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گردآورنده  :لتر

آذر:
ایزد نگهب��ان آتش ،یکی از بزرگترین ایزدان اس��ت .آریائیان (هندوان و
ایرانیان) بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند.
ای��زد آذردر نزد هندوان آنگی خوانده ش��ده و در ودا از خدایان بزرگ به
شمار رفته است.
در اوس��تا  ،قصعه (( آتش نیایش)) در س��تایش این ایزد در یسنای ، 36
بند اول آذر ،وسیله تقرب آفریدگان به آفریدگار محسوب شده است.
در سیروزه ی بزرگ و کوچک در ستایش آذر چنین میخوانیم:

پیکار کرده او بود) آتش هرمزد (آذرگشسب) کیخسرو ،ور(دریاچه)
خسرو (به آذربادگان)  ،اسنوند گر (کوه)هرمزد داد و چیچستور
هرمزداد ( ،از چیست به آن ور چهار فرسنگ )  ،فرکیانی هرمزد داد
(و کار ارتش��تاری او این که در ناحیه آذربادگان ارتش��تار تیزتر
و نیرذومن��د تر بود به راه او بود)آتش هرم��زد (آذربزین) ریوندگر (کوه )
هرمزد
داد فر کیانی هرمزد داد  .و اکر او وستریوش به ابر شهر (نیشابور)
تخشاتر و کارورزتر و پاک جامه تر است به راه او ،آن که با گشاسب
پیکار کرد او بود ،پیداست که در این هر بیشه ،اندر هر سه  ،هرسه
است چه آسرونان با آسرونی آشنا (یند) ،ارتشتاری آنها کشتن
دروج مینو  ،و وس��تر یوش��ی آنها یزش��ن س��اختن .ارتشتاران به
ارتشتاری آشنا (یند) .و ایشان را آسرونی یشت کردن و وستریوشی
آنها زین ابزار ساخت و آراستن  .او استریوشی به وستر یوشی آشنا
(ینده) و آسرونی آنها یشت کردن و ارتشتاری آنها گرگ و دزد را
باز داش��تن.آتش هرمزد ،آتش افزونی ارتش��تار ،ایزد پر فر  ،ایزد
بس��یار درمان کننده (ارتشتاری او دروج زدن پر فرهری اش و فرهمندی
و
درمان بخشی مینویانه اش کشتن و از بین بردن درد های مادی
از دامان سپنامینو  ،ای آتش داری ) آتش هرمزد با همه آتشها  ،و
خدای ناف تر یوسنگ ایزد (خدائی نافی اش این که ناف (دوده)
ایزدان و دهیوپتان و دوده آزادگان و بزرگان با آراستن تخمه رایومند و
فرهمند از او است) ))

(( ستایم و خوانم دادار هرمزد رایومند فرهمند و امشاسپندان را
،سپاس دارم از دادار به افزونی بخش که فراز آفریده و آفریده آذرفرنبغ
و گشنسب و برزین مهر را برای پناه و پاسبانی کشور ایران.آذر
فرنبغ پرفر  ،بس ورز (پرکار) آیفت (نیاز  ،حاجت) بخش که می آید به
هر زمان به یاری و همراهی دیگر آذران و آتشان برای زدن (نابود
کردن) َهرا ِو ُگد ُدروج (نامی برای اهریمن)پتیاره به دامان (آفریدگان)
هرمزد ،آذرگشس��ب تیز ،تکاور و ارش��تار پیروزگر  ،برای زدن
و نهفتن و نابود س��اختن هراوگد پتیاره ،با آن نیروی ش��گفت انگیز برای
بهان
و دیگ��را دام هرم��زد ،آذر برزی��ن مهر ارجمند دروج کش دین
آرای و (دین) روا کننده و بازداش��تار و اوکد از دام سپنامینوگ با نیروی
فزاینده
کی��ان ف��ر که به فرمان هرمزد بدان آمیخته اس��ت .من نیز که
آفریده هرمزدم ایش��ان را س��تایم که پاینده و همیشه سوز و پردرخش و از سیروزه ی بزرگ :
تکاور
((آتش هرمزد را میستایم ،فر هرمزدداد را میستاییم سود هرمزدداد
و نیرومند و چیر و پیروزگر باشند برای زدن و نابودساختن واز
را میستاییم ،فر ایرانی هرمزداد را میستایم  ،فر کیانی چیر هرمزداد
میان بردن دام گنامینوگ))
را می س��تایم.آتش هرمزد را مس��تایم .کیخسرو را می ستایم .ور
در سیروزه ی کوچک یا سیروزه ی خرد ک در باره آذر چنین میخوانیم خسرو را می ستاییم .اسنوندگر هرمزداد را می ستایم .چیچست ور
هرمزد داد را می ستایم  .فر کیانی چیر هرمزد داد را می ستایم
:
 .آتش هرمزد را می ستایم .روندگر هرمزد داد را می ستایم  .فرکیانی
چی��ر هرم��زد داد را می س��تایم .آتش هرمزد را میس��تایم .آتش
((آتش آفریده هرمزد(آذرفرنبغ)  ،فر و سود هرمزد داد ،فر ایرانی
هرمزد داد و فر کیانی هرمزد داد( و کار آسرونی او این که به آن ناحیه ارتش��تار افزونی را میس��تایم  ،ایزد پر فره را می ستایم،ایزد درمان بخش
آسرون (آذربان) داناتر و کاری نر بود به راه او  ،کسی که با ضحاک را

می ستایم ( .آتش داری )آتش هرمزد را می ستایم  .همه آتشان
را می ستایم .خدای ناف نر یوسنگ ایزد را می ستایم))

زمس��تان (( :این روز را شهریورگان را آذر جشن میگویند زیرا که او اندر
آخر ایام تابس��تان اس��ت و او اول تغییر هوا بود و میل به سردی و رغبت
مردمان به آتش افزوختن پیش خویش)).

در آثارالباقه آمده آذر به معنی آتش اس��ت .و نام ایزدی اس��ت که امور و
مصالحی که در روز آذر و ماه آذر واقع شود به او تعلق دارد.
ابوریحان به نقل از زادویه ،روز اول ش��هریور را آذر جش��ن خوانده و روز
نام ماه نهم از سالهای شمسی ،و آن بودن آفتاب در برج قوس .و نام روز
چهارم را شهریورگان .در برهان قاطع آمده در این روز جشن کنند و سبب
نهم از هر ماه شمس��ی و به موجب رس��می که میان فارسیان مقرر است
آن را تول��د داراب در ای��ن روز دانند.زرتش��تیان در این روز به معبد رفته
چون نام روز با نام ماه موافق آید آن روز را جشن گیرند و در این روز از
و مراس��م س��تایش و نیایش ویژه ای بر پا میکردند و در خانه و آتش��کده
این ماه عید کنند و آتشخانها را بروبند و مزین گردانند و در این روز نیک
چوبهای خوشبو و اسپند و کندر مینهادند .
است ناخن چیدن و موی سترده و به آتشخانه رفتن.
(آثارالباقیه)

آذرگان:

به طور کلی آنچه بر می آید این اس��ت که برگزاری این جش��ن به واسطه
تغییر فصل بوده حال چه در اول پائییر برگزار میشده چه در نهم آذر ماه
زیرا گاهی در نگهداری حس��اب و ماه و س��ال با احتس��اب کبیسه یا عدم
نگهداری آن و یا منظور داشتند زمستان  5ماه و تابستان  7ماهه جابجایی
دیده می شده

آذر روز (روز نهم ) در ماه آذر را جش��ن آذرگان یا آذرجش��ن خوانده در
این روز معموال به آتش��کده رفته آتش نیایش س��روده میشود.به موجب
رس��می کهن هر خانواده اخگری از آتش مقدس آتشکده فراهم آورده و بنابرین:
آتش زمستانی و ضروری در خانه را بدان شعله ور می ساختند.
«آذرگان» دومين آذر جش��ني اس��ت كه در روايات ذكر مي شود و طبق
روايت بيروني در اواخر زمس��تان برگزار مي ش��ده اس��ت .آذر جشن اولي
مصادف با چهارم ش��هريور به نام شهريورگان در اوايل زمستان بوده است.
آذر جشن :
ظاهرا از زماني كه روايت بيروني را ش��امل مي ش��ده تا امروز يك جا به
جايي تقويمي رخ داده اس��ت .چون امروزه آذرگان در فصل پاييز و تقريبا
عید آذر جش��ن  ،اول  ،در چهارم ش��هریور (ش��هریور روز از شهریور ماه اوايل فصل س��رما واقع شده است .بيروني در مورد اين جشن مي نويسد:
بود).آذر جش��ن عید خانگی محسوب میش��ود در داخل خانه ها  ،آتشی «رسم است كه در اين روز خود را با آتش گرم كنند ،زيرا اين ماه آخرين
می ارفروختند و در س��تایش خدا و ش��کر نعم او سعی بلیغ می کردند .ماه زمس��تان است و سرما در پايان فصل سخت تر و حادتر مي شود .اين
مردم��ان گرد هم فراهم ش��ده با غدا میپختن��د و تفریح میکردند .ظاهرا جشن آتش است و به نام فرشته موكل بر همه آتش ها چنين خوانده شده
این عید فقط در برخی نواحی ایران معمول بوده اس��ت( .کریستنس��ن است و زردشت فرمان داده است كه در اين روز به آتشكده ها بروند و در
،صفحه )113
آن جا قرباني ها كنند و در كارهاي جهان به مشورت بپردازند».
البته منظور از قرباني مراس��م يزش زردش��تيان است چون مي دانيم كه
زادویه گفته اس��ت که این روز را ((آذر جشن)) میگویند و این روز برای زردشت با قرباني خونين مخالف بود.
آتش��هائی که در خانه های مردم اس��ت عید است.و این عید در قدیم در
قدیم آغار زمس��تان بوده.و در این عید آتش��های ب��زرگ در خانه ها می بن نوشته ها:
افروختند و عبادت خداوند و ستایش او را زیاد می نمودند ،و برای صرف .1کتاب :واژه نامه توضیحی آیین زرتش��ت دانش��نامه ی مزدیس��نا /دکتر
غذا و دیگر شادمانیها به گرد هم جمع می آمدند و میگویند که این آتش جهانگیر اوشیدری
را برای رفع س��رمان و عوارض فصل زمس��تان می افروختند و میگفتند .2پاراگرف آخر :س��ازمان فرهنگی اوش��ینhttp://www.vcn.bc.ca/ /
انتشار حرارت چیز هائی را که برای نباتات زیان آور باشد دفع میکند.
/oshihan
(( خورش��ید موبد)) :گقته اس��ت که  :آذر جش��ن روز اول ماه بود و این
عید برای خاصه بود و از روزهای معروف ایرانیان محسوب میشود.اگر چه
در ماه هائی فارس��ی اس��ت ،مردم تخارستان آن را معمول می داشتند و
این آتش را برای تغییری که در هوا پیدا شده که اول زمستان است می
افروختند.ولی در زمان ما ،اهر خراس��ان این عید را آغاز پاییز میگیرند و
این روز ،روز مهر اس��ت اول کهنبار پنجم اس��ت .و در آخر آن روز بهرام
اس��ت  ،در این روز خداوند جانوران را آفرید و نام آن میدیاریم گاه است
(فرهنگ اعالم)
نقلی به جشن شهریورگان برای روشنایی موضوع:

شهریورگان:

جش��نی است به س��بب تقارن و برخورد نام روز و ماه برگذار می شود.و
آذرجشن هم نامیده می شد.
گردیزی نوش��ته که ش��هریورگان در همان آخر تابستان بوده نه در آغاز

درباره بم
نویسنده:یزدان صفایی

شهرس��تان بم جمعيت طبق سرشماري  1375ش  198435تن ،كه از
آن ميان حدود  43درصد شهرنش��ين؛ و حدود  47درصد روستانش��ين
بوده اند.
درباره ی بم:

شهر بم ،مرکز شهرستان بم استان کرمان ،با پهنه ای حدود  50کیلومتر
مربع ،در خاور اس��تان کرمان و در گوش��ه ی شمال خاوری دشت بزرگ
بم ،در  22درجه و  58دقیقه طول جغرافیایی و در  7درجه و  29دقیقه بم ش��هری اس��ت کهن اما در روزگار هخامنشی و س��لوکی سخنی از آن
به میان نیامده و همان طور که اش��اره شده س��اخت آن را به بهمن پسر
عرض جغرافیایی و در مسیر کرمان-زاهدان قرار دارد.
اسفندیار نسبت داده اند.
یعقوب��ی که در  278ه.ق .از منطقه کرمان س��خن به میان آورده از قلعه
نام شناسی:
ب��م نیز یاد کرده اس��ت که از نوش��ته ه��ای او این چنین ب��ر می آید که
درباره نام این ش��هر ،تاکنون انگاره های گوناگونی وجود داشته است که استحکامات خوبی نیز داشته است.
بر اس��اس نوش��ته های ابن حوقل و مقدس��ی و افضل کرمانی ،ش��هر بم
در زیر به برخی از آنها می پردازیم:
«واژه ی بم در فرهنگ ها به معنی آوای درش��ت و خش��ن آدمی و ساز ،نخلس��تانهای بسیار و هوایی خوش��تر از جیرفت دارد و زمینی حاصلخیز
صدای��ی که در یک واحد زمان ،ارتعاش��ات کم ت��ر از صدای زیر ،در فضا همچون بهش��ت دارد .مردمش کارش��ناس و ماهر هس��تند و در بازارگاه
ش��هر نوعی پارچه می بافته اند که ش��هرت آن تا کش��ورهایی چون مصر
ایجاد کند؛ زیر ،سیم ساز که صدای درشت دهد»1
«بَم به فتح اول ،آوای خش��ن و درشت آدمی و ساز،عربی شده ی آن هم نیز رسیده بوده اس��ت.همچنین بر اساس نوشته های این سه جغرافیایی
نویش میتوان دریافت که بم قلعه ای استوار و سه مسجد جامع نیز داشته
"ب َ ّم" به فتح اول و تشدید دوم،نام ناحیه ای است در کرمان»2
«بَم به فتح اول،ثدای پر و بانگ بلند که از تار و رود و جز آن برآید ،برابر است.
در این ش��هر از گذشته های دور پرورش کرم ابریشم جریان داشته است؛
زیر که آواز باریک باشد»3
کارگاه های ابریشم بافی بسیاری از سده ششم میالدی در بم آغاز به کار
حمداهلل مستوفی درباره نام این شهر می نویسد:
«بم از اقلیم س��وم اس��ت...گویند که کِرم هفتواد در آن جا بترکید ،بدان کرده اند و به احتمال زیاد دیرینگی صنعت نساجی در بم بیش از این ها
س��بب آن را بم خواندند .قلعه حصین دارد و هوایش از جیرفت خوش��تر باشد؛برخی پنداشته اند که پیشینه آن به پیش از اسالم میرسد.
ب��ا توجه به ش��رایط اقلیمی و طبیعی و برج و باروهایی که در این ش��هر
است و به گرمی مایل است»4
درباره نام گذاری این شهر برخی پژوهشگران گمان میبرند که بستگی با س��اخته شده است به نظر میرس��د که در دوره یا دوره هایی از تاریخ این
داستان هفتواد یا هفت بخت یا هفت بختان در کتاب کارنامه ی اردسیر شهر ماهیت نظامی به خود گرفته باشد و به ریخت پایگاه نظامی استواری
در آید.
بابکتن و شاهنامه ی فردوسی دارد.
دومین دیدگاه درباره نام این شهر در مرآه البلدان 5آمده و بزرگان شهر چنانچه داستان هفتواد که گزارشش داده شد ،درست باشد؛ میتوان محل
نیز خود نقل میکنند که بم محل برخورد س��پاه بهمن پس��ر اسفنیدار و رخ دادن این داس��تان یعنی "کجاران" یا "کوزران" را نخس��تین هسته
فرامرز پس��ر رستم است.بهمن در محل زد و خورد به ساخت برج و باروز این ش��هر پنداش��ت.اکنون نیز محله ای به همین نام در ش��مال غربی بم
می پردازد و گروهی را در آنجا س��اکن کرده و آن را "دژ بهمن" یا "ارگ وجود دارد.پ
بهمن" می نامد که در اثر گذشت زمان به "بم" تبدیل شده است.
بم در روزگار ساسانیان:
آب و هوا:
بم از همان آغاز در برخورد گاه(محل تقاطع) ارتباطی روزگار ساس��انیان
آب و هوای بم گرم و خش��ک اس��ت اما به علت مج��اورت با کویر آب و جای داشت و شوند گسترش شبکه ارتباطی و به دنبال آن رونق بازرگانی
هوای متغیری دارد ،به طوریکه گاهی اوقات در تابس��تانها گرمترین و گشت که تمرکز نسبی امور اقتصادی در این شهر را سبب شد و از همین
در زمس��تانها سردترین نقطه کش��ور گزارش شدهاست .میزان بارندگی ج��ا بود که گ��روه دیگری افزون بر گروه کش��اورزان به نام گروه چیش��ه
وران در ش��هر بم پیدایش می یابد .این گروه به تدریج با تکیه بر صنعت
ساالنه بطور متوسط  ۶۸میلیمتر است.
دستی،امر تجارت را در کنار تولید کشاورزی بر پا میسازند.
جمعیت:

بم پس از اسالم:
ش��هر بم در سال  ۱۱۳۱ه.ق به تصرف محمود افغان درآمد ،ولی به علت
شورش��ی که در قندهار روی داد آنجا را رها کرده عازم قندهار شد .ولی
بار دیگر در سال  ۱۱۳۴ه.ق بر بم استیال یافت و این وضع تا سال ۱۱۴۳
ه.ق که نادر ،اش��رف افغان را شکس��ت داد ،ادامه داشت .در سال ۱۲۰۹
ه.ق ،لطفعلیخان زند ،در همین ش��هر توسط عمال آقا محمد خان قاجار
دس��تگیر شد .خان قاجار به یادگار این موفقیت منارهای از سرهای ۶۰۰
تن از مخالفین خود در بم برافراشت.
این ش��هر تا زمان قاجار نیز ماهیت نظامی خود را نگه داش��ته اس��ت تا
جاییکه اس��تاندار فتحعلی شاه ،ارگ بم را مرکز مهارت و اسلحه و ذخیره
آن ب��رای رویدادهای احتمالی آینده به ِوزه از ناحیه سیس��تان قرار داد.
بطوریکه جهانگدی انگلیس��ی به نام پاتی نجر در سال  1189خورشیدی
که از بم گذر کرده اس��ت آن را از نظر استحکام نظامی در همه ی ایران
بی مانند دیده است.
به شوندهای گوناگون  ،ارگ نشینان بم رفته رفته آن را ترک کرده و در
بیرون آن به ویژه جنوب فربی شهر قدیم سکنی گزیدند و به بازرگانی و
کشاورزی پرداخته و به الین ترتیب شهر تازه بم بر پا شد.
شهر جدید بم در حدود  19کیلومتر مربع پهنا دارد و بر سه پایه ساختار
فضایی،اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است.
ارگ بم:
ارگ بم ،بزرگترین مجموعه ی خشت و گلی جهان
ارگ بم ،بزرگترین بنای خشت و گلی دنیا است که در نزدیکی شهر بم
در اس��تان کرمان و بر بلنداي صخره اي بزرگ ،درجنوب رودخانه پشت
رود ،جا دارد.
ارگ بم بخش��ی از مجموعه ای بزرگ از بناهاي تاريخي اس��ت كه آن را
در ميان گرفته اند ؛ ش��هر باستاني دارزين با قدمتي در حدود هزاره اول
پي��ش از مي�لاد در زمینهای ش��مال غربي بم امروزي برپ��ا بوده و هنوز
كوشك هاي ميان محله هاي شهر دوران سده های نخستین اسالمي در
آن پابرجای مانده اند و تنها قريه كوچكي در حوزه غربي آن آباد اس��ت
؛ قلعه دختر در ش��مال رودخانه پشت رود و در جنوب آن بناي چارطاق
و س��اختمان كوشك و پير علمدار و همچنين در مشرق و نزديكي ارگ،
بناي تاريخي مسجد حضرت رسول بر پيرامون فضاي ارگ برپا بوده اند .
هرچند كه پيش��ينه اين بنا ها ساليابي نشده است  ،با اين حال دیرینگی
آن ها  ،از سده های نخستین دوران اسالمي تا دوره ايلخاني تخمین زده
میشود.

رئيس س��رباز خانه (س��اختمان معروف به آس��ياب بادي)  ،سرباز خانه ،
دروازه (ساساني) و برج و بارو ساخته شده است.
فضاي مردم نش��ين يا عامه نشين با حصاري بلند در راستاي شرقي غربي
از بخش حاكم نش��ين جداشده و دسترسي اين دوبخش به يكديگر از راه
دروازه اي است كه از شمال بناي مير آخور به سرباز خانه حاكم نشين مي
رسد .بخش مردم نشين را به دوره اي از گسترش ارگ نسبت داده اند  ،با
اين حال اين دوبخش در ميان باروي حصيني با  38برج بزرگ و كوچك
جاي دارد كه يكپارچه به نظر ميرس��د وتنها دروازه اين مجموعه در ميان
باروي جنوبي مردم نشين جاسازي شده است  .فضاي مردم نشين شامل :
دروازه ورودي  ،بناي سردروازه  ،راسته بازار  ،مسجد جامع  ،بناي زورخانه
(مقبره)  ،س��اباط و خان��ه جهودا  ،ميدان تكيه ،مس��جد پيامبر  ،حمام ،
مدرسه (خانقاه)  ،اصطبل  ،بناي ميراخور و محله هاي مسكوني است .
در كاوش ه��اي س��الهاي اخيردر فضاي دروازه اس��پيكان ك��ه در باروي
شارس��تان و در شمال غربي ارگ واقع است  ،تاسيسات آب رساني مخفي
ارگ آش��كار گرديد .آب دو رش��ته قنات در ساختمان پخشگاه همجوار با
اين دروازه  ،چند بخش ش��ده و بخش��ي از آن از راه تنبوشه به ساختمان
شترگلو در خندق غربي مي رسيده و به ميان ارگ هدايت میرسیده و در
ساختمان حمام بخش غربي مردم نشين ظاهر مي گرديده است .
این ارگ ،در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
این بنا پیش از سده  ۵پیش از میالد ساخته شده و تا حدود سال ۱۸۵۰
میالدی مورد استفاده بودهاست.
در تاری��خ  ۵دی  ،۱۳۸۲زمینلرزهای ش��دید در این منطقه روی داد که
باعث شد که این بنا تا حدود زیادی تخریب شود.
ارگ بم پیش از زمین لرزه

س��اكنان ارگ بم در حدود يكصد و پنجاه س��ال پيش  ،براي واپسین بار
ارگ را رها نموده ودرون باروي شارس��تان و در ميان باغ ها و نخلس��تان
هاي بيرون از ش��هر س��كني گزيدند .وسعت ارگ بم به ييست هكتار مي مس��احت ای��ن ارگ ،در حدود  ۱۸۰,۰۰۰متر مربع ب��وده و دیوارهایی به
رس��د  .جز باروي شارس��تان كه درحوزه ش��مالي به باروي ارگ نزديك بلندی  ۶تا  ۷متر و درازای  ۱۸۱۵متر آن را احاطه کردهاند.
اس��ت و به فاصله اندكي از ب��اروي ارگ جا دارد  .در بخش جنوبي چهار
بارو ،بخش فراز كوه س��نگي را احاطه كرده اس��ت .ساختمان ارگ بم در
ریخت گسترش يافته اش از دو بخش مردم نشين و حاكم نشين تشكيل جاذبه های طبیعی:
ش��ده است .در فضاي شمالي بيرون ارگ  ،بناي گنبد بزرگ يخدان و در
ييالقات ده بكردي
نزديكي آن ديواره رفيع يخ چاوون جا دارد .
بخش حاكم نش��ين بر فراز قله صخره و در ش��مال ارگ جا دارد و از بنا ده بكردي نامدارترین ييالق مهم اس��تان کرمان اس��ت كه در دامنه كوه
هاي��ي چون برج اصلي  ،چهارفصل  ،خانه حاكم  ،چاه آب  ،حمام  ،خانه

ش��ير و كوههاي بارز جای گرفته است .اين منطقه از توابع شهرستان بم
اس��ت و تنها ناحيه ،با آب و هواي معتدل اين منطقه اس��ت كه در مسير
ارتباطي بم و كرمان به جيرفت و بندر عباس قرار دارد.
ده بكردي از نواحي ش��گفت انگيز استان كرمان به شمار ميرود و مانند
بهش��تي ميان دو منطقه بس��يار گرم بم و جيرفت جای گرفته است .اين
منطقه در درهاي سرس��بز و خنك واقع ش��ده و از درختان گردو ،بادام،
صنوبر و  ...پوشيده شده است.
ييالقات مسكون
منطقه ييالقي مس��كون در مس��ير بم به جيرفت قرار دارد و فاصله آن تا
جيرفت  30كيلومتر ميباش��د .اين منطقه ،آباديهاي زياد ،مناظري زيبا
و هواي��ي دلفريب دارد و تابس��تانها به مرك��ز تفرجگاهي بزرگ تبديل
ميشود.
كوه هزار
اين كوه در  114كيلومتري ش��مال غربي بم در دهستان راين واقع شده
و  4465متر ارتفاع دارد .كوهس��تاني است به وسعت  900كيلومتر مربع
مركب از كوههاي سربند و سرمشك كه به وسيله ارتفاعات پست تري از
س��وي غرب به كوههاي اللهزار و از جنوب به كوه بهرآسمان اتصال يافته
است.
كوه قدمگاه
اين كوه در  38كيلومتري جنوبغربي بم و در مجاورت دهستان آبگرم
قرار دارد كه موقعيت دقيق اس��تقرار آن ش��رق روستاي در رود ميباشد.
اين كوه از رش��ته كوههاي بارز محس��وب ميش��ود و  3520متر ارتفاع
دارد.
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س��ازهه��ا در پهنهاي ب��ه درازاي  455متر و پهن��اي كموبيش  300متر
گردن فراختهاند .اين همان جايي اس��ت كه ،به خواس��ت داريوش ،مركز
شاهنشاهي وي شد.
از سرتاس��ر نگارههاي تختجمش��يد ميتوان برداشت كرد كه مردمان به
خواست خود نزد شاه ميآمدهاند .انگار كه زنجيرة پايانناپذيري را ساخته
باش��ند .چرخشها و گردشهاي نرم آنان بهگونهاي است كه گويي با هم
س��خن ميگوين��د و همين ويژگي اس��ت كه اندكي جان ب��ه اين تصاوير
ميبخشد.
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باري ،س��نگنگارههاي آپادانا بهروش��ني برنامة سياسي داريوششاه را به
نمايش گذاشتهاند كه در آن هيچ نشاني از زنها ديده نميشود .يگانهموجود
مؤنثي كه ديده ميش��ود مادهشيري اس��ت كه يك ايالمي ،همراه دو كرة
نرينهاش ،س��وي شكارگاه شاه ميبرد .جانشينان داريوش شالوده هايي را
كه او يك بار ريخته بازآفريدهاند .اما در سرتاس��ر تختجمشيد چهرة يك
زن هم ديده نميش��ود .اين سخني است كه بسيار گفتهاند تا نشان دهند
گزارشهاي نويسندگان يوناني بهروشني درست است.
اما در تختجمش��يد سندهايي از گونهاي ديگر نيز پيدا شدهاند كه بينش
كام� ً
لا تازهاي از چگونگي زندگي در فرمانروايي پارسها ميبخش��ند .اين
سندها كموبيش  30هزار لوحة كوچك گلي هستند كه در پي كاوشهاي
س��الهاي  1933و  1934از دژي در اس��تحكامات نظام��ي ش��مالي
آن بايگاني ادارة داريوش هستند (تاريخ
تختجمشيد پيدا شدهاند .آنها از ِ
س��الهاي  494تا  509پيش از ميالد را دارند) .اين لوحههاي كوچك به
دبیرۀ ميخي و زبان ايالمي نوش��ته ش��دهاند ،يعني به زبان آغازين مردم
ف�لات اي��ران .پارسها كه در آغاز چادرنش��ين و س��واركار بودند ،از خود
دبیره اي نداش��تند .تازه اين داريوش بود كه خواس��تار نوآوري آن ش��ده
بود .دبیرۀ ساختهش��ده براي نخس��تين بار در سنگنبشتة بيستون به كار
داش��ته شد .براي نوشتن امور ادارياش بايد به ايالميها روي ميكرد كه
از س��دهها پيش در اينگونه كارها تجربه داشتند .زبان آنان بسيار دشوار
بود ،چون هيچ پيوندي را با زبانهاي شناختهشده نشان نميداد .در ميان
جس��تارهاي گوناگون ،وضع زن��ان در فرمانروايي بزرگ پارسها نيز رونما
ميشود.

پيش از هركس ،اين يونانيان هس��تند كه از تاريخ پارسيان و زندگيشان
به ما گزارش ميدهند .نوشتههاي يوناني سالهاي سال يگانه سرچشمۀ
پژوهش بودهاند .اگر بخواهيم گزارشهاي آنان را باور داش��ته باشيم ،بايد
بگوييم پارسها بس��يار رشكين بودهاند و زنان را پشت قفل و كلون نگاه
ميداش��تهاند .پلوتارك ،تاریخ نویس يوناني ،چنين آورده اس��ت« :بيشتر
بربرها بهويژه پارسها دربارة زنهايش��ان بسيار رش��كيناند .آنان نهتنها
زنان عقديش��ان ،بلكه زنان زرخريد و كنيزاني را كه براي زماني گذرا به
زناشويي درميآورند ،سخت ميپايند تا مبادا چشمان بيگانه بر آنها افتد .در لوحهه��ا ،از صدها و صدها كارمندهاي رس��مي و غيررس��مي و كارگر
زنان در خانهها پشت قفل و كلون ميزيند و هنگام سفر ،در ميان چادري نام برده ميش��ود .آنان كارمند دولت بودهاند و از دولت ايران مزد دريافت
كه چهارسويشان را گرفته ،جاي دارند».
ميكردهان��د .مزد آنان مواد طبيعي ،حبوبات (اغلب جو) ،ميوه ،مي و آبجو
و گوش��ت بوده اس��ت ،و گهگاه كنجد ،روغن و جو برشته .حداقل سهمية
امروز نيز بيشتر تاريخدانان همين ديدگاه را دارند و ميكوشند بهسادگي ماهانة بزرگس��االن  30كيل حبوبات بوده است .اين مقدار بسته به اينكه
آن وضع��ي را كه اينك در س��رزمينهاي گوناگون خ��اور نزديك وجود هركس��ي چه آموزشي ديده بوده و از چه توان و شايستگي بهرهمند بوده،
دارد تا به روزگاران كهن پس ببرند ،بيآنكه بينديش��ند وضع امروزي از بيشتر ميشده اس��ت .براي نمونه هنرمنداني كه در كارگاههاي گنجخانه
انديشههاي يكسره ديگرگونهاي ،از اسالم سرچشمه ميگيرد.
كار ميكردهاند ،ماهانه  40كيل جو ميستاندهاند .و در اين كار فرقي ميان
زن و مرد گذاش��ته نميشده است! آنچه چشمگير است اينكه شمار زناني
اگر كس��ي به يادگارها و يافتههاي باستانشناسي نگاهي اندازد ،نخست كه اين پيشه را داشتهاند از مردها بيشتر بوده است.
چنين مينمايد كه گزارش نويس��ندگان يوناني درس��ت بوده است .براي
نمونه اگر به تختجمش��يد ،بزرگترين سازۀ شاهنشاهي بزرگ پارسها زنان پس از زادن نوزاد ،پنج ماه «مرخصي بارداري» داشتهاند .در اين پنج
كه به دس��ت داريوش س��اخته ش��ده ،نگاهي افكنيم ،برداش��تی همانند م��اه ،در كارگاه كار نميكردهاند ،اما مزد كمتري دريافت ميكردهاند20 :
خواهيم كرد .در پاي كوه رحمت ،ش��هري هس��ت كه داريوش در س��دة كيل جو در ماه .البته بر س��ر اين مقدار اندك ،سهمية ويژهاي هم افزوده
شش��م پيش از ميالد س��اخته و يونانيان از آن با نام پرس��پوليس« ،شهر ميش��د كه اگر نوزاد پس��ر بود 20 ،كيل حبوبات و  10كيل مي يا آبجو
پارسها» ،ياد ميكردهاند .ايرانيان خود آن را
َ
«پارسه» كه نامي هماهنگ بود ،و اگر نوزاد دختر بود ،از هركدام نيم اين اندازه ميشد .گويا پسر كه
با مردم و سرزمينش��ان است ،ميناميدهاند .واژة «پارسه» هنوز بهگونهاي ميتوانسته پس از آن به شاه خدمت نظامي كند ،از دختر ارزش بيشتري
در نام استان فارس زنده است.
داشته .اما اين يگانه فرقي است كه ميان زن و مرد ميگذاشتهاند ،گذشته

از اين ،تاكنون نتوانستهايم فرق ديگري پيدا كنيم.
زنها پس از پنج ماه ،كار و پيشهش��ان را از سر ميگرفتند .سپس بچهها
در ساعتهاي كار آنان به «دايهها»يي كه نيز در شمار كارمندان بودند و
براي نمونه وابسته به گنجخانهها بودند ،سپرده ميشدند .مادر اين امكان
را داش��ت كه نيمهروز كار كند .آنان گذش��ته از پيشة خود ،به خانهداري
ميپرداختند ،به خانوادهشان ميرسيدند ،جامهها را ميشستند و كارهاي
باغچ��ه را هم انج��ام ميدادند .نگهداري و پرورش جان��وران كوچك نيز
بخش��ي از س��اختار خدمت اداري را ميس��اخت ،چ��ون جانوراني مانند
بزغالة زنده و كوچك نيز بخش��ي از درآمد كاركنان شمرده ميشد .البته
اگ��ر زنها باز هم كمتر كار ميكردند ،مزدش��ان هم باز پايينتر ميآمد.
از همين روس��ت كه زنان بس��ياري را داريم ك��ه جامهها و باالپوشهاي
بس��يار ظريفي را ميدوختهاند و ماهانه  40كيل جو دريافت ميكردهاند،
درحاليكه مرداني را نيز داريم كه همين كار را ميكردهاند ،اما  45كيل
جو ميس��تاندهاند .اين رهنمودي بر آن اس��ت كه زن��ان «پارهوقت» كار
ميكردهاند.

از ريخت و قوارة آن جامههاي پربها داشت.
امروز از رنگ آنها چيزي به دس��ت نداريم ،مگر اندازهاي بس��يار اندك از
آنچه اينجا و آنجا برجاي مانده اس��ت .اما ش��الودهها و طرحها را بهخوبي
ميتوان بازشناخت.

زنهاي كارگاههاي شاه ،گذشته از كارهاي مربوط به جامهها ،به قاليبافي
نيز ميپرداختهاند .نمونهاي از كارهاي ايش��ان كه بايد از سدة پنجم پيش
از ميالد باش��د ،از گوري در پازيريك در روس��يه يافت شده ،آن هم بسيار
س��الم .آن قالي هم اينك در آرميتاژ س��نپترزبورگ است .ميان آن پر از
طرحهاي ستارهشكل است .چند لبة كنارهاي دور آن است كه نقش چند
س��وار بر خود دارند ،ردهاي از جانوران و نواري پهن آراس��ته به نگارههاي
چند سوار در آنجا ديده ميشود.
زنان همان امكانات مردان را داش��تهاند كه توانستهاند آموزش مهارتهاي
ويژهاي را ببينند ،و همان دس��تمزد مردها را دريافت ميكردهاند .در اين
زمين��ه بهويژه نمونههايي از كارهاي دس��تي هنري و ظري��ف زنان را در
دست داريم .براي نمونه اسناد نشان ميدهند كه كارگران ملكه ،چه مرد
بودهاند و چه زن ،دس��تمزد يكساني دريافت ميكردهاند .يگانه چيزي كه
روشن اس��ت كه كودكان از همان هنگام زاده ش��دن در تورينة (شبكة) ميزان دستمزد را تعيين ميكرده كار انجامشده بود .پس در قلمرو بزرگ
رس��يدگي ادارههاي هخامنش��ي جاي داش��تهاند .هرچه سنش��ان باالتر پارسها در روزگار داريوش ،با آن برابري زن و مرد روبهرو هس��تيم كه در
ميرفت ،سهميهشان هم بيشتر ميشد .ميتوان گمان زد كه آنان بايد در اروپاي پايان سدة بيستم هنوز هم براي رسيدن به آن پيكار ميشود!
سن پايين به ديگران ياري ميرساندهاند و آموزش ويژة كارهاي گوناگون
البت��ه بر لوحهه��ا زنجيرة ديگري از پيش��هها را مييابيم كه هيچ زني در
را ميديدهاند.
زنان ميتوانس��تند به جايگاههاي راهبريكننده نيز دس��ت يابند .چنين آنها ش��ركت نداش��ته و چنين اس��ت كه آنان را در جايگاههاي راهبري،
درستي
اس��ت كه براي نمونه سرپرس��تان كارگاههاي گنجخانهها هميشه زناند .سرپرس��تي ادارههاي منطقهها يا در راهبري حسابها و آزمودن
ِ
اين سرپرس��تها درآمدي افزونت��ر از همة كاركنان ديگ��ر ،افزونتر از آنها نمييابيم .يكي از وظيفههاي مردان اين بوده كه رهس��پار منطقههاي
همة مردان زيردستش��ان داش��تهاند ،يعني  50كيل جو 30 ،كيل مي و بزرگ و كوچك شوند و ميان آنها گردشي كنند تا بتوانند بر مراكز اداري
 1/3گوس��اله در هر ماه .حتي يك بار هم در جيرة باده اس��تثنايي ديده گوناگون نظارت كنند .اما گويا چنين چشمداشتي از زنان در ميان نبوده،
زيرا كار آنان بيش��تر در يكجا و ايستا بوده است .چنين مينمايد كه اين
نميشود.
باور كه زن بايد نزد خانوادهاش باش��د در اين زمينه نقشي بازي ميكرده.
زنان و مردان كنار يكديگر كار ميكردهاند و بهروشني برابر بودهاند ،زنان خانواده و وظيفههاي زن در آن جس��تاري بوده كه س��اختار اداري به آن
نيز بايد تا اندازهاي كارهاي دش��وار انجام ميدادهاند .بدينسان ،كارگران توجه بسياري ميكرده است.
كشاورز بسياري نام برده ميشوند كه در ميانشان برخي حتي «زن كارگر
كارهاي سنگين» ناميده شدهاند .گروههاي كارگران «سنگتراش» بيشتر اما كار زنان خانوادة شاهي بهگونهاي ديگر بوده .برابري آنان بسيار هويداتر
از زنان تش��كيل ميشدهاند .ميتوان پنداشت سنگنگارههايي كه انبوهة اس��ت .زنان داريوش به هيچ روي بنديِ شبستان نبودهاند ،بلكه از آزادي
آن ايشان بوده و همة
ش��گفتانگيزي از آنها در تختجمشيد در برابر ديدگان ماست به دست بس��ياري بهرهمند بودهاند .كشتزارهاي گس��ترده از ِ
همين زنان به پرداز نهايي ميرس��يدهاند .س��طحهاي آينهوار آنها امروزه كارگاهها با صدها كارگر زير فرمان آنان بوده است.
تنه��ا در چند جا به يادگار ماندهاند .البته در اروپا هم اين كار براي زنها
چندان غيرمعمول نبوده اس��ت .براي نمونه در ميان كنيزاني كه فرستادة روشن است كه آنان از چنين راههايي به درآمد بااليي دست مييافتهاند .از
قيص��ر اتري��ش در  1700در قس��طنطنيه فروخته ،يك «س��نگتراش» اينجاست كه هرودت مينويسد ماليات شهر آنتوالي مصر هزينة كفشهاي
بلگرادي هم هست .پس گويا از سدهها پيش زناني بودهاند كه روي سنگ ملكة پارس ميشده است .سخن افالطون بسيار گوياست« :يك بار از مرد
كار ميكردهاند .بيشك اين كار برايشان سخت و توانفرسا بوده است .موثقي ش��نيدم (يكي از آنهايي كه نزد ش��اه ايران رفته بوده) كه وي پس
از نزديك به يك روز رهسپاري ،به سرزميني بزرگ و سرسبز رسيده بوده
بيش��تر زناني كه بر لوحههاي تختجمش��يد نام برده شدهاند درزيگري كه بوميان آن را "كمربند همسر شاه" ميناميدهاند .باز جاي ديگري بوده
ميكردهاند .آنان با كارهاي چندگونهاي روبهرو بودهاند؛ جامههاي س��اده ك��ه "چادر" نام داش��ته .و باز منطقههاي زيبا و سرس��بز ديگري بوده كه
ميدوختهاند ،اما جامههاي بس��يار پرش��كوهي نيز ميدوختهاند كه شاه به زيورهاي زنان پيوس��تگي داش��ته ،و هركدام از آنها به نام يكي از لوازم
براي س��رفراز كردن كسان به آنها پيشكش ميكرده است .آنان بيگمان آرايش خوانده ميشده است ».روشن است كه نويسندة يوناني توانسته به
پارچههاي كتان ،پنبهاي ،پش��مي و ابريش��مي ني��ز ميبافتهاند و برخي شكوه غولآساي ملكههاي ايران پي ببرد .اما هستهاي ديگر از راستي هم
پارچهها را هنرمندانه سوزندوزي ميكردهاند .در گنجخانة تختجمشيد ،در اين گزارشها نهان است .لوحههاي اداري تختجمشيد نشان ميدهد
بازماندهه��اي نخهاي زرين و مرواريدهاي كوچكي يافت ش��ده كه روي ك��ه نوجوانهايي كه براي ملكه كار ميكردهاند «گنجينه»اي را از كرمان
آوردهاند كه آن ميتواند ماليات دريافتي آن بانو از داراييها و داشتهها در
پارچه دوخته شده بودهاند.
آن استان بوده باشد .يك جاي ديگر ،چهل نوجوان كارگزار ملكة اپاكيش
با نشانههايي كه بر سنگنگارههاي تختجمشيد هست ،ميتوان پنداشتي نوشتهاي مهرش��ده از كرمان را ،به تاريخ نخستين ماه سال  500پيش از

ميالد ،در دست داشته و راهي شوش بودهاند .شايد آنها هم ماليات ساالنه
را براي بانوي فرمانروا ميبردهاند.
بر لوحههاي اداري با نام چهار زن روبهرو ميش��ويم :آتوس��ا ،ارتيستونه،
رتهبام��ه و اپاكيش .آتوس��ا (به پارس��ي باس��تان  ،Hutauthaزني كه
پاهايش زيباس��ت) ،بزرگترين دختر كورش بود و همسر اصلي داريوش
بزرگ و مادر خشايارشاي وليعهد .با نام وي تنها دو بار در لوحهها روبهرو
ميشويم ،يعني آنجا كه ماليات گندم و جو برايش فرستاده شده است.
ام��ا برخالف او ،ن��ام خواهر كوچكش ارتيس��تونه (به پارس��ي باس��تان
 ،Rtastunaس��تون سامان درست) بس��يار ميآيد و چنين مينمايد كه
دربارة او هم ،مانند خواهرانش ،س��خن بر س��ر درآمد مالياتي جو و گندم
و انجير است .شايد وي از برخي فرآوردههاي طبيعي ديگر هم برخوردار
ميش��ده ،اما سندي در اين مورد دست نداريم .اين درآمدها به كاخهاي
ش��هبانو ميرفت��ه ،كاخهايي كه ب��ه داراييهاي ديگري هم پيوس��تگي
داشتهاند .ارتيستونه كاخهاي بسيار داشته است .اتفاقاً لوحهاي در دست
داريم كه از ديدار شاه با وي در  498پيش از ميالد گزارش ميدهد.

ميكرده و در اين ديدارها مواد غذايي بسياري به مصرف وي و همراهانش
ميرسيده است .او يا با همراهان پرشمارش ،زماني دراز را در آنجا سپري
كرده ،يا همان كار ارتيستونه ،شهبانوي ديگر را كرده .پس همانگونه كه
او بزمي كالن در تختجمش��يد برپا ك��رده بوده ،وي هم پذيرايي بزرگي
در ش��وش برگزار كرده بوده ،بلكه از آن هم بزرگتر .بر سندهاي ديگري
كه از رتهبامه نام ميبرند هم با هزينههاي بااليي روبهرو ميش��ويم .براي
هيدلي ،در مرز ميان پهنههاي ايالمي و پارس��ي 4620 ،كيل
نمونه او در َ
َ
ج��و و آرد دريافت ميكن��د و حتي در جايي به ن��ام كن َت َوه  5660كيل.
ش��هبانو همة اين هزينهها را ،با مهر خود ،درس��ت شمرده .جاي مهر او
سواري را نشان ميدهد كه زوبينبهدست از پشت دو گورخر ميتازد.

كاره��اي اداري ه��م تنها به ش��هبانو فرج��ام نمييافته ،بلك��ه وي بايد
صورتحس��ابهاي خود را بهس��امان نگاه ميداشته و در زمان الزم آنها را
رو ميكرده اس��ت .وي در يكي از آن نامهها دستور ميدهد كه شالمانو،
ادارهگ��ر اموال او ،هزار ليتر باده را از كاخش در كوگنكا برگيرد و به يك
سرپرست حسابداري به نام گاوشَ ��هپان َه تحويل دهد .بهدشواري ميتوان
گفت كه اين پرداختي براي خود سرپرس��ت حس��ابداري بوده ،بلكه گويا
سرپرس��ت حسابداري ،با بررس��ي صورتحسابهاي ش��هبانو ارتيستونه ،اين طرح چندان هم زنانه نيست ،اما به ما گواهي ميدهد كه زنان پارسي
روشن كرده بوده كه اين اندازه باده براي پرداخت مزد يا پاداش كاركنان ميتوانستهاند با «مردها» برابري كنند .هرودت هم گزارشي در تأييد اين
بايسته بوده است .وي بايد آنها را در جايگاهي ويژه به كارمندي ديگر به س��خن دارد و ميگويد كه شاهدختهاي پارسي س��واري ،شكار و حتي
نام َرتيمه ميداده .از رتيمه بيشتر از وي ،در ميان تكاليفي كه ارتيستونه رزم ميكردهاند .كتزياس نيز كه زماني دراز پزش��ك دربار هخامنشي بوده
(حدود س��ال  400پيش از ميالد) از وجود ركسانه ،زن پارسي كه پيكري
در نامههايش ياد ميكند ،نام برده ميشود.
درستي ورزيده داش��ت و در تيراندازي و نيزهافكني بس��يار ورزيده بود آگاه بوده
چون
شايد
گشته،
ي
م
هويداس��ت كه شهبانو در جايجاي كشور
ِ
كاروكردها را در زمينة داراييهاي گوناگون خود ميآزموده ،شايد هم گاه است.
ميخواسته در تختجمشيد يا شوش شاه را ببيند.
رتهبام��ه نهتنها زمينهاي گس��تردهاي داش��ته ،بلكه دارن��دة كارگاههاي
ب��ا اينكه ،چنانكه در آغاز گفتيم ،پلوتارك مينويس��د كه زنان ايراني در بزرگ��ي با صدها كارگ��ر نيز بوده .ش��مار هركدام از گروهه��اي كارگران
ارابههاي بس��تهاي سفر ميكردهاند ،همة منابع هخامنشي نشان ميدهد مي��ان  420تا  480بوده اس��ت .بيش از اين روش��ن نش��ده كه آنان چه
كه زنهاي خانوادة ش��اهي خود اسب ميراندهاند .نمايشي چنين از زنان كاري بر دوش داش��تهاند .كارگاهها بيشتر در منطقة شيراز بودهاند ،اما در
بازبيني كاروكرد
داسكيليون ،بس��ياري جايگاههاي ديگر پيراموني نيز وجود داشتهاند.
ِ
سواركار بر سنگنگارهاي است كه در تركية امروز ،در نزديكي ْ
كارگاههاي ش��هبانو و كارگران آنها را گردانندهاي به نام َرس�� َته بر دوش
ساتراپنشيني ايالميـپارسي پيدا شده است.
ْ
داشته كه نام وي در بسياري از سندها آمده است .همانگونه كه در پيوند
دو سند تختجمشيد كه مكمل هماند آگاهيهاي ويژهاي به ما ميدهند با ش��هبانوها ،آتوسا و ارتيس��تونه ،ديديم ،بيشتر هزينة رسيدگي به مردم
كه گويا ش��هبانو ارتيس��تونه در آغاز س��ال  503پيش از ميالد پذيرايي از راه مالياتها تأمين ميش��ده .كارگ��ران نهتنها غله ،بلكه انار و توت نيز
دريافت ميكردهاند.
كالني در تختجمشيد كرده و حدود دو هزار مهمان داشته است.
براي ش��هبانو رتهبامه (درخشندگي سامان درس��ت و برحق) هزينههاي
بسيار بيشتري ثبت شده است .نويسندگان يوناني از وي يادي نكردهاند،
اما گويا او جايگاهي پرارج داشته و نام او بسيار بر لوحههاي اداري رونما
ميشود .گويا او نخس��تين زن داريوش (دختر نيزهدار وي ،گوبَر َوه) بوده
اس��ت .او پيش از آنكه داريوش شاه ش��ود ،به همسري وي درآمده بود و
چنين مينمايد كه رتهبامه زمينهاي گستردهاي در پهنة ايالمي داشته.
گواه آن نامهاي بوده كه به سرحسابدارش نوشته است.

ملكة ديگري نيز همانند ملكه رتهبامه گروهي از كارگران را زير سرپرستي
خود داش��ته .ن��ام او را تنها از راه لوحههاي اداري ميدانيم .ش��ايد آن را
بت��وان آپاكيش خواند ،اما نميتوان در اين ب��اره گماني نورزيد .همچنين
وي با گروههاي گوناگوني از كارگران شيراز سروكار داشته .كارمند ديگري
به نام ويش��تان َه نيز به كار كاركنان آپاكيش رسيدگي ميكرده .اين گروه
هم تا آنجايي كه از س��ندهاي بهدستآمده ميتوانيم دريابيم 475 ،كارگر
داشته است.

ش��هبانو رتهبام��ه از زمينهاي گس��تردهاش در اليماييس بس��يار ديدار

با بررس��ي لوحههاي اداري تختجمش��يد ،ب��ه تصوير كام� ً
لا تازهاي از

ش��اهزنهاي هخامنشي دس��ت مييابيم .آنان زنهايي نبودهاند كه مانند
كاالهايي لوكس در شبستاني بسته نگاه داشته شوند ،آنها زناني نبودهاند
كه ،آنگونه كه نويس��ندگان يوناني ميخواهند به م��ا بپذيرانند ،ماليات
همة ش��هرها را براي كفشهاي خ��ود هزينه كنند .البت��ه اندوختههاي
انبوهي براي ايش��ان و همراهانشان وجود داشته ،اما آنان بايد حتماً سهم
خود را به اداره ميبردند .آنها خود نظارت بر امور كش��تزارها و كارگاهها
و كارخانههايش��ان را بر دوش داش��تند ،رهنمودهايي براي رسيدگي به
درس��تي صورتحسابها را ميآزمودند .همچنين اگر
كارگران ميدادند و
ِ
كارها را كارمندان اداريش��ان به انجام ميرساندند و نتيجه را پيش روي
درستي درآمدها و خرجها را به
ايشان ميگذاش��تند ،آنان بايد با مهري،
ِ
گردن ميگرفتند .آنها براي اين كار بسيار در كشور ميگشتند ،و نهتنها با
همراهي شاه ،بلكه با تكيه به خود اين كار را ميكردند و وضع كشتزارها
و كارگاههايشان را درست زير نظر ميگرفتند و بر عمل مسئوالن نظارت
ميكردند.
زنجيرة بلند از زنان به شبس��تان شاه بستگي داشتند .داريوش پس از بر
تخت نشس��تن ،سرپرستي زنان شاه پيش��ين ،كمبوجيه ،را نيز بر گردن
گرفت .اين كار از يك س��و ،بيش��ك تاكتيكي هوشمندانه بود كه وي با
كساني چون دخترهاي كورش بزرگ ،آتوسا و آرتوستونه ،پيوند زناشويي
داشته باش��د؛ از سوي ديگر ،پذيرش اين زنان به استواري طبقة او ياري
ميرساند .آنچه در خانة فرمانروا به انجام ميرسيد شايد تا اندازهاي الگوي
اش��راف و خانوادههاي بلندپايه باش��د .اما بيش��تر مردم تنها يك همسر
داش��تهاند .همانگونه كه از س��ندهاي ديگر بخشهاي قلمرو هخامنشي
در بابل و مصر درمييابيم ،آيين و س��نت گسترده بايد تكهمسري بوده
باشد .يك شهروند عادي بهدشواري ميتواند از پس چند همسر برآيد.
بهس��ادگي ميتوان از اسناد چنين برداشت كرد كه يك پدر ،يك مادر و
فرزندان خانوادهاي را ميساختهاند.

نيز صادق اس��ت .از اين رو با بدخواهي گفتهاند كه پارسها اص ً
ال زنها را
تصوير نميكردهاند؛ اما زنان بهروش��ني در برنامههاي رس��مي كه نشانگر
ش��كوه و توانمندي فرمانروايانش بوده ،حضور داشتهاند .هرودت گزارش
ميكند كه داريوش فرمان ساختن تصوير زرين سوگلي خود ،آرتوستونه،
را داده بوده كه شوربختانه آن تصوير به دست ما نرسيده است.
در ميان هنرهاي ظريف ،تودة انبوهي از تصويرهايي در دس��ترس ماست
كه بهخوبي نش��ان ميدهند س��ر و روي زنها در پهنة بزرگ فرمانروايي
هخامنشي چگونه بوده .در نگاه نخست ،چنين مينمايد كه جامههايشان
درس��ت همانند مردان اس��ت .همان جامة چيندار و همان كالهها را به
تن و به س��ر دارند .بيش از همه به تاج كنگرهدار برميخوريم .از آنجايي
كه مردان هم زيورهاي بس��ياري بر خ��ود آويختهاند ،از اين راه نميتوان
نتايج خوبي يافت.
ميتوان گفت كه ُمد در همة اين شاهنش��اهي بزرگ يكگونه بوده ،همة
زنان چشم به دربار شاه بزرگ در تختجمشيد داشتهاند و ميكوشيدهاند
از جامهه��اي توانگرانة درب��اري تقليد كنند .نمونة آن نگارهاي اس��ت بر
سنگآهك كه در مصر يافت شده و هماينك در موزة بروكلين نگاهداري
ميش��ود .زني را ميبينيم كه جامة پرچين هخامنش��ي بر تن دارد .آنچه
بهخوب��ي به چش��م ميآيد چينهاي جلويي و عمودي و برآمده اس��ت ،و
بخش��ي كه ميانچينها جاي گرفته و چينهاي كمانمانندي دارد .جامه
را بس��يار گش��اد گرفتهاند و پشت آن آويزان است .آس��تينهايش بسيار
فروميافتد .بانو دس��تهايش را بر هم گذاش��ته و النگويي پهن كه س��ر
ش��ير دارد مچ چپش را كه ديده ميش��ود ،ميآرايد .بر گردنش چند رده
مرواريد اس��ت ،از همان گردنبندهايي كه اصلش در پاس��ارگاد پيدا شده
اس��ت .گوش��وارههاي پهني گوشهايش را ميآرايد .ب��ر موهايش طوقي
اس��ت آراسته به ردة گل ،از همانهايي كه جنگاوران سنگنگارة بيستون
هم دارند .آرايش��گر او هم از واپس��ين مد مردان تختجمشيد آگاه بوده.
موهايش بسيار كوتاه است و درست مانند خود شاه دستة پرپشتي از آنها
بهگونهاي باددار دور س��رش را گرفته است .آنگونه كه سينههايش نشان
ميدهد وي بايد ز .س��ر كوچك و آبيرنگي كه از جنس��ي شيش��همانند
اس��ت و ش��ايد الجورد س��اختگي بوده نيز همان مدل مو را دارد .اين سر
در تختجمشيد پيدا شده ،چش��مها و ابروهايش آراسته به رنگ ديگري
بودهاند .بيش��تر آن را چهرة شاهزادهاي دانس��تهاند ،اما بهخوبي ميتواند
سيماي زني باشد.

در كن��ار زناني كه كار اداري و دولتي داش��تهاند و در لوحههاي اداري با
آنها روبهرو ميش��ويم ،هزاران زن ديگر هم بودهاند كه ادارة اس��ناد تنها
در موردهايي اس��تثنايي ثبتي از آنان كرده اس��ت .آنان زنهاي پيشهور
و كش��اورز بودهان��د ،زنان زمينداري كه با تكيه بر خ��ود كار ميكردهاند.
حداكث��ر آگاه��ي م��ا از آنان به س��هم محصوالت غلهش��ان ي��ا تحويل
گلهه��اي جانورانش��ان برميگردد .از ديگر پهنههاي شاهنش��اهي بزرگ
هخامنش��ي ،در بابل يا مصر نيز ،س��اختارهاي حقوقي قابلشناس��ايياند
كه نش��ان ميدهد زنان اشخاصي آزاد و برخوردار از حق و حقوق دانسته
ميشدهاند ،ميتوانستهاند دادرسي كنند ،از شوهرشان جدا شوند بيآنكه تصوير دو زن برجس��ته همراه ب��ا پيشخدمتهايش��ان در قاليچهمانندي
داراييشان را از دست دهند ،يا زمينشان را آزادانه در اختيار خود داشته كوچك بافته ش .آن هم مانند قاليچهاي كه در جنوب روس��يه پيدا شده.
باش��ند .قانونها بس��ته به اينكه ش��خص مصري يا يهودي بوده ،اندكي اين پارچه بريده ميشده و روي زين انداخته ميشده است .اما توانستهاند
با هم فرق ميكردند ،چون ادارههاي هخامنش��ي بهروشني ميكوشيدند نقش روي آن را بازسازي كنند .اين زنها هم جامة پرچين هخامنشي به
س��نتهاي مردمان گوناگون را همچنان نگاه دارند .اما رويهمرفته يك تن دارند .دو سوي جامهها و طرح آستينها نشان ميدهند كه جامههاي
چيز بس��يار هويداس��ت و آن اينك��ه وضعيت حقوقي زن��ان در همة اين خاتونها بيش از جامههاي پيشخدمتها پارچه برده است .زنان نيز مانند
پهنهها همانند بوده اس��ت .هرچند س��ندهاي وضعيتي چنيني در دست مردهاي اش��رافي يا ش��اه ،تاجهايي كوچك و كنگرهدار بهسر دارند .زنان
بوده و تاريخشناس��ان از آن آگاه بودهاند ،نخواس��تهاند آن را شامل مركز روي آنها چادري هم انداختهاند.
شاهنش��اهي پارسها و زنان پارس��ي بدانند .هماينك بررسي موشكافانة زن��ان ب��ر روي نقشه��اي مهرها ه��م اغلب ب��ا همين س��ر و روي ديده
لوحههاي اداري تختجمش��يد نش��ان ميده��د كه زنان پارس��ي دورة ميش��وند .نمونهاي بسيار زيبا از آن امروز در موزة لوور نگهداري ميشود.
ِ
فرمانرواي��ي داري��وش برخ��وردار از موقعيتي بودهاند ك��ه ،در ميان همة بانويي ارجمند بر صندلي تختمانندي كه تكيهگاهي بلند دارد نشس��ته،
همانگونه كه ش��اه در تختجمش��يد نشسته است .پاهايش را بر زيرپايي
مردمان كهن ،يگانه و بيهمتاست.
گذاش��ته و گلي در دس��ت دارد .وي جامة دربار هخامنشي را بر تن دارد،
همانگونه كه گفته ش��د ،بر هيچكدام از سنگنگارههاي بزرگ و پرشمار كالهي تاجوار سرش است و چادري بر آن .وي زني واالست كه با طرحي
تختجمشيد زني ديده نميشود ،كه اين امر البته دربارة شوش و پاسارگاد درباري آگاهانه باالتر نش��ان داده ش��ده .پيش��خدمتي با موهاي دماسبي
بلندي كه از پش��ت فروآويخت��ه در برابرش ايس��تاده و پرندة كوچكي را

در دس��ت دارد .خواس��تهاند آن را قربان��ي بدانند ،اما بازيچ��ه يا از لوازم
آرايش است .شايد هم جانوري باشد كه براي سرگرمي در دست و بالشان
ميگرفتهاند ،قناريِ بانويي بلندپايه.
يكي از مهرها كه امروز در لندن نگهداري ميشود بهروشني نشان ميدهد
كه پرندهاي كه اغلب در پيوند با زنان اس��ت بههيچروي نميتواند قرباني
يك ايزد باش��د .بانو در اينجا پرندة كوچك را نگاه داش��ته تا دخترش با
آن بازي كند.
بانوان پارس��ي در تصويرهاي بيشمار مهري ديگري هم با جامة پرچين
ديده ميش��وند .بر روي مهري كه امروزه در آكسفورد نگهداري ميشود،
مردي با جامة س��واركاري و باشلق ايراني بر چهارپايهاي نشسته ،زني كه
جامة پرچين و آس��تين گشادي پوشيده و ته گيسوان بلندش آراسته به
گوهر است ،كوزة باده به او ميدهد.
در مهري ديگر ،زني را ميبينيم كه سرگرم آرايش است .وي بر چارپايهاي
زن پيشخدمتي در پشت سرش ،وي را
نشسته و خود را در آينه مينگردِ .
با بادبزن باد ميزند .زن ديگري روبهرويش ايس��تاده تا ديگر لوازم آرايش
را به او بدهد .آنچه كه وي در دست راست دارد مانند كالهگيس است.
آنچه گذشت نگاهي گذراست بر تصويرهاي زنان دورة هخامنشي .روشن
س��اختيم كه نه جامهها ،ازجمله كالهها ،و نه زيورهايشان با مردان فرقي
نداش��ته .حتي طرحهايي كه شاه و نمايندگان را نشان ميدهند ،همانند
همان سنگنگارة شرفيابي كه بهخوبي هم شناخته شده و تصوير مركزي
پلكان بزرگ آپاداناست ،به دست زنان خودآگاه شاهنشاهي بزرگ پارس،
آن هم بدون هيچگونه اجبار ،كار شده است.
بدينسان ميتوانيم چنين نتيجه بگيريم كه آن پندارهاي كه نويسندگان
يوناني پيش كشيده بودند كه ميگفت زن پارسي تنها زنكي لوكس بوده
و س��خت زير نظر بوده و بايد همة زندگياش را در شبستان ميگذرانده،
سخني نيست كه پايدار بماند .نمايشها و تصويرهايي كه ،پيش از هر جا،
از لوحههاي تختجمشيد برميآيند ،چهرة بسيار ديگرگونهاي را در برابر
ما ميگذارند .اتفاقاً درس��ت همان زنان پارسي دورة فرمانروايي داريوش
هستند كه ،در ميان همة مردمان جهان كهن ،جايگاهي بيهمتا و يگانه
داشتهاند .آنان مانند مردان امكان داشتهاند در رشتههاي ويژهاي آموزش
ببينند ،و دس��تمزدي برابر آنان نيز دريافت ميكردهاند .يگانه چيزي كه
مزد را تعيين ميكرده كاري بوده كه انجام ميش��ده است .همچنين آنها
را در جايگاههاي پرمسئوليت و راهبرانه نيز كم نميبينيم.

ویل دورانت چه می گوید
نویسنده:م-روشنگر
واقعیت آن اس��ت که اگر برای نوش��تن تاریخ پادش��اهی داریوش ،سنگ
نبش��ته های او در نقش رستم،بیستون به اضافه هزاران گل نبشته خزانه
را در اختیار داریم(که به صورت غیرمس��تقیم به کار مورخ می آید) یا در
نوش��تن تاریخ پادشاهی کوروش اعالمیه وی در بابل را در اختیار داریم،
اما در نوش��تن وقایع و حوادث دوران پادش��اهی کمبوجیه جز پراکنده
گوی��یهای "ه��رودوت" ،هیچ چی��ز در اختیار نداری��م! بنابراین میدان
برای تخت و تازهای هرودوت باز مانده اس��ت .البته که ما امروز خالصه
فوتی��وس را هم در کنار "تواریخ" داریم ،اما آن هم نوش��ته یک پزش��ک
کنیدوسی(کتزیاس) است که متأسفانه علیرغم زندگی در دربار پارس ،به
قصه گویی پرداخته اس��ت! در حالیکه اگر به نوشتن واقیع حقیقی پارس
می پرداخت ،امروز گنجینه بسیار پُر بهایی در دسترس ما بود!
من نمیخواهم پس از گذش��ت  25قرن ،نقش وکیل مدافع پسر کوروش
را ب��ازی کنم! نیز میدانم که به هر ح��ال ،کمبوجیهی مصریان ،همچون
کوروش محبوب بابلیان نبوده اس��ت! اما واقعیت آن اس��ت که در نوشتن
اح��وال دومین پادش��اه هخامنش��ی ،از آنجا که یگانه منب��ع و مرجع ما
هرودوت اس��ت ،نهایت احتیاط را بای��د کار برد! چگونه میتوانیم با وجود
این روایت هرودوت ،با دیگر اتهامات او در مورد کمبوجیه کنار بیاییم ؟
تواریخ(ترجمه دکتر هادی هدایتی) ،کتاب سوم ،بند :2
مص��ری ها کمبوجیه را از خود میدانند و مدعی هس��تند که او از همین
دختر آپریس(آپریس پادش��اه مصر از س��ال  593تا  569پیش از میالد
که توس��ط آمازیس خلع شد!) به دنیا آمده()...آنها با این تظاهری که به
داش��تن روابط خویشاوندی با خاندان کوروش میکنند،حقیقت را تحریف
میکنند.در این باره چنین بود واقعیت مطلب.

توس��ط کمبوجیه چنان کینه ای از وی به دل گرفتند که س��الها بعد اثر
ای��ن کینه توزی را به ه��رودوت انتقال دادند .اما آی��ا نارضایتی کاهنان
مص��ری می تواند نماد نارضایتی همه ی مردم مصر باش��د ؟ آیا کاهنان
میتوانند نماینده خواستها و آرزوهای ملت مصر باشد ؟

آیا قض��اوت هرودوت ،همان قضاوت خش��م آلود کاهن��ان مصری درباره
کمبوجیه نیس��ت ؟ درباره تأثیرپذیری ه��رودوت از راویان مصری همین
بس که هرودوت ،کشته شدن غیرعمدی کمبوجیه را حاصل خشم خداوند
مصر به دلیل بی حرمتی وی به آپیس میداند! البته که کمبوجیه با همین
م��ا کاری به اس��تدالل هرودوت ک��ه میگوید "ممکن نیس��ت کمبوجیه کم توجهی ها به کاهنان و معبد ،زمینه جاری ش��دن سیل اتهامات را به
مادری مصری داش��ته باشد"،نداریم .برای ما مهم چیزیست که مصریان ،خود هموار ساخت! هر چند که بسیاری از این اتهامات ،در واقع چیزی جز
مدعی آن بوده اند .یعنی ادعای خویشاوندی با کوروش و کمبوجیه .پس کینه های پنهان کاهنان متعصب و تندخوی مصری نیست!
کمبوجیه به راس��تی آن ش��اهزاده منفور مصری ها نب��وده که هرودوت
میخواهد آن را به ما بقبوالند.
به لیست این اتهامات که چکیده بندهای  1تا  38از کتاب سوم هرودوت
قابل توجه تر از این ،س��نگ گور به دس��ت آمده در سراپئوم(محل دفن است ،به دقت توجه کنید:
گور مومیایی های آپیس) است که در سال  524پیس از میالد به دستور
کمبوجیه برای گاو آپیس س��اخته شده است .در این نگاره ،کمبوجیه در  -1کشتن گاو آپیس
حالیک��ه پیراهن مصری بر تن دارد ،برای ادای احترام زانو زده اس��ت .با -2تازیان��ه زدن بزرگان مصر و تار و مار مردم مصر حین برگزاری جش��ن
این حال ،انگار معجزه سخنان هرودوت بر مورخان بیش از آن چیزیست های مذهبی
که ما تصور میکنیم!
-3کشتن بردیا در ایران

-4کشتن خواهر در مصر
در ی��ک پاپیروس که امروز در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می ش��ود-5 ،کشتن ساقی ویژه دربار(فرزند پرگزاسپ)
چنین نوش��ته شده اس��ت :بیش از این آذوقه به آنها(کاهنان)ندهید .آنها -6زنده به گور کردن  12پارسی واالنسب
باید برای خدایان خود غاز پرورش دهند!
-7اعدام خدمتکاران

این نش��ان میدهد که کمبوجیه از قدرت بی��ش از اندازه کاهنان مصری امیرمهدی بدیع ،فلس��فه دان و تاریخ دان ایرانی درباره داس��تان اتهامات
خش��مگین بوده و ب��ه همین دلیل توجه چندانی به خواس��ته های آنان کمبوجیه ،چنین می نویسد:
نکرده اس��ت! بدیهی س��ت که کاهنان مصری از زمره ی متحجر ترین و داس��تانی کینهتوزانه و سرش��ار از مطالب نادرست ،افسانه های نامعقول
خش��ک مغز ترین کاهنان جهان بودند ،بر اثر قدرت از دس��ت رفته خود

و داس��تان هایی ج��ان گرفته و آب و روغن یافت��ه ای که حتی با وجود
انطب��اق مصنوعی با اوضاع و اح��وال زمان کمبوجیه چیزی جز یاوه های
ی بهره از هرگونه ارزش تاریخی نیستند .در واقع هرودوت،
خالهزنکانهی ب 
خود در نفرت منابع اطالعاتی خویش نس��بت به امپراتوری هخامنش��ی
ش��ریک است ،زیرا که این منابع از سویی عبارتند از ایونیهای آسیا که از
آن رو از کمبوجیه نفرت داشتند که در زمان پادشاهی او بود که دریافتند
ارباب آنها از آن پس ،ایران خواهد بود و از سوی دیگر کاهنان مصری که ارسطو او را یک افسانه پرداز میداند؛
متعصب ترین و خرافاتی ترین روحانیت در تاریخ جهان بودند و بنابراین توسیدید مورخ و سردار ،وی را یک نثرنویس میداند؛
گواهی های آنها کامال مشکوک و مردود است .زیرا ناچار بودند از فرعونی پلوتارک نویسنده و دانشمند ،او را انسانی خبیث و بدنهاد مینامد؛
مانند کمبوجیه بیزار باش��ند که به اعتقادات و خرافات آنها باور نداشت .استرابو مورخ و جغرافیدان ،او را شخصی اافسان ه دوست معرفی می کند؛
(یونانیان و بربرها ،کتاب پنچم،ص  398و )399
و باالخره پزش��ک کنیدوسی یعنی کتزیاس ،که خودش دستی در افسانه
س��رایی و داستان پردازی درباره پارس��یان دارد ،او را یک دروغگو و قصه
از س��وی دیگر در کنار این نفرت همراه با کینه کاهنان مصری ،تندیس پرداز میداند و بس!
"اوجاهورس��نه" یعنی یکی از سرشناس ترین ش��خصیت های مصری را
داریم .اوجاهورس��نه که بانفوذ ترین ش��خصیت مذهب��ی مصری بود ،بر پلوتارک اهل ش��هر تب از ایالت بئوسی ،نویس��نده کتاب شگرف "حیات
روی تندیس خود ،که هم اکنون در موزه واتیکان نگهداری میش��ود" ،از مردان نامی" ،کتابی دارد زیر عنوان خباثت هرودوت(بدنهادی هرودوت).
کمبوجیه به نام پدیدآورنده نظم یاد کرده و او را مانند ش��اهان پیش��ین ،وی در ای��ن کتاب به ش��رح دروغگوییها و بدگویی ه��ای هرودوت درباره
منزه از هرگونه خشونت و زیاده روی و نگهبان آیین ها و سنتهای دینی و تبایی ها پرداخته اس��ت .او در این کتاب می نویسد اگر بخواهد از خباثت
نیز وارث همه ی فضیلتهای باستانی معرفی میکند(.پرویز رجبی،هزاره هرودوت بنویسد باید هزاران صفحه کاغذ سیاه کند! بخشی از نوشتههای
های گمشده ،کتاب دوم ،ص")191
این دانش��مند بزرگ یونانی که توسط امیرمهدی بدیع در کتاب "یونانیان
وبربرها" آورده ش��ده را برایتان در زیر میآورم تا پی به حقیقت امر ببرید.
البته آقای رجبی پژوهشگر برجسته کشورمان ،این تندیس و نیز منشور پلوتارک مینویسد:
کوروش را حاصل مهارت دستگاه تبلیغاتی پارس میداند .اما اگر به فرض
هم این موضوع صحت داش��ته باشد ،پس میتوان اتهام ها و دشنامگویی باید مانند کس��انی که میان گله��ای رز میخواند ،مراقب او(هرودوت) بود.
های هرودوت درباره کمبوجیه را حاصل مهارت دستگاه تبلیغاتی کاهنان مراق��ب بدگویی هایش ،مراقب س��وءنیتی که از کاه ،کوهی میس��ازد و با
مصر بدانیم و بس!
لحنی بسیار مؤدبانه بی آنکه متوجه شویم ،ما را با عقاید عجیب و بیهوده
فری��ب میدهد و حتی بهترین و نجیب ترین مردان و ش��هرهای یونان را
نی��ز متقاعد م��ی کند(.یونانیان و بربرها ،جل��د  ،5ص  ،117بخش پایانی
موذی ترین مورخ جهان
پانوشت شماره )1
اوریپید ،نمایشنامه اش را تنظیم کرده؛ چه بسا همین داستانسرایی ها و
گزافه گویی های وی بود که موجب شد حتی هموطنان یونانی اش به او
و نوش��ته هایش با نظر ش��ک و تردید بنگرند و یا او را اصال به عنوان یک
مورخ قبول نداش��ته باش��ند! با این حال همین فرد امروز به تنها منبع و
مرجع ما بدل شده است .برای مثال:

ه��رودوت ،به معنای اخ��ص کلمه موذی ترین مورخ جهان اس��ت .او به
جای آنکه اس��تدالل ها،داوری ها و نتیجه گیری های شخصی را از زبان
خویش بیان کند ،آنها را در س��ناریویی از پیش طراحی ش��ده به صورت
مکالمه ها و گفتارهایی میان ش��اه و س��ران بلندمرتبه پارس درمی آورد!
این ترفند موجب میش��ود که روایات و داس��تان ه��ای "تواریخ" نه تنها
جذابیتی دوچندان یابد و نیز بسیار دلربا تر و شنیدنی تر شود ،بلکه باور
آن ه��م برای مخاطب -خواه مخاطب آتنی عصر پریکلس ،خواه خواننده
امروزی -راحت تر و ساده تر شود!
زمیناکه دانشمند یونانی ما در کسوت یک دانشمند که وظیفه اش چیزی
جز "پرده برداش��تن از حقیقت و بیطرفی در داوری" نیس��ت در جای به
اما جذاب ترین نمایشنامه های هرودوت در کتاب "تواریخ" عبارتند از :ج��ای کتابش میگوید با بربرها(ایرانی��ان) کاری ندارم که هرودوت درباره
ش��ان چه قضاوتی کرده ،باید به حال دانش تاریخ و تاریخنویسان ،تأسف
 -1نشس��ت فوق العاده  7پارسی واالنس��ب پس از خلع بردیای دروغین خورد! زیرا جایی که وجدان تاریخی نباشد ،داوریها به بیراهه میروند.
اس��ت ،که در آن به بحث و گفتگو درباره "نوع حکومت آتی پارس��یان"
میپردازند!
دومین بخش از مقاله را با نقل قولی از برتولت برش��ت ،نمایشنامه نویس
از
دعوت
با
خشایارش��ا
که
زمانیس��ت
س��ناریو،
ترین
جذاب
و
دومین
-2
مشهور آلمانی که مصداق بارز سخنش نویسندگان کالسیک عصر باستان
بلندپایه ترین س��ران پارسی ،جلس��ه جنگی محرمانه ای ترتیب داده تا هستند ،به پایان می رسانیم:
درباره حمله به آتن ،به مشورت بپردازند!
آن ک��س که نمیداند ،نادان اس��ت؛ ام��ا آن که میداند و ان��کار می کند،
کردن
وصیت
صحنه
هرودوت،
نمایشنامه
 -3س��ومین و خنده دار ترین
جنایتکار است!
کمبوجیه ی در حال احتضار اس��ت که نهایتا با دعاها و نفرین های شاه
هخامنشی پایان می یابد!
در نوش��تار بعدی به موضوع "به سلطنت رس��یدن داریوش و لشکرکشی
خشایارشا" خواهیم پرداخت...
هرودوت در بس��یاری از موارد ،بسیار حرفه ای تر از اشیل و جذاب تر از
وفت��ی پلوتارک در مق��ام یک یونانی و نه ی��ک بربر(بیگانه) از دروغگویی
های هرودوت فریاد برمی آورد که این مرد از بدگویی از دیگران خوشش
میآید(!) ،میتوان به سرنوشت غم انگیز بربرها در تواریخ پی برد! هنگامیکه
این م��رد از بدگویی حتی در حق برادران یونان��ی خود هیچ ابا و اکراهی
ندارد ،چگونه می توان اتظار داش��ت که درب��اره بربرها ،قضاوتی عادالنه و
منصف داشته باشد ؟!

چهره زن در شعر احمد شاملو
نویسنده  :مجيد نفيسي
برای بررس��ی چهره زن در ش��عر احمد شاملو الزم اس��ت ابتدا نظری به
پیشینیان او بیندازیم .در ادبیات کهن ما ،زن حضوری غایب دارد و شاید
بهترین راه برای دیدن چهره او پرده برداش��تن از مفهوم صوفیانه عش��ق
باش��د .مولوی عشق را به دو پاره مانعه الجمع روحانی و جسمانی تقسیم
میکند .مرد صوفی باید از لذتهای جس��مانی دست شسته ،تحت والیت
مرد مرشد خانه دل را از عشق به خدا آکنده سازد .زن در آثار او همه جا
مترادف با عش��ق جسمانی و نفس حیوانی شمرده شده و مرد عاشق باید
وسوس��ه عشق او را در خود بکشد :عش��ق آن زنده گزین کو باقی است.
بر عکس در غزلیات حافظ عش��ق به معشوقهای زمینی تبلیغ میشود و
عشق صوفیانه فقط چون فلفل و نمکی به کار میرود .با این وجود عشق
زمینی حافظ نیز جنبه غیر جسمانی دارد.

اجتماعی معینی است.
چوپان زادهای در عش��ق شکس��ت خورده در درههای دیلمان نشس��ته و
همچن��ان که از درخ��ت امرود و مرغ کاکلی و گرگ��ی که دزدیده از پس
س��نگی نظر میکند یاد مینماید ،با دل عاشق پیشه خود یعنی افسانه در
گفت و گوست.
نیما از زبان او می گوید:
حافظا این چه کید و دروغیست
کز زبان می و جام و ساقیست
نالی ار تا ابد باورم نیست
که بر آن عشق بازی که باقیست
من بر آن عاشقم که رونده است
برگسترده همین مفهوم نوین از عشق است که به شعرهای عاشقانه احمد
ش��املو میرسیم .با الهام از یادداشتی که شاعر خود بر چاپ پنجم هوای
تازه در س��ال  ۱۳۵۵نوشته ،شعرهای عاش��قانه او را به دو دوره رکسانا و
آیدا تقسیم میکنيم.

مرد عاشق فقط نظر باز است و به جز از غبغب به باالی معشوق به چیزی
نظر ندارد .و زن معشوق نه فقط از جسم بلکه از هر گونه هویت فردی نیز
محروم است .تازه این زن خیالی چهرهای ستمگر و دستی خونریز دارد و
رکسانا یا روشنک نام دختر نجیب زادهای سغدی است که اسکندر مقدونی
افراسیاب وار کمر به قتل عاشق سیاوش خویش میبندد:
او را به زنی خود در آورد .شاملو عالوه بر اینکه در سال  ۱۳۲۹شعر بلندی
شاه ترکان سخن مدعیان میشنود
به همین نام س��روده ،در برخی از ش��عرهای تازه نیز رکس��انا به نام یا بی
شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد
نام یاد میکند .او خود مینویس��د :رکسانا ،با مفهوم روشن و روشنایی که
در پس آن نهان بود ،نام زنی فرضی ش��د که عش��قش نور و رهایی و امید
اس��ت .زنی که میبایست دوازده سالی بگذرد تا در آن آیدا در آینه شکل
در واقعیت مرد ستمگر است و زن ستم کش ولی در خیال نقشها عوض
بگیرد و واقعیت پیدا کند .چهرهای که در آن هنگام هدفی مه آلود است،
میشوند تا این گفته روانشناسان ثابت شود که دیگر آزاری آن روی سکه
گریزان و دیر به دست و یا یکسره سیمرغ و کیمیا .و همین تصور مایوس
خودآزاری اس��ت .با ظهور ادبیات نو زن رخ��ی مینماید و پرده تا حدی
و سرخورده است که شعری به همین نام را میسازد ،یاس از دست یافتن
از عش��ق روحانی مولوی و معش��وقه خیالی حافظ برداشته میشود .نیما
به این چنین هم نفسی.
در منظومه «افسانه» به تصویر پردازی عشقی واقعی و زمینی مینشیند:
عش��قی ک��ه هویتی مش��خص دارد و متعلق به ف��رد و محیط طبیعی و
در شعر رکسانا ،صحبت از مردی است که در کنار دریا در کلبهای چوبین

به چشمش قطره اشکی بر لبش لبخند ،خواهد گفت:
زندگی میکند و مردم او را دیوانه میخوانند .مرد خواس��تار پیوستن به
بیابان را سراسر مه گرفته است ...با خود فکر میکردم
رکسانا روح دریاست ،ولی رکسانا عشق او را پس میزند :بگذار هیج کس
که مه
نداند ،هیچ کس نداند تا روزی که سرانجام ،آفتابی.
گر همچنان تا صبح میپایید
که باید به چمنها و جنگلها بتابد ،آب این دریای مانع را
مردان جسور از خفیهگاه خود
بخشکاند و مرا چون قایقی فرسوده به شن بنشاند و بدین گونه،
به دیدار عزیزان باز میگشتند.
روح مرا به رکسانا روح دریا و عشق و زندگی باز رساند.
مردان جسور به مبارزه انقالب روی میآوردند و چون آبایی معلم ترکمن
عاشق شکس��ت خورده که در ابتدای شعر چنین به تلخی از گذشته یاد
صحرا شهید میشوند و وظیفه دخترانی چون گل کو به انتظار نشستن و
کرده:
صیقل دادن سالح انتقام آباییها شمرده میشود.
بگذار کسی نداند که چگونه من به جای نوازش شدن ،بوسیده شدن،
گزیده شده ام!
در ش��عر دیگری به نام "برای ش��ما که عشقتان زندگی ست" (ص)۱۳۳
ما با مبارزه ای آشنا میشویم که بین مردان و دشمنان آنها وجود دارد و
اکن��ون در اواخر ش��عر از زبان این زن مه آل��وده چنین به جمع بندی از
شاعر از زنان میخواهد که پشت جبهه مردان باشند و به آوردن و پروردن
عشق شکست خورده خود مینشیند:
شیران نر قناعت کنند:
و هر کس آنچه را که دوست میدارد در بند میگذارد
شما که به وجود آوردهاید سالیان را
و هر زن مروارید غلطان را
قرون را
به زندان صندوق محبوس میدارد
و مردانی زدهاید که نوشتهاند بر چوبه دار
در ش��عر "غ��زل آخرین ان��زوا" ( )۱۳۳۱ب��ار دیگر به نومی��دی فوق بر
یادگارها
میخوریم:
و تاریخ بزرگ آینده را با امید
عشقی به روشنی انجامیده را بر سر بازاری فریاد نکرده،
در بطن کوچک خود پروریدهاید
منادی نام انسان
و به ما آموختهاید تحمل و قدرت را در شکنجهها
و تمامی دنیا چگونه بوده ام؟
و در تعصبها
در شعر "غزل بزرگ" ( )۱۳۳۰رکسانا به "زن مهتابی" تبدیل می شود و
چنین زنانی حتی زیبایی خود را وامدار مردان هستند:
شاعر پس از اینکه او را پاره دوم روح خود می خواند ،نومیدانه میگوید:
شما که زیبایید تا مردان
و آن طرف
زیبایی را بستایند
در افق مهتابی ستاره رو در رو
و هر مرد که به راهی میشتابد
زن مهتابی من...
جادویی نوشخندی از شماست
و شب پر آفتاب چشمش در شعلههای بنفش درد طلوع میکند:
و هر مرد در آزادگی خویش
مرا به پیش خودت ببر!
به زنجیر زرین عشقیست پای بست
سردار بزرگ رویاهای سپید من!
مرا به پیش خودت ببر!
در ش��عر "غزل آخرین انزوا" رابطه ش��اعر با معش��وقه خیالیش به رابطه
کودکی نیازمند محبت مادری ستمگر مانده میشود:
چیزی عظیمتر از تمام س��تارهها ،تم��ام خدایان :قلب زنی که مرا کودک
دست نواز دامن خود کند! چرا که من دیرگاهیست جز این هیبت تنهایی
که به دندان سرد بیگانگی جویده شده است نبودهام
جز منی که از وحشت تنهایی خود فریاده کشیده است ،نبودهام....
نام دیگر رکس��انا زن فرضی "گل کو" است که در برخی از شعرهای تازه
به او اش��اره شده .شاعر خود در توضیح کلمه گلکو مینویسد" :گل کو"
نامی اس��ت برای دختران که تنها یک بار در یکی از روس��تاهای گرگان
(حدود علی آباد) شنیدهام.

اگرچه زنان روح زندگی خوانده میشوند ،ولی نقش آفرینان واقعی مردان
هستند:
شما که روح زندگی هستید
و زندگی بی شما اجاقیست خاموش:
شما که نغمه آغوش روحتان
در گوش جان مرد فرحزاست
ش��ما که در س��فر پرهراس زندگی ،مردان را در آغ��وش خویش آرامش
بخشیدهاید
و شما را پرستیده است هر مرد خودپرست،
عشقتان را به ما دهید.
شما که عشقتان زندگیست!
و خشمتان را به دشمنان ما
شما که خشمتان مرگ است!

رکسانا و گل گوهر دو زنی فرضی هستند با این تفاوت که اولی در محیط
در ش��عر معروف "پریا" ( )۱۳۳۲نیز زنان قصه یعنی پریان را میبینم که
مالیخولیایی ترسیم میشود ،حال آنکه دومی در صحنه مبارزه اجتماعی
در جنگ میان مردان اسیر با دیوان جادوگر جز خیال پردازی و ناپایداری
عرض اندام کرده ،به صورت "حامی" مرد انقالب در میآید.
و باالخره گریه و زاری کاری ندارد.
در شعر "مه" ( )۱۳۳۲میخوانیم:
در مجموعه ش��عر "باغ آینه" که پ��س از «هوای تازه» و قبل از «آیدا در
در شوالی مه پنهان ،به خانه میرسم .گل کو نمیداند.
آینه» چاپ ش��ده ،ش��اعر را میبینيم که کماکان در جستجوی پاره دوم
مرا ناگاه
روح و زن همزاد خود میگردد:
در درگاه میبیند.
م��ن اما در زن��ان چیزی نمییابم گ��ر آن هم��زاد را روزی نیابم ناگهان

خاموش (کیفر )۱۳۳۴
این جست و جو عاقبت در "آیدا در آینه" به نتیجه میرسد:
من و تو دو پاره یک واقعیتیم (سرود پنجم)،
"آیدا در آینه" را باید نقطه اوج شعر شاملو به حساب آورد .دیگر در آن از
مشقهای نیمایی و نثرهای رمانتیک ،اثری نیست و شاعری سبک و زبان
خاص خود را به وجود آورده اس��ت .نحوه بیان این ش��عرها ساده است و
از زبان فاخری که به س��یاق متون قدیمی در آثار بعدی شاملو غلبه دارد
چندان اثری نیس��ت .شاعر شور عش��ق تازه را سرچشمه جدید آفرینش
هنری خود میبیند:
نه در خیال که رویاروی میبینم
سالیانی بارور را که آغاز خواهم کرد
خاطرهام که آبستن عشقی سرشار است
کیف مادر شدن را در خمیازههای انتظار طوالنی
مکرر میکند.
...
تو و اشتیاق پر صداقت تو
من و خانه مان
میزی و چراغی .آری
در مرگ آورترین لحظه انتظار
زندگی را در رویاهای خویش دنبال میگیرم؛
در رویاها
و در امیدهایم!
(و همچنین نگاه کنید به ش��عر "س��رود آن کس که از کوچه به خانه باز
می گرد"" ،و حس��رتی") از کتاب مرثیههای خاک که در آن عش��ق آیدا
را به مثابه زایش��ی در چهل سالگی برای خود میداند ).عشق به آیدا در
شرایطی رخ میدهد که شاعر از آدمها و بویناکی دنیاهاشان خسته شده
و طالب پناهگاهی در عزلت است:
مرا دیگر انگیزه سفر نیست
مرا دیگر هوای سفری به سر نیست
قطاری که نیمه شبان نعره کشان از ده ما میگذرد
آسمان مرا کوچک نمیکند
و جادهای که از گرده پل میگذرد
آرزوی مرا با خود به افقهای دیگر نمیبرد
آدمها و بویناکی دنیاهاشان یکسر
دوزخی ست در کتابی که من آن را
لغت به لغت از بر کردهام
تا راز بلند انزوا را دریابم (جاده ای آن سوی پل)
این عش��ق برای او به مثابه بازگشت از شهر به ده و از اجتماع به طبیعت
است.
و آغوشت
اندک جایی برای زیستن
اندک جایی برای مردن
و گریز از شهر که با هزار انگشت ،به وقاحت پاکی آسمان را متهم میکند
(آیدا در آینه)
و همچنین:
عشق ما دهکدهای است که هرگز به خواب نمیرود
نه به شبان و
نه به روز.

و جنبش و شور و حیات
یک دم در آن فرو نمینشیند (سرود پنجم)
رکس��انا زن مه آلود اکنون در آیدا بدن مییابد و چهرهای واقعی به خود
میگیرد:
بوسههای تو
گنجشکان پرگوی باغند
و پستانهایت کندوی کوهستان هاست (سرود برای سپاس و پرستش )
کیستی که من این گونه به اعتماد
نام خود را
با تو میگویم
کلید خانهام را
در دستت میگذارم
نان شادیهایم را
با تو قسمت میکنم
به کنارت مینشینم و بر زانوی تو
این چنین آرام
به خواب میروم (سرود آشنایی)
حتی ش��ب که در شعرهای گذش��ته (و همچنین آینده) مفهومی کنایی
داشت و نشانه اختناق بود اکنون واقعیت طبیعی خود را باز مییابد:
تو بزرگی مثه شب.
اگر مهتاب باشه یا نه.
تو بزرگی
مثه شب
ً
خود مهتابی تو اصال خود مهتابی تو
تازه وقتی بره مهتاب و
هنوز
شب تنها ،باید
راه دوری رو بره تا دم دروازه روز
مثه شب گود و بزرگی ،مثه شب( ،من و تو ،درخت و بارون)...
ش��یدایی به آیدا در کتاب بعدی ش��املو "آیدا درخت و خنجر و خاطره"
چنین نقطهای کمال خود میرسد:
نخست
دیر زمانی در او نگریستم
چندان که چون نظر از وی بازگرفتم در پیرامون من
همه چیزی
با هیات او در آمده بود.
آن گاه دانستم که مرا دیگر
از او
گریز نیست (شبانه)
ولی س��رانجام با بازگش��ت اجباری شاعر از ده به ش��هر به مرحله آرامش
خود باز میگردد:
و دریغا بامداد
که چنین به حسرت
دره سبز را وانهاد و
به شهر باز آمد؛
چرا که به عصری چنین بزرگ
سفر را
در سفره نان نیز ،هم بدان دشواری به پیش میباید برد.
که در قلمرو نام(.شبانه)

ش��املو از آن پس از انزوا بیرون میآید و دفترهای جدید ش��عر او چون
"دش��نه در دی��س"" ،ابراهی��م در آتش"" ،کاش��فان فروتن ش��وکران" و
"ترانهه��ای کوچک غربت" توجه او را به مس��ایل اجتماعی و به خصوص
مبارزه مسلحانه چریکی شهری در سالهای پنجاه نشان میدهد .با وجود
اینکه در این س��الها بر خالف س��الهای بیست و سی که شعر به شما که
عشقتان زندگیست در آن سروده شده بود ،زنان روشنفکر نقش مستقلی
در مب��ارزه اجتماعی بازی میکنند ،ولی در ش��عرهای ش��املو از جاپای
مرضیه احمدی اسکویی در کنار احمد زیبرم اثری نیست.
چهره زن در شعر شاملو به تدریج از رکسانا تا آیدا بازتر میشود ،ولی هنوز
نقطههای حجاب وجود دارند .در رکسانا زن چهرهای اثیری و فرضی دارد
و از یک هویت واقعی فردی خالی اس��ت .به عبارت دیگر شاملو هنوز در
رکسانا خود را از عشق خیالی مولوی و حافظ رها نکرده و به جای اینکه
در زن انس��انی با گوشت و پوست و احساس و اندیشه و حقوق اجتماعی
برابر مردان ببیند ،او را چون نمادی به حساب میآورد که نشانه مفاهیم
کلی چون عشق و امید و آزادی است.
در آیدا چهره زن بازتر میش��ود و خواننده در پس هیات آیدا ،انس��انی با
جسم و روح و هویت فردی میبیند.
در اینجا عشق یک تجربه مشخص است و نه یک خیال پردازی صوفیانه
یا مالیخولیایی رمانتیک .و این درست همان مشخصهای است که ادبیات
مدرن را از کالسیک جدا میکند .توجه به "مشخص" و "فرد" و "نوع" و
پرورش شخصیت به جای تیپ سازی.
با این همه در "آیدا در آینه" نیز ما قادر نیستم که به عشقی برابر و آزاد
بین دو دلداده دست یابیم.
ش��املو در ای عش��ق به دنبال پناهگاه��ی میگردد ،یا آنط��ور که خود
میگوید معبدی (جاده آن سوی پل) یا معبدی (ققنوس در باران) و آیدا
فقط برای آن هویت مییابد که آفریننده این آرامش است.
ش��اید رابطه فوق را بتوان متاثر از بینش��ی نسبت به پیوند عاشقانه زن و
مرد داش��ته و هنوز هم دارد .بنابراین نظر ،دو دلداده چون دو پاره ناقص
انگاش��ته میش��وند که تنها در صورت وصل میتوانند به یک جز کامل و
واحد تبدیل شوند (تعابیری چون دو نیمه یک روح ،زن همزاد و دو پاره
یک واقعیت که س��ابقاً ذکر ش��د از همین بینش آب میخورند) ،عش��ق
(مکمله��ا) در واقع صورت خیالی نهاد خانواده و تقس��یم کار اجتماعی
بین زنان خانه دار و مرد ش��اغل اس��ت و بردگی روحی ناش��ی از آن جز
مکمل بردگی اقتصادی زن میباشد و عشق آزاد و برابر ،اما پیوندی است
که دو فرد با هویت مجزا و مس��تقل وارد آن میشوند و استقالل فردی و
وابستگی عاطفی و جنسی فدای یکدیگر نمیشوند.
باری از یاد نباید برد که در میان شعرای معروف معاصر به استثنای فروغ
فرخزاد ،احمد ش��املو تنها ش��اعری باش��د که زنی با گوشت و پوست و
هویت فردی به نام آیدا در شعرهای او شخصیت هنری مییابد و داستان
عش��ق ش��املو و او الهام بخش یکی از بهترین مجموعههای شعر معاصر
ایران میشود.
در شعر دیگران غالباً فقط میتوان از عشقهای خیالی و زنهای اثیری یا
لکاته سراغ گرفت .در روزگاری که به قول شاملو لبخند را بر لب جراحی
میکنند و عش��ق را به قناره میکش��ند (ترانههای کوچک غربت) چهره
نمایی عشق به یک زن واقعی در شعر او غنیمتی است.
فرستنده  :زهرا فتحی

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

آلت تانيث – مادگي
آلت قتاله – كشت افزار
آلتيمتر – فرازياب
آلرژي – سهندگي
آل عبا –  5تن
آلهه – ايزدان -پرستيدگان
آلياژ – همجوش  ،همبستك
آماتور – ريژكار
آمال – آرزوها  ،آرمان ها  ،اميدها  ،خواست ها  ،كام ها
آمر – فرمان ده  ،فرماينده
آمر بمعروف – نيكي فرماي
آمين – بپذير ،برآور  ،چنين باد  ،تراج  ،ايدون باد
آمين يا رب العالمين – بپذير اي پروردگار ،چنين باد اي پروردگار
آن – دم  ،هنگام
آنا» -هماندم  ،به يكدم  ،به زودي  ،دردم  ،بيدرنگ
آناتومي – كالبدشكافي  ،تن شناسي
آناليز -واكافت  ،آناكاوي
آناليست – واكاو  ،آناكاو
آنتاگوئيسم – آخشيج گري  ،نيروي آخشيج
نتروپي – درگاشت
آنتي اسيد – پاد ترشك
آنتي بيوتيك – جاندارو
آنتي توكسين – پادزهر
آنتي سيكلون – واچرخه

فرایند تاریک
نویسنده امیر هورنام

آن دم كه زمين سراسر همه فتنه و بيداد و جنگ بود  ،زماني كه در
جايجاي دنيا همگان در بدبختي و بي هويتي به سر مي بردند  ،در
آن هنگام كه در سرزميني پهناور و بي آب و علف  ،بر سر تكه اي
استخوان مردم بسان حيوانات به جان هم مي افتادند  ،سرزميني كه
چونان جامانده اي از بهشت مي ماند در اوج بزرگي و شكوه و سربلندي
 ،بزرگترين امپراتوري دنيا را در خود داشت  .آنچنان غير قابل انكار كه
حتي گذشته نويسان باختر نيز نتوانستند آن را ناديده بگيرند  .امپراتوري
بزرگ كه بر پايه ملتي بزرگ استوار بود  ،جايي كه مردمان را انسان مي
پنداشتند و آنها را داراي حقوقي مي دانستند همپايه خودشان  ،همپايه
ي يك انسان  ،نامي كه سالها سرفرازي را به دنبال ميكشيد و دوراني
بي مانند .....
همه چيز در هم ريخت  .آنگونه در هم كه ديگر نتوانش به هم آورد
آنگونه در سرازير هرج و مرج كه توان ايستادن ندارد و آنگونه حقير كه
بزرگي را در افسانه هاي پابرهنگان دوران شكوه خويش مي جويد  .همان
ها كه در جستجوي جانوران و حشرات تمام خاك بي ارزش خود را مي
كاويدند و همچون ددان طعمه شان را به دندان مي كشيدند  .جانوراني
پس مانده و بي چيز كه دمي برتري بر امپراتوري عظيم ايران را همسان
راهيابي به بهشت مي دانستند و به راستي اينگونه بود  .چه ايرانياني
كه سرزمينشان را بهشت تازيان گردانيدند و البته هم آنانكه هر از چند
گاهي بساط بزم تازي را در هم مي پاشيدند گرچه باز اين ايرانيان بودند
كه در برابر فرياد آزادي خواهي هم ميهنانشان مي ايستادند .
اعراب آغازي بنا نهادند براي آزادي خواهي اما تعريف آنها با همه فرق اجراست كه اين ايدئولوژي ها را تماما ناكارآمد مي كند و هر چند مردم
داشت اين همان آتش كينه و عداوتي بود كه با جرقه انتقام يك ايراني ايده را مي پذيرند حكومت ايدئولوژيك را پس مي زنند كه نشان از تجربه
روشن شد و تا به حال در پي مشروعيت است  .چه بهتر از كالم دلنشين ي تاريخي مردم دارد  .اما ايرانيان در اواخر دوران ساسانيان اين تجربه را
داشتند پس چرا به فتح الفتوح تازيان مدد رساندند و پله هاي پيشرفت
برابري و مساوات كه دنياي غير متمدن آن دوران تشنه ي آن بود .
عده اي از مورخان بر اين باورند كه قدرت ايدئولوژي توان حركت را در آنان را با بدن ساير ايرانيان ساختند ؟ چگونه فرهنگي بزرگ و سرزميني
وجود تازيان بيشتر و بيشتر مي كرد تا آنجاييكه به دنياي پيشرفته ي آباد را به ويراني سپردند ؟ اين بزرگترين برهان براي سادگي و ساده
آن زمان دست يافت  .ولي باز در جاي جاي تاريخ نكاتي غير قابل انكار دلي مردم اين سرزمين است .كساني كه همه را بسان خويش ديدند و
مي توان يافت كه داللت بر عدم بلوغ فكري و انساني حتي پس از ظهور انگاشتند كساني نيز از سر انساندوستي و مهر خواهان براندازي بساط
تحوالت ايدئولوژيك در آنان داشت  .همان خوي وحشيگري و همان ميل ظلم و جور ساساني هستند غافل از اينكه آينده اي بس دشوار و ناهموار
به خونريزي و ددمنشي و شايد حتي بيشتر از پيش زيرا ديگر بهانه اي همراه با كينه توزي و خيانت براي فرزندانشان رقم مي زنند .
ايران بزرگترين امپراتوري آن دوران بود و البته كه از نظام اداري و كشور
انساني نيز داشتند همان گسترش اسالم .
پيشبرد اهداف بلند مدت تازيان گرچه آنچنان هم به درازا نكشيد بسته داري بسيار پيشرفته و پيچيده اي استفاده مي كرد  .چيره شدن تازيان
به دو عامل بود  .نخست اينكه در اقصي نقاط دنيا به علت روي كار بودن بر اين امپراتوري نيرومند را مي توان دليل دوم پيشبرد اهداف آنان خواند
حكومت هاي ايدئولوژيك  ،مردم در نارضايتي به سر مي بردند  .شايان  .رييس هر قبيله عرب در اوج حكومت هاي ملوك الطوايفي چه كاري جز
ذكر است كه چون در حكومت هاي اين چنيني پايه و اساس ايدئولوژي شمارش افراد قبيله و احشام آنان داشت و اينكه چه كسي در روز چه مي
است نه مردم بروز يك سري نارضايتي حال كم يا زياد اجتناب ناپذير خورد و چه مي پوشد و  ...پس از اسالم نيز خلفا براي انجام امور داخلي
است  .در ايران نيز مغ هاي زرتشتي مدتي بود كه نفوذ بسيار بااليي شبه جزيره خود به مشكل بر خوردند چه رسد به ساير فتوحات  .پس
در دربار ساسانيان به دست آورده بودند  .اين نكته حائز اهميت است از شكست تاريخي ايران دريچه اي نو در پيشرفت اسالم به روي تازيان
كه ايرانيان از ديرباز پذيراي يگانگي پروردگار بوده اند و در سراسر تاريخ باز شد زيرا كشوري را به دست آوردند كه همه و همه بر پايه نظم بود ،
اقوام ايراني اثري از بت پرستي نمي توان يافت  .اما آنها دين را به شكل مردماني متمدن داشت و فرهنگي غني  ،نظام حكومتي منظبط و البته
شخصي پذيرفتند  .البته دين در تئوري مي تواند جايگاه حكومتي را خزانه اي لبريز  .همه چيز به سود بود  .ثروت فراوان براي توسعه اسالم
نيز به خود اختصاص دهد اما تنها در تئوري  .در واقعيت اين جريان  ،نظام اداري و قانونمند براي اداره ي سيستم هاي داخلي و خارجي و
به ناكجا مي رسد و علت همان نبود آرمان شهر است  .حكومت ديني مردم سربزير و پاك كه عده اي از آنان دوشادوش اعراب در توسعه ي
نياز مبرم به آرمان شهر دارد و همه ميدانيم كه چنين جايي وجود اسالم نقش داشتند البته دوشادوش كه نمي توان گفت  ،شبانه روز تالش
خارجي ندارد بنابراين محكوم به شكست است  .پس نتيجه اينكه عدم كردند تا اربابان خود را كه هميشه در حال بزم و خوشگذراني بودند از
موفقيت حكومت هاي ايدئولوژيك را در همه ي موارد نمي توان به كامل خود خشنود سازند و با تمام وجود بر اين مهم همت گماردند .
نبودن ايده نسبت داد بلكه علت اصلي آن عدم وجود شرايط الزم جهت

در زمان بني اميه كارها براي توسعه ي بالد اسالم با سرعت بيشتري
پيش رفت  .حتي سريعتر از زمان خليفه ي دوم  .چرا ؟
نمي توان منكر اين قضيه شد كه خليفه عمر در زمان خالفت خود
سرزمين هاي بسيار بزرگي از جمله سرزمين ما را به زير سيطره خود
برد  .در آن هنگام تنها عاملي كه مي توانست باعث پيشروي سپاه اسالم
شود همانا ايمان به اسالم بود  .در صدر اسالم پيش از فتح ايران  ،تازيان
آنچنان خود را حقير مي ديدند كه حتي لحظه اي فكر حمله به ايران
را در سر نمي پروراندند ولي اسالم اين جرات را به آنان داد تنها از اين
طريق مي شد عده اي را وادار به انجام كاري ناشدني كرد  .وعده ي
بهشت و اينكه جهاد در راه خدا از همه چيز باالتر است و اجري عظيم
دارد .
پس از آن در زمان بني اميه ديگر عرب خود را حقير نمي ديد بلكه
ايراني را حقير مي ديد  .ديگر نيازي به وعده ي بهشت نبود و اين
همان حس پان عربيسم بود كه در آن دوران موجوديت يافت و به اوج
خود رسيد  .ديگر آنچنان قدرت يافته بودند كه حتي استيالي آنها بر
سراسر اروپا نيز دور از ذهن نبود زيرا خود را اليق اينچنين حكومتي مي
دانستند  .اين تفكر با غلبه بر اسپانيا بيشتر قوت يافت و تهديدي بسيار
بزرگ براي مسحيان بود  .آنها تالش همه جانبه ي خود را به كار بسته
بودند تا به هر راهي كه شده دست مسلمانان را كوتاه كنند كه البته در
اين امر پيروز بودند  .تنها به خاطر همراهي مردم اسپانيا و دليل آن هم
توهين حكمرانان اسالمي به فرهنگ و مليت آنها  .دير زماني بود كه
ايرانيان به دنبال تازيان مي دويدند همپايه ي اسب آنها حتي چند قدم
عقب تر  .دختران آريايي به كنيزي اين بيابان گردان در مي آمدند ...
و هيچ نشد .
انديشه هاي اشتباه چه به روز انسان مي آورد آنگونه او را در خود واهي
غرق مي كند كه تواني براي بيرون كشيدن خويش ندارد چرا كه از غرق
نشدن مي هراسد  ،از تفكر مي هراسد  ،نجات  ،خوشبختي همه اينها
واژگاني هستند كه حتي انديشيدن به آنها مجاز نيست .
در زمان حكومت عباسيان ديگر پان عربيسم تعديل شده و ايرانيان
نسبت به صدر اسالم آگاه تر شده بودند .عباسبان نيز براي حكومت
داري خود به ميزان بسيار زياد از ايرانيان بهره جستند البته شايد علت
آن را بتوان فلسفه ي شكل گيري عباسيان دانست  .شايد خود را مديون
هواداران ايراني خود مي دانستند شايد هم نه .شايد مي خواستند زحمات
كسي را جبران كنندكه عامل اصلي شكل گيري خالفت آل عباس بود
 .ولي به نوعي اين همه قدرشناسي بعيد به نظر مي رسد و با تامل به
مسايل مطروحه در تاريخ به پشت پرده ي اين همه لطف و تنعم خواهيم
رسيد و در خواهيم يافت كه منافع اين اقدام در طول ساليان دراز پايه
اي براي تحوالت بزرگ در امر پيشروي اسالم در ذهن و نهادينه شدن
آن در وجود مردم شد مردمي كه اين ايدئولوژي را به عنوان جزيي از
فرهنگ و آيين خود پذيرفتند  .به گونه اي صداي ساز نواخته شده در
آن دوران حال نيز به گوش مي رسد آنچنان قدرتمند كه گويي هر دم
نوايي نو را در مي يابيم و هر آيينه نگاره اي زيبا را مي جوييم ولي نمي
دانيم كه سرمست و غريب كوره راهي را مي پيماييم كه در نهايت به
جايي جز بي هويتي نخواهد رسيد  .به هر روي گروهي از ايرانيان ديگر
احساس بندگي نمي كردند در حاليكه شايد خود نمي دانستند بندگي
در وجودشان نهادينه گرديده و نسل به نسل خواهد چرخيد و شديدتر
مي شود .
در حال حاضر نيز وضع به گونه اي مشابه است  .بسيارند كساني كه در
عقايد خود غوطه مي خورند و حتي نمي خواهند بدانند چرا  .اين هراس
كه انديشه ي مردم را درگير كرده و هر از چند گاهي همچون تلنگري
به سراغ آنها مي آيد شايد يكي از بزرگتري و تاثير گذارترين علل پيروزي
قومي دون بر نژادي بلند پايه مي باشد  .هر از چند گاهي كسي به پا مي

خيزد و نواي ملي سر مي دهد ولي نخستين كساني كه در مقابلش مي
ايستند همانا خود ايرانيان هستند .
در سراسر تاريخ ايران پس از براندازي ساسانيان مي بينيم كه چگونه
مردم در برابر ستم بيداد گران سر تعظيم فرود مي آوردند و تنها عاملي
كه مي توانست مردم را به اعتراض وادارد عامل مذهب بود  .ردپاي
متوليان مذهبي يا همان روحانيون به عنوان رهبران اعتراضي مردم در
همه جاي گذشته ي نگاشته شده ي ايران ديده مي شود  .اما حال چه
چيز سبب اين اعتراض ها بوده و روحانيون چگونه به اين جايگاه دست
يافتند .
گرچه بررسي اين موضوع بسيار زمان بر و حتي در پاره اي اوقات با
دشواري فراوان از آن رو كه خواننده در چه سطحي بر تاريخ مسلط باشد
همراه است عنوان شدن پاره اي از موارد خالي از لطف نيست .
اوج مبارزات آزادي خواهي مردم معموال هنگامي شكل مي گرفت كه
يك رهبري مذهبي در كار بود  .با توجه به ويژگي هاي ديني مردم اعم
از اصول و فروع و انحرافات ديني  ،مردم در پاره اي اوقات درگير همان
باورهاي عقيدتي خود دستاويز عده اي سودجو بودند كه حتي قبول و
عنوان اين موضوع در طول تاريخ ايران غير ممكن بود  .در هر كشوري
 ،مردم ركن اساسي و تاثير گذار بر سياست هاي آن هستند و در برابر
انحرافات حكومتي ايستادگي ميكنند و در راه اصالح آن بر مي آيند  .اما
اين موضوع را در كشوري بايد ديد كه پايه ي حكومت مردم باشد  .در
نتيجه اين نوع حكومت ها هرگز دچار زوال نمي شوند زيرا مردم هرگز
از بين نمي روند و هميشه جايگاه خود را حفظ كرده و در صدد بر طرف
كردن كاستي ها بر مي آيند  .در پاره اي كشور ها  ،انسان ها در رده
ي دوم و حتي سوم قرار دارند كه اين دليل شكست و تغييرات گه گاه
شتاب زده و انقالب وار در سيستم هاي حكومتي اين گونه ممالك است
 .از زمان هاي بسيار دور  ،ايرانيان به اين امر خو گرفته و در همه حال
به دنبال منطق و عقلي باالتر شتابان و با ولع بيراهه را مي پيمايند و به
راستي اگر راه را مي يافتند ...
از دستاويز شدن مردم سخن رانديم  .همان گونه كه در مشروطيت
دستاويز شدند  ،در جنبش هاي محلي نقاط مختلف ايران دستاويز شدند
 ،همان گونه كه هر كسي با هر كنيه اي توانست عده بسياري را به دنبال
خويش كشد از سيد علي مشعشع  ،حسن صباح  ،شيخ صفي الدين
اردبيلي  ،شيخ خزعل و بسياري ديگر كه در راستاي منافع خود باعث
ريخته شدن خون عده ي بسياري شدند  .حقي به گردن آنان نيست آنها
خالفي نكردند ايراد بر مردم است كه چگونه خود را بازيچه ساختند .
در دوران مشروطيت آنگونه كه در تاريخ عنوان شده همه چيز و همه كس
به دنبال اصالحات بودند اما هر كدام اصالحات را از ديد خود تعريف و
تفسير مي كرد  .عده اي تالش در ايجاد دموكراسي و حكومتي مردمي
پس از چندين صده مي كردند و عده اي مي خواستند از اين نمد كالهي
براي خود ببافند  .در اين ميان همه ي نگاهها به اصل مشروطيت معطوف
شد كه دو قطب بزرگ در دو جناح در كنار هم مبارزه مي كردند مشروطه
خواهان سكوالر و مشروطه خواهان مشروعه خواه  .اما باز هم شاهد بوديم
اين همكاري زماني كه بوي پيروزي احساس شد از هم پاشيد و باز هم
ديديم كه منافع ملي بر عده اي مقدم نبود و منافع شخصي و فرقه اي
جاي آن را گرفت  .شايد اين همه بي برنامگي و منفعت طلبي ريشه در
فرهنگ مردم دارد شايد تمام مواردي كه عنوان شد حاصل قرن ها تالش
براي بر هم زدن اتحاد ملي باشد و هزاران شايد ديگر كه بررسي تك تك
آنها در اينجا ممكن نيست .
در هر كجاي دنيا كه بنگريم تنها عامل يكپارچگي مردم عالقه ي آنها به
فرهنگ و تاريخ و حس ملي آنهاست و تنها راهي كه مي توان انسجام
يك ملت را به انفصال تبديل كرد همانا جايگزيني اين عامل با يك عامل
ايدئو لوژيك است كه ناخودآگاه عامل مليت را به رده ي دوم يا سوم يا

هيچ منتقل ميكند  .قرن ها در اين سرزمين همين اتفاق افتاد  .آنگونه
كه براي عده ي بسياري مهم نبود كه در سرزمين صد پاره آريايي چه
كسي حكمران است و سردمدران با فروش خاكشان چه بر سر ايران مي
آورند و اگر كشور گشايي و اقتدار را در دوره اي شاهد بوديم تنها و تنها
به دليل رسيدن به آرمان هاي شخصي يا ايدئو لوژيك بوده است  .گواه
بر اين مدعا همان بس كه هر او قدرت به دست مي گرفت سياست
حكومت داري خود كه كامال برگرفته از تفكرات شخصي و عقيدتي
خويش بود را به كار مي بست كه در نتيجه بر اثر تنگ نظري و بيهوده
خواهي  ،سرمايه هاي هنگفتي از اموال مملكتي و ملي به تاراج مي رفت
 .اين گونه نگريستن به ايران حاصل تفكرات فردي و عدم يكپارچگي
ملي بود كه ايرانيان طي چندين صده آموزش كافي را در اين زمينه
ديده بودند .
طبق يك اصل بسيار مهم و قبول شده  ،محصول از يك فرآيند ناشي
مي شود و بالطبع يك محصول خوب يا بد حاصل يك فرآيند خوب يا
بد است  .چگونه ميتوان انتظار داشت مردمي كه عمري را در بدبختي
و تحقير به سر برده اند و فرآيندي اسف بار را تجربه كرده اند به حفظ
فرهنگ خود بكوشند و توانايي مقاومت براي نگاه داري ارزش هاي
ميهني خود را داشته باشند
و در پايان چگونه مي توانيم انتظار داشته باشيم آزاد باشند در حاليكه
نسل هاست همچون پرنده اي سراسر دنياي خود را قفسي مي دانند كه
خود نيز بيرون رفتن از آن را براي خويش مجاز نمي دانند .

