
 

  دکتر ژاله آموزگار/دشت بر یونان قدیمتاثیر آیین زر 

تْاًؽت  ی آى زّضاى ًوی تْلس ایي آییي زض هوالک اططاِف ُوؽایَ .زض ؼطظهیي ایطاِى تعضگ ّ زض ـطایظ ذاق هحلی تَ ّخْز آهس( ۱)آئیي ظضزـت زض حسّز لطى ـفن لثل اظ هیالز 

 .ُای فطاّاًی زاـت تْخَ تَ ایطاى ّ تَ هصُثی کَ ظضزـت ػطضَ کطزٍ تْز، اًگیعٍتأثیط تاـس ّ تَ ذصْق یًْاى، تطای  تی

چَ زض آثاض ًرؽتیي آًاى اظ ایطاًیاى تطؼین ـسٍ اؼت، تا صْضت ّالؼی ّ شاتی آًاى چٌساى  زاًؽتٌس ّ آى یًْاًیاى زض آى زّضٍ ظتاى پاضؼی ّ ـایس ُیچ ظتاى زیگطی خع ظتاى ذْز ضا ًوی

 .زُس ّفك ًوی

ّطٌاى ذْز ضا تا خعئیات  تْاًین ًرؽتیي هْضخ تعضگی تساًین کَ ُن تطز ؼرٌی تَ هیاى ًیاّضم، زض حمیمت ُطّزّت ضا هی اگط اظ خعٍّ کْچکی کَ پیؿ اظ ُطّزّت اظ ظضزـت ًام هی

کٌس الثتَ خاهغ ًیؽت، ّلی  چَ ػطضَ هی اًس ّ آى ای صغیط ططف صحثت اّ تْزٍتط اظ پاضؼیاًی اؼت کَ زض تاتل ّ آؼی کَ اطالػات اّ تیؿ تا ایي .کٌس تطی تا تؼالین ظضزـت آـٌا هی تیؿ

 .لاتل تْخَ ّ همطّى تَ حمیمت اؼت

. تایٌسؼ پاضؼیاى ًَ هؼثس ّ ًَ هحطاب زاضًس ّ ًَ ذسایاًی چْى ذسایاى ها، آًاى زض خاُای تلٌس، آؼواى ضا زض هدوْع هی: گصاضز ُطّزّت تط اذتالف هیاى ػازات زّ هلت اًگفت هی

تٌِایی تَ  یک گٌاٍ ّ اـتثاٍ تَ. ـاى هٌطمی ّ هؽتسل اؼت اظ ًظط تؼالین ّ اذالق، اػتمازات  …ـْز  اخؽاز تا تفطیفات ذاصی تَ پطًسگاى ػطضَ هی. کٌٌس لطتاًیاى ذْز ضا هصطف ًوی

 ..گْیی  اؼة ؼْاضی، تیطاًساظی ّ ضاؼت: ًاى غاهض ّ پیچیسٍ ًیؽت، ؼازٍ ّ اؼاؼی اؼتگیطز، تؼلین ّ تطتیت آ آیس، تلکَ تؼازل اػوال ًیک ّ تس ُط کػ هْضز تْخَ لطاض هی حؽاب ًوی

زض ضوي چٌس هْضز اظ کاضُای ًاـایؽت زض ًگاٍ ایطاًیاى آًاى ضا  .کٌس، هثاضظٍ تا گطُّی حیْاًات هْشی اؼت ُطّزّت تٌِا چیعی کَ اظ ثٌْیت ایطاًی ّ ؼتیعٍ ضِس تسی ػطضَ هی

ظضزـت تَ زًیای آى ضّظ ػطضَ کطزٍ اؼت، ایي چٌس هْضز فمظ … کَ اظ ًظط اذالق ّ اػتمازات ّ فلؽفَ حیات ّ  الثتَ اظ زضیای ػظیوی  …، ضّزذاًَ ضا آلْزى ّ کطزى تُف: ـواضز تطهی

 .ای اؼت تطای آـٌایی آیس، ّلی تَ ُطحال ًوًَْ لططٍ کْچکی تَ ـواض هی

کفس  ای اظ ضؼتاذیع هطزگاى زض ایي آییي پیؿ هی یافتَ ی تغییطـکل گْیس؛ گعًفْى اـاضٍ ی اظزّاج پاضؼیاى ؼري هی طیاغ اظ ـیٍْکٌٌس؛ کت هْضذاِى تؼس ُط کسام هطلة ًْتطی ػطضَ هی

 .کٌس ُای خسیستطی ضا تطای ایي هْضْع زؼتچیي هی ّلی اؼتطاتي ذْز ـرصاً زض آؼیای صغیط هفاُسٍ

ُای افالتْى ـایس ًرؽتیي  افالتْى تسّى ـک تا آییي ّ اػتمازات هصُة ظضزـت آـٌایی زاـتَ اؼت ّ ًْـتَ. تط اظ هْضذاى ًثْز ػاللَ فالؼفَ زض آى زّضاى تَ تاضید ّ هصُة ایطاى، کن

 .تطز هتي فلؽفی یًْاًی تاـس کَ اظ ظضزـت ّ ُطهعز ًام هی

ای ایطاًی زازٍ ـْز، تلکَ ـایس  الثتَ هٌظْض ایي ًیؽت کَ تَ ػمایس یًْاًی، اصل ّ پیفیٌَ .کٌس ی ػمایس افالتًْی ضا هفاُسٍ هی تطیي طالیَ اضؼتْ ًیع تا ثٌْیت ایي آییي آـٌاؼت ّ زض آى لسین

 .تتْاى ًْػی تؽلؽل ّ هفاتِت زض آى پیسا کطز

ـْز فیثاغْضث  تیٌین کَ اظِاض هی لَ زض تؼضی آثاض هیذْضین؛ اظ آى خو تطی تطهی آیس، تَ ػمایس تاظٍ کَ هیاى ایطاًیاى ّ یًْاًیاى پسیس هی ُای هساّهی  ُا ّ تواغ پػ اظ اؼکٌسض ّ لفکطکفی

 .اًس ی هکتة ػمالی ـطق ّ ایطاى تْزٍ یافتَ ّ ُوَ فالؼفَ ًرؽتیي، تؼلین

چٌیي ًظطاتی آهازگی زاـتٌس؛ ظیطا کَ ی ُلٌیؽن ّ حفع تطتطی تَ کاض گطفتَ ـس ّ یًْاًیاى ًیع تطای پصیطؾ  ای تْز کَ هماتلَ تا غلثَ ًفط ّ تؽظ ػمایس فلؽفی ّ هصُثی ایطاًیاى ـایس ّؼیلَ

ـس ّ هفِْض ـس کَ فیثاغْضث ـاگطز ظضزـت  اظ تؼس اظ لطى اّل پیؿ اظ هیالز، فلؽفَ یًْاى تَ ؼْی ًْػی ػطفاى کفیسٍ ـس ّ زض ًتیدَ، ػمایس فیثاغْضث چْى ًْػی هصُة ػطضَ هی

ای تطای ًگطیؽتي یًْاًیاى ّ  ُا ُوَ زالیل تاظٍ ایي. اؼت پطّضاًسٍ ضا زض ؼط هی کطزٍ اؼت ّ یا ذیال چٌیي الساهی تْزٍ اؼت ّ افالتْى تا فمِای پاضؼی ّ پیفْایاى زیٌی ظضزـتی زیساض 

 .ضّهیاى تَ ؼْی ایطاى تْز

ـٌاؼی ّ اذتطـواضی، تثلیغی  کیویاگطی، ؼتاضٍ کَ تطای زازى اضظؾ تَ ُط ًْـتَ هطتْط تَ ـس ّ خالة ایي زاضتط هی ّیژٍ تَ ایطاى ّ آییي ظضزـت ضیفَ ضفتَ زلثاذتگی تَ ـطق ّ تَ ضفتَ

 .یافتٌس کَ آى ضا تَ ظضزـت ًؽثت زٌُس تط اظ ایي ًوی لثْل تِتط ّ لاتل

تط ػطضَ کطزًس،  خاهغ تط تَ ػمایس زیٌی ظضزـتِی ضایح زض ایطاى تْخَ پیسا کطزًس ّ ضوي تفؽیط ػمایس افالتًْی هْضْع ثٌْیت ّ زیگط ػمایس ظضزـتی ضا ًْافالتًْیاى کَ تَ زالیلی تیؿ

ای زیٌِی ظضزـتی زضتاضٍ آفطیٌؿ اؼت  یس اؼتْضٍاصل آفطیٌؿ زض زیي ظضزـتی ضا تَ هیاى کفیسًس کَ اصل ّاحس یا ظهاى، تاالتط اظ اُّطهعز ّ اُطیوي لطاض زاز ّ ایي اـاضٍ تَ یکی اظ ػما

ُا زض اًتظاض زاـتي ًؽلی صثط کطز  کَ ظضّاى یا ذسای ظهاى ّ لسضتی تاالتط اظ ُوَ، لطى کٌس ّ آى ایي ضا ُوطاُی هیای خالة ایي ػمیسٍ  افؽاًَ. ـس گطی ًیع تؼثیط هی کَ تؼسُا تَ ُظضّاًی

اض ـس؛ ًیک، تا اها اظ صثط ّ تحول اّ اُّطهعز پسیس .فطؼا، ـکی زض اّ پسیس آهس کَ ُطگع ًؽلی اظ اّ تَ ّخْز ًرْاُس آهس ّ چْى زّضاى ایي اًتظاض طْالًی تْز ّ صثط ّ تحول طالت

کٌٌسٍ یا لسضتی زض هؽیط  ّ اظ ؼایَ ـک ظضّاى، اُطیوي زضؼت ـس، تس، ذطاب. زاـتٌی چَ ذْب اؼت ّ زّؼت لسضتی ػظین زض هؽیط ضاؼتی، ضّـٌایی، زضذفٌسگی، ذْـثْیی ّ ُط آى

ایي ػمیسٍ  .اؼت کَ ؼطاًدام تَ پیطّظی اتسی اُّطهعز هٌدط ذْاُس ـس  ًیکی ّ تسیُای ایي زّ لسضت  ُای آفطیٌؿ خْالًگاٍ ؼتیعٍ ّ ُعاضٍ …اًگیع  تسکطزى، تاضیک ّ تستْ ّ ًفطت

 .ـْز ای ػطضَ هی ُای اضهٌی، گاٍ تَ صْضت تحطیف یافتَ ـْز ّ زض تؼضی ًْـتَ ای زض آثاض یًْاًی تَ طْض ذالصَ زیسٍ هی اؼتْضٍ

 .تیٌین ُای زیگط اؼت، هی ای اظ اػتمازات ظضزـتی ضا زض آثاض آًاى کَ تَ ظتاى یافتَ زُس ّ ها تؼاضیف تغییطـکل تؼسُا، پیسایؿ زیي هؽیح، هثلغاى اّ ضا تَ یازگیطی ایي آییي ؼْق هی

 (زتیطؼط. )تؽیاض ضّـٌگط اؼت زض ایي تاضٍ کتاب گطاضزّ ًیْلی تا ًام ظهاى ّ ظازگاٍ ظضتفت. ضؼس پیؿ اظ هیالز هی ۱۰۱۱-۱۱۱۱ُای ًْیي ظهاى ظضتفت تَ  ی پژُّؿ تط پایَ( ۱)
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