اسناد و مدارکی که اثبات می کند مردم بومی خوزستان هیچگاه عرب نبوده اند

سندی که اثبات می کند هویت خوزستان هیچگاه عربی نبوده وگرنه یک جعرافی دان مسلمان عرب،به
هیچ عنوان زبان عربی را زبان شیطان نمی خواند .منظور اینه که اگر زبان خوزستان زبان عربی
بود یک مسلمان عرب نمی گفت زبان مردم خوزستان زبان شیطان است .پس نتیجه اینکه زبان مردم
خوزستان در قرن  ۴هجری عربی نبوده است
"مقدسی" جغرافی دان عرب قرن چهارم هجری :زبان مردم خوزستان،زبان شیطان است!
جنبش شعوبیه:
چرایی برپایی چنین جنبشی به رفتار عرب با ایرانیان و نژادهای ناعرب باز میگردد .جاحظ ،نویسنده
عرب ،آورده است« :به عبید کالبی که مردی فقیر بود گفتم :میل داری هجین باشی (هجین=کسی که
پدرش عرب و مادرش از نژاد دیگر باشد) و در مقابل هزار جریب از آن تو باشد؟ عبید گفت :هرگز
زیر بار این پستی نمیروم! گفتم امیرالمؤمنین هجین و کنیز زاده بود .گفت :خدا رسوا کند کسی را
اطاعت این خلیفه کند».
اعراب با عجمیان حتی بعد از گرویدن به اسالم به عنوان انسانهای درجه دوم برخورد میکردند.
حتی در بصره مسجد موالی که تازه مسلمانان بودند از دیگران جدا بود .امویها با استناد به احادیث
مجعول زبان مردم عجم را تحقیر میکردند .مقدسی در احسن التقاسیم با نژادپرستی تمام یکی از این
احادیث را بدین مضمون نقل نمودهاست« :مبغوضترین زبانها در نزد خدا زبان فارسی است ،و زبان
خوزستان زبان شیطان است و زبان اهل جهنم زبان بخارایی و زبان اهل جنت زبان عربی است».
تعصب امویها به حدی بود که قتیبه بن مسلم والی خراسان ،علیه کسانی که خط خوارزمی مینوشتند

و سنت علمی سرزمین خود را میشناختند با شدت عمل برخورد میکرد .در این میان عجمیان نیز
بیکار ننشستند و به جعل احادیث و نقل روایات در برتری ذاتی عجم بر عرب پرداختند که آهسته
آهسته این مناقشات رنگ علمی به خود گرفت .در طی این مدت یک طبقه دانشمند از عجم با زبان
عربی آشنایی کامل پیدا نمودند و دین و فرهنگ اسالمی را فرا گرفتند که منازعات بین عرب و عجم
بدین ترتیب در سطحی علمی جریان پیدا کرد و علما و دانشمندانی که مخالف امویها بودند موضعی
جدی اتخاذ نمودند .مباحثات و منازعات از صورت تفاخر رنگ جدی به خود گرفت و مخصوصا ً
دانشمندان عجم را بر آن داشت که به جستجوی مفاخر و تاریخ کهن بپردازند .شعرا و خطبای عجم که
به زبان عربی مسلط بودند وارد معرکه شدند و در این میان حتی شعرای عرب نیز زبان به ستایش
مفاخر و نژاد عجم زبان گشودند" .جاحظ" کار را به جایی رسانید که هموطنان خود را «طبقه بی
دانش» میخواند .المتوکلی یکی از شاعران عرب شعر معروفی در ستایش ایرانیان دارد که یک بیت
آن چنین است انا ابن المکارم من النسل جم  -و حائز ارث ملوک العجم  -من فرزند نیکیهاو بزرگیها
هستم از ریشه جم —در بردارنده میراث پادشاهان عجم (ایران) مورخان نیز برای احیای تاریخ و
سنتهای باستانی کوشیدند کسانی چون حمزه بن الحسن اصفهانی و دینوری کتب خود را تحت تأثیر
روح میهن پرستی تألیف نمودند و قسمت زیادی از آثار خود را به تاریخ گذشته عجم اختصاص دادند.
ابن مقفع آشکارا از دین مانی حمایت مینمود .دفاع مقفع از دین مانی دلیل مذهبی نداشت بلکه ناشی
از حس ملی وی بود .مجموع این تحوالت منجر به بر پایی جنبش «شعوبیه» گردید که شاخص جنبش
قومی عجم از نظر اعراب شمرده میشد .عربها در نوشتههای این گروه مورد حمله و تحقیر قرار
میگرفتند .احیای مجدد روح ملی که از اهداف شعوبیه بود در نبرد قلمی منحصر نماند بلکه
جنبشهای سیاسی و حتی قیامهای نظامی به وجود آمد که اندیشهٔ تشکیل مجدد دولتهای ساسانی و
هخامنشی را در سر میپروراندند.
_________________________________________________________________
_______________
سندی دیگر از خو ِد اعراب که باز هم هویت ایرانی استان خوزستان و شهر اهواز را در حدود ۱۳
قرن پیش اثبات می کند :
نظریات "جاحظ" اهل شهر بصره؛متولد سال ۱۶۰ه .ق،عرب و ادیب معتزلی،خوش سخن،خوش
نویس،معاشر با مترجمین فارسی و سریانی و نویسنده بسیاری از تا ٔلیف های سده سوم ق ،در مورد
مردم اهواز و دیگر مردم ایران:
جاحظ در توصیف فن سخنوری میگوید« :ایرانیان سخندانترین مردم (اخطب الناس) هستند و از میان
ایرانیان ،پارسیان (اهل فارس) خطیبترین مردم ایراناند و شیرینزبانتر و خوشاداتر و بامحبتتر و
روند و در لغت پارسی دری از همه فصیحتر ایشانند .چنانچه مردم قصبهٔ
در دوستی پایدارتر مردم َم َ
اهواز در لغت پهلوی(دوبیتی های سروده شده به گویش های کهن ایران در نواحی که زبانشان پهلوی
بوده است) فصیحترین ایرانیاناند" .جاحظ" با وجودی که ضد شعوبیه(جنبش ملی گرایی ایرانیان بر
ضد اعراب مسلمان مهاجر و مهاجم به ایران) بوده از بالغت ایرانی و الفاظ زیبا و پرمایگی معنای
در زبان فارسی سخن گفته و توصیه کرده است که اگر کسی بخواهد ،در فن سخنوری به درج ٔه عالی
برسد باید کتاب «کاروند» پارسیان را بخواند.
منبع:

علوی مقدم ،سید محمد :جاحظ و بالغت .در :مجله «کیهان اندیشه» فروردین و اردیبهشت - ۱۳۶۷
شماره ( .۱۷از صفحه  ۱۱۲تا .)۱۱۹
_________________________________________________________________
_________
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید فایل  PDFتاریخچه اسکان اعراب در خوزستان را از لینک
زیر دانلود کنید

دانلود تاریخچه اسکان اعراب در خوزستان نوشته امیر حسین خنجی
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پیشگویی های زرتشت از آینده ایران

پیشگویی شگفت انگیزجاماسب ازاوضاع گرفتارایران درآینده ( برگزیده های از یشت ها ):

گشتاسب شاه پرسید  :این دین ( زرتشتی ) چند سال برقرار خواهد بود و پس از آن چه هنگام و چه
زمانه ای است ؟
" )  1جاماسب بیتخش " پاسخ داد  :که این دین هزار سال روا باشد پس از آن مردمانی که هم پیمان
شکن هستند با یکدیگر رشک و دروغ کنند و سبب شود که ایرانشهر ( مملکت ایران زمین ) به دست
تازیان سپارده شود و تازیان هر روز نیرومندتر شوند و شهر شهر را تسخیر کنند  ( .همانطور که
سپاه تازی به ایران حمله کرد و شهرهای ایران را یکی پس از دیگری تصرف کرد و ایرانیان را
وادار به پذیرفتن اسالم یا دادن خراج کردند)
) 2مردم ایران زمین به نابکاری  -فساد  -رذیلت و دروغ گرویده و از روش کردار نیکو آزرده
میوشند و کناره گرفته.
) 3آمار گنجهای ایرانشهر رو به گسترش می رود و زرین و سیمین ها برای فرمانروایان انبار می
شود.
)  4سپس همه اینها ناپدید شود و بسیار گنجهای پادشاهان ایران به دست دشمنان رسد و مرگ بی
زمانه و نابهنگام گسترش یابد ( .همانطور که کاخهای مدائن توسط سپاهیان اسالم غارت شد و گنجها
و زمردهای چندین دهه پادشاهی ایران و فرشها ابریشم ساسانیان توسط تازیان تکه تکه و غارت شد .
)
) 5همه ایرانشهر به دست دشمنان تازی افتد و انیران ( ضد ایرانیان ) در ایران فراوان شوند به
طوری که ایرانی از انیرانی مشخص نشود.
) 6در آن زمان " توانگران بد اندیش" بر درویشان پیشی میگیرند و آزادگان و بزرگان ایرانهشر در
رنج و سختی زندگی خواهند کرد.
)  7به جایی خواهد رسید که فرزندی را که زایند بفروشند و پسر مادر را زند و برادر بر برادر رحم
نکند و برای کسب خواسته های خود از یکدیگر درگیر شوند  ( .به وضوح در ایران دیده شده که عده
ای فرزندان خودشان را برای گرفتن مقداری پول حراج میکنند به طوری که روزنامه ایران چند ماه
پیش خبر داد زنی جنین خود را در شکم اش به مبلغ  1.5میلیون تومان فروخت و آن پول را برای
دادن پول پیش خانه پرداخت کرد) !!!
) 8مردان زن صفت که ناپدید بودند در ایرانشهر هویدا میشوند و دروغ گسترده میشود  .همانطور که
فردوسی بزرگ در این باره فرموده است ( بعد از فتح ایران بدست اسالمیان تازی ایران اینگونه

خواهد شد):
چو با تخت منبر برابر شود********* همه نام "بوبکر" و "ع ٌمر" شود
تبه گردد این رنجهای دراز **********شود ناسزا شاه گردن فراز
نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر********* ز اختر همه تازیان راست بهر
برنجد یکی دیگری برخورد******** به داد و به بخشش کسی ننگرد
ز پیمان بگردند و از راستی********* گرامی شود کژی و کاستی
پیاده شود مردم جنگجوی********** سوار آنکه الف آرد و گفتگوی
رباید همی این از آن آن******** زین ز نفرین ندانند باز آفرین
نهانی بتر زآشکارا شود********* دل شاهشان سنگ خارا شود
بداندیش گردد پدر بر پسر******** پسر بر پدر همچنین چاره گر
شود بنده ی بی هنر شهریار******** نژاد و بزرگی نیاید به کار
به گیتی نماند کسی را وفا ********روان و زبانها شود پر جفا
ازایران واز ترک و از تازیان *********نژادی پدید آید اندر میان
نه دهقان نه ترک و نه تازی *********بود سخن ها به کردار بازی
همه گنجها زیر دامن نهند *********بمیرند و کوشش به دشمن دهند
( ) 9اتمسفر و هوای ) ایرانشهر رو به آشفتگی و سرمای سخت و گرمای سخت می رود و نباتات کم
شود.
) 10از آن پس زمین لرزه ( بوم گزندک ) در آنجا زیاد پدیدار شود و ویرانی ها به بار آورد  .باران
بی موقع و بی سود باریدن میکند.
)  11سوار پیدا میشود و پیداه سوار میشود و دوران به دست نا اهالن و نابخردان گذرد  ( .دقیقا همان
صحبتی که فردوسی بزرگ درباره ایران پیش بینی کرده بود و می بینیم که به واقعیت پیوسته و
کسانی سردمدار ایران شدند که کارشان چیز دیگری بوده است ) فردوسی:

پیاده شود مردم جنگجوی******** سوار آنکه الف آرد و گفتگوی
) 12مردان روی به دلقکی و لوده گری و ریاکاری روی خواهند آورد و مردان جنگجو کم شود و
نابکاری گسترش یابد و قلب ها از سنگ شود و سرداران نابکار و ناالیق روی کار خواهند رفت.
) 13پادشاهی و حکمرانی ایران بدست کسانی خواهد افتاد که انیران اند و در ظاهر بسیار دین مدار
و آئیین و مسلک دار هستند.
) 14آن تازیان با ارامیان و ترکان مخلوط شوند و کشور بلبشو و نژادها عجیب و پلید شود.
و. . .
سپس گفتگوی زرتشت با اورمزد است که آینده ایران را پرسش میکند ( از بهمن یشت ):

) 1در آن پست ترین هنگام  100گونه و  1000گونه و  10000گونه دیوان ژولیده موی از تخمه
خشم از راه برسند.
) 2آن بد تخمان از خطه خراسان به ایرانشهر بریزند و با پرچمی با موهای ژولیده و ظاهری نا
آراسته از راه میرسند که همگی مزدور می باشند.
)  3سپس شهرها و دهها به ترتیب ویران میشوند و آنان که من اورمزد آفریدم همگی در نابودی قرار
میگرند

)  4آنان فریب کار بوده و آنچه که میگویند نمی کنند  .و بدترین مرام و مسلک را دارند  .چون از
دروغ وارد میشوند  .آنان به گفته های خود عمل نمیکنند و در سخن خود استوار نیستند.
) 5گفتار مردان حق به آنان ناراست آید و گفتار راست آنان شک برانگیز خواهد شد  .در عوض
گفتار نابخردان  -فتوی دهندگان ناحق و فریب کاران برای آنان راست آید.
) 6در ان زمان سوگند های دروغین زیاد خورند و به زور به چیزی گواهی میدهند و به اورمزد
ناسزا گویند.
) 7از گناهانی که مردم کنند از هر  5گناه  3گناه را پیشوایان دینی کنند و آنان کسانی هستند که با
نیاکان دشمن هستند و عبادتی که خود گویند انجام ندهند و از دوزخ بیمی ندارند.

) 8آب رودخانه ها کاسته شود و خشکسالی رواج یابد.
) 9پادشاهی و فرمانروایی ایرانشهر به دست انیران افتد و همچون سغدیان و ترکان و کابلیان و
تازیان باشند  .ایشان چنان فرمانروایی بدی کنند که که مرد پرهیزگار و فرد بد کنش -کشتن هردو در
نزد آنان یکی باشد.
و. . .
زراتشت نامه هم که در سال  1278میالدی (  727سال پیش ) توسط بهرام بن پژدو نوشته شد
پیشگویی ها یش را از اینده وخیم ایران به صورت شعر در آورده:

به ایران بباشد سه جنگ تمام ****** بسی کشته گردند مردان نام
همه پارس و شیراز پرغم شود ******به جای طرب رنج و ماتم شود
بود حکمرانی آن دیو کین ****** که دین بهی را زند بر زمین
نیابی در آن مردمان یک هنر ******* مگر کینه و فتنه و شور و شر
و. . .
متاسفانه می بینیم که پیشگویی ها یکی پس از دیگری به حقیقت می پیوندند
—--------------------------------------------------------------------------------------بن مایه :فلسفه زرتشت  :اثر دکتر فرهنگ مهر – انتشارات جامی  1374تهران  -زرتشت پیامبر
ایرانی – دینی نو از دین کهن  :دکتر فرهنگ مهر  -دکتر علی اکبر جعفری
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نخستین پزشک زرتشتی

در اوستا آمده است که اولین طبیب تریته ) (Thritaپدر گرشاسب پهلوان بوده ،این مرد کسی است که
برحسب عقیده زرتشتیان مرض و مرگ و زخم نیزه و تب سوزان را از تنها برطرف مینموده است.
طبیب بزرگ که در طب زرتشت به نام تراتونا ) ( Thraetaonaاست کسی است که در حقیقت
مخترع علم طب و کشنده روح خبیث است که انگره مینو باشد ،بعالوه دهنده هوم و سازنده تریاق نیز
میباشد.
در وندیداد باب بیستم در فقره اول و دوم آمده است“ :زرتشت از اهورامزدا سوال کرد کیست در میان
دانایان و پرهیزگاران و توانگران و پیشوایان که تندرستی دهنده و باطل کننده جادو و زورآور که
بیماری و مرگ و زخم نیزه پران و گرمای تب را از تن مردم قطع کرد؟” اهورا مزدا در پاسخ فرمود
“ ای سپیتمان زرتشت ،تریته در میان مردم و پرهیزگاران و پیشوایان اولین فردی است که تندرستی
دهنده و باطل کننده جادو و زورآور که بیماری را و مرگ و زخم پران و گرمای تب را از تن
مردمان دور نماید”.
در فقره سوم آمده است که :تریته طبیب برای درمان تجسس کرد و از فلزات درمان برای مقابله با
درد و مرگ بی هنگام و سوختن و تب و سردرد و تب لرزه و مرض آژانه و بیماری اژهوه و
بیماری پلید و مارگزیدن و بیماری دورکه و بیماری ساری و نظر بد و گندیدگی و کثافت که اهریمن
در تن مردم آورد ،بدست آورد (شرح این بیماریها در فصل مربوط خواهد آمد) .بعالوه در کتب مقدس
زرتشتیان آمده است که “اهورامزدا کاردی مرصع به تریته عنایت کرد تا با آن عمل جراحی انجام
دهد” .از آن گذشته تریته از خواص گیاهان دارویی و عصاره و فشرده آنها اطالع داشته است.
به هر حال معروف چنین است اول فردی ک ه بدرمان و تداوی بیماران پرداخته تریته است که

آریانها مخصوصا هندیها او را خوب میشناختند و دستورهایش را در کشور آریان پیروی مینمودند.
در فروردین یشت فقره  ۱۳۱آمده است که” فروهر پاک دین فریدون از خاندان آبتین را میستاییم از
برای ایستادگی بر ضد گری و تب سرد” .اما کلمه ترتیا که هندیان از آن یاد مینمایند و در اوستا به نام
تریته آمده ،بنظر میرسد همان فریدون است .مقصود آن است که ایران باستان همانند جمیع ملل و
کشورها یک پدر یا رب النوع طب یا بهتر بگوییم ،نماینده درمان بخش و بهبود داشتند و همانطور که
اسقلبیوس در یونان و ایمهوتپ در مصر بوده در ایران نام فریدون میباشد .غیر از تریته نام دو تن در
تاریخ پزشکی ایران باستان (دوران اول آریاییها) پس از تریته دیده میشود یکی”یما ” Yemaو دیگری
“تراتا اونا  ” Thraetaonaسابق الذکر اولی توانسته است که بیماران مبتال به امراض پوستی و
است خوانی و دندانی را از افراد سالم مجزا دارد و دومی چنانکه گفته شده ستاره شناس و سازنده هوم و
تریاق نیز میباشد (از یادداشتهای مرحوم پورداود و رساله آقای دکترسهراب خدابخشی).
در اینجا یک خبر از شاهنامه را درج مینماییم و آن میرساند که پیدایش دانش و هنر پزشکی را از
جمشید دانسته و او را چنانکه در ذیل خدماتش در اوستا آمده است ،ضمن کارهای بزرگ جمشید
فرموده است:
دگر بویهای خوش آورد باز
که دارند مردم به بویش نیاز
چو بان و چو کافور و چون مشک ناب
چو عود و چو عنبر چو روشن گالب
پزشکی و درمان هر دردمند
در تندرستی و راه گزند
همان رازها کرد نیز آشکار
جهان را نیامد چنو خواستار
منبع :جلد اول  :تاریخ پزشکی ایران قبل از اسالم ،تالیفدکتر محمود نجم آبادی،
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شهر گور  ،یکی از شگفت انگیز ترین شهر های ایران باستان

اردشیرخوره (به معنی فر اردشیر) یکی از شگفت انگیزترین محوطه های باستانی
شهر گور یا
ّ
ایران میباشد .به نخستین شهر دایره ای شکل ایران شهرت دارد که در نزدیکی فیروزآباد فارس واقع
شده است  .این شهر در سراسر دوران ساسانی جایگاه ممتاز خود را نگه داشت و کرسینشین کوره
اردشیر ،و دارای قلعه دیدبانی موسوم به قلعه دختر بود که هنوز هم آثار آن به جا مانده است .
وره یکی از پنج کوره بخش فارس قدیم بوده است .در دوره ساسانی و اوایل اسالم این
کور ٔه اَردِشیر ُخ ّ
کوره ازشیراز تا خلیج فارس و جزایر خارک و قشم ،از شرق تا دارابگرد و از غرب تا بیشاپورو
کازرون را در بر می گرفت .مناطق گور ،خفر ،میمند ،سیراف و جزایر کیش و هندورابی در
محدوده آن بود و پس از استخر بزرگترین کوره فارس به شمار می آمد.

کشف نقش چهارشاهزاده ساسانی روی بقایای کاخی از دوره اردشیر بابکان به همراه کف منقوش
رنگی از این دوره بخشی از این شگفتی ها است که با گذشت بیش از  ۲۰۰۰سال همچنان رنگ های
به کار رفته در آن تندرست مانده است .این شهر مملو از نقاشی ها و تصاویر باستانی از آن دوره
ساسانی است.قطر  ۲کیلومتر و دور تا دور آن را حصاری خشتی با خندقی به عرض  ۵۰متر
محصور کرده است چهار دروازه به نامهای دروازه هرمز در شمال ،دروازه اردشیر در جنوب،
دروازه مهر(میترا) درشرق ،دروازه بهرام در غرب ،ورودی های این شهر را تشکیل می دهند

در بخش مرکزی شهر به شعاع  ۴۵۰مترکه به وسیله حصاری از سایر بخش های شهر مجزا می
شده بناهای حکومتی ومحل اقامت درباریان بوده است.در زمان ساسانیان به دلیل داشتن بزرگترین
کتابخانه مشرق زمین و وجود کتب گرانبها و کمیاب به دارالعلم مشهور بود .به گفته مورخین غربی
در زمان امپراطوری پیزانس نقشه معماری  ۴۰۰شهر اروپا از آن برگرفته شده است.
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هوشتانه کیمیاگر و فیلسوف ایرانی در زمان هخامنشیان

اوستانه اولین کیمیاگر باستان/هوشتانه یا اوست َن ،یک کیمیاگر و فیلسوف ایرانی در زمان هخامنشیان
بود.

او در جریان لشکرکشی خشایارشا به یونان او را همراهی کرد و در آنجا به آموزش کیمیاگری و
جادوگری پرداخت و چنان مورد استقبال قرار گرفت که بنا به گفتهٔ پلینی ،بسیاری از فیلسوفان یونان
همچون فیثاغورث ،امپدکلس ،دموکریت ،و افالطون برای مطالعهٔ آن به خارج سفر کردند ،و سپس
برای آموزش آن بازگشتند وی همچنین در یونان ،آموزگاری دموکریت (مبتکر نظریهٔ اتم) را بر عهده
داشت.
از وی به عنوان نخستین نویسنده در جادوگری یاد میشود و همواره به عنوان یکی از اصلیترین
مراجع کیمیاگری مطرح بودهاست و آثار بسیاری به او نسبت داده میشدهاست .مردم باستان کاوش
سنگ جادو (سنگی که دارند ٔه آن میتوانست با بهرهوری از آن فلزات را به زر تبدیل کند و با
دستیابی به انوشگی عمری دراز داشته باشد) را از او میدانستند .با این حال به دلیل ضعف و عدم
هماهنگی منابع بهجامانده دربار ٔه شخصیتی با این نام ،برخی مراجع وی را شخصیتی افسانهای
دانسته اند و یا به وجود چندین فرد گوناگون با این نام اعتقاد دارند ...پلینی در کتاب تاریخ طبیعی
اینگونه مینویسد:
«بر پای ٔه نتایج پژوهش من ،نخستین کسی که در این موضوع نوشت و آثارش تا به امروز به جا
مانده ،اوستن است.آنگونه که اوستن آموزش دادهاست ،انواع مختلفی از جادو وجود دارد :جادوهایی
که آب ،ارواح ،هوا ،ستارهها ،چراغها ،حوضها ،تیشهها ،و یا بسیاری از دیگر روشها را برای
غیبگویی به کار میگیرد ،و بعالوه صحبت با ارواح و درگذشتگان.
تاریخ طبیعی.گایوس پلینیوس.
تاریخ پنهان تمدن غرب.دیوید لیوینگستون.
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رونمایی از کتیبه کشف شده خشایارشا بزرگ در آذربایجان

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در آیین رونمایی از این کتیبه
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد :این کتیبه در تحقیقات ماموران انتظامی و در جریان

دستگیری سارقان موزه آذربایجان کشف و به مسووالن میراث فرهنگی تحویل شده است.
تراب محمدی با اشاره به ارزش تاریخی این اثر یادآوری کرد :در نوشته های این کتیبه که به زبان
پارسی باستان نگاشته شده است ،بیشتر به موضوعات اجتماعی اشاره شده است .وی ادامه داد :در
ترجمه این اثر شادی مردم و موضوع گردشگری در دوران هخامنشیان مورد توجه ویژه ای قرار
داشته که حاکی از تمدن بزرگ ایرانیان دارد .وی با کم نظیر خواندن این کتیبه یادآور شد :این کتیبه با
پرداختن به مسائل اجتماعی و حقوق بشر ،از حیث اهمیت پس از منشور حقوق بشر کوروش بزرگ
در جایگاهی واال قرار می گیرد که میتواند پیامآور صلح و نوعدوستی ایرانیان از هزاران سال پیش
به جهانیان باشد.
محمدی ،قدمت این کتیبه هخامنشی را مربوط به دوره پادشاهی خشایارشا خواند که در  17سطر
نوشته شده است .محمدی تصریح کرد :این کتیبه به نوعی دومین منشور حقوق بشر ایرانیان در
هزارههای پیشین است که میتواند حقانیت ادعای ایران در نوعدوستی ،صلح و شادی برای همگان را
اثبات کند.
متن این کتیبه هخامنشی که در  17سطر نوشته شده به شرح زیر است:
{ -1خدای بزرگ است} اهورامزدا که بزرگترین
 -2خدایان {است} که این بوم را آفرید
 -3که آن آسمان را آفرید که مردم را
 -5، -4آفرید ،که شادی را برای مردم آفرید
 -6،-5که خشایارشا را شاه کرد
- 7 ،6یک شاه از بسیاری- 8،7یک فرمانروا از بسیاری- 9،8گوید خشایارشا شاه- 10،9هنگامی که شادی مردم سرزمین من را ببینی- 11،10بر تو آشکار خواهد شد -12،-11که من آنان را خوشنود کردم
 -12پیش از من داریوش
 -13شاه که پدر من بود او به خواست
14-اهورامزدا مردم بسیاری را

 -15خشنود کرد اهورامزدا
 ..... -16با {دیگر} خدایان شهریاری مرا
17-و آنچه را کردم

بخش نخست این کتیبه در دیگر کتیبه های هخامنشی ،از جمله در کتیبه های داریوش بزرگ هم دیده
می شود؛ نکته ای که از این بخش می توان دریافت کرد این است که «شاه شاهان» نام خود را پس
از نام خدای بزرگ و مردم می آورد .در این سند نویافته توجه ویژه به مردم آشکار تر می شود چرا
که شادی مردم و خشنودی آنها ،بسیار با اهمیت ترسیم شده است ،به طوری که موضوع اصلی این
کتیبه شادی و خشنودی مردمان است .اسناد و الواح زیادی از دوران هخامنشی بدست آمده است که
نشان می دهد کارگران و کارمندان از شرایط خوبی برخوردار بودند و برای کارهایشان به تناسب
زحماتشان مزد می گرفتند

