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نویسنده  :ترنم

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﮔﻮﻳﺪ ﺍﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻨﻰ
ﭼﻢ ﺑﻰ ﻣﺮﮔﻰ ﺍﺳــﺖ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺮگ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ
.ﺍﻳﻦ ﻭﺍژﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳــﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺒﺎﻩ
ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺑﺮ ﻛﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺍﺑﻮﺭﻳﺤــﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤــﻪ  250ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻓﺎﺭﺳــﻰ
ﺁﺛﺎﺭﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻪ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴــﺪ ))ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺁﻥ ﻛﺰﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﭼﺎﺭﭘﺎﺳﺖ
ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺭﻭﺯ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺁﻧﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺗﺒﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻭ ،ﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍﺳﺖ
ﺩﻭ ﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﺸــﻦ ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻣﺮﺩﺍﺩ
ﺁﻧﺴــﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻭ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺩﺍﺩ
ﻓﺮﺷــﺘﻪ ﺍﻳﺴــﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﻔﻆ ﮔﻴﺘﻰ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﺍﻣﺮﺗﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻤﺎﻻﺗﺴــﺖ  .ﻧﻈﺮ
ﻭ ﺩﻭﺍﻫــﺎ ﻛﻪ ﺍﺻﻞ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﺳــﺖ ﻭﺯﺍﺋﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺕ ﭘﺎﻙ ﻭ ﭘﺴــﻨﺪﻳﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻭ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻛﻞ ﺍﺳﺖ(( ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﻯ
ﻣــﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨــﺪ .ﻧﻴﺎﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ
.
ﻭ ﻣــﺰﺍﺭﻉ ﺧﺮﻡ ﻭ ﺩﻟﻨﺸــﻴﻦ ﻣﻰ ﺭﻓﺘﻨــﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻓﺘﺮ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﺑﻨﺪﻫﺸﻦ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ:
"ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ ﺑﻰ ﻣﺮﮔﻰ ،ﺳﺮﻭﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﻰ ﺷﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ .ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﻫﻮﺭﺍﻣﺰﺩﺍ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻯ
ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻴﺘﻰ ،ﮔﻴﺎﻩ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺳــﺖ.ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺑﺮﻭﻳﺎﻧﺪ ﻭ ﺭﻣﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ.ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﺯﻳﺴــﺖ ﻛﻨﻨﺪ.ﺑــﻪ ﻓﺮﺵ ﻛﺮﺕ)ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷــﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻥ ،ﺟﺸﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺭﺳــﺘﺎﺧﻴﺰ( ﻧﻴﺰ ﺍﻧــﻮﺵ) ﺑﻰ ﻣﺮﮔــﻰ(ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ ﺷﺎﺩﻯ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﻰ.ﭘﺎﻳﻜﻮﺑﻰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺸﺎﻧﻰ.
ﺁﺭﺍﻳﻨﺪ.ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺸﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺎﺯﺍﺭﺩ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺁﺳــﻮﺩﻩ ﻳــﺎ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ.ﺍﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭ
ﺭﺷــﻦ)ﺍﻳﺰﺩ ﻋﺪﺍﻟﺖ( ،ﺍﺷــﺘﺎﺭ)ﺍﻳﺰﺩﺑﺎﻧﻮﻯ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﻭ http://www.sepandarmazd.com
http://fa.wikipedia.org
ﺩﺭﺳﺘﻰ(ﻭ ﺯﺍﻣﻴﺎﺩ) ﺍﻳﺰﺩ ﺯﻣﻴﻦ( ﺍﺳﺖ.
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ http://www.jashnha.blogfa.com
5u.com.http://www.zartosht
ﺍﺳﺖ:
http://www.farhangiran.com
ﭼﻮ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺧﺮﺩﺍﺩﺵ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ
http://sm14rf.persianblog.ir
ﻫﻤﺎﻥ ﮔﺎﻩ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ ﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ

ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﺎﺩﻯ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻮﺩﻧــﺪ .ﺩﺭ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻫــﺎﻯ ﭘﻬﻠــﻮﻯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ:
»ﺍﻭ)ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ( ﺑﻪ ﻳﺎﺭﻯ ﺁﺳــﻤﺎﻥ ﺷﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪ«.
ﺟﺸــﻦﻫﺎ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻫﺎﻯ
ﻧﻴﺎﻛﺎﻧﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺳــﻮگ ﻭ ﻣﺎﺗﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳــﺖ.ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ
ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﻫﻢ ﻧﺎﻡ ﺷــﺪﻥ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻣﺎﻩ
ﺟﺸﻦ ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺍﺳﺖ ﺟﺸﻦ
ﺍﻣﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ
 3ﺍﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﻼﺩﻯ  25ﺟﻮﻻﻯ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ
ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻭﺳﺘﺎ :ﺍ َ ِﻣ ِﺮﺗﺎﺗَﻪ ،ﺩﺭ ﭘﻬﻠﻮﻯ :ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺕ-ﺣﻮﻻﺕ ﺯﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ ﺍﻣﺮﻭﺯﻯ
ﺁﻥ)ﻣﺮﺩﺍﺩ( ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣﺮﺗﺎﺕ ﻧﺎﻡ ﺷﺸــﻤﻴﻦ
ﻭ ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧــﺎﻡ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻭ ﻭﺍﭘﺴــﻴﻦ
ﺍﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﭘﺎﻛﺎﻥ
ﺑﻰﻣﺮگ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﺳــﺎﻥ ﺑﻰﻣﺮگ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ
ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻫﻮﺭﺍ ﻣﺰﺩﺍ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﻣﺸﺎﺳــﭙﻨﺪ ﺍﻣﺮﺗﺎﺕ
ﻣﻈﻬﺮ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﻰ ﻭ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻰ ﻭ ﺩﻳﺮ ﺯﻳﺴﺘﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺗــﺎﺕ ﺑﻪ ﭼﻢ ﻧﺎﻣﺮﺩﻧﻰ ﻭ ﺑﻰ ﻣﺮﮔﻰ ﻭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﻰ
ﺍ ِ ِﻣ ِﺮ َ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻭﺍژﻩ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺍ )ﭘﻴﺸــﻮﻧﺪ ﻧﻔﻰ( ﻣﺮ )ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﻣﺼﺪﺭﻯ  marﺑﻪ
ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺮگ( ﺗﺎﺕ )ﻛﺎﻣﻠﻰ ،ﺳﺎﻟﻤﻰ ﻭ ﺭﺳﺎﻳﻰ( ﻛﻪ
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ :ﻧﺎﻣﻴﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﻰ ﻭ ﺑﻰ ﻣﺮگ ﻳﺮﺍ
ﻣﻰ ﺭﺳــﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺻﻔــﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻫﻮﺭﺍﻣﺰﺩﺍ
ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﺎﻛﻰ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻥ ﮔﻴﺎﻩ ﻭ ﺭﺳﺘﻨﻰ
ﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺍﮔﺮ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻧﻔﻰ )ﺍ( ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺍژﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺑﻴﻤﺮﮔــﻰ ﻭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕــﻰ ﺑﻪ ﺩﻳﻮ ﻧﻴﺴــﺘﻰ ﻭ ﻣﺮگ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺭﺳﺘﻨﻰ
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 28ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ ﺳــﺎﻝ  1332ﺭﻭﺯﻯ ﻛﻪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ
ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺳﺮﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  100ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺒﺮﺩ .ﺭﻭﺯﻯ
ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﻯ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ
ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ،ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ
 28ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ ﺭﻭﺯﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳــﺘﻢ
ﺩﻭﻟــﺖ ﻣﺼﺪﻕ ﺑــﻪ ﺟﻮﺵ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺷــﻮﺭﻳﺪﻩ
ﺍﻧﺪ ﻭﻟﻰ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﻧﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺭﻭﺷــﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻧﺘﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻠﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﺗﺎ
ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮﺩ.
ﺣﺎﻝ ﻛﺪﺍﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﺳــﺖ  .ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻰ
ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﻨﻴــﻢ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻰ
ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﻻﻳﻠﻰ ﺁﻭﺭﻳﻢ:
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻣﺼﺪﻕ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ:
ﻣﺼــﺪﻕ ﻧﺨﺴــﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑــﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﻭﻃﻦ
ﻓﺮﻭﺵ)ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴــﻦ( ﺍﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷــﻴﻮﻩ ﺍﻯ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﺩﭼﺎﺭ
ﻣﺸــﻜﻞ ﺷــﺪ .ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﻓﺮﺩﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺑــﺪﻭﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ
ﺯﻣــﺎﻥ ﺍﻭ ﻛﻤﻚ ﻫــﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ  46ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺷــﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳــﻘﻮﻁ ﺍﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭﺍﻡ
 10ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪ؟ﭼﺮﺍ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺩﺍﻧﺴﺘﻪ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻳــﻰ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺴــﺎﻳﮕﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ
ﺳــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻧــﺪ؟ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎﻯ ﺧــﻮﺩ ﺑﺎ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘــﻰ  ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺭﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ
ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ! ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﻠﺴــﻠﻪ
ﻗﺎﺟﺎﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻧﻄﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻳﺮﺍﺩ
ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺁﻥ ﺍﻳﻨﺴــﺖ ﻛﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﻛﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻭ
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ
ﻳﻚ ﻧﺨﺴــﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ! ﻣﮕﺮ
ﻧﻪ ﺁﻧﻜــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺼﺪﻕ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑــﺎ ﺩﺩﺭﺑﺎﺭ ﭘﻬﻠﻮﻯ
ﺑﻪ ﻣﺸــﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺁﻳﺎ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻬﻦ ﺩﻭﺳــﺖ
ﺑﻮﺩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻗﺎﺟﺎﺭﻳﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﻣﻰ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻛــﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺿﺮﺭ
ﺭﺳــﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﻮ ﺷــﻮﺩ؟ ﭼــﺮﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻯ
ﻣﻰ ﻛﺮﺩ؟
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳــﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﻃﻦ ﻓــﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﻣﺼﺪﻕ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺤﻜﻤﺘﺮﻯ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﻮﺩ .ﺑﻪ ﻫــﺮ ﺭﻭﻯ ﭼﺮﺍ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎﻥ ﻣﺼﺪﻕ
ﻋﻘﻴــﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﻠﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ

ﻗﻴﺎﻡ ﺩﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳــﺦ ﺍﻳﻨﺴﺖ :ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳــﻴﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﻛﺎﺭ
ﺩﻭﻟــﺖ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻯ ﺧﻮﺩ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ
ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪ ﻧﻴﻴﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﺍﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻗﻮﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﻭﻳﻠﺒﺮ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﻭ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ  28ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻳﻚ
ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻠﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺴــﻤﺘﻬﺎﻯ ﻓﻘﻴﺮﻧﺸــﻴﻦ ﺁﻏﺎﺯ
ﺷــﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺷــﺨﺺ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ
ﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻰ ﻛﻨــﺪ ﻛﻪ ﭘــﺮﻭژﻩ ﺑﺮﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ
ﺍﻧﮕﻠﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ! ﻣﻮﺭﺩ
ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻀــﻮﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  50ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﮔﺰﺍﺭﺷــﻰ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﺗﺎ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻛﺮﺩﻧــﺪ  ،ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﺴــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ  28ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ
ﻫﻴــﭻ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼــﺪ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ)ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ( .ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻌﺪﻯ ﺁﻧﺴــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﺪﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ
ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻓﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﺎ ﺳــﻮﺍﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺁﻧﺴــﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ
ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﻫﺪ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻳﻢ:
ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ
ﺑﺪﻯ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﻢ
ﺷــﺪﻩ ﺑــﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺩﺍﺷــﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﺮﻭﻯ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ
 28ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ!
ﺍﻣﺎ ﺍﮔــﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺪﻕ ﻭ
 ...ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻻﻳﻞ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷــﺪ  ،ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻫﮕﺸــﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻟﻴﻠﻰ
ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺘﻮﺭﺯﻯ ﻣﺼﺪﻕ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺯﻭﺍﻳﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﻳﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﻴﻦ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ؟
ﻧﻄﻔــﻪ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺴــﺘﺎﻥ ﺳــﺎﻝ  1331ﺑﺎ ﺩﻳﺪﺍﺭ
ﻣﻘﺎﻣــﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ  -ﺍﻃﻼﻋﺎﺗــﻰ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻭﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺳﻴﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﻴــﺖ ﺭﻭﺯﻭﻟﺖ ﺭﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺧــﺎﻭﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻭ
ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳــﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺍﺷــﺖ .ﺩﺭ  16ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ  32ﺭﻳﻴﺲ ﺳﻴﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﺍﻯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭﻯ ﺑﻪ ﺳــﺘﺎﺩ ﺳــﻴﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺧﺘﺼــﺎﺹ ﺩﺍﺩ ﺗــﺎ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﺧﺮﺝ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ » ﻫﻨﺪﺭﺳﻮﻥ« ﺳﻔﻴﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ » ﺭﺍﺟﺮ ﮔﻮﻳﺮﺍﻥ«
ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﺳــﻴﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ  32ﻭﻳﻠﺒﺮ
ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﻣﺨﻔﻰ ﺍﻥ ﺍﻯ ﺍ  ،ﺑﺨﺶ ﺧــﺎﻭﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻭ

ﺁﻓﺮﻳﻘــﺎﻯ ﺳــﻴﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﺗــﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ) ﺍﺱ ﺁ
ﺍﺱ( ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﺭﺍ ﺑﺮﻳﺰﺩ.
ﺩﺭ  20ﺧﺮﺩﺍﺩ  32ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻯ
ﻃﺮﺡ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﺯ
ﺟﻤﻠــﻪ ﻛﺮﻣﻴﺖ ﺭﻭﺯﻭﻟﺖ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭ ﺭﺍﺟﺮ
ﮔﻮﻳﺮﺍﻥ ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺘﺎﺩ ﺳــﻴﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﻳﻠﺒﺮ .ﺩﺭ
 26ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳــﻞ ﻣــﺮﺩﺍﺩ ﻣــﺎﻩ ﻳــﻚ ﻛﺎﺭﺯﺍﺭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﺪﻕ ﺩﺭ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠــﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ .ﺩﺭ  4ﻣﺮﺩﺍﺩ  32ﺭﻭﺯﻭﻟﺖ
ﻭ ﺷﻮﺍﺭﺗﺴــﻜﻒ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺭﻭﺯﻭﻟﺖ
ﺑــﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺟﻨــﮓ ﺭﻭﺍﻧﻰ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣــﺎﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺼﺪﻕ
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ  10ﻣــﺮﺩﺍﺩ ﺷﻮﺍﺭﺗﺴــﻜﻮﻑ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺑﺎ ﺷــﺎﻩ
ﺩﻳﺪﺍﺭﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺷﺎﻩ
ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳــﻰ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ
ﻭ ﻣﺠﻠــﺲ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﻞ ﻛﻨﺪ ﺁﻧــﮕﺎﻩ ﻭﻯ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗــﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺼــﺪﻕ ﺭﺍ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ
ﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﺨﺴــﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻭﻯ
ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼــﺪﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﻄﻮﻑ
ﺑﻮﺩ .ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﻣﻰ ﺷﺪ .ﻭﻯ ﺩﺭ  23ﺗﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ
ﺭﺍ ﺗﺸــﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻛﺮﺩ .ﺷﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺑﻰ ﻃــﺮﻑ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻛﻢ ﺟﺮﺋــﺖ ﻣﺼﺪﻕ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﺄﺳــﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﺴﺘﻌﻔﻴﺎﻥ ﺑﻪ 28
ﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪ .ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺳﻴﺎ ﻣﺼﺮﺍﻧﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻛــﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺿﺪ ﻣﺼﺪﻕ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺳــﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺴﺖ
ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺷــﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
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ﻧﻬﺎﺩﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷــﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺼﺮ
ﺷــﻮﺩ .ﻭﻯ ﺍﻋــﻼﻡ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳــﻰ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺃﻯ ﺁﺭﻯ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻰ ﺩﺭ  13ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻰ
ﺭﺍﻯ ﻣﺜﺒــﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﭼﻨــﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺭﺍﻯ
ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻭ ...
ﺍﻣــﺎ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧــﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ
ﻛﺠﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺁﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ
ﺫﻛﺮ ﺷــﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻰ ﺍﺳﺖ؟ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺮﺍﻯ
ﺳــﻴﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ
ﻣﺜﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺣﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ
ﻫــﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺛﺒﺖ
ﻛﻨﺪ؟!
ﻣﺼــﺪﻕ ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﺷــﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻰ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ
ﺍﺷــﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻯ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﻯ ﻳﻚ ﺳﺘﻮﻥ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ ﻣﻠﻰ ﻛﺮﺩﻥ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮﺩ .ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻙ ﻛﺸﻮﺭﺵ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻯ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻼء
ﺑﻴﺎﻥ ﺳــﺎﺧﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻯ
ﺁﻧﺮﻭﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ:ﺍﻋﻠﻴﺤﻀﺮﺕ ﺍﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ
ﺧﺴــﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ
ﻣﺼﺪﻕ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺷﺎﻩ ﻣﻰ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ.

ﺩﺭ ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔــﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺷﻮﺩ  .ﺁﻳﺎ ﺑﺮﺍﺳﺘﻰ
ﻣﺼﺪﻕ ﻣﻴﻬﻨﺪﻭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎﺭ؟ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﺩ.
ﺑــﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺯﻯ ﻛﻪ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺎ ﺳــﻴﻤﺎﻯ
ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.
ﺑﻦ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ:
ﺯﺍﻫﺪﻯ  ،ﺍﺭﺩﺷــﻴﺮ  ،ﺭﺍﺯﻫﺎﻯ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﭼﺎپ ﺍﻭﻝ ،
ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ 1381 ،
ﻭﺏ ﺳــﺎﻳﺖhttp://www.namir.info/ :
.02-28mordad/home/pdf/melliun
htm
ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻭﻳﻜﻴﭙﺪﻳﺎ
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نویسنده  :یزدان صفایی

ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺧﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﻡ ﺩﺭ ﺷــﻤﺎﻝ ﺧﺎﻭﺭﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻟﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺟﺎ ﺧﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ
ﮔﺎﻡ ﺑﺮ ﻣﻴﺪﺍﺭﻯ ﻛﻮﻫﺴــﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻰ ﺑﺒﻴﻨﻰ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﭼﻮﻥ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ؛ﺳﺮ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻩ
ﺍﻧﺪ.

ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻬﺎﻯ ﺁﻥ:
ﺑﺮﻭﺟــﺮﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬــﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔــﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﺍﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ؛ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎﻯ ﺯﻳﺮ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ:

ﺍ ُ ُﺭﺟِ ﺮﺩ-ﺍ ُ ُﺭﮔِﺮﺩ-ﺍ ُ ُﺭﺫ َﻛﺮﺩ-ﺍُﺭﻭﮔِﺮﺩ-ﺍﻟﻮﻛﺮﺩ-ﺑَﺮﺟــﻮﺩ-
ﺑَﺮ ُﺩ ﺟِ ﺮﺩ -ﺑَﺮﮔﻮﺩ -ﺑَﺮﻭﺟِ ﺮﺩ -ﺑُﺮﻭﺟِ ﺮﺩ-ﺑﺮﻭﻛــﺮﺩ-
ﺑَﺮﻭﮔِﺮﺩ-ﺑﻜﺎﮔِﺮﺩ-ﺑــﻮﻙ ﮔﺮﺩ-ﭘﻴﺮﻭﺯﮔﺮﺩ-ﭘﻴــﺮﻭﺯﻩ
ﮔِﺮﺩ-
ُﻓﺮﻭﺟِ ﺮﺩُ -ﻓﻠ ُﻮﮔِﺮﺩ-ﻓﻴﺮﻭﺯﮔﺮﺩ-ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺟﺮﺩ-ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ
ﮔﺮﺩَ -ﻭﺭﺟﺮﺩَ -ﻭﺭﺩﮔﺮﺩَ -ﻭﺭﻭﺟِ ﺮﺩَ -ﻭﺭﻭﮔِﺮﺩِ -ﻭﺭﻭﮔﺮﺩ-
ﻭِﻟﻮﮔﺮﺩ-ﻭﻭﺭﻯِ ﮔﺮﺩ-ﻭﻳﺮﻭﮔﺮﺩ-ﻳﺰﺩﺟﺮﺩ-ﻳﺰﺩﮔﺮﺩ
ﺩﺭ ﻟــﺮﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﮔﺮﺩ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﻨــﺪ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻫﺎﻟﻰ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻮﺭﺵ ﺗﺎﺯﻳﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﺪﺍﺷــﺘﻦ ﻭﺍﺝ گ ﺑــﻪ ﺭﻳﺨﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯﻳــﻦ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ.ﺩﺭ ﻟﻬﺠﻪ ﻯ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﺭﺍ ﻭﻭﺭﻯ
ﻳــﺮﺩ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﻭﺍژﮔﺎﻥ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﻭﺍﺝ گ ﺩﺭ ﺁﻧﻬــﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻴﺸــﻮﺩ.ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ
ﺑﺮﻭﺟــﺮﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻡ ﺳــﻮﻕ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﻯ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻯ ﻭﻧﺪﻳﺪﺍﺩ ﺟﻢ
ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﭼﻬﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯ ﺳــﺮ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻳﻮ ﺳﺮﻣﺎ
ﺳــﺎﺧﺖ .ﻭﺭﻛﺮﺩ)ﻭﺭ ﺟﻤﻜﺮﺩ( ﻧﺎﻡ ﺟﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻦ
ﻭﺍژﻩ)ﻭﺭ( ﺑــﻪ ﭼﻢ ﺟﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ
ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻰ ﭼــﻮﻥ ﺁﻥ ﻭﺭ/ﺩﻭﺭ ﻭ ﻭﺭ ﺑــﻪ ﺟﺎﻯ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ )ﻛﺮﺩ( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﺭﻭﻳﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭ
ﺑﺨﺶ ﻭﻟﻰ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻯ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻯ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻭﻭﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻳﺮﻭ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ
ﺍﺷﻜﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ

ﻛﻮﻫﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﻻﺵ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧﻨﺪ.

ﺳــﻠﺠﻮﻗﻰ ﺳــﭙﺎﻫﻴﺎﻥ ﻣﺎﺩ ﺧﻮﺩ؛ﺗﺮﻛﺎﻥ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺷﻜﺴــﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻬﺮ ﻧﻴﺰ
ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ.

ﺍﺯ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩ:
ﻳﺰﺩﮔﺮﺩ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ:
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﮔﺮﻳﺨﺖ ﻭ ﺳــﭙﺎﻫﻴﺎﻧﺶ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻣﺤﻞ ﺑﺮ  +ﺍﻭ  +ﮔﺮﺩ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﺳــﺮﺩ ﻭ ﻛﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﻰ
ﻧــﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑَﺮﻭﮔــﺮﺩ ﺷــﺪ.ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﻮﺍﻯ ﻣﻌﺘﺪﻟﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻯ ﻳﻮﺭﺵ ﺗﺎﺯﻳــﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺳﺖ .
ﮔﺮﭼﻪ ﺻﻔﺎﻫﺎﻥ ﺑﻬﺸــﺖ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻟﻴﻚ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻴﺮﺯﺩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ)ﻗﺎ ﺁﻧﻰ(
ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷــﺖ ﺩﻫﺨــﺪﺍ ﺍﻳــﻦ ﺷــﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺳــﻪ ﺟﻬﺖ ﺑــﺮ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎﻯ
ﺑﺮﻧﺎﻡ)ﻟﻘﺐ( ﺩﺍﺭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺯﺍﮔــﺮﺱ ﻭﺍﺯ ﺟﻬــﺖ ﻧﻴﻤﺮﻭﺯ)ﺟﻨﻮﺏ( ﺩﺭ ﺩﺷــﺖ
ﺳﻴﻼﺧﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻯ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ:
ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﻛﻬﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ؛ﺩﻳﺮﻧﮕﻰ ﺁﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 4
ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﻮﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻯ ﺳﺮﺳــﺒﺰ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺳــﻠﻄﻨﺘﻰ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻴﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳــﺎﻻﻧﻪ  12ﻫﺰﺍﺭ ﺳــﺮ ﺍﺳﺐ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﭼﺮﺍ ﻣﻴﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﺳــﺎﻧﻴﺎﻥ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻘﺮ ﻣﻴﺮﺁﺧﻮﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﻯ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﺩ؛ﭘﺎﺩﺷــﺎﻩ ﺍﺷــﻜﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻭﻟﻮﮔﺮﺩ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﮔﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﺭﺩﮔﺮﺩ ﺑﻪ ﭼﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻯ ﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﻛﻴﺎﺭﻕ ﺳﻠﺠﻮﻗﻰ) 498-485ﻩ.ﻕ( ﭘﺴﺮ ﻣﻠﻜﺸﺎﻩ

ﺍﻳــﻦ ﻋﻜﺲ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  21ﺩﻱ  1383ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﭼﻘﺎ
،ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺖ:
ﺷــﻬﺮ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1385ﺟﻤﻌﻴﺘــﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺑــﺎ  227,547ﻧﻔﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ،
 114,884ﻧﻔــﺮ ﻣــﺮﺩ ﻭ ﺑﻘﻴــﻪ ﺯﻥ ﺑــﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺴــﺎﻭﻯ ﺍﺳﺖ .ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺳــﺎﻝ 59,431
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ].[3
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ  1370 ،1365ﻭ
 1375ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ  201 ،186ﻭ  217ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮔﻮﻳﺶ:
ﮔﻮﻳــﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﻭﺟــﺮﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﺁﺛــﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ
ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻭﺍژﻩ ﻫﺎ)ﻓﻌﻞ ﻫﺎ( ﺑﺎ ﺍﻟﻒ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻴﺸــﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺍﺷﻨﻔﺘﻦ)ﺷــﻨﻴﺪﻥ( ﻭ ﺍﺷﻜﺴﺘﻦ)ﺷﻜﺴﺘﻦ( ﻭ ﻫﻨﻮﺯ
ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻪ ﺭﺍﻳﺞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺷﻜﺎﺭﺍ
ﺭﻧﮕــﻰ ﻛﻬﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ.ﺩﺭ ﮔﻮﻳــﺶ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻯ ﻭﺍژﮔﺎﻥ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧــﻰ ﺍﺯ ﺯﺑــﺎﻥ ﭘــﺎﺭﺱ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ .
ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ
ﮔﻔﺖ ﻧﺰﺩﻳــﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﻬﺠﻪ ﺭﺍ ﻟﻬﺠــﻪ ﻣﻼﻳﺮﻯ ﺑﻪ
ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﮔﻮﻳــﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻛﻪ ﺑــﺎ ﺁﻥ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ

ﺯﻣﻴﻦ ﻟﺮﺯﻩ ﺳﺎﻝ :1385
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1385ﺯﻣﻴﻦ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺥ
ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﭼﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ
ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺪﻳــﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩﻱ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻭ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺮﻭﺟــﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﺷــﺘﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﻣﺴــﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ
)ﺭﻩ( ،ﻣﺴــﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﺯﻟﺰﻟﻪﻱ ﺳﺎﻝ  1385ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ،ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ 25
ﺑﻨﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴــﺠﺪ ،ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ
ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻨﺮ ﻭﺭﺷﻮ ﺳﺎﺯﻯ:
ﻭﺭﺷﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺍﻯ  500ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﺯ
ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻴﻨﺎﮔﺮ ،ﮔﻠﺪﻭﺯ،
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ﮔﻮﻳﺸــﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﻟﺮﻯ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻯ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ -ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ
ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷــﻴﺨﻤﻴﺮﻯ ﮔﻮﻳﺶ ﻟﺮﻯ ﺑﺮ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ
ﻣﻴﭽﺮﺑــﺪ ﮔﻮﻳﺸــﻬﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﭼــﻮﻥ ﻟﻜﻰ ﻭ ﻟﺮﻯ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳــﻠﺠﻮﻗﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ 228
ﺧــﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸــﻮﺩ .ﺑﺮﺧﻰ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻯ ﺟﻨــﻮﺏ ﺷــﻬﺮ ﺑﺮﻭﺟــﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎﺷﺒﺴﺘﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭ ﮔﻨﺒﺪ ﺁﻥ
ﺳــﻴﻼﺧﻮﺭ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﺸــﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭﻃﺎﻗﻬﺎﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻥ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴــﺠﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻳﻚ ﺍﻳﻮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ
ﮔﻮﻳﺶ ﺳﻴﻼﺧﻮﺭﻯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺍﺯ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻭﺳﻂ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ10×10ﻭ ﺩﻭﻗﺴﻤﺖ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ10×20ﻣﺘﺮﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻮﺭﺍﻥ:
ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮔﻨﺒﺪ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺳــﻂ ﺑﻨﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷــﺪﻩ ﺗﺎ
ﻧﻴــﺰ ﺑــﺮ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻧــﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ 20ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺰﺭﮔﺎﻧﻰ ﭼﻮﻥ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺯﺭﻳﻨﻜﻮﺏ ﻭ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻫــﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺠﺪ ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺻﻔﻮﻱ  ،ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  1022ﻫﺠﺮﻱ
ﺍﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﻟﻮﺭﻳﺲ ﭼﻜﻨﺎﻭﺭﻳﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
 1023ﻫﺠــﺮﻱ  1091 ،ﻫﺠﺮﻱ ﻭ ﺳــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ
ﺳــﺎﻝ  1209ﻫﺠﺮﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮﻭﻣﺮﻣﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﻳﺪﻧﻰ ﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ-ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ-ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ:
ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﺁﺟﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﺷﻴﻜﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ
ﻣﻨﻈﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﻳﻴﻼﻗﻰ ﻭ ﺳﺮﺍﺏ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣــﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﭼﻮﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ  .ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﻥ
ﻭﻧﺎﻳﻰ)ﺩﺭ  12ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﻏﺮﺏ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ(
ﺍﺯ ﺁﺟﺮ  ،ﻛﺎﺷﻲ  ،ﻣﻼﺕ ﺍﺳﺖ .
ﻗﻌﻪ ﻭﻳﻠﻴﺎﻥ)ﻭﻳﻠﻴﻮ(
ﻣﻘﺒــﺮﻩ ﺩﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ)ﺩﺭ ﺷــﻤﺎﻝ ﺑﻘﻌــﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ
ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ
ﺟﻌﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮ(
ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ
ﻗﻼﺭﻣﻴﺎﻥ)ﻗــﻼ ﺩﺭ ﮔﻮﻳــﺶ ﻣﺤﻠــﻰ ﺑﻪ ﭼﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﻗﺴــﻤﺖ ﺷــﺮﻗﻲ
ﺗﭙــﻪ ُ
ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪ
ﻗﻠﻌﻪ؛ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ُﺭﻣﻴﺎﻥ(
ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ-ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺧﺪﺍﺑﺨﺸﻰ -ﻫﺮﻣﻲ ﺷــﻜﻞ ﺍﻳﻦ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ
ﺗﭙﻪ ﺷــﻴﺮﻳﻦ ﭼﻐﺎ-ﺗﭙــﻪ ﭼﻐــﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ-ﺗﭙﻪ ﻗﺮﻕ -ﻫﻨﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻋﻬﺪ ﺳــﻠﺠﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺍﺧﻞ
ﮔﻠﺪﺷﺖ-ﻛﻮﻩ ﮔﺮﻳﻦ-ﺗﺎﻻﺏ ﭘﻴﺸﻪ ﺩﺍﻻﻥ,ﺗﭙﻪ ﭼﻐﺎ ﺣﺮﻡ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻭﺩﺭﻭﺳﻂ ﺁﻥ ﻣﻌﺠﺮﻱ ﺍﺯ
ﭼﻮﺏ ﻭ ﻭﺭﺷﻮﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺠﺮ ﺭﻭﻱ
ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﻮﻥ:
ﻗﺒﺮﻱ ﻛﻪ ﺷــﺶ ﭘﻠﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺮﻡ ﺍﺳــﺖ ﻗﺮﺍﺭ
ﺑﺎﺯﺍﺭ-ﭘــﻞ ﻗﻠﻪ ﺣﺎﺗﻢ-ﻣﻮﺯﻩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺸــﺮﻭﻃﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﻃﺒﻘــﺎﺕ ﺑﻘﻌﻪ ﻏﻴــﺮ ﺍﺯ ﻣﺨﺮﻭﻁ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ 18
ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ)ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻧﺒﻮﻯ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ(-
ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺷــﺎﻩ ﺯﻭﺍﺭﻳــﻮﻥ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ-ﻣﺴــﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﻠﻲ ﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎﻱ ﻣﻘﺒﺮﻩ  20*22ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ
 20ﻣﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﺳﻘﻒ ﺁﻥ ﺭﻭﭘﻮﺵ ﻭ ﻧﻤﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ
ﺁﻥ ﻫﺮﻣﻲ ﺷــﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﺟﺮ ﻭ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ
ﺑﻨﺎ ﺁﻳﻨﺌﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳــﺖ ﺑــﺮﺭﻭﻱ ﺩﺭﺏ ﻛﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﻱ
ﺷــﺪﻩ ﺁﻥ ﺁﻳﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 .ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1208ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﻘﻲ ﺧﺎﻥ
ﺣﺎﻛــﻢ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻣﺮﻣﺖ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺍﺻﻠﻪ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﺭ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
 380ﺳــﺎﻝ ﻗﺪﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺑﻨﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﺩﻭﺭﻩ ﺳــﻠﺠﻮﻗﻲ )717ﻫﻖ( ﻭﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1855ﺩﺭ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
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ﺭﺋﻮﻓﻴﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺩﺁﻭﺭ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.
ﺷﻮﺭﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﻮﻧﺪﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸــﺪﻥ ﻓﻠﺰ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﻮﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺁﺑﺨــﻮﺭﻱ  ،ﺳــﻴﻨﻲ ﻭ ﻓﻨﺠــﺎﻥ  ،ﺳــﻤﺎﻭﺭ ﻭ  ...ﺍﺯ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭﺭﺷــﻮﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﻣﺴﮕﺮﻱ  ،ﺟﺎﺟﻴﻢ ﺑﺎﻓﻲ ﮔﻠﻴﻢ ﺑﺎﻓﻲ  ،ﺻﺎﺑﻮﻥ ﭘﺰﻱ
ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻮﺭﺟﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ:
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺎﻟﻴﻒ  372ﻩ .ﻕ .ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺭﺍ ﺷﻬﺮﻯ
ﺧﺮﻡ ﻭ ﭘﺮﻣﻴﻮﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻳﺎﻗﻮﺕ
ﺣﻤﻮﻯ ﺩﺭ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ )ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻗﺮﻥ  8ﻫﺠﺮﻯ(
ﺑﺮﻭﺟــﺮﺩ ﺑــﺎ ﺧﻀــﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺧﻴــﺮﺍﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻧﺨﻠﻬــﺎﻯ ﻣﺮﻏــﻮﺏ ﻭ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻐﺮﺍﻓﻰ ﻧﻮﻳﺲ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺭﺍﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﻛﻮﻯ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻳﺎﺩ
ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﺛﻴﺮ ﺷــﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺧﻨﺪﻕ
ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑــﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ
ﻋﻼﻳﻤﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩ .ﺣﻤﺪﺍﷲ ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  740ﻩ .ﻕ .ﺩﺭ ﻧﺰﻫﻪ ﺍﻟﻘﻠــﻮﺏ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﻯ
ﺷــﻬﺮ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺘﻴﻖ ﻭ
ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻦ ﻣﺎﻳﻪ:
(1ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ/ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻣﻞ/ﺭﻭﻳﻪ
12
(2ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻧﺎﻡ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ/ﺍﻳﺮﺝ ﺍﻓﺸــﺎﺭ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ/ﺭﻭﻳﻪ  169ﺗﺎ 172
(3ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ/ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ
ﺳﻌﻴﺪﻳﺎﻥ/ﺭﻭﻳﻪ  206ﺗﺎ 211
(4ﻭﻳﻜﻰ ﭘﺪﻳﺎ
www.zagrosonline.com(5
http://www.lorestanchto.ir(6
http://borujerdcity.blogspot. (7
blog-post.html/01/2005/com
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حافظ مهرین سخن
نویسنده:یزدان صفایی

مهر ایزدی اسـﺖ پر نور که در اوسﺘا میﺜره
ﺧوانده شـده و ﭼنان حﻀور پـر رنگی در
اسﺘوره ها و افسان ها و سروده های ایرانی
دارد که کمﺘر پﮋوهﺸـگری را میﺘوان یافﺖ
که به برسـی و باﺯشـناﺧﺖ اثرهایﺶ بر هر
یﻚ اﺯ این گزاره ها ﻋالقه مند نﺒاشد.
آنچه در این جسﺘار می آید بررسی حﻀور
و رونـد اثرهـای این ایزد توانا در اندیﺸـه
های سـراینده ایرانی؛حافظ شیراﺯی اسﺖ
که به ﭼند پاره؛بخﺶ شده اسﺖ.
(1مهرپرسـﺘان پیﺶ اﺯ ورود بـه مهراوه یا
ﺧرابات؛ تن را شسﺘﺸوی میدادند:
شسﺘﺸویی کن و به ﺧرابات ﺧرام
تا نگردد اﺯ تو این دیر ﺧراﺏ آلوده
در ایـن بیﺖ؛رﻋایـﺖ پاکیزگـی مﺤیـﻂ
پیرامون که اﺯ رسـم های کهن ایرانی اسﺖ
به ﺧوبی نمایان اسﺖ.
(2مهرپرسـﺘان برای ﻏوﻃه ور شدن در راﺯ
و نیاﺯ های ﺧود و درونﺸد به جهان مینوی
اﺯ باده سود میﺠسﺘند:

یاد باد آنﻜه ﺧرابات نﺸین بودم و مسﺖ
وآنچه در مسﺠدم امروﺯ کم اسﺖ آنﺠا بود
(3ایزد مهر؛ایزد ﻋهد و پیمان اسﺖ:
حافظ گمگﺸﺘه را با ﻏمﺖ ای جان ﻋزیز
اتﺤادی اسﺖ که در ﻋهد قدیم افﺘادسﺖ

پیر
که ایـن گامهـا در ﻋﺒارتهایـی ﭼون هفﺖ
شـهر ﻋﺸﻖ و مﻘامات سـلوﻙ و هفﺖ ﺧﻂ
جام؛هویدا اسﺖ.
(6اشـاره به شماره  7که نﺸـانی آشﻜار اﺯ
باورهای مهری دارد:

توجـه بـه واژه قدیم پﺲ اﺯ ﻋهـد میﺘواند ﺯین قﺼه هفﺖ گنﺒد افالﻙ پر صداسﺖ
کوته نﻈر بین کخ سخن مخﺘﺼر گرفﺖ)ﻏزﻝ
رهگﺸا باشد.
(74
 (4آیین شـﺒﻚ یا شـاه ﭼراﻍ اﺯ آیین های
باسﺘانی کردی اسﺖ که برگرفﺘه اﺯ باورهای گفﺘم دﻋای دولﺖ تو ورد حافظ اسﺖ
باسﺘانی ایرانی)مهرپرسﺘی و (..اسﺖ که در گفـﺖ ایـن دﻋـا مالیـﻚ هفـﺖ آسـمان
آن پیروان می بایسـﺖ  12گام را پﺸﺖ سر اسﺖ)ﻏزﻝ (132
بگذارند که هر گام بای اﺯ ماه های گاهﺸمار
قمـری تﻄابﻖ دارد .در این میان اﺯ نسـﺒﺖ بیﺖ باﻻ؛ همچنین بر یﻚ اسـاﺱ دینی در
میان ماه های ساﻝ با این  12گام و همچنین ایران باسﺘان اشاره دارد و آن ﺧواندن ورد
نسﺒﺖ میان ماه های ساﻝ با سﺘاره شناسی )ﺯند و پاﺯند( بر ﺯیر لﺐ اسﺖ.
و پیﺸگویی و فالگیری میﺘوان دریافﺖ که
(7اشـاره مسـﺘﻘیم بـه نـام مهـر و برﺧی
ریﺸه بهره گرفﺘن اﺯ فاﻝ حافظ ﭼیسﺖ.
ً
بر اسـاﺱ نوشﺘه اسﺘاد نﻈمی افﺸار تﻘریﺒا پیوندها:
همـه ﻏزلیات حافظ بر اسـاﺱ این گامها و
بیـﺖ ﺯیر اشـاره ای به رابﻄه میـان مهر و
ﭼگونگی آنها سروده شده اسﺖ1.
آﺏ نیـز دارد.مهرکده معمـوﻻً در کنار آﺏ
ساﺧﺘه میﺸده اند.
(5در مهر شامﻞ هفﺖ گام ﺯیر میﺒاشد:
کالﻍ-نهان-سﭙاهی-شیر-پارسـا-پیﻚ-
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صد جوی آﺏ بسﺘه ام اﺯ دیده بر کنار
بـر بوی تخم مهر کـه در دﻝ بﻜارمﺖ)ﻏزﻝ
(40

شریﻚ در مسﺠدی در مﺼر برای ادای نماﺯ بر دلم گرد سﺘم هاسﺖ ﺧدایا مﭙسند
وﺿﻊ گردید3.
که مﻜدر شود آیینه ی مهر آیینم

ایـن بیﺖ به پیوند مهر)ﺧورشـید( با روﺯ و
نور دارد:

پﺲ اﺯ ﭼندین شـﻜیﺒایﻲ شﺒﻲ یا رﺏ توان
دیدن
که شمﻊ دیده افروﺯیم در مﺤراﺏ ابرویﺖ

بی مهر رﺧﺖ روﺯ مرا نور نمانده اسﺖ
ور ﻋمر مرا جز ﺵ دیﺠور نمانده اسﺖ)ﻏزﻝ
(45

تﺸـﺒیه مﺤراﺏ بـه ابرو میﺘواند اسـاره به
ریخـﺖ گنﺒد گونه و قـوﺱ گونه مهراوه ها
داشﺘه باشد

همانﻈور که پیﺸـﺘر اشـاره شد میان آیین
مهری و مسﺘی پیوندی اسﺘوار اسﺖ:
دیگر مﻜن نﺼیﺤﺖ حافظ که در نیافﺖ
گـم گﺸـﺘه ای کـه بـاده مهـرﺵ بـه کام
رفﺖ)ﻏزﻝ (85

(11صلیﺐ:
ایـن واژه معرﺏ ﭼلیﭙا اسـﺖ کـه در دین
مهری  4شـاﺧه آن برابر بوده اسﺖ و نﺸانه
اتﻘاﻕ مردم  4سوی جهان اسﺖ4
آنﺠا که حسن صومعه را جلوه میدهند
ناقوﺱ دیر راهﺐ و نام صلیﺐ اسﺖ

(8ﻃریﻘﺖ مهری:
اشاره مسﺘﻘیم دارد به پیروی اﺯ راه و روﺵ
مهری.
(12پیر مﻐان:
گویی اشـاره به گام هفﺘم آیین مهری دارد
برای نمونه در بیﺖ ﺯیر پیوندی میان مهر و که برابری با راهنمای دین دارد.
سﭙیده دم میﺘوان یافﺖ:
اﺯ آسﺘان پیر مﻐان سر ﭼرا کﺸیم
ﺯ دوسﺘان تو آموﺧﺖ در ﻃریﻘﺖ مهر
دولـﺖ در این سـرا و گﺸـایﺶ در این در
سﭙیده دم که صﺒا ﭼاﻙ ﺯد شعار سیاه
اسﺖ
(13ﺧرابات:
 (9مهرپرسﺘان کاله نمدی بر سر میگذاشﺘه بر ﺧالﻑ باور ﻋوام کـه این واژه را َﺧرابات
انـد؛ شـیخ اشـراﻕ نیـز بارها با ایـن کاله میخوانند ﺧوانﺶ درسـﺖ این واژه ُﺧرابات
توصیﻒ شده اسﺖ.
اسـﺖ وبـر اسـاﺱ پﮋوهﺶ دکﺘر حسـین
وحیدی اﺯ ساﺧﺘار ﺯیر بهره مند اسﺖ:
به ﺧیر ﺧواه ما کوﺵ کاین کاله نمد
بسا شﻜسﺖ که بر سر افسر شهی آورد
نمـود دگرگونـی واژه ی مهرآبه:مهرآبـه-
ﺧورآبه-ﺧرابات 5
اسﺘاد یﻜﺘایی نوشﺘه اسﺖ:
نﺸانه ها ها و اشارات دین مهری در جهان کـه این نﻜﺘه را بر آن می افزایم که که مهر
مسـیﺤی بسـیار اسـﺖ ﭼنین اسـﺖ کاله نمودی ﭼون ﺧورشید دارد و بخﺶ نخسﺖ
شﻜسـﺘه مهری که هنوﺯ کاله اسـﻘﻒ ها را ﺧورشـید کـه هسـﺘه ی آن به شـمار می
میﺘرا گویند2.
آید در واژه ﺧرابات دیده میﺸـود و بخﺶ
دوم)آبه( همان آوه اسـﺖ که توﺿیﺢ آن اﺯ
(10مﺤراﺏ:
نگر گذشﺖ.
این واژه اﺯ دو بخﺶ مهر+آوه ساﺧﺘه شده
اسﺖ.بخﺶ نخسﺖ که گویا اسﺖ اما بخﺶ اﺯ ایـن دسـﺖ؛ رسـوم و باورهـای مهری
دوم را پسـوند مﻜان ساﺯ نامند ﭼنانچه در فراوان تری در شـعر حافـظ میﺘوان یافﺖ
واژه هایی ﭼون سـاوه)مﻜان سـه تن( نیز که برای پرهیز اﺯ دراﺯی سـخن اﺯ ﺫکر آن
کاربـرد دارد و روی هم مهـراوه را مهرکده میﭙرهیزیم.
نیز مینامند.
توجه به این نﻜﺘه ﻻﺯم اسـﺖ که مسـاجد براسـﺘی که ایـن آیینها در دیـوان حافظ
مسلمانان در صدر اسالم مﺤراﺏ نداشﺘه و مهرین سخن به فراوان یافﺖ میﺸود.
مﺤراﺏ برای نخسـﺘین بار در ﻋﺼر ﺧلفای
اموی و به وسیله ی حاکمی به نام اوقره بن

پا نوشﺖ ها:
حافـظ
مﻘـاﻻت
(1مﺠموﻋـه
مهرآییـن)omidataeifard.blogspot.
(com
(2میﺘراییسم و سوشیانﺲ ﺹ 6
(3تاریخ افﻐانسﺘان/حﺒیﺒی/ﺹ 712
حافـظ
مﻘـاﻻت
(4مﺠموﻋـه
مهرآییـن)omidataeifard.blogspot.
(com
(5مﻘالـه ﺧرابـات کﺠاسﺖ؟)گلگﺸـﺖ و
کﺘیﺒه(
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آنوسیان
نویسنده :ترنم

هـود دارای دو رسـﺘه ﻋمـده صهیـون و
کابالیسـﺖ میﺒاشـد  .آﻏاﺯگـر و پایهگذار
پدیدهی کاباﻻ را باید ”اسﺤاﻕ کور“ دانسﺖ
کـه در قـرن سـیزدهم میـالدی در بندر
ناربـون ) (Narbonneدر جنوﺏ فرانسـه
میﺯیسـﺖ .او برﺧـی اﺯ نﻈـرات ﻋرفانـی
را بیـان میداشـﺖ .مفهوم ”ﻋیـن صوﻑ“
ساﺧﺘهی اوسﺖ .این مفهوم را که به معنای
”ﻻیﺘناهی“ اسـﺖ ،اسﺤاﻕ به معنی ﺧداوند
به کار برد .ایـن مﻄابﻖ همان ”معمار بزرگ
کاﺋنات“ اسﺖ که امروﺯه توسﻂ فراماسونری
به جای مفهوم ﺧداوند به کار میرود.
اﺯ آنﺠـا که مﻜﺘـﺐ کاباﻻ پیونـد ﻋمیﻘی با
سـﺤر و جادو دارد ،کابالیسﺖ ها اﺯ ﻃریﻖ
اشـاﻋه ی ساحری ،سعی در جذﺏ افراد به
فرقه ی ﺧود می کنند.
کاباﻻ یا قﺒاﻻ یا همان تﺼوﻑ یهودی آﺋینی
اسـﺖ کـه به نـوﻉ ﺧاصـی اﺯ ریاﺿﺖ های
شیﻄانی یهودیﺖ دﻻلﺖ دارد .
برابر نﻈریات کارشناسـان ملﻞ و نﺤﻞ این
فرقـه تﺤﺖ تاثیر ﻋرفان و تﺼوﻑ اسـالمی
در اثـر هـم نﺸـینی مسـلمانان آندلﺲ با
برﺧی اﺯ یهودیان تﺸﻜیﻞ شده اسﺖ .

کاباﻻ بخﺶ رمز آلود و بسـیار سـری دین
یهودی ﻃی  500سـاﻝ اﺧیر مﺤسوﺏ شده
و ﻋمده تﺤوﻻت جهان توسـﻂ کابالیسـﺖ
ها دنﺒاﻝ می شـود .فرقه ای اﺯ کابالیسـﺘها
 ،آنوسیان نام دارند.

آنوسﻲ کیسﺖ؟
آنوسی یﻚ کلمه ﻋﺒری اسﺖ و به یهودیانی
اﻃالﻕ می شود که داوﻃلﺒانه یا به اجﺒار ،به
دﻻیﻞ مخﺘلﻒ ،اﺯ جملـه ممانعﺖ اﺯ ﻃرد اﺯ
سـوی مسـلمانان و فرار اﺯ پرداﺧﺖ جزیه
تﻈاهر به اسالم می کنند ،و تﻐییر دین آنها
ﻇاهری اسﺖ ،آنها در ﻇاهر مسلمانند ،نماﺯ
مـی ﺧوانند  ،روﺯه می گیرند ،حﺞ می روند
و ﺧمـﺲ و ﺯکات می پرداﺯند ،اما کنیسـه
های ﺯیر ﺯمینی ﺧود را دارند !)(1
آنهـا برای جلـﺐ اﻋﺘماد مسـلمین به هر
کسـوت و سـیمایی در میآیند؛ در صورت
لزوم به حوﺯههای ﻋلمیه مسلمانان میروند
و تﺤﺼیـالت حـوﺯوی ﺧود را تـا باﻻترین
مﻘﻄﻊ و مدارﺝ ممﻜن ،ﻃی میکنند .بخﺸی
اﺯ آنها ،نﻘﺶ افراد سـاده را باﺯی میکنند
و بعﻀـی دیگـر ادﻋـای فرﺯنـدی پیامﺒر
اسالم را بر ﺧود میبندند و ﺧود را »سید«
میﺧوانند) .(2آنوسـی هـا در انﺘخاﺏ نام
ً
کامـال مذهﺒی و یا قومی
ﻋمومـ ًا به نامهای
روی مـی آورنـد ،که یا بـرای جلﺐ اﻋﺘماد
مذهﺒیـون کاربـرد دارد و یـا در اﺧﺘالفات

قومـی می تواند مورد اسـﺘفاده قرار گیرد،
هـر ﭼند نام هـای صنفی و شـﻐلی هم در
جای ﺧود کار برد دارد.
آنوسـی ها تﻈاهر شـدید به تدین دارند ،
حﺘی المﻘدور ﺯندگی ساده و فﻘیرانه همراه
با مﻈلوم نمایی و ترحم دارند ،با این روشها
راه را برای کسﺐ اﻋﺘماد و قدرت در جامعه
اسالمی باﺯ می کنند ،پله های ترقی را ﻃی
کرده و در صورت رسـیدن به قدرت حﺘی
المﻘـدور اﺯ آنوسـی ها به ﻋنـوان همﻜار و
کارگزاراسـﺘفاده مـی کنند .یـﻚ یهودی
و آنوسـی ،الزام ًا در مسـیر اهداﻑ و منافﻊ
قوم ﺧود و یهودیﺖ میکوشد و اﺯ هر گونه
فعالیﺖ و اقدامی که منﺠر به ﺯیان آن شود،
تا حد امﻜان جلوگیری میکند .در حﻘیﻘﺖ،
فرﺯندان یهودی اﺯ سوی ﺧانواده و اﻃرافیان
به گونهای تربیﺖ میشـوند که ﺧود را قوم
برتر دانسـﺘه و هر اقدامی و به هر بهایی را
در جهـﺖ تﺄمین مﺼالﺢ قوم ﺧـود مﺠاﺯ و
ﻻﺯم بدانند .آنوسیها برای اﺧﺘفای ماهیﺖ
ﺧـود ،تالﺵهای ﺯیـادی انﺠـام میدهند.
اکﺜـر آنها ،تا حـد افراﻁ به اسـالم اﻇهار
ایمان میکنند و اﺯ این راه ،وجهه اجﺘماﻋی
مناسـﺒی کسﺐ میکنند و بدین ترتیﺐ ،بر
ماهیﺖ یهـودی ﺧود سـرپوﺵ میگذارند
و بـا تﻈاهـر به دیـن و مذهﺐ اسـالم ،هم
معﺘﻘـدات اصلـی ﺧود را پنهـان میکنند
و هـم جایگاهی برابر با مسـلمانان و حﺘی
باﻻتر اﺯ مسلمانان ﻋادی به دسﺖ میآورند
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و در ﻋیـن حاﻝ اﺯ مﺤﻈوراتـی نﻈیر نﺠﺲ فرقـه حﺠﺘیـه یﻜـی اﺯ مخوﻑ تریـن ﺯیر تاریخ:

تلﻘـی شـدن و پرداﺧﺖ جزیـه و ﻏیره در
امان میمانند.

نﻜﺘـه مهـم در ایـن ﺧﺼـوﺹ ،افـراﻁ در
تﻈاهـرات اﻋﺘﻘادی اﺯ سـوی آنان اسـﺖ؛
آنوسـیان برای جلﺐ اﻋﺘماد مسـلمانان و
نفـوﺫ هر ﭼه بیﺶتر در میان آنان ،داﺋما در
نماﺯهـای جماﻋﺖ حﻀور دارنـد ،روﺯههای
ﺧـود را بـه ﻃور کامـﻞ میگیرنـد ،به حﺞ
میروند ،ادﻋیه و اﺫکار اسالمی میﺧوانند،
در مراسم ﻋزاداری و اﻋیاد مذهﺒی شرکﺖ
میکننـد و ﺧمﺲ و ﺯکات مـاﻝ ﺧود را در
وقﺖ معین و به افراد ﺧاﺹ ،میپرداﺯند.
در رفﺘارهـای گروهـی ،مهمتریـن ویﮋگی
یهودیـان آنوسـی ،اقدام دسـﺘه جمعی و
حمایﺖ اﺯ فعالیﺖهای یﻜدیگر اسﺖ؛ بدین
معنی کـه اگر یﻜی اﺯ آنها کاری ناپسـند
انﺠـام دهد ،فرد آنوسـی دیگر کـه دارای
سـیما و وجهه موجهای بوده و اﻋﺘﺒار ﻻﺯم
را اﺯ ﻃریﻖ اقداماتـی نﻈیر تﻈاهر به تدین
و مﺸـارکﺖهای اجﺘماﻋی مﺜﺒﺖ به دسـﺖ
آورده اسـﺖ ،پا در میانی کـرده و موﺿوﻉ
را بـه نﺤوی فیﺼله میدهـد .یا اگر یﻜی اﺯ
آنهـا در کاری ،ﭼه کوﭼـﻚ و ﭼه بزرگ،
سـنﮓ انداﺯی کـرده و مانﻊتراشـی کند،
آنوسـی دیگری که شـخﺺ موقر و مﻘﺒوﻝ
ﻋامـهای اسـﺖ ،بـه او پیوسـﺘه و کار او را
توجیه میکند.
ایـن شـیوه ،در ادامـه و در سـﻄﺢ کالن،
به صـورت درگیریهـای اجﺘماﻋـی دیده
میشود و مﺜال دو یا ﭼند گروه دارای ﻋﻘاید
مخﺘلـﻒ ،در ﺯمینه سیاسـی یـا فرهنگی
و اقﺘﺼـادی ،مناﺯﻋـهای ﻏیـر ﻻﺯم را آﻏاﺯ
میکنند.
مهمترین هدﻑ آنوسـیان اﺯ این اقدامات،
یﻜـی مﺸـﻐوﻝ سـاﺯی جامعـه بـا مﻄالﺐ
سـﻄﺤی و ممانعﺖ اﺯ ورود به بنیان مﻄلﺐ،
و دیگری جذﺏ افراد جوان و سـاده دارای
گرایﺸـات مﺘفاوت در گروههای مخﺘلﻒ و
گاه مﺘﻀاد اسـﺖ تا افـراد نیروهای ﺧود را
صـرﻑ مﺒارﺯات پوچ کـرده و انرژی ﺧود را
هدر دهند.
آنوسـیان تفﻜر بسـیار ﺧﻄرناکـی دارند ،
فرقـه ﺧاصـی اﺯ انـان معﺘﻘدنـد اﺯ ﻃریﻖ
نزدیﻚ شـدن بـه شـیﻄان و جادوگری و
اﻋماﻝ جرم و جنایـﺖ در جهان باید ﻇهور
منﺠی )ماشـیﺢ( را سـرﻋﺖ بخﺸـید  ،به
ﻋﻘیده اینان هرﭼه گسـﺘره نفوﺫ شـیﻄان
اﺯ ﻃریـﻖ رواﺝ فسـاد و جنایـﺖ بر جهان
افزایﺶ یابد ،ماشیﺢ سریعﺘر ﻇهور میﻜند.

شاﺧه های آنوسیان در ایران اسﺖ .انﺠمن
حﺠﺘیه تﺸﻜیالتی اسﺖ که هدﻑ اصلی آن
تالﺵ برای »فراهم کردن ﺯمینه ﻇهور امام
ﻋﺼر« همان ماشیﺢ اسﺖ.این گروه در ساﻝ
 1362به فرمان امام ﺧمینی و مﺘهمشـدن
بـه ﺧیانـﺖ و ارتﺠـاﻉ ،منﺤﻞ شـد .با این
حاﻝ به واسـﻄه ی ارتﺒاﻁ بـا برﺧی مراجﻊ
توانسـﺖ در جامعـه ی مدرسـین حوﺯه ی
ﻋلمیـه ی قم ،شـورای نگهﺒـان و مﺠلﺲ
ﺧﺒرگان رهﺒری نفوﺫ نماید.

ﺧواجه رشـید الدین فﻀﻞ اﷲ ،نویسـنده
جامﻊ الﺘواریخ
سعد الدوله صفی بن هیﺒﺖ اﷲ ،وﺯیر ارﻏون
ﺧان ایلخـان مﻐوﻝ که به جرم جاسوسـی
برای مسلمانان کﺸﺘه شد

سیاسﺖ:
قوام السلﻄنه ،نخسﺖ وﺯیر
مﺤسـن )هاﺧام رابی( ،نماینده مﺠلﺲ در
ﺯمان مﺤمد رﺿا شاه پهلوی

این فرقه اﺯ انوسیان بﻄور وسیعی شﺒﻜه ای اقﺘﺼاد:

ﻋنﻜﺒوت وار اﺯ قدرت اقﺘﺼادی ،سیاسی و
نﻈامی در حﻜومﺖ ایران تﺸـﻜیﻞ داده اند
کـه صرفـا با توجه بـه ایده های شـیﻄانی
فﺼد به انﺤﻄاﻁ کساندن هر موجودیﺘی در
جامعه را دارند تا اﺯ این ﻃریﻖ ﺯمینه ﻇهور
منﺠی را فراهم کنند.

مراد اریه ،نماینـده مﺠلﺲ در ﺯمان مﺤمد
رﺿا شاه که ﺧانواده اریه صاحﺒان کارﺧانه
کاشیساﺯی ایرانا بودند
حـاﺝ حﺒیـﺐ الﻘانیـان ،مﺆسـﺲ شـرکﺖ
پالسﺘیﻚسـاﺯی پالسـﻜو و کارﺧانﺠـات
صنعﺘی و تولیدی مرکﺐ در ایران

آنوسیهای مﺸهور:

پینوشﺖ:

برﺧی اﺯ آنوسـیها با پوشـﺶ اسالمنمایی
ﺧـود ﺧدمات شـایانی به قوم یهـود انﺠام ) (1بعﻀـی اﺯ آنوسـی هـا در اروپـا تﻈاهر
دادهاند .ﻋمدهی اینـان دارای فعالیﺖهای بـه مسـیﺤیﺖ می کننـد و به مسـیﺤیان
مذهﺒی به ﻇاهر اسالمی بودهاند و اقدامات صهیونیسﺖ مﺸهورند !
بسیار بزرگی در ایﺠاد تفرقه و ساﺧﺖ انواﻉ )(2برای آشنایی با ﻋلمای آنوسی در ایران،
فرقههای منﺘسـﺐ به اسـالم داشﺘهاند.در به کﺘاﺏ »فرﺯندان اسﺘر« رجوﻉ کنید.
این جا تنها به اسـامی ﭼند تن اﺯ آنوسیان
ﻏیر مذهﺒی اشـاره کوتاهی میشود ،با این
توﺿیﺢ که فهرسـﺖ مفﺼﻞتر اسامی آنها
در کﺘاﺏ"فرﺯندان اسﺘر" موجود اسﺖ:
بن مایه:
نوشﺘه های دکﺘر مهدی ﺧزﻋلی http://فیلسوﻑ:
www.drkhazal i.ws
م.
1284
کمونه،
ابن
وبـالگ کاوه آهنگـر http://مـال اﻻﺯار همدانی )قـرن  19و  ،(20معروﻑ derafshgaah.wordpress.com
به ﻻلـه ﺯاری ،مﺘرجم کﺘاﺏ گفﺘار در روﺵ
رنه دکارت

موسیﻘی:

مرتﻀی ﺧان نیداوود

ادبیات:

سـید جمـاﻝ الدیـن واﻋـظ که اﺯ سـران
مﺸـروﻃه بود و پسـر وی سید مﺤمد ﻋلی
جماﻝ ﺯاده ،نویسنده مﺸهور ایرانی
سید اشـرﻑ الدین قزوینی ،مدیر مسﺌوﻝ
روﺯنامه نسیم شماﻝ
سلیمان حییم ،مﺆلﻒ فرهنﮓ انگلیسی به
فارسی حییم
ﻋلی معلـم ،مﺆلـﻒ فرهنﮓ انگلیسـی به
فارسی پزشﻜی
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﺴﺘﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻰﮔﻤﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﭼﻮﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻇﺮﺍﻳﻒ ﻭ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﮕﻰ
ﺑﺴــﻴﺎﺭ؛ ژﺭﻓﺎﻯ ﻣﻌﻨــﻮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺳــﻄﺤﺶ ﻫــﻢ ﺍﺯ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮕﻰ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ
ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ :ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻳﻨﻚ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ]ﺁﻟﻤﺎﻧﻰﻫﺎ[ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﺍﺭﺩ .ﺷــﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ  ،ﺍﺯ
ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻫﻢﺗﺮﺍﺯ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﻪﻫــﺮﺭﻭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﻨﺪﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻟﺔ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺧﻮﺩ ،ﺩﺭﺧﺸﺶ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  3500ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻛﻮﺯﻩﮔﺮﻯ
ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮ ﻣﻰﺁﻳﺪ .ﻳﻚ ﺍﺛﺮ ﺳﻔﺎﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺷــﻮﺵ –ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺍﻳﻼﻡ ﻛﻬﻦ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ -ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺁﻣﺪﻩ
ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺳــﺘﻮﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻢﻭﺑﻴﺶ
 3000ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺑﺎ ﻛﻮچ ﻫﻨﺪﻭژﺭﻣﻦﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﻧﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.
ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ ﺷﻮﺵ  3500ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﺵ
ﻫﻤﺔ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﭘﻴﺸــﻴﻨﺔ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﭘﺮﺑﺮگ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.
ﭘــﺲ )ﻧﺎﭼﺎﺭ( ﺍﺯ ﻫﻤﺔ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺳــﺎﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻼﻡ ،ﭘﻬﻨﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺧﺎﻭﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﻪ ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻣﻰﮔﺬﺭﻳﻢ ،ﻭ ﺍﺯ
ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  539ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﻰﺁﻏﺎﺯﻳﻢ.
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻰ ) 553ﺗﺎ (330

ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺳﻪ ﭘﺪﻳﺪﺓ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﺳﺖ :ﺯﺭﺗﺸــﺖ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺎﻭﺭﻯ؛ ﻛﻮﺭﺵ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﭘﺎﺭﺱ )ﺯﻣﺎﻥ
ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳــﻰ 559 :ﺗﺎ  (529ﻭ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻳﻜﻢ )ﺯﻣــﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰ 522 :ﺗﺎ
.(486
ﺩﻳﻦ ﺗﺎﺯﺓ ﺯﺭﺗﺸــﺖ ﻛﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ ﺩﺍﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺍﻳﺰﺩﺍﻥ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ
ﺁﺳــﻤﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻬﻦ ،ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﻭ ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ ،ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﺭﻯ ﻛﻪ
ﺍﻫﻮﺭﻩﻣﺰﺩﺍ »ﺳﺮﻭﺭ ﻫﻤﻪﺩﺍﻧﺎ« ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻚﺳﻮ ﻧﻬﺎﺩ .ﻣﻦ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻭﻯ ﺭﺍ َ
ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺟﻮﺍﻥ ﺷــﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛــﻪ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻭﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻰﺩﺍﺩﻩ ،ﺯﺭﺗﺸﺖ ﭘﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺭﻭﻯ ﺁﻧﭽﻪ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻴﭻ ﺷــﻜﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷــﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  553ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺯﺍﻳﺶ ﻣﺴــﻴﺢ ﻛﻪ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ
ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛــﻪ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺟﻨﻮﺏ ،ﺍﭘﺎﺧﺘﺮ ﻭ ﺧﺎﻭﺭ ﻓﻼﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻯ
ﭼﻴﺮﮔــﻰ ﻣﺎﺩﻫﺎ )ﺧﻮﻳﺸــﺎﻭﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩﺵ( ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺎﻫﻨﺸــﺎﻫﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ:
ﮔﺸــﺎﻳﺶ ﺁﺳــﻴﺎﻯ ﺧﺮﺩ .ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﺮ ﻛﺮﻭﺳﻮﺱ ﺷــﺎﻩ ﻟﻴﺪﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻳﻰ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  546ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﺶ ﻣﺴﻴﺢ؛
ﻭ ﮔﺸــﺎﻳﺶ ﺑﺎﺑﻞ )ﻣﻴﺎﻥﺭﻭﺩﺍﻥ( ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  .539ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻫﻤﺔ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻭ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ  2500ﺳــﺎﻝ ﺭﺍ ﭘﺸــﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻯ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ
ﻫﺴﺘﻰ ﺗﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺑﻰﺷﻤﺎﺭ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ،ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﺳﺖ .ﺭﻭﺣﻴﺔ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ
ِ
ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺗﺎﺧﺖﻫﺎﻯ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺗﺎﺯﻳﺎﻥ ،ﺳﻠﻮﻛﻰﻫﺎ ،ﻣﻐﻮﻝﻫﺎ ،ﺗﺎﺗﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻤﻦﻫﺎ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ
ﺁﻓﺮﻳﻨﺸﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺨﺸﺪ.

ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩﮔﺬﺍﺭ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺮﮔﺮﺩﻳﻢ .ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻳﻚ
ﺳــﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺑﺎﺑﻞ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  538ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﻠﻰﻫﺎ ﺑﻪ
ﺯﻭﺭ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥﺭﻭﺩﺍﻥ ﻛﻮﭼﺎﻧﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ،ﺩﺭﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺟﺴــﺎﻳﺎ ﺑــﻪ ﻫﻢﻣﻴﻬﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﮋﺩﻩ ﺩﺍﺩﻩ
ﺑﻮﺩ .ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻳﻬﻮﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍﻯ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ
ﺍﻫﻮﺭﻩﻣﺰﺩﺍ ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺯﺭﺗﺸــﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ َ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  516ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ ﺍﻭﺭﺷــﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﺎﻥ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻯ ،ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺩژ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ژﺭﻑ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﺯﺭﺗﺸــﺖ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ
ﺩﻳﺪ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﻫﻤﺔ ﺳﻨﮓﻧﺒﺸــﺘﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰ
»ﺭﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺮﺣﻖ« ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ،ﻫﻤﺎﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺑﻮﺩ .ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺑﺮ ﺳﻨﮓﻧﺒﺸــﺘﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭﻯ ﺭﺍ
ﺩﺭﺑﺮﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﻫﻮﺭﻩﻣﺰﺩﺍ ﭼﻨﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺭﺍﺳــﺘﻰ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﺑﻴﺰﺍﺭﻡ» «.ﺳــﺮﻭﺭ ﻫﻤﻪﺩﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺎﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳــﺎﻧﺪ،
ﭼﻮﻥ ﺍﻫﺮﻳﻤﻨﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ ،ﭼﺎﻛﺮ ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻴﺴﺘﻢ ،ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻧﻴﺴﺘﻢ ،ﺣﺘﻰ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮﻳﺶ!« ﺧﺸﺎﻳﺎﺭﺷــﺎ ) 486ﺗﺎ  ،(465ﭘﺴﺮ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺶ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﺎﺭ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻯ ﺩﺍﺭﺩ» :ﻛﺴــﻰ ﻛﻪ ﺳــﺮﻭﺭ ﻫﻤﻪﺩﺍﻧﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﭘﺮﺳــﺘﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺗﻮﺍﻧﺎﺳــﺖ ،ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﻚﺑﺨﺖ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮگ ﻫــﻢ ﻛﺎﺭﺵ ﺭﻭﺑﺮﺍﻩ
ﺍﺳﺖ«.
ﺍﻣــﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﻬﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﻛﻪ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻫﻰ ﺳــﺎﻣﺎﻥﻣﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﻻ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺑــﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻰ ﺩﺭﻳﺎﺑﺎﻧــﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻯ ﻭ ﺷــﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﭼﻴﺴــﺖ ،ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ »ﺍﺯ
ﺍﺳــﻜﻴﺖﻫﺎﻯ ﺁﻥﺳﻮﻯ ﺳﻐﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ ،ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺳــﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺭﺩ« ﮔﺴﺘﺮﺵ
ﺩﺍﺷﺖ ،ﺩﺭ ﺳﺪﺓ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ،ﺩﺭ ﭘﻰ ﺗﺒﺎﻫﻰ ﺩﻳﻨﻰ ،ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ
ﮔﺴﺴــﺖ .ﭼﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﻭ ﻭﺍﻻﻯ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﺩﻳﻨﻰ
ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺟﺎ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺧﺮﺍﺵ
ِ
ﻧﻬﻔﺖ ﺭﺍﺳــﺘﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰﺁﻣﺪ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺭﺳﻴﺪ
ﺑﺮﻣﻰﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺍﺯ
ﻛﻪ ﺍﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﻰﺩﻳﻨﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺁﻣﺪﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 330
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺑﻪ ﺳــﺎﺩﮔﻰ ﺷﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﺴﺎﻧﺪﺭ ﺷﺎﻩ ﻣﻘﺪﻭﻧﻰ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﺎﻙ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﮐﻮﺭﺵ ﮐﺒﻴﺮ

ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﻥ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺴﺎﻧﺪﺭ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎ ،ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﺭﺍ ﻧﮕــﻪ ﺩﺍﺭﻧــﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ-ﻫﻠﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳــﺪﻩﻫﺎﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ،
ﺭﺧﻨﻪ ﺩﺍﺷــﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ ژﺭﻑ ﻧﺒﻮﺩ .ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺭﺧﻨﻪ ،ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻟﻨﮓ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﺔ ﺳــﺪﺓ
ﺳــﻮﻡ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ،ﺍﺳــﻜﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻭ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﺭﺕﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ
ﺍﺳــﺘﭗﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ .ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺎﭼﺎﺭ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺧﻨﺔ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ .ﭘﺎﺭﺕﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﻛﻢﻭﺑﻴﺶ
 150ﭘﻴــﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺗﺎ  224ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ،ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ
ﺭﺍﻧﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰ ﺭﻭﻡ ﺑﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﭘﺲ ﭘﺎﺭﺕﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﻰ
ﺍﺳﺐﺳــﻮﺍﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺯﺭﻩ ﻭ ﻛﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺑﺮﺁﻳــﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺩﺭ
ﻫﻤــﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺯ ﭘﺎﺭﺗﻰ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪﺭﻭﺷــﻦ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑــﻰ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺩ ،ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻛﻬﻦ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ) 224ﺗﺎ  650ﻣﻴﻼﺩﻯ(

ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ ﺑﺎ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺳﺎﺳــﺎﻧﻴﺎﻥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺯﻳﺮﻭﺭﻭ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯ
ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻛﻬﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﮔﺰﺍﺭﻩﻫﺎﻳﻰ ،ﺑﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸــﻴﺎﻥ
ﻣﻰﺭﺳــﺎﻧﺪ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﺓ ﻧﻮﺯﺍﻳﻰ ﻣﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺷﺎﻫﻨﺸــﺎﻫﻰ ،ﺟﻬﺸــﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻫﻢ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪ :ﺯﺑﺎﻥ
ﭘﺎﺭﺳــﻰ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻫﻤﺔ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺭﺳﻰ
ﺍﻣﺮﻭﺯﻯ )ﻓﺎﺭﺳﻰ( ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺎﻫﻨﺸــﺎﻫﻰ ﺳﺎﺳــﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺯ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳــﺘﻮﺍﺭﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﻳــﻰ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸــﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﭘﺎﺭﺕﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻫﻨﺸــﺎﻫﻰ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻨﻮﻧﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎﻥ ،ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ
ﺷــﻮﺭﻭﻯ ﺗﺎ ﺁﻣﻮﺩﺭﻳﺎ ]ﺟﻴﺤﻮﻥ[ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺗﺎﺳــﺮ ﻋﺮﺍﻕ )ﻣﻴﺎﻥﺭﻭﺩﺍﻥ( ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻫﻨﺸــﺎﻫﻰ ،ﺗﻴﺴﻔﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩ.
ﭘﻴﺸــﻮﺍﻳﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺯﺭﺗﺸــﺘﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰ ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ
ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺭﺍ ﻭﻳﮋﺓ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﺮﺳــﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﻰﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻰﺩﻳﻦ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺳــﺨﺖ ﺯﻳﺮ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺩﻳﻦ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺯ
ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺯﺭﺗﺸــﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑــﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﺓ ﻗﻮﻡ ﭘﺎﺭﺱ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺠﺴــﻤﻰ ،ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﺔ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﻫﺪ.
ﺍﺭﺩﺷــﻴﺮ ،ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﺳﺎﺳــﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  241ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ.
ﺷــﺎﭘﻮﺭ ﻳﻜﻢ ،ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺍﻭ ﻧﺸﺴﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮﻭﻥﻣﺮﺯﻯ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧــﻪﺍﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ﺑﺎ ﺭﻭﻡ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺑﻴﺰﺍﻧﺲ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ
ﺷﺎﭘﻮﺭ ﻧﺨﺴﺖ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻭﺿﻌﻴﺘــﻰ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩﺵ ﺗﺎ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ] [1960ﻫﻢ ﭘﺎ ﺑﺮ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻢﭘﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﻭﺭﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻯ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﮔﺸــﺖ .ژﺭﻣﻦﻫﺎ ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﺱﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﻡ ﺩﻣﻰ ﺁﺳــﻮﺩﻩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳــﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺁﻥ ،ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﻛﻪ ﺗﺮﻙﻫﺎ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻢﭘﻴﻤﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﭼﻴﺮﮔﻰ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺗﺮﻙ-ﺗﺎﺗﺎﺭ
ﺷــﺪ .ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺑﺮ ﺭﻭﻡ ،ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﻳﻜﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪ،
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  260ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﺭﺱﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﺧﻮﺩ ﻗﻴﺼﺮ ﺭﻭﻡ ،ﻭﺍﻟﺮﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻮﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﻴﺮﮔﻰ ﺗﺎﺯﻳﺎﻥ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻮﺷﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ
ﺭﺍ ﺍﺳــﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﺣﻴﻪﺍﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺨﺸــﻴﺪ ،ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺩﺭ ﺳــﺪﺓ ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎﺩﮔﺬﺍﺭﻯ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰ ﻣﻠــﻰ )ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻥ ،ﺻﻔﺎﺭﻳﺎﻥ،
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳــﻨﮓﻧﮕﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻳﻮﻟﻴﺎﻥ ،ﻗﻴﺼــﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭﻡ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﻮﻳﻴﺎﻥ ﻭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻥ( ﻛﺎﻣﻴﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﻩ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺗﺮﻛﺎﻥ ﭼﺎﺩﺭﻧﺸــﻴﻦ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  999ﺑﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺎﺭﺍ
ﺳﺎﻝ  363ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺩﻭﻡ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺨﺘﻰ ﺧﻮﺭﺩ.
ﺧﺴﺮﻭ ﻳﻜﻢ ) 531ﺗﺎ  ،(579ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ،ﺩﺭﻭﻥ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﺭﺍ ﺭﺧﻨﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺪﺓ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺷﻔﺘﮕﻰﺍﻯ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ،ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺮﻭﺳﺎﻣﺎﻧﻰ ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻙﻫﺎ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻝ ﻧﻮﭘﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺑﺎﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﻰ
ﺍﻳﻦ ﺁﺷــﻔﺘﮕﻰ ﺭﺍ ﻛﺴــﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺰﺩﻙ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﺷــﻜﻠﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴــﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴــﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻧﻈﺎﻡﺍﻟﻤﻠﻚ ﻛﻪ ﮔﺰﺍﻓﻪ ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ
ﺧﺴــﺮﻭ ﻳﻜﻢ ﺩﺭﮔﺬﺷــﺖ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ .ﺳﻴﺎﺳــﺖﻧﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺷــﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻫﺎﻯ
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ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﭘﺎﺭﺕ ) 150ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺗﺎ  224ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ(

ﮔﺸﺖ .ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﻭ ﺩﻭﺭﺓ ﺯﺭﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻳﺪ.
ﺧﺴــﺮﻭ ﺩﻭﻡ ) 590ﺗﺎ  ،(628ﻛﻪ ﻧﻮﺓ ﺧﺴــﺮﻭ ﻳﻜﻢ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺑﻴﺰﺍﻧﺲ ﺑﻪ
ﭘﻴﺮﻭﺯﻯﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺳــﺖ ﻳﺎﻓﺖ؛ ﭘﺎﺭﺱﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺳــﺎﻝ  .(614ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺑﻰﭘﺎﺳــﺦ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﻗﻴﺼﺮ ﻫﺮﺍﻛﻠﻴﻮﺱ
ﺳــﻮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﺧﺖ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻴﺰﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣــﺎﻥ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ
ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺮﺓ ﺳــﻮﻣﻰ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﻯ ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻣﺪ :ﺗﺎﺯﻳﺎﻥ
ﻛﻪ ﺯﻳﺮ ﺩﺭﻓﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻰ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﭘﻴﺮﻭﺯﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺁﻣﺪﻧﺪ .ﺗﺎﺯﻳﺎﻥ ﺗﺎ
ﺳﺎﻝ  650ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﻢﻭﺑﻴﺶ ﻫﻤﺔ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺩﻳﻨﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡﭘﺬﻳﺮ ﺷــﺪ :ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻯ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ )ﺑﺎﺝﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ( ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻭﺭ َﻭﺭﺯﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﻚ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺗﺎﺯﺷﻰ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻯ ﺗﺎﺯﻳﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﺔ ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ-ﺗﻌﺼﺐﺁﻣﻴﺰ ﺩﻳﻦ ﺯﺭﺗﺸــﺖ،
ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴــﺖ ﺳــﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﻥﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮﺩ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺍﻣﻮﻳﺎﻥ
ﺩﻣﺸﻖ ) 656ﺗﺎ  ،(750ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ )ﺍﺯ ﺳﺎﻝ .(750
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ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﺸﺎﻥ ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﺑﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰ ﺁﻝ ﻣﻈﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﻠﻤﺮﻭﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ،ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1385
ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺗﻴﻤــﻮﺭ ﻟﻨﮓ ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷــﺪ .ﻭﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﮔﺸــﺎﻳﺶﮔﺮﺍﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪﻟﻰ ﺑﻴﺮﻭﻥﺍﺯﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻫﻤﻪﻛﺸﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ،ﺭﻭﻯ
ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺭﺍ ﺳــﻔﻴﺪ ﻛﺮﺩ .ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺩﻭﻫﺰﺍﺭ ﺁﺩﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷــﺖ ﻭ ﮔﻞ
ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮﺟﻰ ﺳــﺎﺧﺖ ...ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻯ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭼﻴﺮﮔﻰ ﺗﺎﺗﺎﺭﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺪﺓ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺁﻓﺮﻳﻨﺸﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﮕﻔﺘﻰﻫﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ
ﻫﻨــﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﻭﻳﮋﺓ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺷﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻭ
ﻣﻮﺯﺍﻳﻴﻚﺳــﺎﺯﻯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ .ﭘﺎﻳﺘﺨﺖﻫﺎﻯ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ ﻭ
ﻫﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰ ﻣﻠﻰ ﺻﻔﻮﻳﻪ )1501ﺗﺎ (1722
ﺷﺎﻩ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻜﻢ ) 1501ﺗﺎ  (1524ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥﭘﺮﺩﺓ ﭼﻴﺮﮔﻰ ﺗﺮﻛﻤﻦﻫﺎ ﺑﺮ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺳﻨﮓﺑﻨﺎﻯ ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻬﺎﺩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
ﺑﺮﺁﻣﺪﻥ ﻭﻯ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰ ﺻﻔﻮﻯ ،ﻭﺍﻣﺪﺍ ِﺭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻳﻨﻰ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ.
ﺷﻴﺦﻫﺎﻯ ﺍﺳﭙﻨﺪ ،ﺯﻧﺠﻴﺮﻭﺍﺭ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻮﺍﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﺮﺳﭙﺮﺩﺓ
ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺩﺭﻭﻳﺸــﺎﻥ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻭ

ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻬﻦ ﭘﺎﺭﺳــﻰ ﺍﺳــﺖ .ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﭘﺮﺁﻭﺍﺯﺓ »ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ« ،ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1067ﻛﺎﺭ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳــﻴﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸــﻤﻨﺪﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﺩ ﺧــﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﻏﺰﺍﻟﻰ
ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺱ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ .ﻧﻈﺎﻡﺍﻟﻤﻠﻚ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1092ﺩﺭ ﭘﻰ ﻳﻚ
ﺩﺳﻴﺴــﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻡ ﻣﺮگ ﺍﻓﺘﺎﺩ ،ﻭﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻨﺪﻭﺭﻯ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺑﺎﺷﺘﺎﺏ ،ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺻﻠﻴﺒﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻠﺠﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺳﺪﺓ ﺳــﻴﺰﺩﻫﻢ ﺷﻜﺎﺭ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﻣﻐﻮﻝ ﺷﺪ .ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﺶ:
ﺑﻐﺪﺍﺩ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1258ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﺁﺗﺶ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻭﺍﭘﺴﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ،
ﺯﻳﺮ ﺳﻢﻫﺎﻯ ﺍﺳﺐﻫﺎﻯ ﻣﻐﻮﻝ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩ .ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻬﺎﻣﻨﺪﻯ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣــﺎﻥ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺖ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﺭﺳــﻰ ،ﺍﺯ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﻣﻐﻮﻝ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﻨﺪ« ...
ﭼﻴﺮﮔــﻰ ﻣﻐﻮﻝﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ  1265ﺗﺎ  1335ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ،ﻭ
ﻧﻴﻢﺳﺪﺓ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻏﻴﺮﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﺔ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻐﻮﻝ ،ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳــﻠﺠﻮﻗﻰ
ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺍﺷﺖ .ﺯﺑﺎﻧﺰﺩﻫﺎﻯ »ﺳــﻠﺠﻮﻗﻰ« ﻭ »ﻣﻐﻮﻟﻰ« ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻃﻨﻴﻦ ﺧﻮﺷــﻰ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ...ﺭﻭﺷــﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﻠﺠﻮﻕﻫﺎ
ﻭ ﻣﻐﻮﻝﻫﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻧﺪﺍﻧﺪ ،ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺸــﺎﻳﺶﮔﺮﺍﻥ ﺁﺳﻴﺎﻯ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﺎ
ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺑﺎﺯ ،ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺳﻔﺎﺭﺵﻫﺎﻯ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮕﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ .ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻰ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺫﻫﻦ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﺓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﻳﻮﺍﻥﺳﺎﻻﺭﻯ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻫﻨﺮ
ﻫﻤــﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩ ،ﺁﺭﻯ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛــﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻳﺮﺍﻥﮔﺮﻯﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭﺓ
ﺗﺎﺧﺖﻭﺗﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻯ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳــﺮﻧﮕﻮﻧﻰ ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰ ﻣﻐﻮﻝ ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﻠﻤــﺮﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ
ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻈﻔﺮﻳــﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ :ﺣﺎﻓﻆ ،ﺳــﺮﺍﻳﻨﺪﺓ ﺑﺰﺭگ )ﺩﺭﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ  (1389ﻧﻴﺰ ﺩﺭ

ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﺨﺴﺖ
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ﺭﻫﺒﺮﺷﺎﻥ ﺷــﻴﺦ ﺻﻔﻰ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻋﻤﻞ ﻧﺒﻮﻍﺁﻣﻴﺰ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﮔﺎﻡ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﺔ
ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻧﻬﺎﺩ .ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺪﺓ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻴﻌﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ،
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺷــﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻴﺰ ﻫﺴــﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﺔ ﺩﻳﻨﻰ،
ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﺮﻙ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﻨﻰﻫﺎﻯ
ﻣﺘﻌﺼﺒﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺭﻭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ،ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ
ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻫﻢﭘﻴﻤﺎﻥ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺗﺮﻙﻫﺎ ]ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻴﺎﻥ[ ﮔﺸﺖ.
ﺷــﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺰﺭگ ) 1587ﺗﺎ  (1629ﻧﻮﻩﺯﺍﺩﺓ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻭ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻩ
ﺻﻔﻮﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﺓ ﭼﻬﻞﺳــﺎﻟﺔ ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰﺍﺵ ،ﺍﻭﺝ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ
ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﺷــﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺟﻨﮓﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻴﺎﺏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻯ ،ﻗﻴﺼﺮ ﺭﻭﺩﻭﻟﻒ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﻥ ﻫﺎﺑﺰﺑﻮﺭگ
ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﺳــﺘﺎﺭ ﻫﻢﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺷــﺪ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷــﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ
ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎ
ﺟﻬﺶﻫﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩﺍﻯ ﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﻧﻴﺮﻭﻯ ﭘﺮﺯﻭﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪﺍﻯ ﺭﻭﺍﻥ ﮔﺸﺖ.
ﺷــﺎﻩ ﻋﺒــﺎﺱ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷــﺎﻩ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﺗﺒﺮﻳــﺰ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻬﻤﺎﺳــﺐ ،ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺩ .ﻫﺮ ﺭﻫﺴــﭙﺎﺭﻯ ،ﻫﻤﻴﻦ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﺩﺭﺧﺸــﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﺷــﻜﻮﻫﻤﻨﺪﻯ ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﻳﻰ ﺻﻔﻮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ؛ ﭼﻮﻥ ﺳــﺎﺯﻩﻫﺎﻯ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺟﺎﻧﺸــﻴﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﺷﻜﻮﻩ
ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺟﺎﻯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻰ ﺍﮔﺮ ﻭ ﻣﮕﺮ ،ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ» :ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻧﺼﻒ ﺟﻬﺎﻥ!« ﭼﻮﻥ
ﺁﻓﺮﻳﻨﻨــﺪﺓ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺯﺭﻳﻦ ﺩﺭ  21ژﺍﻧﻮﻳﺔ ﺳــﺎﻝ  1629ﺩﺭﮔﺬﺷــﺖ ،ﻫﻤﺔ ﻣﻠﺖ
ﺷﻴﻮﻥﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱﺧﻮﺭﺍﻥ ﮔﺮﺩ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭ ﺷﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﻰﺯﺩ.
ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ ) 1734ﺗﺎ (1747
ﻭﺍﭘﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺻﻔﻮﻯ ﺳﺨﺖ ﻣﻰﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﺁﻣﺪﻩ ،ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺠﻼﺏ ﺳﺴﺘﻰ ﻭ ﺧﻤﻮﺩﻯ ،ﺩﺷﻤﻨﻰ
ﻫﻢ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺷــﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ :ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻮﺭﺵ ﻗﻮﻡﻫﺎﻯ ﺍﻓﻐﺎﻥ ]=
ﭘﺸــﺘﻮ[ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  .1722ﺍﺻﻔﻬــﺎﻥ ﻭ ﻫﻤــﺔ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺎﺧــﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ
ﮔﺸــﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸــﺔ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﺖﻭﺗﺎﺯﻯ
ﮔﺬﺭﺍ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ.
ﺗﺎﺯﻩ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻳﻞ ﺗﺮﻛﻰﺗﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺍﻓﺸــﺎﺭ ،ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪ ،ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ )= ﭘﺸﺘﻮﻥﻫﺎ( ﺭﺍ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﺭﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺩﮔﻰ ﻛﻬﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﻳﺶﻫﺎ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩ.
ﻧﺎﺩﺭﺷــﺎﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻨﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﺎﻛﺎﻡ
ﻣﺎﻧﺪ؛ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺻﻔﻮﻳﺎﻥ ﺷــﻴﻌﻪ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ
ﺷــﻴﻌﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ،ﻧﺎﺩﺭﺷــﺎﻩ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺷﻤﺮﺩﻧﺪ،
ﭼــﻮﻥ ﻛﺎﺭﻭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﻭ ﻓﺮﻭﻍ ﺗﺎﺯﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺨﺸــﻴﺪ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺩﻫﻠﻰ ﻫﻨﺪﻭﺳــﺘﺎﻥ ) (1739ﺳﺨﺖ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭ ﺷﺪ؛ ﺍﻟﻤﺎﺱ
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﺍﻯ »ﻛﻮﻩ ﻧﻮﺭ« ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻮﺩ ،ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺖ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺑﻨﺎﻛﻰ ﻭ ﺷﻜﻮﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﻮﻯ ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﺭﻓﺖ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻟﺸﮕﺮﻛﺸﻰﻫﺎﻯ
ﻧﺎﺩﺭ ،ﺗﻬﻴﺪﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺧﻮﻯ ﺷﺎﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺪﺗﺮ ﻭ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﺗﺮ ﻣﻰﺷﺪ.
ﻧﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻛﺮﺩﺍﺭﻫﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ﺳﻨﮕﺪﻻﻧﻪﺗﺮ ﻭ ﺳﻨﮕﺪﻻﻧﻪﺗﺮ ﻣﻰﺷﺪ ،ﺩﺭ
 20ژﻭﺋﻴﺔ ﺳﺎﻝ  1747ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻥ ﻛﻪ ﻛﺮﺩﻯ ﺍﺯ ﺗﻴﺮﺓ ﺯﻧﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺔ ﺩﻭﻡ ﺳــﺪﺓ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﻇﺮﻳﻒﺗﺮﻳــﻦ ﻭ ﭘﺨﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻔﻮﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻰ ﺭﺳــﻴﺪ ،ﻭﻯ
ﻛــﻪ »ﻭﻛﻴﻞ« ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑــﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﻰﺭﺍﻧﺪ .ﺟﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺷــﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﻣﻰﮔﺬﺍﺷﺖ ،ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻥ ﺷــﺪ .ﺩﻭﺭﺓ ﺳﻰﺳــﺎﻟﺔ ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﺍﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺮﻭﺍﻯ ﻧﻴﻚﺍﻧﺪﻳﺶ ﻭ
ﻣﻬﺮﻭﺭﺯ ) 1750ﺗﺎ  (1779ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳــﺘﺮﻭﻧﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﻧﺎﺩﺭﺷــﺎﻩ ،ﺁﻥ
ﺁﺳﺎﻳﺸﻰ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﻴﺪﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺵ ﺑﻮﺩ.

ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ ﺍﻓﺸﺎﺭ

ﻗﺎﺟﺎﺭﻳﻪ ) 1790ﺗﺎ (1925
ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺳــﺎﻻﺭ ﻗﺠﺮﻫﺎﻯ ﺗﺮﻛﻤﻦﺗﺒﺎﺭ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺷــﻔﺘﮕﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ  1796ﻟﮕﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺁﻭﺭﺩ ،ﻟﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 1925
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﮓ ﻗﺎﺟﺎﺭﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻮﻥ ﻗﻮﻡ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻭﺑﺎﺵ ﺩﺍﺷﺖ،
ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﻛﺮﺩ ،ﻫﻤــﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻫﻢ
ﺍﻳﻨﻚ ) (1961ﺑﺎ ﺩﻭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﺟﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﺮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻤﻰﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺪﺓ
ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﺳﺪﻩﻫﺎﻯ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺮﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﻓﺮ ﻭ ﺷﻜﻮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻣﻰﺁﻳﺪ ،ﮔﺰﻧﺪﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ّ
ﺩﻳﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺑﺎﺧﺘﺮﻯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ
ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﺪ( ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1857ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ .ﭘﻴﺶ
ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺭﻭﺳــﻴﺔ ﺗﺰﺍﺭﻯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  ،1826ﭘﻬﻨﺔ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻗﻔﻘﺎﺯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﭘﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﺧﻮﺍﺭﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳــﺎﻝ  ،1907ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺭﻭﺳــﻴﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪ .ﺳﻘﻮﻁ ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﺑﻰﺩﺭﻧﮓ ﻓﺮﻭﺩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﭘﻰ ﺁﻭﺭﺩ .ﺯﻳﻤﺒﻠﻪﺯﻳﻤﺒﻮﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳــﻠﻴﻘﺔ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﺧﺘﺮﺯﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﺷﻦﺍﻧﺪﻳﺸﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ )ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﺷﺖ( ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺎﻳﺔ ﻧﺎﺁﺭﺍﻣﻰﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭﺓ ﻧﻮﻳﻦ ﮔﺸﺖ.
ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺷــﺎﻩ ) 1848ﺗــﺎ  (1896ﻛﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺭﻫﺴــﭙﺎﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻫﻢ ﺷــﺪﻩ،
ﺭﻭﻯﻫﻢﺭﻓﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻯ ﺑﺪﻯ ﻧﺒﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺧﺶﻫﺎﻯ ﺭﻩﮔﺸﺎﻳﺎﻧﺔ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺑﺪ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺭﺍﻓﺘﺎﺩ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻢ ﻣﻰ  1896ﺩﺭ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﺸــﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻛﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ .ﻣﻈﻔﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ
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) 1896ﺗﺎ  ،(1906ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﮔﻮﻧﺔ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻫﻢ
ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺮﻩﺍﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺖ ،ﺩﺭ ﭘﻰ ﻛﻮﺷــﺶﻫﺎﻯ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﮔﺮﻭﻫﻰ
ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳــﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﻬﺴــﺎﺯﻯ ،ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ
 1906ﭘﺴﻨ ِﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺗﻦ ﺩﺭﺩﺍﺩ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺷﺎﻩ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻭﻯ ،ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﺯﻯ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺳﺎﺯﺩ،
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1909ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﺷﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺍﺣﻤﺪﺷﺎﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻗﺎﺟﺎﺭ
ﻧﺸﺴــﺖ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻝ ﻭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ژﺭﻑﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﻫﺎﻯ
ﺳﺮﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﺪ .ﻛﺸــﻮﺭ ،ﺩﺭ ﺯﻣــﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ
) 1914ﺗﺎ  ،(1918ﺑﺎﺯﻳﭽﺔ ﺩﺳــﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺭﻭﺳــﻴﻪ ﺷــﺪ .ﺩﻝ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﺳﻜﺎﺭ ﻧﻴﺪﻭﻣﺎﻳﺮ ،ﻫﻨﺘﻴﮓ ،ﻭ ﻭﺍﺳﻤﻮﺱ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ
ﻳﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷــﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻰ ﺗﺰﺍﺭﻫﺎ ،ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﺐﻭﺟﻮﺵ
ﺩﺭﺁﻣﺪ ،ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺴﺮﻩ ﺗﺤﺖﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺷﻮﺩ.
ﺣﺎﻝﻭﺭﻭﺯ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ،ﺍﺣﻤﺪﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺭﻫﺴﭙﺎﺭ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺷﻮﺩ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1919ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻠﺴــﺘﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺟﺰ
ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺷــﺪﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺷــﺖ .ﺍﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻮﻓﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﻰ ﺍﺯ ﭘﺴﻨ ِﺪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﺩ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺧﻄﺮ ﻛﻬﻨﻪ ﺩﺭ
ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺟﺎﻣﺔ ﺑﻠﺸﻮﻳﻜﻰ ﺑﻪ
ﺗﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﮔﻮﻳﻰ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ،ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩ.

ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ
ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ

ﭘﻬﻠﻮﻯ )ﺍﺯ (1925
ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﻣﺪﺍﺭ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﭘﻬﻠﻮﻯ )1925
ﺗــﺎ  (1941ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ .ﻭﻯ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﭘﻴﺶﭘﺎﻓﺘﺎﺩﻩﺍﻯ ،ﺑﻪ
ﺳــﺎﻻﺭﻯِ »ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺰﺍﻕ« ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺰﺍﻕ ،ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻰ ﻗﺎﺟﺎﺭ ،ﻭ
ﺁﻣﻮﺯﺷﺶ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﺭﻭﺱﻫﺎ ﺑﻮﺩ .ﺭﺿﺎﺧﺎﻥ ﺩﺭ  21ﻓﻮﺭﻳﺔ  1921ﺳﻮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺭﻫﺴــﭙﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺰﺍﻕ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭ ﮔﺸﺖ .ﻛﻮﺩﺗﺎ ﻛﺎﻣﻴﺎﺏ ﺷﺪ ،ﺭﺿﺎﺧﺎﻥ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺓ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺟﻨﮓ ﮔﺸﺖ .ﺩﺭ  28ﺍﻛﺘﺒﺮ  1923ﺻﺪﺭ ﺍﻋﻈﻢ ﺷﺪ.
ﺁﻭﺍﻯ ﻣــﺮﺩﻡ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻭ ﺭﺳــﺎﺗﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺘﺎﺭ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻯ ﺍﺣﻤﺪﺷــﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ

ﻣﻰﺷﺪ .ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 1925ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻧﺸﺴــﺖ؛ ﺟﺸــﻦ ﺑﺎﺷﻜﻮﻩ ﺗﺎﺝﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ
 25ﺁﻭﺭﻳﻞ  1926ﺑﺮﮔﺬﺍﺭ ﺷــﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻰ ﺩﻭﺩﻣﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﺁﻏﺎﺯﻳﺪ ،ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ
ﺩﺭ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ ﻭ ﻗﺎﺟﺎﺭﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﻡﻫﺎﻯ ﺗﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﻧﺎﺏ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺎﻳﻰ ﺷــﺪ،
ﻛﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ
1936
ﺳــﺎﻝ
ﺩﺭ
ِ
ﻳﺎﺩﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺰﺭگﻣﺮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻮﺷــﺔ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺩ ﺍﻳﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ :ﺯﺭﺗﺸــﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﻬﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ؛ ﺧﺴــﺮﻭ ﻳﻜﻢ ﺷــﺎﻩ
ﻋﺒﺎﺱ ﺷــﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﺻﻔﻮﻯ؛ ﻭ ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ .ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﺩﺍﺩﮔﺮ ﺳﺎﺳــﺎﻧﻰ؛
ْ
ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ژﺭﻓﺎﻯ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ
ﺧﻮﺩ ﻣﻰﺍﻧﺪﻳﺸﻨﺪ.
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺭﺿﺎﺷــﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺑﻬﺴــﺎﺯﻯ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺳــﺘﻰ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘــﺎﺭ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ .ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻛــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﮕﺬﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻯِ ﺁﺭﺍﻣﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻮﺷﻴﺪ،
ﺑــﻰ ﺁﻥ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻟﻐﺰﺵ ﺷــﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻯ ﻛﻤــﺎﻝ ﺁﺗﺎﺗﻮﺭﻙ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺔ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺔ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺍﺯ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻯ ﺯﻣﺨﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺳــﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﻭﻯ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﻰ ﻏﻴﺮﺷﺮﻗﻰ ]ﭘﺮﺷﺘﺎﺏ[ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺁﻳﻴﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻋﻠﻰﺣﻀﺮﺕ ﻣﻰﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ...
ﺍﻭﺝ ُﻛﻨﻨﺪﮔﻰ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺭﺿﺎﺷــﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺳــﻌﺪﺁﺑﺎﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 1937ﺩﺭ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴــﺘﻪ
ﻣﻰﻛــﺮﺩ ،ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﮔﺸــﺖ .ﺍﻣﺎ ﻭﻯ ﺑــﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻭﻥﻣﺮﺯﻯ ﺑﻪ ﺳــﻮﻯ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻥﻣﺮﺯﻯ ﺑﺮﮔﺸــﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺳــﺎﻝ  1906ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻭ ﺗﻜﻪﻛﺎﻏﺬﻯ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮﺩ .ﺩﻳﻮﺍﻥﺳــﺎﻻﺭﻯ ،ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﺩﻫﻰ ﺭﻳﺸﻪﺍﻯ ﻭ ﺗﺎﺯﻩﺍﻯ
ﻳﺎﻓﺖ ،ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺎﻝ  1938ﺑﻪ  10ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺷﺪ ،ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻪﺭﻭﺯ ﺷﺪ )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻛﻤﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﻮﻳﻴﺴﻰ( .ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1927ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 1930ﺣﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻯ ﭼﺎپ ﺍﺳــﻜﻨﺎﺱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﻧــﻚ ﺍﻣﭙﺮﻳﺎﻝ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺩﺍﺷــﺖ .ﻣﺪﺭﺳــﻪﻫﺎﻯ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ
ﻫﺴﺘﻰ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ
ﺑﺎﺯﺩﺓ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ .ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﺑﺎ
ِ
ﻣﺎﻟﻰ ،ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷﻜﺮ ﻭ ﭼﺎﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1939ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺭﺍﻩ 1394ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ،
ﺧﻠﻴﺞ ﭘﺎﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻰﺩﺍﺩ.
ﺭﺿﺎﺷــﺎﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺔ ﺑﻬﺴــﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﻫﻤﮕﺎﻣﻰ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻯ
ﺍﺭﻭﭘــﺎ ﺑﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳــﺎﻧﺪ ﻭ ﻛﺴــﻰ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻭﻯ ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ
ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻧﻜﺮﺩ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺴﺎﺯﻯﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺁﻏﺎﺯﻳﺪ ،ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .ﭘﻴﺸــﮕﺎﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1936ﺑﺎ ﻛﺸــﻒ
ﺣﺠﺎﺏ ﺯﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳــﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷــﻴﻮﺓ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻬﻨﻪ
ﻧﺮﻡ ﺷــﺪ .ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸــﻮﺍﻳﺎﻥ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺭﺿﺎﺷــﺎﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻬﺮﺁﻣﻴﺰﻯ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﭘﻴﺸــﮕﺎﻣﻰﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ:
ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺪﺭﺳﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ،
ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺭﺍﺩﻳﻮ،
ﺑﻨﻴﺎﺩﮔﺬﺍﺭﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﻭ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ .ﻫﻢﺍﻳﻨﻚ ] [1966ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ
)ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﻭ ﺍﻫﻮﺍﺯ( ﻧﻴﺰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺭﺿﺎﺷــﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺩﻭﻡ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﺷــﻴﺪ ﺑﻰﻃﺮﻑ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ
ﻛﺎﺭ ﻛﺎﻣﻴﺎﺏﺗﺮ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ  1914ﺗﺎ  1918ﻧﺒﻮﺩ .ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺷﻮﺭﻭﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
 25ﺍﻭﺕ  1941ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺷــﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ ،ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ
ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ .ﺭﺿﺎﺷــﺎﻩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1941ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﺷــﺪ.
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻰﻫــﺎ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺭﺍﻫــﻰ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻛﺮﺩﻧــﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﻢ ﺍﻭﺕ
 1944ﺩﺭ ﻳﻮﻫﺎﻧﺲﺑﻮﺭگ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ.
ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪﻳﻢ ،ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﻫﻤﺔ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ

ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ :
Walther Hinz, Aus der Geschichte
Irans,
MITTEILUNGEN,
Institut
für
Auslandsbeziehungen,
Juli١٩٦٠ Dezember
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ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺮﺟﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﻣﺴــﺘﺒﺪ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺗﺎﺝ ﺑﻰ ﺁﺷﻔﺘﮕﻰ ﻭ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻭﻟﻴﻌﻬﺪ ﻭﻯ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺩﻭﻡ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺳــﺎﻝ  ،1946ﺷــﻮﺭﻭﻯ ﻫﻢ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﻛﺸــﻴﺪ )ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻰﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺪ( ،ﻛﻮﺷﺶﻫﺎﻯ ﻛﺮﻣﻠﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯﺧﻮﺩﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ .ﺗﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺣﺰﺑﻰ ﭼﭗ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﮔﺮﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻮءﻗﺼﺪﻯ ﻛﻪ
ﺩﺭ  4ﻓﻮﺭﻳﺔ  1949ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﻛﺮﺩ ،ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳــﺎﻝ  1949ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺮﻭﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ،ﺭﻭﻯ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺯ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻔﺖ ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩ ،ﭼﻮﻥ ﻣﺼﺪﻕ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ
ﺍﻧﮕﻠﻴــﺲ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻠﻰ ﺷــﺪﻥ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺮﺩ .ﺩﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻥ
ﻣﺼﺪﻕ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻯ ﻭﻯ ﺩﺭ  22ﺍﻭﺕ  1953ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺷــﺎﻩ ﺷﺪ
ﻭ ﺁﺷــﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ »ﺟﻨﮓ ﺩﺭﻭﻧﻰ« ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﺍﻣﺎ ﻳﻚ
ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ :ﻣﻠﻰ ﺷــﺪﻥ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪﺯﺍﻧﻮﺩﺭﺁﻣﺪﺓ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ
ﻳﺎﺭﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ؛ ﺍﻣــﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫــﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ .ﻣﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑــﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻩﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻜﻨﺪ.
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تﺄثیر شعر پارسی بر ادبیات
آلمان

ورنر ﺯوندرمن /امیر حسین اکﺒری شالچی

گروه فرسﺘادگان هوﻝاشﺘاین-گوتورپ که
بـه نمایندگی فریدریﺶ سـوم روانﺔ ایران
شـده بود ،پﺲ اﺯ شـانزده ساﻝ در روﺯ 23
ژوﺋیﺔ سـاﻝ  1639به آلمان باﺯگﺸـﺖ .این
گروه به آن آماﺝ اقﺘﺼادی که برایﺶ راهی
شده بود یعنی آوردن ابریﺸم اﺯ راه روسیه
بـرای بهرهگیری در صنایﻊ دسـﺘی آلمان،
دسـﺖ نیافﺘه بود ،امـا ارمﻐـان دیگری را
همراه ﺧـود آورده بود .پاوﻝ فلمینﮓ یﻜی
اﺯ رهسـﭙاران با سـرافراﺯی بسـیار گفﺖ:
»ایـران همـراه ما بـه هوﻝاشـﺘاین آمد«.
الﺒﺘـه ما امروﺯ میتوانیم سـخن او را کامﻞ
کرده بگوییم» :و نیز به همﺔ سـرﺯمینهای
آلمانیﺯبـان« .این دسـﺘاورد پیـﺶ اﺯ هر
کـﺲ بـه شایسـﺘگی و کوشـﺶهای آدام
اولﺌاریوﺱ ،منﺸـی گروه برمیگﺸـﺖ .وی
ﺯبان پارسـی بـه آموﺧﺘه بود و برداشـﺘی
اﺯ باورهـا ،آموﺯﺵ و دانـﺶ ،فرمانروایی و
سامان اجﺘماﻋیای که تا آن روﺯگار ﭼندان
شـناﺧﺘه نﺸـده بـود بـه دسـﺖ داد .وی
آگاهیهای اندوﺧﺘهاﺵ را در سـفرنامهای
که در ساﻝ  1647بیرون آورده ،در دسﺘرﺱ
همـگان گذاشـﺘه اسـﺖ .ارﺯﺵ باﻻیی که
ایرانیان بر سـرایﺶ میگذاشـﺘند ،سخﺖ
دیگر ،بـه اندرﺯها و داسـﺘانهای آموﺯندﺓ
بـر وی کارگر افﺘاده بـود .ایرانیان حافظ و
سـعدی برمیگردد ،هرﭼند آنـان اینها را
فردوسی ،و الﺒﺘه پیﺶ اﺯ آنها سعدی را که
بدون اشـاره به سرﭼﺸمههایﺸـان به یﻐما
نوشـﺘههایﺶ پﺲ اﺯ قرآن ،برجسـﺘهترین
برده بودند.
آموﺯهنامﺔ سـاﺧﺘار آموﺯشی را میساﺧﺖ،
به ﻋنـوان سـرایندگان آواﺯهمنـد ﺧود به
کار شـناﺧﺖ ادبیـات ﺧاورﺯمین در سـدﺓ
او شـناﺱ کرده بودند .اینهـا اولﺌاریوﺱ را
نوﺯدهـم بـا ] Mille et une Nuiteهزار
ﭼنـان تـﻜان داد که پﺲ اﺯ سـفرنامهاﺵ،
و یﻚ شـﺐ[ ) 1704تـا  (1717کار گاﻻند،
برگردانی اﺯ گلسـﺘان را با نامگوی ]ﻋنوان[
و نیـز برگردانهـای فرانسـوی و ﻻتیـن
»گلسﺘان پارسی شیخ سعدی« بیرون داد.
جونـز و رویسﺘسـﻜی اﺯ دیـوان حافظ باﻻ
نیز در سـاﻝ  1696برگردانی اﺯ بوسـﺘان را
گرفـﺖ .آنهـا ﺧوانندگان آلمانیﺯبـان را با
کـه اﺯ هلندی بـه آلمانی ترجمانـی کرده
جهـان رنگارنﮓ سـرﺯمینی افسـانهای و
بود ،به ﭼاپ رسـاند ،نامگوی آن »بوسﺘان
دوردسـﺖ ،و سروردههای سـرایندهای که
پارسی« بود.
بـا ﻋﺸﻖسـﺘایی و بادهسـﺘایی آن روﺯگار
جور درمیآمد ،آشنا میساﺧﺘند .همچنین
اﺯ سـاﻝ  1636به این سوی ،ﭼند برگردان
نوشـﺘههای سـرگرمکنندﺓ سـعدی نیـز
دیگـر نیز اﺯ گلسـﺘان بیـرون آمد که همه
نزد روشناندیﺸـانی که ارﺯﺵ سرایﺸـی
ترجمانـی اﺯ فرانسـه بـود ،امـا برگـردان
ﺧاورﺯمین را با انﺠیﻞ همسنﺠی میکردند،
اصـﻞ اولﺌاریـوﺱ بیـﺶ اﺯ همـﺔ آنهـا بر
ﻃﺒیعی
و گذشـﺘه اﺯ این دین ﺧـرد و دین
ِ
ادبیـات آینـده کارگـر افﺘاد .همـان گونه
دورﺓ ارﺯشمند باسﺘان ،ﺯندگی پدرساﻻرانه
کـه ها ّمر-پورگاشـﺘاﻝ در سـاﻝ 1818
و حﺘی سرﭼﺸـمﺔ ﺯبان آدمی و هنر ﺯبانی
روشن سـاﺧﺘه بود ،سرﭼﺸمﺔ داسﺘانهای
را در ﺧاورﺯمین میجسـﺘند ،نیز سـﺘوده
جانـوران ،لﻄیفهها و گفﺘارهای کوتاه و نﻐز
میشـد .به ویـﮋه هردر که اﺯ سـاﻝ 1782
هاگـهدورن ،هِـردِر و گوته و نیز بسـیاری

بخﺶهـای گوناگونی اﺯ ادبیات پارسـی را
باﺯسـرایی کرده ،در این میانه بسیار پذیرا
بـوده اسـﺖُ .جنـﮓ ﭼهـارم او »برگهای
پراکنـده« ) ،(1792گلدسـﺘهای اﺯ گﻞهای
سرایندگان ﺧاوری اسﺖ که بیﺸﺘرشان در
گلسﺘان سعدی روییدهاند .جنﮓ شﺸمﺶ
) (1797هم ﻏزلی به نام »گﻞهای بهﺸـﺖ«
دارد که به روشنی اﺯ حافظ اسﺖ .هردر در
بارﺓ سعدی و حافظ میگوید:
»اﺯ سـرودههای حافـظ بـه انداﺯﺓ بسـنده
داریم؛ سـعدی برایمـان آموﺯندهتـر بوده
اسﺖ«.
سرودههای وی را نیز ﭼنین میبیند:
»انـگار ﺯیﺒاتریـن سـخنان انﺠیـﻞ جامﺔ
تاﺯهای به بر کرده باشند«.
اندیﺸـههای هـردر رومانﺘیﻚهـا را تﻜان
سـخﺘی داد .هنگامی که وی در نوشﺘههای
ﺧـاوری ،ﭼهرﺓ ایـدهآﻝ آدمیگرایی ناﺏ و
ﺯیﺒایی را میجسـﺖ ،فریدریﺶ ا ِشلِگِ ﻞ در
پـی آن بود که بـا به کار داشـﺘن نیروهای
راﺯآگند افسانههای ﺧاورﺯمینی ،به اشﺘیاﻕ
هنـری ﺧود پاسـخ ﺧوبی دهـد .فراﺧوان
وی »اوﺝ رومانﺘیـﻚ را در ﺧـاور بﺠویید«

گوتـه هم مانند حافظ میتوانسـﺖ ﺧود را
سرایندهای ﻋامی بﺸـمارد ،که اﺯ مهربانی
فرمانـروای روﺯگار ﺧـود بهرهور گﺸـﺘه و
به ﺧواسـﺖ ﺧـود کمر ﺧدمﺖ به او بسـﺘه
اسـﺖ .او نیز همانند حافظ که قرآن را اﺯ بر
میدانسﺘه ،اﺯ دورﺓ آﻏاﺯین ﺧردسالی ﺧود
با انﺠیﻞ آشـنا شـده بـود و در ﺧاورﺯمین
آفﺘابـی ﺯندگـی کرده بود و آن را دوسـﺖ
داشﺘه بود .همراسـﺘایی ﺯندگانی آن دو را
میتوان با بررسی بسیاری اﺯ ﭼهرههایی که
در دیوان ﻏربی-شـرقی نام برده شدهاند،
درسـﺖتر دریافﺖ .تیمو ِر حافـظ،
ناپلﺌون دیگـر نماینـدگان سـرایﺶ کالسـیﻚ
ِ
گوته اسـﺖ؛ شـاه شـﺠاﻉ وی ،همان کارﻝ پارسـی »هفﺖ اﺧﺘران« یعنی فردوسـی،
آگوسـﺖ گوته اسـﺖ .گوتـه در ﻏزﻝهای انوری ،نﻈامی ،موﻻنا ،سـعدی ،و جامی در
حافـظ مـرام میانهروانـه شـادیآمیزی را همسنﺠی با حافظ نﻘﺶ فروتری داشﺘهاند.
میدید که به ﻏنای گیﺘی یاری میرسـاند ،در »کﺘـاﺏ رویﻜرها« و »کﺘاﺏ آﺯادگیها«،
اﺯ دور بـه راﺯهای یزدان نـگاه میانداﺧﺖ ،شـمار باﻻیـی اﺯ گفﺘارهای نﻐز سـعدی به
ﺧﺸـﻚمذهﺒی را هم مانند لذت جنسـی دسﺖ داده شده که به آﺯمونهای ﺯندگی و
به دیگرسـوی پرتـاﺏ میکرد و بـا تﻜانی هوشمندی کارآمد وی بر میگردد .دیگران
شـﻚآمیز ،ﺧـود را اﺯ میـان ﺧیزاﺏهـای همه در پﺸﺖ سر او میمانند .آنچه درﺧور
رویدادهای ﺯمانه بیرون میکﺸید و پیوندی نگرﺵ اسﺖ این نﻜﺘه اسﺖ که انوری برای
هماهنﮓ اﺯ شـادابی جوانی و فرﺯان و ﺧرد درباری بودنﺶ اﺯ میان دیگران ویﮋه گﺸﺘه
دورﺓ سـالمندی پدیـد مـیآورد ،درسـﺖ و تـا انداﺯهای به ﺧاﻃر پیوندهای شـخﺼی
گوتـه در سـاﻝ  1814اﺯ راه برگردانهـای همان ﭼیزهایی که ایدهآﻝ گوته بود.
ﺧـود ،پﺸـﺘیﺒانی میشـود ،در جایـی که
ها ّمر ،با حافظ آشـنا شـد .این آشنایی وی
واکنﺶ پرشـور فردوسـی در برابر سلﻄان
راه به ﭼرﺧﺸـی در سرودههایﺶ انگیخﺖ ،این که آن سراینده تا ﭼه انداﺯه میتوانسﺘه مﺤمود ،پذیرشی نمییابد.
وی کوشـید جامﺔ ﺧاوری بر سرودههایﺶ ﺯیﺒایی ﻏزﻝهای حافظ را حﺲ کند ،تاریﻚ
بﭙوشـاند و در »دیوان ﻏربیشـرقی« ﺧود ﺧواهـد ماند .مفهومهایی که او یاد میکند سرایندﺓ دیگری که به ﭼﺸم میآید ،ﻋﻄار
که در سـاﻝ  1819بیـرون آمد ،ﭼنین کرد) .اندوهگریـزی رندانـه ،حاﻝوهوایـی کـه اسـﺖ که با برگـردان آﺯادی اﺯ پندنامهاﺵ
روشـنگریهای گوتـه در »یادداشـﺖها و حافظ جاودانه و ناﺏ و شـادیآمیز اﺯ ﺧود بـه نامگـوی »کﺘاﺏ سـخنان نﻐـز« بادآور
نوشـﺘارهایی بـرای دریافـﺖ بهﺘـر دیوان مﺘﺼاﻋد میکند( ،گسـﺘردهتر و همگانیتر سـخﺖگیریهای اﺧالقـی کانـﺖ گردیده
ﻏربی-شـرقی« پیـﺶ اﺯ هر کـﺲ به هنر اﺯ آن هسـﺘند که بﺘوان در بارهشان ﭼیزی اسﺖ.
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) ،(1800دلﺒسـﺘگی همگانـی شـهروندان
دانﺶآموﺧﺘه به ﺧاورﺯمین را در آن ساﻝها
بـه اوﺝ ﺧود رسـاند .الﺒﺘه آهنﮓ اشـلگﻞ
پیﺶ اﺯ هر ﭼیز فرﺯان و ﺧرد هندوسﺘانیها
بود ،اما رومانﺘیسﺖها با آﻏوﺵ باﺯ پذیرای
ادبیات پارسی هم بودند .و اما این پذیرایی
اﺯ آنﺠا شـدنی گﺸـﺘه بود که دلﺒسـﺘگی
مردم در نیمﺔ دوم سدﺓ هﺠدهم به گونهای
بود که بررسـی ژرﻑ ﺯبانهـای ﺯندﺓ ﺧاور
نزدیﻚ را میﺧواسـﺖ .در ایـن جا باید در
کنار »مدرسـﺔ ﺯبانهای ﺧـاوری ویوانﺖ«
کـه در پاریﺲ به سرپرسـﺘی دو ساسـی،
پـدر ﺧاورشناسـی فعالیـﺖ میکـرد ،اﺯ
»آکادمی ﺧاورشناسـی« نیز نام برد .یوﺯﻑ
هون ها ّمر پورگاشـﺘاﻝ ،یﻜی اﺯ پربارترین
ترجمانهای سـرودههای پارسـی ،تاﺯی و
ترکی اﺯ ﭼنین آکادمی برآمد .باﺯدﺓ ﺯندگی
وی بیـﺶ اﺯ صد برگردان را در بر میگیرد:
ها ّمر بیﺸﺘر برای برﺧی اﺯ لﻐزﺵها و سهوها،
اقﺘﺒـاﺱ بیﭼونوﭼـرا و ناشـیگریهای
سﺒﻚشـناﺧﺘی ،ﺯبان بیﺶاﺯانداﺯه آراسﺘﺔ
برگردانهایـﺶ ،بـه گونههایـی رنگارنﮓ
مﺤﻜوم شده و سخﺖ سرﺯنﺶ گﺸﺘه اسﺖ.
امروﺯه روشن شده اسـﺖ که برگردانهای
او و نیز یگر کارهایـﺶ را نمیتوان ﭼندان
کامیابی ویﮋهای برای ادبیات آلمان دانسﺖ.
نخسـﺘین برگردان کامﻞ دیـوان حافظ در
سـاﻝ  1812 /1813به کلـﻚ او بیرون آمد.
ُجنﮓهایـی کـه وی اﺯ سـاﻝ  1809به این
سـوی ،با نـام »گنﺠینههـای ﺧاورﺯمین«
بیـرون آورد ،آﺯمونهـای تـاﺯهای در راه
شـناﺧﺖ هنر سرایﺸی پارسـی بودند ،نیز
در سـاﻝ » 1818تاریخ شـیوایی سخن در
ایران همراه با گلچینی اﺯ سـرودههای 200
سـرایندﺓ ایرانی« را اﺯ ﭼاپ برآورد .وی در
این کﺘاﺏ با بهکارگیری سـه جنﮓ پارسی،
نخسﺘین بار کوشیده تا شرحی دامنهدار اﺯ
ادبیات ﭼﻜادی پارسی را به ﺯبان آلمانی به
دسﺖ دهد .در آن میگوید:
گﻞ
» اﺯ باﻍ بهاری سـرایﺶ پارسـی ،بوی ِ
همـﺔ هنـر سرایﺸـی ﺧاورﺯمیـن میآید.
شمﺸـیر ﺧوﺵسخنی پارسـی ،هندیها،
تاﺯیان و ترکان را بر ﺯمین افگنده اسﺖ«.

شـیوایی ها ّمـر نـگاه کرده اسـﺖ .گرﭼند
روحیﺔ گوته در آلمان روﺯگار جنﮓ آﺯادی
با رواﺝ و کﺸـﺶهای ﺯمانـه هماهنﮓ بود،
امـا وی ماننـد سـرایندگان رومانﺘیسـﺖ
بـرای دلﺠویـی اﺯ ﺧویـﺶ بـه ﻋرفـان
ﺧاوری روی نﻜرده بود .اتفاق ًا وی درسـﺖ
همانها را بـه ﺧاﻃر جهانگریزی و تاریﻚ
سرودههایﺸان ،سـخﺖ ﺯیر پﺘﻚ سرﺯنﺶ
گرفﺘه بود .گوته حافظ را ﺧویﺸاوند نزدیﻚ
ﺧود میدانسﺖ ،او را دوقلوی معنوی ﺧود
میشمرد و میﺧواسﺖ تنها با او همنﺸینی
کند .وی به روشـنی با ما در میان گذاشﺘه
که ارﺯﺵ ویﮋﺓ سرودههای حافظ را بسﺘه به
ﭼه ﭼیز آن میداند:
»ﭼون مزﺓ آن را میﭼﺸـند و ﺧود را با آن
هماهنﮓ میساﺯند«.
بیگمـان آنچه که وی را بـه حافظ نزدیﻚ
هماننـدی ﭼگونگی اسـﺘادی
میسـاﺧﺘه،
ِ
آن دو در سـرایﺶ و یﻜی بودن بسیاری اﺯ
بینﺶهایﺸان اسﺖ.

ِ
حافظ آﺯاداندیﺸی
میان
ناسـاﺯگاری
گفﺖ.
ِ
ِ
که سـرودههایﺶ اﺯ کنار قـرآن میگذرد،
و آموﺯگار مدرسـﺔ ﺧداشناسی بودنﺶ در
نوشـﺘههای گوته هـم باﺯتـاﺏ مییابد ،در
بخﺶ ﻏنایـی به گونﺔ شـﻜافی کالن میان
دو دوقلو ،و اﺯ دیگرسـوی در یادکردی در
»یادداشـﺖها و نوشـﺘارها« ،گوتـه بر آن
اسـﺖ که حافظ اﺯ سـر مهر دوسﺘانهاﺵ به
آدمهاسﺖ که میسراید:
»یﻚ ﭼیزی که آنان اﺯ دﻝوجان ،سـﺒﻚ و
سـاده بﺸـنوند ،ﭼیزی که بر دشواریها و
مساﺋﻞ و ناگواریها ﭼیره شود«.
وی نﺒایـد در ایـن کار ،همـﺔ آنچـه را که
میگوید باور داشـﺘه باشـد و بـر پایهاﺵ
ﺯندگی کند:
»سـرایندﺓ ما ]حافظ[ ﺧود ارﺯﺵ باﻻیی بر
سـرودههای بسـیار روانﺶ نمینهد ،ﭼون
شـاگردانﺶ تاﺯه پﺲ اﺯ مرگـﺶ دورﺵ را
گرفﺘند«.
این حﻜم شگفﺖ در بارﺓ سرودههای حافظ
روشن میساﺯد که گوته که سرایﺶهایﺶ
پارههای دینی بزرگ اسـﺖ ،بههیﭻروی با
سرایندﺓ شـیراﺯ یﻜسان نیسـﺖ و آشﻜار
مینمایـد که ﭼرا وی پیوسـﺘه پافﺸـاری
میکنـد کـه حافـظ را تنهـا میتـوان در
ﭼارﭼوﺏ ملی و ﺯمانیاﺵ درسﺖ شناﺧﺖ.
بههـرروی حافـظ نـزد گوتـه همچنـان
دوسﺖداشـﺘهترین سـرایندﺓ پارسیگوی
میماند .آبرویی که گوته در ادبیات آلمانی
ِ
دسـﺘیافﺖ
بـه حافـظ بخﺸـیده ،تاکنون
هیﭻکﺲ دیگر ،حﺘی ﺧیام هم نﺸده اسﺖ.
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دیـوان ﻏربی-شـرقی همچـون بخﺸـی
اﺯ آفرینﺶهـای ادبـی گوتـه در آگاهـی
ﺧوانندگان آلمانی بسـیار کارگـر افﺘاده و
به آنـان دریابانده که یﻚ ادبیات پارسـی
هسـﺘی دارد کـه دیگرگونـه ،امـا همﺘراﺯ
میباشـد .اما دیـوان به آن تودهپسـندی
کـه گوتـه آرﺯو داشـﺖ ،نرسـید .برﺧی اﺯ
نسـخههای ﭼاپ یﻜم دیوان تا آﻏاﺯ سـدﺓ
بیسـﺘم هنوﺯ هم بـه فروﺵ نرسـیده بود.
لیﻚ در میان دسﺘهای اﺯ سرایندگان که اﺯ
رومانﺘیﻚ مﺖءثر بودند ،پذیرﺵ کالنتری
یافﺖ .اﺯ میان آن سرایندگان باید هاینریﺶ
هاینه را به نام یاد کـرد .دیوان گوته اﺯ راه
نوشـﺘههای فریدریﺶ رو ّکرت که نزد ها ّمر
پارسی آموﺧﺘه بود ،ژرﻑتر کارگر افﺘاد .آن
گونه کـه روکرت ﺧـود در ُجنﮓ »گﻞهای
ﺧـاوری« ) (1822سـﺘایﺶآمیزانه گفﺘـه،
پﺲ اﺯ ﺧواندن دیوان گوته ﺧود را با حافظ
همدﻝ یافﺘه و جنﮓ ﺧود را سـروده اسﺖ.
اسﺘعداد وی در فراگیری پرشﺘاﺏ ﺯبانهای
بیگانه ،ﭼیرگیاﺵ بر ﺯبان مادری ،احساﺱ
سرایﺸـیای که با آن توانسﺖ حاﻝوهوا و
تﺼویرهای بسـیار گوناگون شخﺼیﺖهای
رنگارنـﮓ را ماننـد ﺧودشـان دریابـد و
باﺯگویـد ،آمادگی فداکارانـهاﺵ برای ویﮋه
ساﺧﺘن اسﺘعداد ﺧود برای اسﺘادان بیگانه،
همه و همه دسـﺖ به دسـﺖ هم داد و وی
را بزرگترین باﺯسـرای ادبیات ﺧاوری در
گسـﺘرﺓ ﺯبان آلمانـی کـرد و او را میانﺠی
ناﺏ و بیﻏﺶ ادبیـات آدمی نمود .روکرت
در سـاﻝ  1820با باﺯسـراییهایی اﺯ دیوان
موﻻنا ﺧود را نﺸـان داد .گذشﺘه اﺯ این که
وی بـا این کار ،ﺧوانندگان پرشـماری را با
سرایﺶ ﻋرفانی پارسی آشنا ساﺧﺖ ،برای
نخسﺘین بار قالﺐ ﻏزﻝ را اﺯ ادبیات پارسی
بـه ﺯبان آلمانـی آورد .در سـاﻝ  1824هم
بخﺶهای برگزیدهای اﺯ اسﻜندرنامﺔ نﻈامی
بیرون آمد .روکرت در نخسـﺘین کارهایﺶ
بیﺸﺘر میکوشید ساﺧﺖ سرایﺶ بیگانه را
درسـﺖ انﺘﻘاﻝ دهد و بـه درونﺔ آن ﭼندان
درنمینگریسﺖ .در سـاﻝ  1819نوشﺖ که
هـر کﺲ بخواهد روﺡ سـرایﺶ پارسـی را
دریابـد باید دیوان گوتـه را بخواند و برای
دریافـﺖ سـرایﺶ پارسـی بایـد روی بـه
نوشﺘههای هامر و باﺯسراییهای وی نماید.
روکرت در ﺯمینﺔ گونههای دیگر سـرایﺶ،
قﺼیـده و رباﻋـی ،تناوﺏهـای دشـوار
سرایﺸـی ،کوشـﺶهایی ورﺯیده اسـﺖ و
حﺘی کوشـیده وﺯنهای شـعر پارسی را با
گونهای هماهنـﮓ در ﺯبان آلمانی برگردان
کنـد .در برگردانهای آینـدهاﺵ که ﭼون
در گاهنامههـای فنـی و پﮋوهﺸـی و پﺲ
اﺯ مرگﺶ بیـرون آمدند ،کارگـر نیفﺘادند،

کوشـید در برابـر اﺯ دسـﺖ دادن اندکی اﺯ
ﺯیﺒایـی ﺯبانی به ناﺯﻙسـنﺠی بیﺸـﺘر در
برگردان و نیز »تنﺔ سـرایﺶ« دسـﺖ یابد.
سـرآمد آنها میتوانـد برگردان بوسـﺘان
سـعدی باشـد .اما ک ً
ال باید گفﺖ که ارﺯﺵ
ﺯبانشناﺧﺘی برگردانهای روکرت با تﺄثیر
وی بر ﺧوانندگانﺶ نسﺒﺘی منفی دارد .این
بیﺸﺘر باﺯسرایی لﻄیﻒ سرودههای موﻻنا و
سـرایﺶهایی که در پی و هماحساسـی با
سرایندگان دیگر سروده ،بوده که وی را به
آواﺯهای رسانیده اسﺖ.
آگوسـﺖ فـون پالتن-هالرمونـده نیز نیز
در پـی ﺧواندن دیوان ]گوته[ کﺸﺸـی به
سـوی ادبیات پارسی پیدا کرد .اگر روکرت

کوشـﺶ
تـودﺓ ﺧواننـدگان در برابـر این
ِ
تاﺏفرسا در راه کاشـﺘن یﻜی اﺯ قالﺐهای
سرایﺶ پارسـی در ﺯبان آلمانی ،پﺲﺯنانه
بود .شـﻜوهناﻙ شـمردن ﺯیﺒاییدوسﺘی
پذیرفﺘه نگﺸﺖ و ادﻋاهای باﻻیی که قالﺐ
ﻏـزﻝ را گونﺔ نﻐزی اﺯ سـرایﺶ میشـمرد
بـه ایـن انﺠامیـد که ﻏـزﻝ ،سـاﺧﺘگی و
بیاحساﺱ دانسﺘه شـود .سخن هﺠوآمیز
ایمرمن در بـارﺓ قالﺐهای ادبی ﺧاورﺯده را
بسیاری کسان شنیدهاند:
»بدبخﺖها! شـماها میوههای باﻍ شیراﺯ را
میدﺯدید و میﺧورید و میﺧورید و سﭙﺲ
ﻏزﻝ اسﺘفراﻍ میکنید«.
آنچه کمﺘر کسی شنیده ،این اسﺖ که پالتن
در ساﻝ  1820به کار بررسی و پﮋوهﺶ ﺯبان
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پارسـی درآمده ،گزیدهای اﺯ  223سرودﺓ
حافـظ را که با دسـﺖ ﺧود نگاشـﺘه بوده
همیﺸه همراه ﺧود داشﺘه ،پنﺠاه ﻏزﻝ او را
بـه آلمانی برگردان آﺯاد کرده که الﺒﺘه پﺲ
اﺯ مرگﺶ یعنی تاﺯه در سـاﻝهای  1839و
 1880بیـرون آمده ،و نیـز این که حﺘی در
ساﻝ  1821برنامﺔ ﭼاپ یﻜی مﺘن پارسی را
در سر پرورانده اسﺖ.

نخسﺘین بار ﻏزاﻝهای ﺯبان آلمانی را بیرون
داد ،پالتن هم نخسـﺘین کسی بود که آنها
را به قالـﺐ اصیﻞ سـرایﺶ آلمانی درآورد
) .(1821شـایان نگـرﺵ ،جنﮓ سرایﺸـی
»نوشﺘههای آمیخﺘه« اسﺖ که وی در ساﻝ
 1822بیـرون داده .در آنﺠـا یـﻚ ﺯنﺠیره
ﻏـزﻝ را با نـام »آینﺔ حافـظ« مییابیم که
روکرت در آنها بهﺘـر اﺯ هر آلمانی دیگری
اﺯ احساسات آﺯادی که آهنگﺸان دسﺘیابی
به ﺯیﺒایی ایدهآﻝ اسـﺖ ،و به ویﮋه اﺯ گونﺔ اگرﭼـه رمانﺘیـﻚ ،ادبیـات ﺧـاوری را
ﺧاﺹ ﻋﺸﻖ در سـرایﺶ پارسی ،بهرهمند بزرگترین بخﺶ آموﺯﺵ معنوی میشمرد،
اسـﺖ .اما در جنـﮓ دیگـرﺵ »ﻏزﻝهای ارﺯﺵ آن بـه ﺯودی گزند کالنی دید ،ﭼون
تـاﺯه« ) (1823جامﺔ ﺧاوری ﺧود را باﺯ فرو دشـواریهای بـزرگ برگـردان سـرایﺶ
میانداﺯد» .ﺧاورﺯمین گذشـﺖ اکنون این ﺧـاوری و بیگانگـی بنیادیـن هنﺠارهـای
قالﺐهـا را اﺯ ما بﺒینید «.گذشـﺘه اﺯ اندﻙ ﺯیﺒاشـناﺧﺘی آن پدیـدار شـد .پیامد آن
کسـانی ﭼون گوته و روکرت که هنر ﺯبانی اﺯ یﻚ سـوی این بود که کاﺥ جسـﺘارهای
پالتن را در اوﺝ دیده میسـﺘایند ،واکنﺶ سرایﺸـی فـرو ریخـﺖ و بگـردان ادبـی

ﺧﻂ یﻜم کـه به دسـﺖ فریدریﺶ روکرت
بنیادگـذاری شـده بود ،در سـه ِ
یﻚ دوم و
سوم سدﺓ نوﺯدهم هواﺧواهان و نمایندگان
بسیاری پیدا کرد .گراﻑ آدولﻒ فریدریﺶ
فـون شـاﻙ سخنگسـﺘری هنرمند ﭼون
ﺧـود روکرت بود و ﭼنـان ﺧوﺵقریﺤه که
میتوانسـﺖ هر سـخنی را به نﻈم درآورد،
در ایـن ﺯمینـه بسـیار کامیـاﺏ گﺸـﺖ و
بسیاری کسان ارﺯﺵ او را شناﺧﺘند .با این
همـه وی قالﺐهـای ﺧاوریمانند و آﺯمودﺓ
روکرت را که دیگر سـنﺖ شـده بود ،پﺲ
ﺯد و کوشـید تا درونهها را ناﺯﻙسنﺠانهتر
برسـاند و به ﺯبانی دلﭙذیرتر سـخن گوید.
برگردانهای وی اﺯ بخﺶهای شاهنامه که
در سـاﻝهای  1851و  1835و  1865بیرون
آمـد ،وی را مﺤﺒوﺏتر اﺯ روکرت سـاﺧﺖ.
ﺧواسـﺖ سـراینده این بود که تودﺓ مردم
آلمان شاهنامﺔ فردوسی را در کنار حماسﺔ
نیﺒلونگـن لیدر بنﺸـانند .هرﭼند این کام
وی برآورده نﺸـد ،اما سـرایندﺓ شاهنامه
در نیمﺔ دوم سـدﺓ نوﺯدهـم ،پﺲ اﺯ حافظ
بیﺶ اﺯ هر نویسـندﺓ پارسیﺯبانی شناﺧﺘه
گﺸـﺖ .بـه ویـﮋه داسـﺘان نﺒرد رسـﺘم و
سهراﺏ که یادآور حماسﺔ هیلدهبراندﺯلید
بود ،فردوسی را نامدار ساﺧﺖ .به برگردان
آیندﺓ شاﻙ ،برای نمونه  47رباﻋی ﺧیام که
در ساﻝ  1878بیرون آمد ،ﭼندان نگرشی
نﺸـد .اما سرودههایی که ﺧود وی در جامﺔ
ﺧاوری گفﺘه بود ،با پیﺸـواﺯ بسـیار ﺧوبی
روبرو شـد .جـای پای ﺧیام را به روشـنی
میتوان در این سرودهها دید.
سـرایندگانی کـه انگیـزﺓ کار ﺧـود را در
ادبیات پارسـی یافﺘه بودند ،بسیار پرشمار
بودهاند .کار بیﺸﺘرشـان گذرا بـود ،مانند
ِ
حافظ گوتفرید کللر ،یا کسانی
سرودههای
که به پسروی اﺯ پالتن ﺧواسﺘار گونﺔ آلمانی
قالﺐ ﻏزﻝ بودند که اﺯ میانﺸـان میتوان اﺯ
گایﺒﻞ ،لیلینکـرون ،هوفمانزتاﻝ و گﺌورگه
نام برد .گﺌورگ فریدریﺶ دامر را میتوان
پرارﺯﺵتریـن سـرایندﺓ ﺧاورگرا شـمرد،
هرﭼند که کوشﺶهای او کمابیﺶ فراموﺵ
گﺸـﺘه .دامر در برگردان ﺧود ،سرودههای
وی »حافظ ،جنگی اﺯ سـرودههای پارسـی

) «(1848را بنیـاد کار ﺧـود نهـاد .اما این
نویسـنده سرﭼﺸمههای دردسﺖ را بسیار
آﺯاد بـه کار درمیآورد ،آنهـا را بلندکوتاه
میکـرد ،و ﭼنـان اﺯ پارههای سـرودههای
گوناگون ،سـرایﺶهای تاﺯهای میسـاﺧﺖ
که ناﭼار یابد آنها را کار ﺧود دامر انگاشﺖ.
اگـر وی حافـظ را نویدگر دوسـﺘی ناﺏ و
ایدهآﻝ اینجهانی و آدمدوسـﺘی دانسﺘه و
سرودههایی ﭼون
اﺯ هر آنچه دلﺖ را شاد میکند ،لذت بﺒر
اما دﻝ برادرت را میاﺯار!
گفﺘه ،شایسـﺘگی و حﻖ آن را هم داشـﺘه
اسﺖ .وی بسـیار کامیاﺏ شد ،اما ﺯمانی به
دراﺯا نﻜﺸید که »سرودههای میرﺯا شفیﻊ«
فریدریﺶ بودناشﺘدت اﺯ او پیﺸی گرفﺖ.
این سـرودهها نخسـﺘین بار در ساﻝ  1851سـدﺓ بیسـﺘم دنﺒالﺔ سنﺖ سـدﺓ نوﺯدهم
بیـرون آمد و تا سـاﻝ  168 ،1921بار ﭼاپ را گرفـﺖ .پﮋوهﺸـگران و ترجمانهـای
شـد .وی آهنﮓ )لﺤن( ساده و مردمپسند پارسـیدان کوشـیدند با برگـردان دوبارﺓ
سـخن ،شـادی و جدیﺖ ،ﻋواﻃﻒ و ﺧرد را مﺘنهای ورجاوند ،ﭼهرههای سـرایندگان
به هم پیوند میدهـد ،و کامآمیز به هم باﺯ پارسـیگو و برداشـﺖ حـاﻝوروﺯ و
میرسـاند ،و در این کار رهرو راه ﺫهنیات اندیﺸههایﺸان را در ادبیات آلمان کامﻞتر
و روﺵ دامـر اسـﺖ .بودناشـﺘدت در پی کنند و در برﺧی موردها لﻐزﺵهای پیﺸین
رهسـﭙاری به ایران آﻏاﺯ بـه آموﺧﺘن ﺯبان را بزداینـد .هرﭼنـد ایﺸـان ﺧدمﺖهـای
پارسـی کرد و توانسﺖ پیﺸرفﺖ ادبی ﺧود بسـیاری در این ﺯمینه کردهاند ،اما گسﺘرﺓ
را در سـاﻝ  1877با کامیابـی در برگردان کارهایﺸـان هرگز بـه میراﺙ کالن سـدﺓ
سرودههای حافظ و ﺧیام ) (1881به نمایﺶ پیﺸین نمیرسد.
گـذارد .برگـردان سـرودههای ﺧیامﺶ به
ﺯودی کارهـای دیگرﺵ را ﺯیر سـایﺔ ﺧود در ﺯمینﺔ کاربرد آﺯاد انگیزههای ﺧاوری در
سـرایﺶ آلمانی نیز توهین اسﺖ .بیگمان
گرفﺖ.
پﺲسـراییهای کالبونـد اﺯ سـرودههای
پـﺲ میتوان گفـﺖ اﺯ ﺯمان گوته و سـدﺓ حافـظ ) (1991و ﺧیـام ) (1921بیـﺶ اﺯ
نوﺯدهـم تاکنـون تنهـا یـﻚ سـرایندﺓ کارهای دیگر شناﺧﺘه شدهاند .سراینده به
ﯾﺎﺩﺑﻮﺩ ﮔﻮﺗﻪ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﻭﺍﯾﻤﺎﺭ
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ناﺯﻙسـنﺠانهای ﺧواسـﺘاری شـد تـا در
باﺯسـراییها بـه درسـﺘی ﺯبانشـناﺧﺘی
نگرﺵ شایسـﺘهای شـود ،و اﺯ دیگرسوی،
اندیﺸـهها و تﺼویرهـای وامگرفﺘـه کم یا
بیﺶ در سرایﺶهای ﺧاورمانند ماند .تودﺓ
ﺧواننـدگان را تنها هنگامی میشـد برای
ﺯمانی دراﺯ نگاه داشـﺖ که به هر دو سوی
گفﺘه شده ،درنگریسﺘه شود.

پارسـیگوی در ادبیات آلمـان حﻖ اقامﺖ
یافﺘـه :حافظ .سـﺘارﺓ بخـﺖ او را هم پﺲ
اﺯ آن کـه فیﺘﺲجرالـد در پایـان سـده،
برگردانی اﺯ سرودههای ﺧیام را در دسﺘرﺱ
جهان انگلیسـیﺯبان گذاشﺖ ،اندﻙاندﻙ
تاریﻚ گﺸـﺖ .ﺧیـام در آلمـان همچنان
برادر کوﭼﻚ سرایندﺓ شـیراﺯ ماند .حافظ
توانسـﺖ به ﻋنـوان نویدگر اندیﺸـههای
مـردان لیﺒرالی ﭼـون کللر ،شـاﻙ ،دامر،
بودناشـﺘدت نزد شـهروندان آﺯاداندیﺶ
ارﺝ و جایگاهـی یابد .الﺒﺘه این را هم نﺒاید
فرامـوﺵ کرد که دمدوسـﺘی او را میتوان
به ﻋنوان ﺯمینﺔ ﺯندگی بیدردسـر ،اﺯ نگاه
سیاسی پارسایانه ،و امروﺯبینانه دریافﺖ.
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درسﺘی میگوید که شناﺧﺖ ارﺯﺵ راسﺘین
ادبیات پارسـی کـه »ﺯیﺒایـی و ژرفایﺶ با
بزرگتریـن دسـﺘاوردهای همـﺔ دورههـا
برابـری میکنـد «.به هـر روی بـه انداﺯﺓ
شایسـﺘﺔ ﺧـود نﺘواند رسـید ،اﺯ این روی
سـخن و گفﺘار ﺧویﺶ را بـه آن دو ایرانی
پیﺸـﻜﺶ میکند و ناﭼار به همین بسنده
مینمایـد .وی آنـان را ﺧویﺸـاوند معنوی
ﺧود میبیند .سـرودههای حافظ را اﺯ جان
و دﻝ باﺯمیسـراید» .درد او درد من اسﺖ،
لﺒخندﺵ لﺒخندم «.ﺧیام کالبوند بر ﺧالﻑ
ﺧیام فیﺘﺲجرالد که در برگردان انگلیسی
او ﭼهـرهای اﺧالقـی بـود ،ﺧیامی اسـﺖ
سـرکﺶ و پر اﺯ شـور شـیدایی که شهودا ً
باﺯسـاﺯی شـده ،ﺧیامـی که کمﺘـر دیده
شده ،اما بیگمان هسـﺘی داشﺘه اسﺖ .در
میـان برگردانهای کالبوند پارههایی یافﺘه
میشوند که توان بیان بسیار باﻻیی دارند.
الﺒﺘه سـراینده بـه برگردان ﺯبان ،بسـنده
نمیکند .وی سرایندگان پارسیگوی را در
جهان آﺯمونهای آلمانی مینهد.
گرﭼند هانﺲ بﺘگـه ﭼهرﺓ حافظ ) (1917و
ﺧیـام ) (1921را در ﭼارﭼوﺏ برگردانهای
ﺧـود به پنداشـﺖ درمیآورد ،بـا آهنﮓ و
اندیﺸـهای بسـیار دیگرگونه به سـرایﺶ
ﺧـاوری روی کـرده بود .وی میﺧواسـﺖ
هماننـد هرمـان هسـه و ماکـﺲ دوتندی
راﺯآلـودی پرتﺐوتـاﺏ اروپایی که
دﻝ
در ِ
ِ
صنعﺘـی شـده اما ﺧویﺸـﺘن را گـم کرده
و اﺯ همیـن روی مـردود اسـﺖ ،و نیـز در
گیرودار پیامدهای آن ،ماشـینی شـدن و
اﺯﺧودبیگانگـی ،اﺯ ﭼنـﮓ نابودگننـدگان
همﺔ دسـﺘاوردهای فرهنگی و ریﺸـهمند
بگریزد.
اگر ﭼینـی موﺿعی به معنای سـﺘایﺶ آن
اندیﺸه در ادبیات پارسـی باشد که همراه
سـرﺯنﺶ ،انـدرﺯ و هﺸـدار ،مـردم را بـه
شـرکﺘی پرتﻜاپوتر و نیﻜوتر در جامعه فرا
میﺧوانند ،آنگاه این رای باﺯ هم درسﺖتر
ﺧواهد بـود ،ﭼنان که تنها تفسـیرپذیری
ﻋرفانـی سـرودههای پارسـی )برگـردان
یاکـوﺏ اﺯ حافـظ( یا مﺘنـی بیگانـه برای
نگهداشـﺖ اﺯ هنـر ﺯبانی ﻏنیمﺖ شـمرده
میشـود )»سـرودههای کوتـاه و پرمعنای
پارسی« ارنسﺖ برترام ،(1943 ،یا اگر این
هر دو کار با هم به انﺠام رسـند هم آن رای
درسﺖتر ﺧواهد بود.
افزون بر این ﺯیﺒاگرایـی ﺯبانی باید میدان
گسـﺘرﺵ سـرودهها را مﺤـدود سـاﺯد،
همچنـان که کاربـرد بلندپرواﺯانﺔ ﻏزﻝ نیز
باید در سـرایﺶ ﻏنایی آلمانـی کرانهمند
گردد.
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کورﺵ در من:
منم کورﺵ با فر و رای
منم شاه شاهان دادگرای
همی آروﺯها دارم بلند
میرسد بلندیﺶ تا سهند
بند میﻜﺸم دیوان پر ﺯیان
بﭙیمایم راه ﭼو آﻏاﺯیان
نﺒندم بی گناهان را به بند
سﺘم ها گر دیدی اکنون بخند
روم راه پاکی من در ﺯمین
شوم دوسﺖ کهین ومهین
تفاوت را میان نﮋاد
نﭙذیرم ﭼون نیسﺖ آن به راد
بیارم فرمان او در ﺯمین
فرمان برانم من این ﭼنین
همه گیریم دسﺖ یﻜدگر
نﺒاشد مرگ میان ما دگر
ﭼنین اسﺖ رسم و آیین من
نﺒاید آﺯاد باشد اهرمن
اگر آیی تو در آﻏوﺵ من
شناسی دوسﺖ را اﺯ اهرمن
یزدان صفایی

