
  

  

  

  

  

  مغان و مستشرقان

  

  تيمور قادري

  استاديار

  دانشگاه بوعلي سيناي همدان   عضو هيئت علمي

  

  

  مغان براساس متون كهن

نام  هگويد داريوش شاه، پس مردي مغ بود ب «:خوانيم  پنج ستوني بيستون ميةدر ستون اول از كتبي

 دروغ گفت، من برديا هستم پسر كوروش، او مردم را اينسان  ...گئوماتا، او قيام كرد، از پيشياه وادا

 از كمبوجيه به او روي آوردند، مردم پارس و ،)ند(برادر كمبوجيه، پس مردم همه نافرمان شد

شهرياري را او گرفت، از ماه گرمپده، نه روز تمام شده بود، . ها مردم ماد و مردم ديگر سرزمين

  .» ...دآنگاه شهرياري را گرفت، پس كمبوجيه به خويش مرگي مر

استرابون، در باب  ت، پلوتارخ ووهاي برجاي مانده از سه مورخ يوناني، هرود در گزارش  

آمده چنين ) ١٣٢كتاب اول، بند (ت ودر گزارش هرود. شود  مغ به تكرار وارد ميةدين ايراني، واژ

اي  سترهرا پخت، گ تكه كرد و گوشت آن پس از آنكه قرباني را تكه) دهنده فرد قرباني( او «:است

نهد، پس مرد مغي   گوشت قرباني را بر آن ميةگسترد و هم ويژه شبدر مي هترين گياهان ب از نرم

  .» ...كند ايستد، سرود خدايان بر آن زمزمه مي بركناري مي
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توانم از روي آگاهي   اين بود مطالبي كه مي... «:آورد مي ١٤٠در كتاب اول، بند چنين هم وي  

كه  گويند، چنان دارند و فاش نمي گو كنم، ديگر چيزها را چون رازها و اسرار ميدقيق از ايرانيان باز

شود،  را بدرند، دفن نمي  يك ايراني پيش از آنكه مرغان يا سگان آنة مردگان كه مردةدربار

 همين بند ة وي در ادام.» ...دانم كه مغان را اين رسم هست، چون آنها آشكارا چنين كنند مي

  :نويسد مي

و اما مغان، آنها با ديگر مردمان و نيز كاهنان مصري فرق بسيار دارند، كاهنان مصر بنا به . ..«

پرهيزند، ولي  خويشكاري ديني خود از كشتن هرگونه جانداري جز در موارد قرباني سخت مي

كشند و در كشتن خرفستران و مادها و خزندگان و پرندگان   جانوران جز سگ، خود ميةمغان هم

  .»جويند كوشند و از يكديگر پيشي مي سخت مي

كرده  م زندگي مي١٩م تا .ق ٦٢هاي   سالةگزارش ديگر از آن استرابون است، كه در فاصل  

 مغ كه سرپرستي آئين ... «:آورد  چنين مي١٣، بند ٣ -، كرده١٥ جغرافيا كتاب ةوي در رسال. است

 خود را گرفته، مراسم را ةگان هر يك بهركنند كند، شركت را برعهده دارد، قرباني را پاره پاره مي

  .»شود كنند و هيچ بخشي به ايزدان تخصيص داده نمي ترك مي

 مغان، كه آنها ة در كاپادوكيه، سرزميني كه طايف... «:آيد در بخش ديگري از همين رساله مي  

 را با كارد سر شمار است، حيوان قرباني خوانند، و نيز معابد ايزدان ايراني بي  مي»آذر موبدان«را 

در آنجا . كنند جان مي  هاون ماننده است، بية درختي كه به دستة كندةرا با ضرب برند، بلكه آن نمي

ها وجود دارد، بناهاي غريبي كه در ميانشان آدرياني قرار دارد كه از خاكستر  همچنين آتشكده

مغان روزها به . شود انباشته است و در آنجا مغان پاسدار آتشي هستند كه هرگز خاموش نمي

اي از  كه دسته پردازند، درحالي ميآتشكده آمده در برابر آتش نزديك به يك ساعت به زمزمه 

 پوشاند شان را مي هاي ند كه هر دو گونه و لبا دست گرفته و روپوش نمدين پوشيده هها را ب شاخه

سپرند، مغان مردگان را به  ها مردگان خود را پس از آنكه با موم پوشاندند، به خاك مي  پارس...

  .»نهند كه مرغان بدرند سپارند، بلكه آنها را در جايي مي خاك نمي

ماند پلوتارخ و ذكري كه او از  خره از ميان مورخان يا به اصطالح مستشرقان باستان ميباال  

كند و در شرح آئين  عنوان زردشت مغ ياد مي وي در گزارش خود از زردشت به. آورد مغان مي
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 و تئوپمپوس گويد كه به ياوري مغان براي ... «:آورد  زرواني است چنين ميان كه آئيني كامالًمغ

دهد و  كند و آن ديگري تن در مي ساالري و فرمانروايي مي سه هزار سال متوالي يكي از دو خدا

ازند، اما ت در سه هزار سال بعد آن دو با يكديگر به ستيزه و كارزار پرداخته و به قلمرو همديگر مي

آنگاه خدايي كه اينها . سايه بي نياز از خورشت و شوند و بي در فرجام اهريمن بشكند و مردم شاد

آرامد نه براي زماني دراز  را پرداخته و انجام داده است به آسايش پرداخته و براي يك زمان مي

نين است چ. كه مردي به خواب رود كه در خور يك خداست، بلكه اندكي دراز، چنان چنان

  .»هاي مغان اسطوره

 :دهد وي در توضيح بيشتر آئين زرواني كه به سخن او آئين مغان است چنين شرح مي  

 زيست، او يكي از اين دو بن را زردشت مغ كه گويند پنج هزار سال پيش از جنگ تروا مي«

ر چيز كه به هرمزد و ديگري را هريمن ناميد و نيز نشان داد كه هرمزد روشني را ماند بيش از ه

دريافت حواس درآيد و حال آنكه اهريمن به تاريكي و ناداني ماننده است و ميانجي آندو مهر 

(mithres) مردمان را ) زردشت(او . روست كه ايرانيان او را مهر ميانجي خوانند است و از اين

 دفع آسيب و ها براي هاي نذر و سپاس آورند و از بهرديگري فديه بياموخت كه از بهر يكي فديه

 و (Hades)هاون اهريمن  در (Omomi)  اومومينام هآنان به هنگام سائيدن گياهي ب. ناخوشي

خورشيد  جاي تاريك و بي اي آميخته به تاريكي را نيايش كنند و آنگاه آن را به خون گرگ كشته

  .»برند و به دور بپاشند

  

   مغان از ديدگاه مستشرقانةريش

 ةاما در مورد ريش. ها مربوط به مغان است ترين و نخستين گزارش يمها در واقع قد اين گزارش

 :دهد كوب چنين نظر مي عبدالحسين زرين آيد، شمار مي اين طايفه كه خود اساس اختالف به

 ماد دانسته است و نام هر شش طايفه را البته با ةت آنها را يكي از طوايف ششگانوهرود«

، استروخاتس (-Paritakinoi) پرتيه كينويي: (-Bousai)بوزايي : آورد هايي چنين مي تحريف

(Strawxates-)اريزانتويي ، (Arizantoi-)بوديويي ، (Boudioui-) و ماگويي (Magoi-) يا مغان« .  



 

  

159   مغان و مستشرقان

  

ذكر كرده است و در صحت اين ) ها(ت در رديف ماد ورا هم هرود) ماگويي(ها  نام مغ  

 بيستون داريوش هم ةها در كتيب البته طرز ذكر مغاند، و  دعوي بعضي محققان اظهار ترديد كرده

اما اين نكته را . اي است كه گويي از يك نژاد ديگر غير از ماد و پارس سخن در ميان است گونه به

اين طرز بيان وي فقط نشان . نفي انتساب آنها به طوايف ايراني گرفت ي برا توان قرينه هم نمي

رو  اند نه با خاندان پادشاهان ماد و از اين نتي پارس ارتباط داشته سلطةنه با خانواد ها دهد كه مغ مي

ها همچون يك  كرده است، مغ ها مطرح مي در امر سلطنت كه وجود گئوماتا غاصب آن را براي مغ

تواند  اند، نمي البته اين امر كه آنها حقي براي ادعاي سلطنت نداشته. اند رسيده نظر مي ه بيگانه بةطايف

اي كه آنها در  براي انكار انتساب آنها به ماد، يا طوايف ايراني باشد، و نقش عمدهدستاويزي 

ي باقي ا ند، در ايراني بودن آنها جاي شبهها اجراي مراسم ديني در بين طوايف ماد و پارس داشته

 اند، ظاهراً قدرت و امتيازي كه بعدها طوايف مغ در بين اقوام ماد و پارس داشته. گذارد نمي

 ةمعهذا در نواحي غربي كه زبان ديرين. اي از حيثيت آنها بوده است در بين ايرانيان شرقي نهنمو

خاطر برخورد با عناصر مربوط به اورارتو، آشور، بابل و عيالم، دستخوش   بهاوستايي تدريجاً

ظ هاي باستاني عهد ايرانه ويجه را همچنان حف  سرودهة مغان مادي زبان ديرينةدگرگوني شد، طبق

كردند و آنچه در نيايش خدايان و در طي اجراي مراسم ديني در عهد نياكان دوران ايرانه ويجه 

 اي شرقي هاي ايران غربي هم مثل آنچه در نزد سرودخوانان حرفه معمول بود در نزد اين مغ

  .رايج بود، باقي ماند Zaotar) -زوتر(

ندان روحاني خاص خود را براساس نظر خانم مري بويس، طوايف گوناگون ايراني خا  

دار   مادي عهدهة يكي از شش طايف(-Magoi)هاي مورخين باستان، مغان  اند، و طبق گزارش داشته

 در دانيم كه مغان بعداً اما مي. از قدمت اين سنت اطالع زيادي نداريم. اند اين خويشكاري بوده

كه البته (ن در اوستا خبري نيست هر چند كه از ذكر نامشا: اي ايفا كردند آئين زردشتي نقش عمده

  ماگوةو به احتمال قوي واژ) مولتون پيش از اين در اين باب سخن گفته و بدان خواهيم پرداخت

(maghu)  اوستايي و مگو(magu) مشترك ايراني براي ةيعني يك واژ. اند مادي از يك ريشه 

  .اند اعضاي اين طايفه كه اجراي مراسم ديني را برعهده داشته



 

  

 فلسفه، كالم و معارف اسالمي160

زروان يا معماي «عناوين  گري با زنر، كه سه اثر عمده در باب زردشتي .سي .آر  

 تحرير درآورده است، ةبه رشت» هاي مغان آموزه« و »گري طلوع و غروب زردشتي«، »گري زردشتي

آئين  ثير شديد اين طايفه برأ ايراني يا غير ايراني مغان پاي بفشرد، بر تة و ريشأآنكه بر منش بي

دست گرفتن زمام امور اين دين توسط جماعت مذكور سخن  هورزد و از ب صرار ميزردشتي ا

ويل و تفسير خودشان به آسياي أگري را با ت  زردشتي،راند، هر چند كه معتفد است، اين طايفه مي

منابع او در اين . بهره نبودند بيني بابلي نيز بي صغير و غرب بردند، در عين اينكه از نجوم و ستاره

هاي برجاي مانده از سه مورخ شهير  گزارش) از جمله ونديداد(اوستاي جديد  ي عالوه بربررس

ت اين طايفه را مادي و به وت، پلوتارخ و استرابون، است، و از آنجا كه هرودويوناني، يعني هرود

خ  مورةفراتر نگذارده و با سكوت خود در اين مورد، بر گفت را طبع آريايي دانسته، درنتيجه وي پا

آيد پذيرش  نظر مي هب «نويسد  مغان چنين مية طايفةنهد، وي دربار يد ميأييوناني مهر ت

 غربي امپراتوري پارسي، گسترش آن و دگرگوني و تحريفش، كه با پيام ةگري در نيم زردشتي

كه انحصار انجام مراسم ديني را در  ات دارد، كار مغان بوده باشد، كسانيفاصيل شخص پيامبر منا

خاطر  همغان در تاريخ ايران باستان ب. اند  غربي امپراتوري هخامنشي برعهده داشتهة و كل نيمپارس

 عدم دفن مردگان و قرار دادن آنها در معرض -١: اند رواج دو پديده هميشه بدنام و رسوا بوده

ت استناد ووي در مورد عدم دفن مردگان به هرود( ازدواج با محارم -٢الشخورها و پرندگان 

دانيم كه زردتشتيان تا  شده درنتيجه نمي از آنجا كه اجساد شاهان هخامنشي دفن مي). جويد يم

دانيم  اند و آنچه ما مي يافته شان با مغان چگونه از دست اجساد مردگان خالصي مي قبل از آشنايي

. رار گرفتندثير ايشان نيز قأ تحت تاين است كه زردتشتيان نه تنها با مغان آشنا شدند، بلكه عميقاً

ثيرات ايشان است، از أ اهورايي و اهريمني نيز از جمله تةالبته تقسيم مخلوقات جهان به دو دست

گري  هاي زردشتي توان آنها را مبدعان ثنويت خشكي دانست، كه خود از ويژگي اين قرار مي

  .اي تلويحي وارد شده است گونه خر است، ثنويتي كه در گاثاهاي زردشت بهأدوران مت

كه  كند، كساني  مستشرق شهير ايتاليايي، مغان را پيروان راستين زردشت معرفي مي،اما مسينا  

مسينا با مطرح ساختن اين ديدگاه تا حدي از موثق بودن . هاي او را منتقل ساختند وفادارانه آموزه

 مادي قلمداد ةت مغان را يكي از شش طايفواگر هرود. كاهد ت ميومنابع در دسترس هرود
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 - اجتماعيةدهند در اين طايفه يك طبق كند، مسينا و بسياري ديگر از محققان ترجيح مي مي

 بيش از يك طايفه عملكرد اند، مسلماً ايشان اگر هم يك طايفه بوده. موبدي موروثي را ببينند

نظرات مسينا از . كرد اند، بدين معني كه هيچ مراسم مذهبي بدون آنها مشروعيت پيدا نمي داشته

 اوستايي (magus) ة ماگوسواژ) تعبير وي  به(اول آنكه : مل استأهات چندي قابل تج

(mog(h)u)مل است كه اگر مغان أشود، اين امر از آن جهت قابل ت  تنها يك بار در اوستا وارد مي

كه (شود  بار وارد مي اند، پس چرا نام ايشان تنها يك بوده) خرأاوستاي مت(كنندگان نهايي  تدوين

ت ودوم آنكه هرود). كند  متفاوت تفسير و توجيه مياي كامالً گونه ته مولتون اين ايراد را بهالب

اينكه اوستا محصول  توان بر اند، اگر چنين باشد، ديگر نمي گويد مغان يكي از طوايف مادي مي

ي بعدي، ها طور گزارش ت و همينوهمه، از ديدگاه تاريخ هرود با اين. ست، پاي فشرد)ها(ماد

 أاند كه هيچ ذكري از منش  اجتماعي موبدي بودهةشود كه مغان در واقع يك طبق  روشن ميكامالً

طور سكاها، بلكه  ما نه تنها از پارس، پارت، بلخ، خوارزم، ماد، و همين. آيد ميان نمي شان به نژادي

. كنيم ان را دريافت ميهاي غير ايراني نيز نظير عربستان، اتيوپي و مصر اخباري از مغ از سرزمين

نمايد كه   متحمل ميدرنتيجه كامالً. ثير ايشان در سراسر آسياي صغير بسيار بارز و آشكار استأت

با اين استدالل و .  مجزا بوده باشدهمين نام كامالً  مادي بهة اجتماعي موبدي مغان از قبيلةطبق

 ةين او در منطقيحامالن راستين آ از اين دست، مسينا، مغان را پيروان واقعي زردشت و يداليل

  .كند  معرفي ميينالنهر لنهر تا بينء اشرق از ماورا

كرد، مغان را   ميساما جيمز هوپ مولتون كه در خود عشق آتشيني نسبت به پيامبر احسا  

كند كه نه به اقوام آريايي تعلق دارند و نه به نژاد سامي، و از  پيشه معرفي مي اي شرارت طايفه

بنا به استدالل وي، . نمايد انگيز مي هاي ايشان در نزد او بسيار مشمئزكننده و نفرت آموزهرو  اين

ها بودند، كه رهبري جمعيت و  از كاهنان يا شمن) غيرآريايي(  اي بومي مغان قبيله يا طايفه

اسي، در دستيابي به قدرت سي  كه بعد از ناكامي هاي غيرآريايي ماد را در دست داشتند، كساني توده

دست گرفتند تا  ههم در خالل شوش گئوماتا، طي دو يا سه نسل، تفوق و برتري ديني را ب آن

اي مقدس در  عنوان طايفه باب فعاليت ايشان به ترين سند در قديم. خود جبراني شود بر آن ناكامي

حتي  م يا. ق٥٩١المقدس در سال  عنوان ساكنان بيت كه از آنها به شود، جايي يافت مي) ٨ (»ازكيل«
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 در پيش روي »برسم«خر أاي از درختان يا به تعبير مت كه شاخه رود، كساني قبل از آن سخن مي

 ايشان در قرار دادن اجساد مردگان در ةشيو تشابهات مربوط به. ستايند گرفته و خورشيد را مي

ر ديگر طو در آفريقاي غربي و مركزي، و همين) آن دوران(هاي رايج  معرض پرندگان با شيوه

امري كه از  :گذارد شان را به معرض نمايش مي هاي بومي هاي ايشان، قرابت و پيوند آموزه

اي، زردشت را  كننده هيچ دليل قانع يايشان ب. بودن اين طايفه حكايت دارد  غيرآريايي و غيرسامي

ستند خود را توان نهادند كه مي نكاتي از نظام پيامبر انگشت مي خواندند، و بر مي) مگوس(يك مغ 

ين پارسي راه نيافت يگاه به آ هاي مغان كه هيچ هاي اصلي در آموزه ويژگي .با آنها مطابقت دهند

 -٥ ،بيني  طالع-٤ ، پيشگويي و تعبير خواب-٣ ، جادوگري-٢ ازدواج با محارم، -١: عبارتند از

دنبال ردپاي  همولتون براساس نكات مذكور ب. ها  نحوست كوه-٦  وآميز سيارات حركات شرارت

كه با اين  كند، كساني گردد، و آنها را مبدع و مسئول تدوين ونديداد معرفي مي مغان در اوستا مي

بوده    نامي(magus) مغ ةبه تعبير مولتون واژ. پسند دادند  پيامبر صورتي عامهةتغييرات به آموز

 ةسازي آوايي در حوزوي به كمك يك برابر. اند  اين طايفه نهادهراست كه فاتحان پارسي ب

يعني لقبي كه فاتحان پارسي بعد از درهم : كند  معني مي»برده«هاي هند و اروپايي اين واژه را  زبان

رو مغان سعي نمودند تا از ذكر نام خود در  از اين. شكستن شورش گئوماتا به اين طايفه دادند

اريم كه چون كمبوجيه از در ذهن د: گويد وي در ادامه مي. خر جلوگيري نمايندأاوستاي مت

دهد تا از دستيابي  شورش گئوماتاي مغان آگاه شد، حاضران خاصه هخامنشيان را سوگند مي

به تعبير وي و به : شوند، جلوگيري كنند  پيشتاز محسوب ميةها، كه در ميانشان مغان يك طايف ماد

 ةگفت به. سيار داشته استمحبوبيت ب هاي بومي هاي گئوماتا در ميان توده ت، آموزهواستناد هرود

ترين جشن پارسيان در سالگرد روزي بود كه داريوش گئوماتاي مغ را كشته و   بزرگ،مورخان

ها پرده   مغان با كلدانيةمولتون به تعبير خود از رابط. پارسيان توانستند مغان را از دم تيغ بگذرانند

ا ب) ايختويگو(ادشاه ماد آسيتاگس گويند كه پ نظر وي، منابع يوناني به ما مي به. دارد برمي

 مولتون مادها ةگفت به ).I.١٠٧هرود (پرداخته است  خوابگزاران مغ به مشورت و رايزني مي

 كه به لحاظ نژادي جداي از پارسيان آريايي، ندبود  اي از طوايف آريايي نبودند، بلكه مردمي شاخه

ان مادها انعكاس وسيعي پيدا كرد كه طغيان و قيام گئوماتا از آن جهت در مي. شدند شمرده مي
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البته از نظر دور نداريم كه . بود) شياننهخام(معني پيروزي بوميان بر يك قدرت هخامنشي  به

دست  هدال بر جشن سالگرد كشتار مغان ب  مولتون راةكشي، نظري اي با عنوان مغ هنينگ در مقاله

آن را  ”magu-zati“ واژه يعني كند و براساس صورت سغدي رد مي (-magophonic)پارسيان 

  .كنند كه در رسالت پيامبران برگزيده كارشكني مي كساني: كند چنين تفسير و معني مي

داند كه   معدود مستشرقاني مية جرگاز مورخ و مستشرق روسي خود را ،نوفودياك  

ن مورخ كه براساس ديدگاه اي. اند انديشند مغان خود از زردشتيان پر و پا قرص بوده همچنان مي

 -٥٨٤(دربار آسيتاگس   بينان و روحانيون رسمي  طالع،ت است، مغانوثر از هرودأ متيتاحد زياد

  .اند بوده) م.ق ٥٤٩

از )  شهرياري نيكةدارند= هوخشتره (و كياكسارس ) ايختويگو(اين ديدگاه آسيتاگس  بنابر  

 پيامبر يكسان ة هم با آموزلزاماًا(جمله پادشاهان مادي بودند كه صورتي از تعاليم زردشت را، كه 

ين مغان برايمان ينوف آنچه از آوزعم دياك هب. پذيرفتند) نمود نبوده و تا حدي نيز تحريف شده مي

هاي يسن هفتگانه  هات  يني كه در دربار هخامنشيان رواج داشت، يكي ازيشود، يعني آ گفته مي

(yasnahaptaghaiti)ردشت نگارش يافت، بخشي كه همچنان آورد كه بعد از ز خاطر مي ه را ب

ها را در زمان اردشير اول  چرا كه مغان، يشت: آورد خاطر نمي هها را ب  گاهاني دارد و يشتةلهج

ت و هرودةوي بخشي از نوشت. هخامنشي در قرن پنجم قبل از ميالد وارد تعاليم زردشت ساختند

البته به تفسير ( سازگاري نداشت  سركند كه براساس آن آستياگس با مادها را نقل مي) ١٢٣، ١(

رو وي با  ، و از اين)ها و نخبگان مادي بوده است نوف منظور از مادها در اينجا اريستوكراتودياك

اول آنكه مغان : دهد ييد اين گفته، دو دليل ارائه ميأنوف در توپردازد، دياك مغان به شور مي

ه خود از تعاليم زردشت بود، داشتند و از عنوان پيروان زردشت گرايش ضد اريستوكراسي، ك به

دوم آنكه پادشاه ماد در كنار مغان از يك نوع : اين جهت با آستياگس همراه و دمساز بودند

  .شد حمايت اجتماعي برخوردار مي

كند كه براساس آن، آستياگس  نقل مي) ١٠ و ١٢٨(ت وداستاني ديگر از هرود اين مورخ باز  

. رساند زند و تعدادي از ايشان را به قتل مي يداتي عليه مغان دست ميدر پايان كار خود به تمه

علت اين كار پادشاه ماد آن بود كه مغان در پايان كار آستياگس، با كوروش هخامنشي همداستان 
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دهند، كه اين خود خيانتي بزرگ از  شده و راه خروج او از كاخ پادشاه ماد را به وي نشان مي

  .شد ب ميجانب پادشاه ماد محسو

اي بودند كه تعاليم زردشت در ميان آنها قبل از  توان گفت كه مغان قبيله طور خالصه مي به  

آثروان . ديگران فائق گشته و رواج يافت، و پس از آن واجد سازمان ديني و دنيوي واحد گشت

(aθravan) ن خارج و جها.  مغان براي خويشتن پذيرفته بودندةاي بود كه كاهنان قبيل عنوان رسمي

اطالع بود و مردم پيرامون فقط با   بي كوچك اطالعي نداشت يا تقريباًةپيرامون از وجود آن قبيل

 يولي هر مغ(و كار داشتند، زيرا هر كاهني كه پيرو تعاليم زردشت بود، مغ بود  كاهنان آن قوم سر

  .اي شد مترادف با كاهن زردشتي بدين طريق مغ كلمه). كاهن نبود

زعم  هب. دهد  متفاوت ارائه ميشناس دانماركي نيز نظري كامالً سن، ايران يستينكرر آرتو  

ايشان، طوايف ماد و پارس پيش از مهاجرت به غرب و جنوب ايران، با آئين زردشت، آنهم از 

ين يف مادي و پارسي اين آيطريق مغان، آشنا شده بودند، اين مغان همه از شرق بودند، و طوا

 در ارتباط معنوي ميان مغرب و مشرق ظاهراً. ود به نواحي غرب و جنوب آوردند را با خ آنبعداً

تشكيل اين شاهنشاهي ايراني باعث ارتباط تجاري ايرانيان .  شاهنشاهي ماد تجديد شده بودةدور

 ء  سلطنت كوروش كشورهاي شرقي جزةاز دور. غربي با خويشاوندان شرقي آنان گرديد

ب با تمدن بهتر خويش توجه مشرق را جلب كرد و در همان حال شاهنشاهي پارس درآمد و مغر

سرزمين ماد از همين هنگام مركز مذهبي . مذهب مشرق باعث ظهور مذهب زردشتي ماد گرديد

عنوان روحانيان مزديسنا  ه يونانيان بةنحوي كه مغان در ديد گيرد به شاهنشاهي ايران قرار مي

كنند و  ها قيام مي  يشتة لهجةحفظ و توسعه عصب بشوند و روحانيان مادي با ت شناخته مي

اين قيام و توطئه را : گويد وي مي در باب قيام گئوماتا. سرايند هاي جديدي به اين لهجه مي يشت

داريوش . نبايد تنها براي تجديد حكومت مادي دانست بلكه با منظور ديني نيز همراه بوده است

الظاهر  چون پارسيان علي. آباد خواهيم كردرا  است  گئوماتا ويران كردهكهگويد معابدي  مي

توان تصور كرد كه در آئين اوستايي كه مغان آن را  معبدي غير از آتشكده نداشتند و نيز چون مي

، ندها احترام داشت دادند، آتشكده جاي عبادت بود و در مزديسناي شرق و غرب آتشكده نشر مي

 حدس زدتوان   آتشكده بوده، ويران كرده است، بلكه ميتوان گفت كه گئوماتا معابدي را كه نمي
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كه اين معابد ويران شده متعلق به دارندگان اديان ديگري مانند بابليان و عيالميان و جز آنان بوده 

است كه همواره از حمايت پادشاهان پارس برخوردار بوده و حتي پادشاهان پارس نسبت بدانان 

ايت و احترام با تعصب ايرانيان شرقي در اعتقاد به مزديسنا، كه كردند، و اين حم اداي احترام مي

  . مغان مادي مبلغ آن بودند، سازگار نبود

شناسي،  اي از سايه روشن قرار دارد، هر چند كه ايران  مغان، همچنان در هالهأهمه، منش با اين  

 از دستور كار ويحاًكوش، اين مبحث را، اگر نه آشكارا اما تل شناسان سخت با گذشتن عصر ايران
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