند يكديگر را مي بوسند 

ا از طبقات اگر يكي پايين تر از ديگري باشد صورت يكديگر را مي بوسند و اگر يكي از آنه. يكديگر را مي بوسند 

  نوكران باشد وي به خاك مي افتد

در نبشته هاي پهلوي انوشه روان آذر بادسپندان در ايران باستان آمده است هرچه براي تو نيك نيست تو براي 

هركس با تو با كينه و خشم رود هر ) . كه پس از اسالم اين گفته به بزرگان اسالم داده شد ( ديگران نيك مپندار 

به پيران و . چندان كه ميتواني مردمان را از سخن خود مرنجان پس نيك سخن گوي .  دوري گزين آئينه از او

 -هيچگاه در مهماني  . چرا كه تو نيز روزگاري چنين خواهي شد . بزرگان تندي مكن و آنان را ريشخند مكن 

. انجمن ها و بزم ها باالي مكان منشين و آنرا به بزرگان ده   

از اينرو نخست . ي را نگاه مي داشتند آزادگدازه ميان بردگي و انيان پارس:  مي گويد  قوانينش در كتابافالطون

فرمانروايان به زير ) كورش بزرگ ( در زمان او . ي جهان شدند ملتهاخود آزاد شدند و سپس سرور بسياري از 

 مردمان. ري ها راهنمايي ميكردند يدادند و آنان را به رعايت قوانين انسان دوستانه و برابمدستان خود آزادي 

يشتافتند و در جنگها شركت مرابطه خوبي با پادشاهان خود داشتند از اين رو در موقع خطر به ياري آنان 

آزادي و مهرورزي و . يكرد و به آنان اندرز ميداد ماز اين رو شاهنشاه در راس سپاه آنان را همراهي . ميكردند 

. انجام ميگرفت درستي ه رعايت حقوق مختلف اجتماعي ب  
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همواره در انجام كار نيك و دستگيري از بينوايان :  آمده است 15 كرده 1در كتاب ديني ايران باستان ويسپرد بند 

. و بيچارگان استوار و ثابت قدم باش   

 و فردوسي بزرگ از مهاجرت مردم ديگر كشورها به ايران در زمان شاهنشاهي نوشيروان دادگر و اسكان آنان
:كسب زندگي چنين ميگويد   

   از   درد   و  از  گفتگوي    برآسوده                                    جهاني     به   ايران   نهادند   روي      

ند         روان ها     به دانش   بر  افروخت                                 به   ايران    زبان ها      بيا موختند     

روم هند و ز  و  ز چين و ز ز ترك                                          ز بازار گا نان    هر   مرز   و    بوم      

    ز گويندگان    بر    در    شاه    بود                                     هر آنكس    كه از  دانش آگاه بود    

         بد  انديش  ،  ترسان   ز  بيم   گزند                                ارجمند     رد   و  بخرد و   مو بد   و

  لباس ايرانيان

آنان از . ايرانيان از ملتهايي هستند كه هر چيز بهتر را با شتاب بسيار انتخاب ميكنند : هرودوت در اين باره ميگويد 

رهاي ديگر ببينند كه پسنديده تر از رسومات خودشان است ملتهايي هستند كه اگر عادت يا رسومي را از كشو

آنها لباس مادها را كه زيباتر و مفيد تر از لباس خود . يك از اين موارد شيوه پوشش است . همان را اختيار ميكنند 

ولي پس از استقرار . ديدند انتخاب كردند زير هردو آريايي بودند و تفاوتي در مرام با يكديگر نداشتند 

ايرانيان در جنگ ها از زره و پوشش هاي مصري استفاده . مپراتوري پارسيان مادها از آنان آموزش ديدند ا

.ميكنند    

 تربيت فرزند

ايرانيان بعد از دالوري در جنگها و نبرد با دشمنان باالترين اصل مردانگي را در توليد فرزند و : هرودوت ميگويد 

آنهايي كه فرزند پسر بيشتري داشته باشند پادشاه هدايايي را براي آنها مي در بين . پرورش نيكوي آن مي دانند 

. زيرا پسر را از اين جهت گرامي ميدارند كه در نبردها همراه پدران براي حفظ كشور استفاده ميكنند . فرستد 

اسب در .  مي شوند راستگويي تعليم داده, تير اندازي , پسران آنها از پنج سالگي تا بيست سالگي در اسب سواري 
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, جاماسب ( نزد ايرانيان حيواني مفيد و نيكو است و بسيار از مردمان آنان پسوند نام خود را از اسب ميگيرند 

تير اندازي نيز از هنرهاي برجسته ايرانيان است و دوره هاي مختلفي در اين باره در . . . ) گشتاسب و , لهراسب 

راستگويي نيز در نزد ايرانيان يكي .  را براي دفاع از خود و كشور الزم مي دانند زيرا اين امر. همه جا برقرار است 

آنان فرزند خردسال خود را به اين سه امر مهم تربيت . از مهمترين صفتهايي است كه هميشه پابرجا بوده است 

. مي كردند تا در آينده فردي مفيد و برازنده گردد    

آنان اعتقاد دارند يك فرزند سالم و نيكو هرگز . ن را پدر يا مادر كشي مي دانند ايرانيان يكي از بزرگترين گناها

در صورتيكه شخصي چنين كاري كرد يا آن فرزند بد ذات و اهريمني است و يا . دست به چنين كاري نمي زند 

. اينكه از نطفه ديگري است و آن فرزند حرامزاده است   

 24 تا سالگي 5 از ي ايرانجوانان:  ميگويد شيوه آموزش جوانان ايراني درباره جغرافي دان معروف  استرابون

يان آنان را در جايگاهي مرب.  اسب دواني و راست گويي ميديدند - نيزه افكني -سالگي آموزشهاي تير اندازي 

 50ان فرمانده يك گروه جو.  گرد مي آوردند راويژه گرد مي آوردند و پيش از طلوع خورشيد با شيپوري آنان 

 -آنان در دشت ها و كوهها در برابر خورشيد .  بوده است مدبرنفري به عهده يك شاهزاده يا يك فرمانده 

.  تره تيزك و آب بود -يديدند و خوراك روزانه آنان نان گندم و نان جو و گوشت كباب م گرما دوره -سرما   

ز بودند اطفال خود را به مدارس عمومي اعزام كليه ايرانيان مجا:  پيش از ميالد ميگويد 445گزنفون در سال 

نتيجه اين كار پارسيان اين . اينكار براي كساني است كه نياز به كمك فرزند در امور چرخش زندگي ندارند . كنند 

.   است كه آنان از تن پروري دوري ميگزينند  و ادب اجتماعي را حفظ ميكنند   

: به فرزندان خرد و كم سن و سال چنين مي فرمايد فردوسي بزرگ درباره دادن آموزش و فرهنگ   

   به فرهنگ سپردن فرزند خرد                                                              كه گيتي به نادان نتوان سپرد
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 دادگري و قضاوت

د و با اينكه گناه بزرگي نيز كي از قوانين مهم ايرانيان اين است اگر خالفي از شخصي سر بزني: هرودوت مي گويد 

مگر آنكه به خاندان پادشاهي و كشوري تجاوز . انجام شده باشد وي نبايد به اشد مجازات و مرگ محكوم شود 

در مواقعي كه شخص را براي دادگري به محكمه مي برند آن شخص را مورد سنجش قرار ميدهند . شده باشد 

اگر .  زشت اش باشد در اجراي قانون مجازات تخفيفي مي دهند اگر شخص كارهاي نيكويش بيشتر از كارهاي. 

.  كارهاي زشت او بيشتر از كارهاي نيكويش باشد با شكايت شاكي وي را مجازات ميكنند    

ي م نظام شاهنشاهي ايران باستان هر شهربان داراي دبيري در: پرفسور گيريشمن ايران شناس نامدار مي گويد 

 احتمال اينكه خطايي فرمانداراراندر شهربانان و .  رابط بين او و شاه بزرگ را داشته است بوده است كه او ناظر و

يل هرزگاهي از طرف دولت مركزي امپراتوري ايران دلبه همين . كند و به مردم ظلم نمايد زياد بوده است 

ن به مردم را شناسايي كنند يان عامه مردم نفوذ ميكردند تا خائنين و ظالميمافرادي به نام چشم و گوش شاه در 

.  دبيران كنترل كننده شهربانان نيز گزارش ميكردند رااين كار   

با تمام قوانين اجتماعي كه ايرانيان داشتند فردوسي بزرگ از بخشش گناهكاران و دادن آموزش به جاي زندان 

:  كردن طبق قوانين زند و اوستا براي افراد چنين مي فرمايد   
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       گنهكار     يا   مردم      بي گناه  به زندان شاه   هرآنكس كه باشد

 بفرمان   يزدان   ببايد      گشاد           به زند اندرآن اينچنين كرد  ياد

به طوريكه اگر شخصي به كسي تهمت بزند . ايرانيان تهمت به مردمان را جرم بزرگي ميدانند : گزنفون ميگويد 

 را مجازات ميكنند ولي اگر شخص به دروغ به وي تهمت زده باشد خود آنشخص   فرد خاطي,و اگر ثابت شود 

. ايرانيان از ديگر جرمها را ناسپاسي ميدانند و براي آن مجازات نيز در نظر دارند . به مجازات خواهد رسيد   

 ماركسيست فردوسي بزرگ از عدالت و برابري اجتماعي مردم ايران در زمان شاهنشاهي قباد كه بعدها انديشه

: و كمونيست تيز از آن گرفته شد چنين مي فرمايد   

  با  او  برابر  بود     تهي  دست                                                     همي   گفت هر كو  توانگر  بود  

  پود   توانگر  بود   تار و  درويش                                                   نبايد  كه   باشد كسي   بر فزود  

  حرام  است نيز        فزوني   توانگر                                             جهان راست بايدكه گرددبه چيز   

: داريوش بزرگ براي رعايت حق و عدالت در شاهنشاهي خود به مردم در كتيبه نقش رستم چنين ميگويد   

نه مي خواهم كه از سوي توانايي به . خواهان داد و عدل هستم . ي هستم و بدي را دشمنم دوستدار و پيرو راست
آنچه موافق راستي است ميل من است و آنچه  .ناتواني ستم شود و نه ميخواهم كه ناتواني به توانايي بد كند 

شم بر مرا فرا گيرد با خويم را در حد اعتدال نگه ميدارم و چون خ. خالف راستي است به شدت با آن مخالفم 
.اراده بر آن چيره ميشوم تا مبادا ناروايي روي دهد   

 
: شاهنشاه خسرو به فرزندش شيرويه به نقل از سعدي بزرگوار چنين نصيحت كرده است   

در انديشه اين باش كه هميشه صالح رعيتان كشور را در نظر داشته باشي زيرا آنان از ظالمان و بيدادگران 
. در جهان هستي برتر از انصاف و عدل چيزي نيست . د و به فكر نابودي ظالم در خواهند آمد فراري هستن

. مردمان جهان همگي مي گذرند ولي اين نام نيك است كه خواهد ماند و آيندگان تو را ستايش مي كنند   

كساني كه فقط نفع و مطمئن باش . خدا ترسان را مامور دهقانان و مستضعفان كن زيرا آنان ظلم نخواهند كرد 
 -اگر خواهي كه نامت جاودانه براي آيندگان بماند. صالح تو را در نظر مي گيرند به مردمان جفا خواهند نمود 

پادشاهان و بزرگان گذشته ايران . خردمندان و نيك انديشان كشور را مخفي مكن و آنان را به مردم معرفي كن 
افرادي را كه ذاتا بد انديش . ديشه گذاشتن خاطره نيك از خودت باش همه رفتند و تو نيز خواهي رفت پس در ان



 

www.ariarman.com 

هنگامي كه تو را داور قرار دادند و تو نيز از گناه مجرم خشمگين شدي كمي . هستند به سزاي اعمالشان برسان 
. صبر و تفكر كن و اگر پسنديده بود وي را عفو كن   

  دروغ گويي

ايرانيان معتقد : هرودوت مي نويسد . ر ايران به شدت محكوم شده است دروغ از ديگر گناهان بزرگي است كه د

از نظر ايشان بزرگترين . هستند درباره چيزي كه حرام و گناه است حتي نبايد صحبت كرد چه برسد به اجراي آن 

ا در درجه دوم زشت ترين كاره. زيرا مبدا همه شر ها را در جهان دروغ مي پندارند . گناهان دروغ است 

در بيشتر كتابهاي . زيرا بدهكاري مايه دروغ گفتن و دروغ گفتن نيز مبدا همه گناهان است . بدهكاري است 

پارسي ايران زمين در همه اقوام ايراني و كشورهاي تابع آن بزرگترين گناه در نزد ايرانيان دروغ به حساب مي 

در متون پهلوي ايران باستان در اين باره .  اند آمده است زيرا اينكار را گشايشي براي تمام جرايم مي دانسته

مردمان . اورمزد را به هيچ دليل سوگند مده . نه به راست و نه به دروغ سوگند ياد مكن : اينگونه امده است 

.  دروغ مگوي . راستگوي باش تا استوار باشي . راستگوي را پيغام بر باش    

: ان زمين مي گويد   خداوندگار ادب و تاريخ اير,فردوسي بزرگ   

 دروغ آنك بي رنگ و زشت است و خوار 

 چه بر نابكار و چه بر شهريار

....... 
 هر آنجا كه روشن بود از راستي

 فروغ دروغ آورد كاستي
....... 

 كه من زين كه گفتم نجويم فروغ 
 نجويم به هر كار گرد دروغ 

....... 
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 ببردي از اين پادشاهي فروغ 
بگفتي دروغهمي چاره جستي و   

....... 
 چنين داد پاسخ كه هرگز دروغ 

 بر شهرياران نگيرد فروغ 
....... 

 زبان را مگردان گرد دروغ 

 چو خواهي كه تاج از تو گيرد فروغ 

)  دروغ به گفته فردوسي حتي پادشاهي را متزلزل و نابود مي كند  (   

 مكن دوستي با دروغ آزماي 
 همان نيز با مرد ناپاك راي 

....... 
 ز دانش بود جان و دل را فروغ 

 نگر تا نگردي به گرد دروغ
: شاهنشاه بهرام گور هنگام نشستن بر اريكه شاهنشاهي ايران ميگويد    

 جز از راستي نيست با هر كسي

 اگر چند از اوي كژي آيد بسي
 بران دين زرتشت پيغمبرم
 ز راه نياكان خود نگذرم

 نهم گفت زرتشت پيشين به روي
هيم پيغمبر راستگويبه را  

)خطاب به مردم ( همه پادشاهيد بر چيز خويش   

 نگهبان مرز و نگهبان كيش
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: پروين اعتصامي   

 كشت دروغ بار حقيقت نمي دهد
 اين خشك رود چشمه حيوان نمي شود

 از چاه دروغ و ذل بدنامي
 بايد به طناب راستي رستن

و نبايد مهر و پيمان بشكني نه آن پيمان و عهدي كه با يك ت:  آمده است 2در كتب ديني باستاني مهر يشت بند 

. دروغگو بستي  و نه با آنكس كه راست كردار است   

: داريوش بزرگ دروغ را به سختي محكوم و در چندين سنگ نبشته آنرا اينچنين زشت مي نامد   

اگر چنين .  دهكيفربود نيك مردي كه خواهد دروغزن .  كه بعد از من شاه خواهي بود از دروغ سخت بپرهيز تو
مردي كه دروغزن يا خطاكار است او را دوست مباش و او  . در امان باشد) ايران زمين ( انديشي بايد كشورم  مي
 نبودم ، خطاكار نبودم ، نه دروغزن آن رو اهورامزدا مرا ياري كرد، چون بدكردار نبودم ، از .  كيفر دهنيكرا 

 من ، نه دودمانم
 

 

امعهتربيت ج   
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زيرا آب و آتش و خاك از . ايرانيان به گفته گزنفون و هرودوت هرگز بدن خود را با آب رودخانه نمي شورند 

پس شخصي كه بدن خود را با آب رودخانه مي شورد به اين . مظاهر قدرت و نماد خداوند است در نزد ايشان 

. را آلوده كرده است ) مايه نجات بخش زندگي ( معني است كه به نعمتهاي خداوند بي احترامي كرده است و اب 

 و در نتيجه نسل در نتيجه ممكن است عده اي از آن آب بنوشند و مردمان بيمار و رنجور و از كار افتاده شوند

.  به نسل ايراني رو به زوال برود    

ن گفت كه اگر كورش به ياران خود چني: گزنفون درباره سخنراني كورش بزرگ پس از فتح بابل مي نويسد 

تنبلي كنيد و زندگي ماليم اين مردم شكست خورده و بي تفاوت را پيش بگيريم و اوقات زندگي را به بطالت 

. بگذرانيم من از همين اكنون مي گويم تمام اين نعمت هايي كه خداوند به ما داده است را از دست خواهيم داد 

پس جسم او بر اثر سستي و تنبلي در انحطاط . ار خواهد افتاد زيرا فكر انسان زماني كه به كار گرفته نشود از ك

اين . پرهيزكاري تنها كافي نيست و اگر سستي و بي كاري بر ما چيره شود نابود خواهيم شد . خواهد بود 

   نه ما بر آنان,مردماني كه ما امروز با صلح و شادي بر آنان پيروز شديم و آنان به گرمي از ما استقبال كردند 

بايد آنچه كه . ولي از جهت اخالق و منش نيك ما بايد برتر از آنان باشيم . برتري داريم و نه آنان نسبت به ما 

پرهيزكاري و تقوي بهترين راهكار براي ما و . خود شعار مي دهيم عمل كنيم و به ديگر ملتها آموزش بدهيم 

.نسل ماست   

: دم ميفرمايد  فردوسي بزرگ در راه تربيت جامعه ايران به مر  

 ز چيز كسان دور كنيد دست

 بي آزار باشيد و يزدان پرست
 مجوييد آزار همسايگان
 بويژه بزرگان و پرمايگان
 به پاكي گرائيد و نيكي كنيد
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 دل و پشت خواهندگان را مشكنيد

 و بزرگترين و پاكيزه ترين روش زندگي در راست كرداري:  آمده است 23در كتب ديني ايراني يسنا هات 

.راست گفتاري و راست پنداري است   

: فردوسي خداوندگار فرهنگ و تاريخ و ادب پارسي به ايرانيان چنين سفارش ميكند   

 ز گيتي دو چيز است جاويد و بس

 دگر هر چه باشد نماند به كس

 سخن گفتن نغز و كردار نيك

 بماند چنان تا جهان است يك
 زخورشيد و ز آب و از باد و خاك

  نام و گفتار پاكنگردد تبه

تنبلي را از خود دور سازيد ورنه : در نبشته هاي ديني ايران باستان مردم جامعه را چنين سفارش كرده است 

   ) 3 بخش – 1 پرسش –مينوي خرد . ( اگرچنين كني او را ترا از كردار نيك بازخواهد داشت 

مردان و زنان هميشه با هم برابرند و : يكند نبشته هاي ديني به مردم درباره جنسيت زن و مرد چنين سفارش م

   ) 6 بند 35يسنا هات . ( از ارزشهاي يكسان برخوردارند و در همه چيز همتراز يكديگر هستند 

پارسيان آب دهان خود را به زمين نمي :  پيش از ميالد درباره آداب ايرانيان مي گويد 445گزنفون در سال 

.  چشم ديگران پاك نمي كنند بيني خود را در مقابل. اندازند   

در تربيت ايرانيان باستان آمده است هر شخص كه فرزندي به دنيا مي آورد وظيفه دارد به ازاي آن حداقل يك 

امروزه در بسياري از . اين اوج نيك منشي است كه ايرانيان از زرتشت به ارث برده اند . نهال درخت بكارد 

هر شخص درختي به نام خود دارد كه . . .  گيالن و مازندران و – خراسان –  كردستان–شهرهاي ايران آذربايجان 

.  از ميوه هاي آن در سنين باالتر بهره مي برد و طبيعت نيز با وجود انسانهاي بيشتر گسترش مي يابد   



 

www.ariarman.com 

 قرباني كردن

م عادي كمتر زيرا مرد. قرباني كردن نزد ايرانيان بيشتر موارد مخصوص موبدان ديني و پادشاهان است 

برخي از پادشاهان قدرت و بزرگي خود را از خداوند مي . حيوانات را مي كشند تا به درگاه خدا قرباني دهند 

موبدان نيز چون از طبقه روحاني كشور . قرباني ميكردند ) ژوپيتر ( دانسته اند و به همين جهت به درگاه خداوند 

آنان به . مردم و ستايش از خداوند قرباني هايي را نثار او كنند , اه پادش, هستند وظيفه دارند براي سالمتي كشور 

ولي در بين مردمان عادي . جز انسان و سگ اكثر حيوانات را براي خشنودي و ستايش از خداوند قرباني ميكنند 

بر  ": در متون پهلوي آذرباد مارسپندان گفته شده . كشتن حيوانات رفتاري نكوهيده محسوب مي شده است 

هرگز گناه مكنيد و به آنان آزار مرسانيد تا راه ) از خانواده سگها ( آب و آتش و گوسپند و سگ و سگ سانان 

    ".شما به بهشت بسته نشود

در در يسنا . در نبشته هاي ديني پيش از اسالم مردم ايران نسبت به رفتار نيك با حيوانات راهنمايي شده بودند 

درود بر چهارپايان و چراگاه براي آنان و سخن خوش و پيروزي و كاشت و :  آمده است 20 بند 10هات 

.   آنان به حيوانات احترام ميگذارند و آنان را بندگان خداوند مي دانستند . برداشت براي آنان   

 

 

   علم و دانش, خرد ,دانايي 
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است كه در هزاران سند تاريخي بي شك مهم ترين ويژگي مردمان ايران زمين خرد و دانايي و كسب دانش آنان 

هزاران سنگ نگاره و سنگ نبشته از پيشرفت شگفت انيگز ايرانيان باستان . پيش از اسالم به آن سفارش شده اند 

حتي فردوسي بزرگ با اشاره به اسناد باستاني ايرانيان را در همه امور حتي پذيرش دين به خرد و . وجود دارد 

. شعور خود رجوع مي دهد   

اي اهورامزدا آنگاه كه انسان را آفريدي و :  آمده است 11 بند 31 نبشته هاي ديني ايران باستان يسنا هات در

.نيروي خرد و انديشيدن را  به وي ببخشيدي پس خواستي كه هر كس با دلخواه و آزادي دين خود را برگزيند   

:سفارش بوذرجمهر فيلسوف ايران باستان درباره خرد   

هنر و دانش نزد مردمان چگونه بي زيان تر است ؟ خوي و خرد و   

 خرد چنانچه آنرا بد انديشي نباشد 

 هوشمندي چنانچه آنرا بدعت نباشد 

  به دوستي چنانچه آنرا كين وري نباشد 
 خرسندي چنانچه آنرا بد رفتاري نباشد 

 رادي هرگاه آنرا هرزگي نباشد 

 شكوهمندي هرگاه آنرا ناخرسندي نباشد 

هرگاه آنرا فريبكاري نباشد فروتني   

 احترام هرگاه آنرا خودسري نباشد 
 يگانگي هرگاه آنرا دورويي نباشد 
 كوشايي هرگاه آنرا رشك نباشد 

 دانايي هرگاه آنرا غرور نباشد 

  .در نهايت براي مردمان دانايي و خرد بهتر از همه چيز است 

چرا كه نبايد نابخرد در ناداني . انش خود نادان را آگاه سازد دانا بايد با د:  آمده است 18 بند 31 هات -در يسنا 

.   بماند   
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: فردوسي بزرگ درباره خرد و شعور و عقل مي فرمايد   

 زدانش روان را توانگر كنيد                                      خرد را همان بر سر افسر كنيد

 پويا مردم را آموزش ميدهيم كه به راستي بگرايند و در پرتو انديشه پاك و:  آمده است 28در يسنا هات 

. درستي پيشه خود كنند   

.  آمده است كه مرد و زن بايد خود راهشان را با خرد برگزينند 2 بند 20در يسنا هات   

 خواه دانا يا -انسان از همان آغاز چه طرفدار راستي و چه دروغ :  آمده است 12 بند 28 يسناي –در اهونودگاه 

ولي خرد مقدس همواره آماده است تا . دان بنابر نداي دل و انديشه خرد خود به اين سوي كشيده شده است نا

. كساني را كه شك دارند راهنمايي كند   

: فردوسي بزرگ در ستايش خرد و دانايي و كسب علم و دانش چنين سفارش ميكند   

انش   روان  را    همي     پرورد    بد             چنين دان كه هركس كه دارد خرد        

        از  ايرا    ندارد     بر  كس   شكوه              زنادان    بنالد    دل   سنگ  و   كوه   

    نه  از   ننگ   داند   همي    نام را                 نداند       از    آغاز        انجام    را     

    پژوه     نكوهيده  تر   نزد     دانش           ده    گروه       نكوهيده    در       كار بر

كاهنان مصري در كتيبه اي ارزشمند به نقل از اقدامات داريوش بزرگ كه امروز در موزه واتيكان نگهداري مي 
:شود چنين ميگويند   

هاي اهل دانش براي كسب  چنين شدكه خانواده -بر طبق فرمان شاهنشاه ايران و ملل گوناگون داريوش شاه 
فنون پزشكي به دانشگاه سائيس مصر گسيل كرد و براي همين منظور به خواست داريوش شاه افزارهاي الزم و 

شاهنشاه چنين مقرر فرمود زيرا وي به ارزش واقعي فن پزشكي پي برده است . لوازم پزشكي گردآوري شد 
.    رهايي ميبخشد زيرا آگاه است كه اين فن مردمان بسياري را از مرگ  

 اعزام هيئتي -از دگير اقدامات داريوش بزرگ و فرزندش خشيارشا براي كسب علم و دانش و گسترش آن 

گسترده به درياهاي دور دست و سرزمينهاي ناشناخته است كه هرودوت آن مناطق را به آسيا و اطراف آن 

هيئتي . هاي آبهاي رودخانه سند اقدام كرد هرودوت ميگويد داريوش شاه براي كشف ريزشگاه. نسبت مي دهد 
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ديگر از شهر كاسپاريتوس و سرزمين پاكتيس روانه خاور دور كرد و چندين دريانورد ديگر را براي دادن گزارش 

. از مناطق ديگر روانه آبها كرد   

ارشا دماغه كوه خشي. هرودوت ميگويد خشيارشا اقدامي  بزرگ كرد كه امروز يونانيان از انجام آن وحشت دارند 

آتوس در يونان را شكافت و مسيري براي گذر آب در آن درست كه به راحتي دو ناو دريايي بزرگ براي عبور 

بوباروش پور "از آن ميتوانستند كنار به كنار يكدگير رد بشوند كنند كه اين امر را دو مهندس ايراني به نامهاي 

.   هدايت ميكردند "ارتاكائوش پور ارتائوش " و ديگري "مگابازوش  

و دهها اقدام دگير فرزندان راستين ايران زمين براي گسترش علم و دانش و خرد و شعور كه مجال گفتن نيست 

  

 مراسم درگذشتگان

آنان قبل از به خاك سپاري جسد را با موم . ايرانيان مردگان خود را به خاك مي سپارند : هرودوت ميگويد 

اين كار مخصوص مردمان عادي ايران است ولي موبدان و طبقه روحاني . رند پوشانده سپس به خاك مي سپا

آنان مكانهاي را در كوهها ساخته اند به طوريكه حفره اي . كشور و حتي پادشاهان روشي ديگري را اجرا مي كنند 

ت قرار پس از مدتي كه جسد كه در ارتفاعا. سپس جسد مرده را به درون حفره مي بردند . در دل كوه است 

گرفته است و الشخورها و پرنده هاي آنرا خورده اند درون تابوتي ميكنند و و در مكاني باالتر از سطح قرار مي 

اين كار موبدان به اين دليل است كه خاك را كه يكي ديگر از نمادهاي قدرت خداوند و نماد باروري و . دهند 

. شكوفايي كشور است را آلوده نكنند    

رين جمعه سال زنها بهترين غذايي كه پخته بودند را به همراه ميوه و خرما و شيريني به در خور شب آخ

مقداري هم بر سر قبر نياكان خود ميگذارند . سپس بين فقرا تقسيم ميكنند . گورستان مي برند   
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راي شادي ب. در آالشت شب بيست و ششم اسپند ماه براي اموات خود خيرات ميكنند و به قبرستان ها مي روند 

اين رسوم و بسياري از اين قبيل آئين ها از عهد . روح نياكان خود آتش روشن مي كنند و نيايش ميگذارند 

شب جمعه در .  آنان اين روز را عيدما ناميده اند . زرتشت و آداب و رسوم پارسي براي ما به جاي مانده است 

آزاد ) فره وشي يا فروهر هاي آنان ( رند روح آنان ايران كه براي نياكان خود نذري پخش ميكنند و عقيده دا

( در سرتاسر سرزمين هاي طبرستان . است و به خانه هاي آنان مي آيد از همين باور ملي سرچمشه گرفته است 

.  فروهرهاي نياكان خود را شاد ميكنند " سو "مردم با روشن نمودن آتشي به نام ) شمال ايران   

.  اسپند ماه همگان به گورستان مي روند و روي گورها را مي شويند 28 تا 26روزهاي مردمان كهن ايل كلهر در 

خانه اي كه كسي را از دست داده باشد . زنان كته برنج و شير برنج درست ميكنند و بين مردمان تقسيم ميكنند 

. براي مردمان ده خود نان نذري ميپزند و سپس در بين نان خرماي سرخ شده ميگذارند   

خرما  و , برنج , گندم . ر هورمود الر مراسم بزرگداشت مردگان در آخرين چهارشنبه ماه صفر برپا ميگردد د

. ميدهند ) صدقه ( و به اصطالح قوم خود صدگه  . قند بين مردمان نيازمند تقسيم ميكنند   

, گفتار نيك ,  كردار نيك مراسمي كه به نام سوم فوت شدگان ناميده شده است بسياري بر اين باور هستند كه از

پندار نيك اشو زرتشت برخواسته است و يا مراسم هفتم فوت شده كه همان واژه هفت مقدس ايران است كه 

يا آرامگاه كورش بزرگ شاهنشاه بزرگ و ابر مرد تاريخ بشريت كه . هفت آسمان نيز از آن برگفته شده است 

در كل در .  بزرگ در طبقه هفتم گذاشته شده است به صورت شش طبقه ساخته شده وكالبد گرامي كورش

ايران پيش از اسالم عدد هفت بسيار مقدس و گرامي بوده و هم اكنون نيز همين گونه است به طوريكه شركت 

براي توليد خودروهاي ملي ايران نام  ايكس هفت را ) ايران خودرو يا ايران ناسينال ( دولتي خودروسازي ايران 

عدد هفت .  كه همان معني بينهايت مقدس و خوب است ولي بعدها به سمند تغيير نام گرفت برگزيده بودند 
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ايراني حتي به آئين هاي هندي و بودايي نيز رفته است و آنان در اديان خود اين عدد را گرامي و خدايي مي 

. حتي اين نشان به اسالم نيز نفوذ كرده است . دانند   

 

 

 

 

 

 

شاهي ايران زمينسرزمينهاي سترگ شاهن  
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ماه فره وشي ها يا فروهر ها در نزد ايرانيان است , فروردين   

در بيشتر نسخه هاي كهن ايران زمين نوروز جشن بزرگ ايران و جهان است و يكي از باشكوه ترين جشن هاي 

شاهنامه , وستا ا, ابوريحاني بيروني در آثار الباقيه , خيام فيلسوف بزرگ در نوروزنامه . بشريت بوده و هست 

نوروز را باشكوه ترين جشن در منطقه ناميده اند  و ايرانيان اين جشن را باالتر از تمام . . . فردوسي بزرگ و 

. جشنها مي دانند   

عده اي ديگر از پادشاهان باستاتي بر اريكه شاهنشاهي . عده اي از پادشاهان در اين روز تاجگذراني مي كرده اند 

فلسفه پيدايش نوروز از چند . واز دهها كشور اطراف براي او هديه هاي مختلف مي آوردند ايران مي نشستند 

گفته اند جمشيد پادشاه مقتدر ايران زمين در اين روز براي خود تخت شاهنشاهي ساخته است . جهت مهم است 

. ديدنش شتاب كردند سپس از كوه دماوند به بابل آمد و مردم منطقه براي . و روز نخستين بهار بر آن نشست 

در اين روز جمشيد شاه نيشكر را كشف كرد و فرمان داد از آن شكر و شهد بسازند و مردم براي يكديگر هديه 

 بفرستند و آغاز آباداني ايران گفته اند 

. ابوريحان بيروني بر اين باور بوده است كه روحانيون ايراني به همراه جمشيد شاه دين را پايه گذاشتند    

 فروردين زاد روز زايش اشو زرتشت نيز مربوط شده است و به همين دليل از 6 يك جهت ديگر نوروز به از

.مهمترين باورهاي ايرانيان است   

.    از جهت ديگر نوروز زاده شدن دگر بار طبيعت و پايان زمستان و شروع دوباره قدرت طبيعت نيز است    

ان چنين گفت كه در فروردين ماه فروهرهاي نياكانشان به آنان اشو زرتشت به ايراني: ثعالبي نوشته است 

خانه . به همين جهت در نوروز ايرانيان لباسهاي نو و تميز مي پوشند و خود را آراسته مي كنند . سركشي ميكند 

 و هاي خود را از آلوده گي ها پاك ميكنند تا فروهرهاي نياكانشان از ديدن اين چهره هاي شاداب و تميز آنان
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نوروز را همينك در كشورهاي منطقه و بخصوص در ايران به اين سروده حاجي فيروز . خانه هايشان شاد گردد 

: سپري ميكنند   

 ارباب خودم سالم عليكم
 ارباب خودم سرتو با ال كن
 ارباب خودم منو نيگا كن

 ارباب خودم لطفي به ما كن
 ارباب خودم بزبز قندي

 ارباب خودم چرا نميخندي ؟
شكن بشكنه بكشنب  

 من نميشكنم  بشكن
 اين جا بشكنم يار گله داره
 اونجا بشكنم يار گله داره

 اين سياه بيچاره چقدر حوصله داره
 حاجي فيروزه سالي يه روزه

 همه ميدونن  منهم ميدونم

 تو هم ميدوني  عيده نوروزه
 سالي يه روزه  حاجي فيروزه

  

روهرهاي نياكانشان در شبهاي جمعه و در روزهاي نوروز آزاد مردمان نيك سرشت خراسان باور دارند كه ف

آنان با خوش بو كردن خود و خانه هايشان در اين روزها و روشن نمودن . هستند و به آنان سركشي ميكنند 

 روز آخر سال را فروردگان ميگويند و 10زرتشتيان نيز . مشك و عنبر و چراغ و شمع نياكان خود را شاد ميكنند 

.   شادي فروهر هاي گذشتگان خود چوب صندل مي سوزانند و نيايش پارسي به جاي مي آورند براي   
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در آالشت مارمه . در آالشت و سما از روستاهاي مازندران در روزهاي اول هر ماه مراسمي معموال مي گيرند 

خانه ديگران مي گذارد بايد كسي كه آن روز قدم به . به معني ماه در ماه . نام دارد و در سما مارما مي گويند 

. در آالشت به پسري كه خوش يمن باشد و به خانه ديگران برود شهين مي گويند . خوش قدم باشد   

عده اي كه به آداب و رسوم .  فروردين ماه را روزهاي بد و نحس مي دانند 18 تا 14در ايل كلهر مردم از 

 فروردين كه 18روز . خودداري مي كنند. . . عروسي و , امله مع, ايراني پايبند هستند در اين روزها از مسافرت 

. از نحس ترين روزهاي سال است مردمان قديمي تر به روي پيشاني گاو و گوسپند و اسب خمير نان مي مالند 

به حلقه هاي چادر خود كه بوسيله طناب به زمين وصل شده خمير . در گوشه هاي منازل خمير نان مي گذارند 

اين كار به اين جهت است كه خداوند روزي و بركت اين سال را بيشتر از سالهاي پيش كند و . ان ميكنند نان آويز

. خمير و نان خانواده هميشه به رسفره آنان باشد   

در تمام نقاط كردستان ايران و عراق و تركيه كه همگان ايراني هستند بويژه در قروه و روستاهاي اطراف آن 

پس گرد و .  كه فروهر هاي نياكانشان در روزهاي آخر سال به خانه هاي خود باز ميگردند مردمان باور دارند

براي شب . تا آنان از اين كار شاد شوند . غبار يك سال را از روي آنان مي گيرند و لوازم كهنه را بدور مي افكنند 

ستمالي پيچيده و به طرف سپس مرد خانه آن را در د. آخرين جمعه سال كردها نان هاي روغني مي پزند 

سپس همه نانها را در دستمالي . سپس همه مردمان شهر كه دور هم جمع شدند . گورستان نزديك خانه مي رود 

در آخر كار شروع به خاندن نيايش هايي براي . بزرگ ريخته و سپس دالكي شروع به تقسيم كردن آنها مي كند

. خداي شهر يا بزرگ آنان كارهاي سال آينده را تقسيم مي كند شادي روح نياكان خود مي كنند و در نهايت كد  
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در روستاي يواالر رضائيه اگر نوروز پنجشنبه باشد و جشن چهارشنبه سوري روز قبل از آن باشد مردمان حلوا 

 "پاي"كه به آن . سپس بين افراد تقسيم ميكنند . درست ميكنند و با مقداري نان به گورستانهاي مي روند 

.       ويند ميگ  

 فروردين دست از كار مي كشيده اند و همچون سيزده به در به كوه و دشت پناه مي 18در شهر خور مردم 

در اين روز مردم ايراني خور به خوش گذراني و تفريح در سبزه ها و جنگلهاي مي پردازند و به دامان . بردند 

از اقوام كهن كرد ايراني مي دانند و به دين جهت به عده اي بسياري از آنان خود را . طبيعت روي مي آورند 

. آداب و رسوم ايراني پايبند هستند   

در كرند كرمانشاهان رسم بر اين است كه در روزهاي نوروز ايرانيان بر اسبهاي سپيد خود سوار ميشوند و با 

يرند و چنان هلهله جوانان گرزي به دست ميگ. دوستان و همسران خود در دشت ها و مزارع گردش ميكنند 

شخصي كه بر اسب سوار است مير نوروزي ناميده مي . ميكنند كه گويي از نبرد با دشمنان ايران پيروز آمده اند 

. شود   

 اهل پيشرفت امروز از همه طرف – اهل دانش – اهل ادب –به راستي چه شده است كه ملتي فرهنگ دوست 

 خائنانه براي نابودي هويت ايراني و سرزمين هاي سترگ آن تبليغ مورد يورش بيگانگان قرار گرفته و اراده اي

: اينجا تنها اين سروده ناصر خسرو به حقيقت مي پيوندد . ميكند   

 
 گويند عقابي به در شهري برخواست
 و از بهر طمع پر به پرواز بياراست

 ناگه ز يكي گوشه از اين سخت كماني برخواست
تتيري ز قضايي بد بگشاد برو راس  
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 در بال عقاب آمد آن تير جگر دوز

 و از ابر مرو را به سوي خاك فروخواست

 ز تير نگهي كرد پر خويش را برو ديد

 گفتا : زكه ناليم ؟ كه از ماست كه بر ماست

 
 اي  سيستاني ها رستم پرور و – اي خوزستاني ها ميهن دوست –  اي كردهاي باستاني –پس تو اي آذري ها كهن  

 بد انديشي و بد – فساد –همگي دست در دست يكدگير نهيم و ايران را از منجالب دروغ . . . مبارز و اي گيالنيان 

كرداري و اشخاص تازي پرست و گمراه تجزيه طلب كه ريشه به تيشه فرهنگ اين مرز و بوم زده اند رهايي 

.بخشيم   

: بن مايه هاي اين نوشتار   

شهنامه فردوسي, ابوريحان بيروني آثار الباقيه , نوروزنامه خيام فيلسوف   

  آسانا–جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسب , متون پهولي 

كوروپديا, گزنفون , تربيت ايرانيان در زمان كورش بزرگ   

گنجينه اوستا, استاد هاشم رضي , آداب و رسوم ايرانيان   

تاريخ هرودوت, هرودوت , آداب و رسوم ايرانيان   

ركز مردم شناسي ايرانم, آئين هاي نوروزي   

استاد پورداوود, فرهنگ ايران باستان   

ارشام پارسي, گردآوري   

 پاينده باد سرزمين سترگ و كهن ايران زمين با همه مردمان آن


