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سرمقاله
ای��ن کهن��ه خ��اک فرام��وش ش��ده در دل
تاریخ,همچ��ون پیمان��ه ای شکس��ته و رن��گ
پریده در پس��توی یک امانت فروشی به انتظار
حراج,گرچ��ه من��درس و ب��ی ارج,ام��ا خاک
ماس��ت,این دیرینک��ده که امروز جز خش��ت
پوس��یده ها و کوزه شکس��ته ها در دل شکن
ش��کن خود ندارد,از روزی که س��ر از خش��ت
برآوردیم ,تا روزی که س��ر برهمین خاک نهیم
خانه ی همه ی خنده ها و گریه ها و دلبستگی
ها و دلشکس��تنگی های ما خواهد بود,خانه ای
که پدرانمان به ما سپردند و ما نیز روز واپسین
بایس��ت دلبندانمان را بدان بسپاریم و بگذریم.
پس چاره ای نیست جز اینکه آن را به آیندگان
بشناس��انیم و به آبادانی آن کمر ببندیم.باش��د
ک��ه عطرگلی که م��ا می رویانیم روزی ش��هر
س��رخوردگیهایمان را بیاکند و آیندگانی که از
این خاک سربرمی آورند ,گردن افراشته دارند
و برآن ببالند و سرخوش زیست کنند.
گاهنام��ه ای که پیش روی شماس��ت,با آرمان
شناس��اندن تاری��خ و ادب و فرهن��گ نی��اکان
به نس��ل سرگش��ته در ش��هر بی هویتی ها و
بازگردانند ایشان به خانه اجدادی ,در فروردین
1388خورش��یدی ,به کوش��ش پرش��ورترین
هموندان ت��االر گفتگوی ایرانیان,امرداد,س��فر
خ��ود را آغ��از کرد.ما بر این باوری��م که ایرانی
هر چند از اسب به زیرآمده اما بر اصل خویش
اس��توار است و از اینرو در پی گیری راه بلندی
که در پیش داریم با دلی پر امید ,تا رسیدن به
سرمنزل دلخواهمان,راسخانه,پی ورزیم.
بوسه بر دست همه ی بزرگ مردان و زنانی می
زنی��م که این گاهنامه را در گروه نویس��ندگان
گاهنامه الکترونیکی ام��رداد یاری می کنند و
دس��ت همه هم میهنانی که یاری خود را از ما
دریع نمی دارند به گرمی می فشاریم
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آتش�کده نیاس�ر
کاشان
آتشکده بسیار قدیمی
ساس��انی واق��ع در
ارتفاعات بخش نیاسر
در  35کیلومت��ری
شمال غرب شهرستان
کاش��ان ب��ر بلن��دی
صخ��ره ای مرتفع به
نام تاالر نیاس��ر و در
کنار چشمه ی آبی به
همین نام قرار دارد.
به عقی��ده آندره گدار
اولین معبد و آتش��کده ای که به وسیله ی
آتشکده نیاسر
ساسانیان که در رواج دین و آیین رزتشتی
گردآوری :لتر
چهارتاقی نیاس��ر ،یکی از آثار تاریخی شهر ت�لاش زیادی داش��ته اند در ایران ش��کل
نیاس��ر در بیس��ت کیلومتری غرب کاشان گرفته توس��ط یک معمار کاشانی در نیاسر
است.پژوهش��گران این بنا را از س��ازهای از ساخته شده .
اواخر دوران اشکانی و یا اوایل دوران ساسانی
میدانند که کاربری آتش��گاه داشتهاس��ت -1 .مختصات و مشخصات
رضا مرادی غیاث آبادی ،در س��ال  ۱۳۸۰و
در کتاب «نظام گاهشماری در چارتاقیهای نام مشهور :چارتاقی /چهارطاقی نیاسر.
ایران» فرضیه کاربری تقویمی آن را مطرح
ک��رد .غیاث آب��ادی معتقد اس��ت «این بنا مح�ل :صخرههای ارتفاعات غربی مش��رف
کارکردی تقویمی دارد و به گونهای ساخته به شهر نیاسر 30 ،کیلومتری غرب کاشان،
ش��ده که طلوع و غروب خورشید در آغاز و  250کیلومت��ری جن��وب ته��ران ،اس��تان
میان��ه هر یک از فصلهای س��ال از یکی از اصفهان( .تصویر )1.1
روزنههای آن دیده میش��ود .بنای چارتاقی
نیاس��ر به مانند دیگ��ر چارتاقیهای منفرد مختص�ات جغرافیای�ی چارتاق�ی33 :
ای��ران بدون وجود بناه��ای دیگر در اطراف درج��ه و  58.28دقیقه ش��مالی 51 ،درجه
آن س��اخته شده و دقت محاسبات تقویمی و  08.53دقیقه ش��رقی (دقت اندازهگیری
آن بی��ش از بناهای دیگر تقویمی در جهان  ±0.01دقیقه) .ارتفاع از سطح دریا 1760
متر (دقت اندازهگی��ری ارتفاعها  ±5متر)،
است که گاه تا سه درجه خطا دارند».
دانش��گاه کاش��ان و پایگاه میراث فرهنگی ارتفاع از س��طح دش��ت مج��اور  380متر
نیاس��ر نیز هر س��اله به دعوت او در مراسم (نقطه منتخب برای ش��اخص دشت مجاور:
تقاطع جاده نیاسر با جاده کاشان -دلیجان
دیدار طلوع خورشید شرکت میکنند.
در ص��ورت پذیرش این نظریه ،پیدا ش��دن با ارتفاع  1380متر).
کاربری تقویمی احتمال��ی برای این بنا در
تض��اد ب��ا کاربریهای دیگر مثل آتش��کده
نیس��ت .چون در معماری ایرانی بس��یاری
از بناه��ا کارب��ری چندمنظ��وره دارند و در
ضمن به کارگی��ری واژه چارتاقی تنها ناظر
بر ویژگیه��ای معماری بنا و نه کاربری آن
است.
به پیش��نهاد و پیگیری او هرس��اله مراسم
دیدار و بررس��ی میدانی از طلوع خورش��ید
در چارتاقی نیاسر در نخستین روز هر فصل
س��ال در کنار این بنا برگزار میشود .به هر
حال هنوز ابهاماتی در این مورد وجود دارد تصویر 1.1
و برخی نسبت به این کاربری تردید دارند .موقعیت نیاسر در منطقه کاشان
نقشه ازFalling rain
این بنا با قدمتی نزدیک به دو هزار س��ال با
ش��ماره ی  ۳۱۶در فهرست آثار ملی ایران
ثبت گردیدهاست.

معرفی مختصری در مورد آتشکده:
آتش���کده  :به گونهای از نیایش���گاههای زرتشتیان گفته میشود که
آتش در جای خاصی از آن قرار دارد و مهمترین نیایش���های دینی
در آن و در برابر آتش انجام میگیرد.
نام:
آتشکده :مرکب است از آتش  +کده .جزء اخیر نیز مرکب است
از کد +ه نس���بت است .کد از ریشه ی کَتَه اوستایی و آن نیز از
مصدر کَن به معنی کندن مش���تق شده اس���ت .زرتشتیان معبد و
آتش���کده را «در ِ مهر» هم میگفتهاند که یادآور س���نتهای پیش
تاریخی در ایران و آیین مهر یا میتراییسم نیز هست.
بنا:
بن���ا بر نظر احمد تفضلی اطالعات ما در مورد آتش���کده ها عموما
از دوره ساس���انی و اس�ل�امی است .ش���کل و بنای آتشکدهها در
همه جا یکس���ان بوده .معموال ً ً هر آتشکده هشت درگاه و چند اتاق
هش���ت گوشه داشته و آتشدان در وس���ط بنا واقع بوده و پیوسته
آتش مقدس در آن میس���وخته .اما با گ���ذر زمان و به تدریج در
دین زرتش���ت مقرر میش���ود که آفتاب بر آتش نتابد .بنابراین
آتش را در فضای باز نگهداری نکرده و اتاقی در وسط بنا ساختند
که آتش���دان در آن قرار داش���ت .تعداد آتش���کدهها بسیار بود و
تأس���یس آنها به زمان خیلی پیش از ظهور زرتشت ،یعنی زمان
پیشدادیان (هوشنگ و جمش���ید) میرسید .ولی در عهد ساسانیان
سه آتشکده های مشهور:
آتشکده آذر گشسب یا آذر جشنس واقع در تکاب
آتشکده آذربرزینمهر در سبزوار خراسان رضوی
آتشکده آذر فرنبغ(یا آتشکده کاریان) در فیروز آباد فارس
به نام س���ه طبقه ی اصلی اجتماع���ی در آن دوران یعنی طبقه ی
ارتشتاران و نظامیان ،طبقه ی کشاورزان و پیشه وران و طبقه ی
موبدان و روحانیان که با س���ه رنگ س���رخ و سبز و سپید یا همان
سه رنگ پرچم ایران مشخص میشدهاند ،اهمیت مییابد .به زعم
احمد تفضلی آتشكدهها بنا بر اهمیت نوع آتشی كه در آن است،
به سه دسته تقسیم میشوندِ :
آتش ب َ ْهرام ،آ ُدران و دادگاه.
آتشکدههای مشهور:
تخت سلیمان
آتشکده نیاسر کاشان
آتشکده آذربرزینمهر
آتشکده بردسوره در بخارا
آتشکده آذر شبدر بلخ
آتش���کده آذرنوش آتش���کده ای در بلخ که همچون آذرشب در
خراسان بوده است.
آتشکده باکو
آتشکده سیروان ( یا ماسبذان) در استان ایالم  ،سیروان
آتشکده اردشیر
آتشکده دارابگرد
آتشکده شاهپور در قسطنطنیه
آتشکده پوران
آتشکده کرکویه
آتشکده بارنوا در جنوب ایران
آتشکده سرده در تفت یزد
آتشکده آذرباد در تبریز
آتشکده آذر گشسب یا آذر جشنس
آتشکده خوار اصفهان
آتشکده درب مهر گوهر و مهربان اصفهان
آتشگاه اصفهان
آتشکده آتشکوه محالت
آتشکده نویس روستای نویس قم ثبت اثار ملی

ش�کل بنا :متقارن چهار وجه��ی با قاعده
مربع ،چهار پایه با چهار تاق به سبک کلیل
پارتی بر روی آنها و گنبدی به واسطه چهار
فیلپ��وش بر روی بنا .چهار روزن به س��وی
چهار جبه��ه در باالی بنا و ش��انزده روزن
کوچکتر با فاصله نامس��اوی در پاکار گنبد
(اکنون پُر ش��ده) .چهار سوی بنا چشمانداز
باز بدون هیچگونه دیوار ،در یا پنجره.
مح�ور بن�ا11 :درجه میل ش��رقی (دقت
اندازهگیری  ±0.5درجه)نس��بت به شمال
جغرافیایی /ستاره قطبی(.نقشه2رویه آینده)

اندازهه�ای بنا :مس��احت  142متر مربع،
ارتفاع کلی  10.50متر ،طول کلی هر ضلع
 11.90مت��ر (دقت اندازهگیری طولها ±2
س��انتیمتر) ،طول بیرونی پایهها در س��طح
زمی��ن  4.20متر ،فاصله میان پایهها 3.50
مت��ر ،طول بیرون��ی پایهه��ا در ارتفاع یک
متری از سطح زمین  3.35متر ،فاصله میان
پایهها  4.30متر ،طول بنا در این ارتفاع 11
متر( .نقشه )1

چش�مانداز اف�ق و ناهمواریه�ای آن:
ن نقط�� ه
ناهمواریهای��ی در اف��ق در کم��ا 
طلوع انقالب تابستانی تا نقطه طلوع انقالب
زمس��تانی بر اثر کوههایی با ارتفاع  0.5تا 2
درج��ه (دقت اندازهگی��ری  )20و در کمان
نقطه غروب انقالب زمستانی تا نقطه غروب
انقالب تابس��تانی با ارتفاع  7تا  10درجه از
دید ناظر.
یادمانهای باس�تانی و سازههای دیگر
در مجاورت بنا :چش��مه طبیعی و درخت
چن��ار نیم��ه خش��کیده با قدم��ت تقریبی
ه��زار تا دو هزار س��ال در  70متری جنوب
شرقی .نیایشگاهی ناشناخته بر فراز چشمه
(تخریب کامل در چند دهه پیش و ساخت
مسجد بجای آن) .ساعت آفتابی سنگی در
 200مت��ری جنوب ش��رقی (تخریب کامل
در ح��دود س��ال  .)1370بازماندههای��ی از
دیواری س��اده با قدمت نامشخص در فاصله
متوسط  50متری پیرامون بنا و در ارتفاعی
پایینتر از مسیر پرتوهای خورشید بامدادی
و شامگاهی).
اش�اره به بنا در مت�ون تاریخی :تاکنون
ناشناخته.
وضعیت قانونی :ثبت شده در فهرست آثار
ملی با شماره  316در سال .1317
نخس�تین مطالع�ه و معرف�ی :در س��ال
 1316توس��ط آن��دره پ .ه��اردی ،معمار
همکار کاوش��گران موزه لوور در تپه سیلک
کاشان (منتشر ش��ده توسط آندره گدار در
سه صفحه از کتاب آثار ایران ،جلد یکم).
کاربری بنا به نظر هاردی و گدار :عالمت
راهیابی.

نقشه 1
اندازههای بنا

جنس سازه :س��نگهای رسوبی و متخلل
محل��ی ب��ا جرم حجم��ی  .2.1س��نگهای
تراشخ��ورده ی مکعب مس��تطیل ش��کل
از ارتف��اع  3متری به باال ،الشهس��نگهای
بیشکل از کف تا ارتفاع  3متری .مالت گچ
با آمیخته ی ماس��ه برای جرز سنگها و نیز
برای اندود نم��ای بیرونی پایهها تا ارتفاع 3
متر و نمای داخلی پایهه��ا تا ارتفاع  4متر.
(تصویر )1.3

قدم�ت :ح��دود
 2000س��ال ،دوره
پارت��ی (اش��کانی)،
به احتم��ال کمتر از
اوایل دوره ساسانی.
صویر 1.3
درون بن��ا و ش��کل پایهه��ا،
چشمانداز شمال شرقی
کف بیرونی در انتهای بنا ناشی
از سنگفرش سال 1334

کاربریهای مفروض دیگر :نیایشگاه آیین  -2پژوهشهای اخترباستانشناسی
زروان یا نیایش��گاه خورشید /خانه خورشید
(گمانهای نگارنده) ،آتش��گاه پیامرس��انی ،پیش�ینه :آغ��از در س��ال  1372توس��ط
آتش��کده ،بخشی از بنایی بزرگتر ،قربانگاه .رضا م��رادی غیاث آبادی .بررس��ی نزدیک
نبود هیچگونه ش��واهد متک��ی بر مطالعات ب��ه  30چارتاقی در نواح��ی گوناگون ایران
و مطالع��ه تناس��ب آنه��ا با تغی��رات میل
باستانشناختی برای این فرضیهها.
خورش��ید .انتخاب چارتاقی نیاسر به عنوان
وضعیت حفاظتی :بشدت در معرض خطر .س��المترین چارتاقی موج��ود در ایران برای
تمرک��ز مطالع��ات میدان��ی .اندازهگی��ری
ارتف��اع ناهمواریهای اف��ق در کمان نقاط
برنامههای حفاظتی :هیچ.
طلوع انقالب تابس��تانی تا انقالب زمستانی
خط�رات موج�ود :عملی��ات انفج��ار در و کمان نقاط غروب همانها .نقش��هبرداری
معدن س��نگ در  150متری جنوب غربی .از بنا و زاویههای متش��کله در آن .کوشش
خاکب��رداری و زمینکاوی با ماش��ینآالت برای انطباق راس��تاهای شاخص چارتاقی با
سنگین در فاصله  20متری .تخریب پایهها نقاط ش��اخص در مسیر سالیانه خورشید و
ب��رای نص��ب نورافکنهای تزئین��ی ،انتقال برعکس .سفرهای چندگانه ی ساالنه برای
لولههای آبرسانی از فاصله  5متری .کوشش مشاهده و ثبت وضعیت پرتوهای خورشید.
برای احداث بنای بلندمرتبه در ش��رق بنا و
در مسیر پرتوهای خورشید بامدادی .رفت و دس�تاوردهای فعلی :تشخیص چگونگی
آمد ماشینهای سنگین حمل سنگ معدن طراحی و س��اخت بن��ا و قواعد س��نجیده
از داخل حریم چارتاقی .آس��یبهای ناشی ش��ده و ب��کار گرفته ش��ده در آن در پیوند
از بازدیدکنن��دگان همچون یادگارنویس��ی با زم��ان و حرکات س��االنه و تغییرات میل
و آتشاف��روزی .تجم��ع ب��رف و ی��خ بر اثر محور خورشید .شناسایی کاربری و توانایی
س��نگفرش نس��نجیده در اط��راف پایهها و بن��ا به عنوان یک تقویم آفتابی و ش��اخص
فرس��ایشهای ناشی از یخبندان و تغییرات خورش��یدی برای اندازهگیری زمان یا برای
دما.
اعت�راض به بیتوجهی و تخریب بنا :دو
نامه سرگش��اده نگارنده در تیرماه  1384و
دی ماه  .1386فرستاده شده برای نهادهای
ذیرب��ط و منتش��ر ش��ده در مطبوعات و
رس��انههای گروه��ی .ه��ر دو نام��ه بدون
هیچگونه پاسخ و ترتیب اثر.
سابقه مرمت و بازسازی :یک بار در سال
 1334توس��ط اداره کل باستانشناس��ی.
ش��امل مرم��ت عمومی بنا ،س��اخت مجدد
گنبد فروریخته ،احداث سنگفرش در کف و
پیرامون بنا ،اندود نما تا ارتفاع  3متر.
عملیات نگهداری ،مرمت ،بهس�ازی و
محوطهسازی کنونی :هیچ.
نمونههای مش�ابه :حدود پنجاه چارتاقی
دیگ��ر در کازرون ،مح�لات ،تفرش ،کهک،
نطنز ،درهش��هر ،س��راب ،بهبهان ،فراشبند،
یزد و جاهای دیگر .همگی آس��یب دیدهتر
از چارتاقی نیاسر.
نقشه 2
زاویههای میانه پایهها
بر پایه درجه میل از شمال جغرافیایی

ثبت آیینی زمان در بنا .تعیین خطدیدهای
طل��وع و غ��روب خورش��ید در انقالبهای
تابستانی و زمستانی به عنوان نقاط نهایی و
اوج خطسیر ساالنه خورشید با دقت ±0.5
درجه .تعیین خطدیدهای طلوع و غروب در
اعتدال بهاری و پاییزی با دقت  ±1درجه.
تعیی��ن چندین خطدید دیگر ب��رای میانه
فصلها و زمانهای احتمالی آیینی با دقت
 ±2درجه.
معرفی و انتش�ار :انتشار نخستین گزارش
از شناسایی کارآیی بنا به عنوان یک تقویم
آفتابی و شاخص اندازهگیری زمان در کتاب
«نظام گاهش��ماری در چارتاقیهای ایران»
( )1380و انتشار در کتاب «بناهای تقویمی
و نجومی ای��ران» ( .)1383ارائه و انتش��ار
مقال��ه ،س��خنرانی و مصاحبههای گوناگون
در همایشها ،نشریات و رسانههای گروهی
ایران و کش��ورهای دیگر .برنامههای ساالنه
با شرکت عالقهمندان ،برای دیدار خورشید
در چارتاقی و اندازهگیری آن.
پژوهشهای در حال انجام و نیمه تمام:
ادام��ه پژوهشه��ای میدان��ی و رصدهای
سالیانه برای بررسی دامنه دقت راستاها

با دقت��ی افزونت��ر از س��نجشهای فعلی.
مطالعه برای بررسی زمان مشاهده خورشید
در راس��تاهای دیگ ِر موج��ود در بنا .مطالعه
ب��رای یافتن نقاط ش��اخصی از خط س��یر
خورش��ید در افق و س��ازگاری احتمالی با
سازههای چارتاقی .اندازهگیریهای دقیقتر
برای رف��ع کمبود از دقت فعلی س��نجیده
شده برای وضعیت طلوع و غروب خورشید
در اعتدالی��ن و میان��ه ی فصله��ا .مطالعه
برای آش��نایی با گاهش��ماری رایج در زمان
س��اخت بنا و چگونگی اجزا و تقسیمبندی
آن .بررس��ی امکان وجود راس��تاهایی برای
زمانهای آیینی و جش��نهای باس��تانی به
ویژه در پیوند با آیین زروان و میترا .مطالعه
پراکنده بر روی چارتاقیهای دیگر و به ویژه
نمونههای نویافته ی آن.
 -3نقش�هها و عکسهای�ی از وضعیت
طلوع و غروب خورشید
رصد خورشید در چارتاقی :در چارتاقی
نیاس��ر ،محور و س��اختار بنا و نسبت اندازه
طول پایهها به فاصله میان آنها و زاویههای
منتج ش��ده از آن به گونهای اس��ت که در
هنگامه��ای گوناگون��ی از س��ال ،پرتوهای
خورش��ید ب��ه هنگام طل��وع و غ��روب در
راستاهای س��نجیده شدهای از بنا میتابند.
این پرتوها س��ایههایی را بر نقاط خاصی در
درون بنا ایج��اد میکند و برخی از آنها که
زمانهای مهم و شاخصی را نشان میدهد ،از

تصویر ↑ 2.1

طلوع خورشید در انقالب تابستانی ،خطدید  1 SSدر نقشه 3
حدود  5دقیقه پس از طلوع

روزنههای میان پایههای
بن��ا دی��ده میش��ود .در
زی��ر ،گزیده نقش��هها و
عکسهای��ی از چگونگی
ای��ن روی��داد و توانای��ی
چارتاقی نیاسر به عنوان
نمونه ممتاز و س��المی از
دیگر چارتاقیهای ایران،
عرضه میگردد.

نقشه 3
خطدیدهای دوگانه ی طلوع انقالب تابستانی
خط ممتد ،دامنه مش��اهده خورش��ید در یک متر تحتانی با پایههای
عریضت��ر (پایههای س��کومانند) و خ��ط نقطهچین ،دامنه مش��اهده

خورشید در قسمت کمعرض باالی سکوها (بنگرید به تصویر )1.3

نقشه 4
خطدید طلوع انقالب زمستانی

تصویر ↓ 2.2
طلوع خورشید در انقالب تابستانی ،خطدید  2 SSدر نقشه 3
حدود  5دقیقه پس از طلوع

تصویر 2.3
طلوع خورشید در انقالب زمستانی ،خطدید  WSدر نقشه 4
حدود  2دقیقه پس از طلوع
ارتفاع خورشید ناشی از  2درجه افق کوهستانی

تصویر 2.4
طلوع خورشید در انقالب زمستانی ،خطدید  WSدر نقشه 4
حدود  2دقیقه پس از طلوع
ارتفاع خورشید ناشی از  2درجه افق کوهستانی

تصویر 2.5
غروب خورشید در انقالب تابستانی ،خطدید  STدر نقشه 5
حدود  10دقیقه پیش از غروب
ارتفاع خورشید ناشی از  10درجه افق کوهستانی
عکس از آقای بهزاد فرهانیه

نقشه 5
خطدید غروب انقالب تابستانی

نقشه 6
خطدیدهای غروب انقالب زمستانی
قطر بنا در امتداد نقطه غروب خورشید در انقالب زمستانی

تصویر 2.6
غروب خورشید در انقالب زمستانی ،خطدید  1 WTدر نقشه 6
حدود  2دقیقه پیش از غروب
ارتفاع خورشید ناشی از  7درجه افق کوهستانی

 -4یادمان
→ تصویر 3.1
بازدیدکنندگان انقالب تابستانی سال 1386

→ تصویر 3.2
بازدیدکنندگان انقالب زمستانی

سال 1386
تصویر ↑ 3.3
شکوه خورشید در چارتاقی نیاسر

وطن دوستي !!!
به روزگار نوجواني كه شور و شوقي در
وجودمان بود و جنگ و نبرد با دشمنان
ديرين و حاليه و  ....وطن در جريان بود و
پنداشتي همه چيز را داني (،خودرا بزرگ
مي پنداشتي) در كالس درس از آموزگار
انشا ضرب شستي خوردي كه تا ابد از ياد
نخواهي بردن.
حاليه در اين باره برايتان بگويم  .آموزگاري
بود بلند قامت كه هنگام درون شد به اتاق
درس نگاهمان به باالي درمي ماند كه
سرش را هماره پايين آوردي تا كتكي نوش
جان نكني  .با سبيلهاي معروف كه به رنگ
موها خرمايي يا مي توان گفت رنگ روشن
با چشمهايي عسلي .و هنرمند در نقاشي .
روزي سر كالس انشا از كودكان و نوجوانان
خواست كه هنر خود را نشان دهند و
موضوعي را انتخاب كرده و انشا بنويسند .
من كه پنداشتمي پسين روز بهترين
نمره را از آموزگار بلند باال دريافت كرده
به نوشتن انشا پرداختم با موضوع وطن
دوستي!!
با استفاده از كتابها و روزنامه ها و آنچه
از ديگران ياد گرفته بودم 6-5.صفحه

دفترچه را پر كردي و روز موعود به كالس
رفته.با ذوق و شوق در انتظار آموزگار
شدي تا هنر خود بنماياندي
زمان موعود رسيد و نوجوان خام شروع
به خواندن انشاء كردي  .با حرارت تمام
آنرا خواندي و در پايان برجاي خويش
نشستي در انتظار نمره  .آموزگارپس از آن
كه چنددانش آموز انشاء خواندند  .سخنها
گفتي و ما دانستي كه هر جايي وطن
دوستي را با هر جمله اي نشايد .نمره ها
را كه خواند دانستي بدرستي او را رنجانده
و او در انديشه اش ثابت قدم بودندي كه
نوجواني آن انديشه را به ريشخند گرفتي.
آن انشا تا يك سال پيش همچنان در
گوشه خانه نگهداشتي ولي ذهن هرگز آن
زمان را فراموش نكردي  « .كمونيستها بايد
وطن دوستي را از پاپ ژان پل لهستاني
ياد بگيرند كه وطنش در سايه حكومت
كمونيستي است ولي او براي ديدن وطن
از مقر خود رو به سوي وطن مي كند ولي
كمونيستهاي ايران به وطن آسيب رسانده
اند و  »....اين متن هرگز از ياد نمي رود
نمره  9انشا بخاطر توهين به انديشه
كمونيستي آموزگار هنوز در ذهن رژه

مي رود  .گرچه آموزگار گفت اين نمره را
براي نگارش زيبا و تالش داده ام كه « مي
انديشم .اگر آنرا نديده بود شايد از كالس
اخراج شدي و درسهاي ديگر هم پاسوز
اين انشا .
سالها از سوي همه اين سخن به گوش
شنودي كه زبان سرخ سر سبز به باد دادي
 .حتي حاليه نيز از همه اين سخن به گوش
رسيدي كه زبان دركام كه آخر  ،سربه
باد دهي.و پنداشتي همين سخن گفتن با
شور و حرارت زبان سرخي است كه شايد
ديگران نداشتي!!!!
اما چون به خيابان اندر شدي و با مردم
سخن گفتي دانستي اين زبان تو صورتي
هم نبودي كه زبان سرخ در كام نيايد و
آناني كه زبان سرخ داشتندي چون تو
اينگونه نياسودي و تا رسيدن به زبان
سرخ پيچ و خمها برسر راه بودي  .و در راه
وطن گفتند هرچه تالش كردي تو را منتي
بروطن نبودي كه ديگران بيش از تو در راه
وطن تالش كرده اند !!!.
ايزدا بر وطن دوستان از تو درود
آذر

صلح بر تو خوش��آیند
اس��ت .در اینص��ورت
چنانچ��ه واقع��ا آرزو
داری ب��ا ماس��اژتها
دس��ت و پنج��ه نرم
کنی ،زحمت افکندن
پ��ل ب��ر روی رود بر
خود هم��وار مکن .ما
حاضری��م ب��ه فاصله
سه روز راه از این رود
به داخل کش��ور خود
عقبنشینی کنیم تا تو
بتوانی قدم بر خاک ما

کوروش و
تومیریس؛
از افسانه تا
واقعیت
نویسنده  :م.روشنگر

حتما ش��ما هم ب��ا آن تابلوی نقاش��ی زیبا که
س��ر کوروش را در ظرف پر از خ��ون در مقابل
تومیری��س ،ملکه س��کاها به تصویر کش��یده و
اکنون در موزه هنرهای زیبای بوستون نگهداری
میش��ود ،برخورد نمودهاید .این نقاش��ی بسیاز
زیب��ا برگرفته از کتاب «تواریخ» مورخ مش��هور
 ،ه��رودوت اس��ت ک��ه در آن ش��رح چگونگی
خواس��تگاری کوروش از تومیریس که منجر به
مرگ وی ش��د ،آمده اس��ت! هرچند که انسان
روایت مرگ بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشی را
از زبان «پدر تاریخ» نخواند ،اما این نقاشی زیبا
و افسونکننده خالصهکنندهی تمام این داستان
غمانگیز است.
داستان خواس��تگاری کوروش از ملکه سکاها و
مرگ وی ،از جمله داس��تانهای جذاب و شیرین
اس��ت که علیرغم افس��انهای بودن آن ،از سوی
برجس��ته ترین مورخان جهان مورد تأیید واقع
گش��ته اس��ت! قصهای که علیرغم تضاد با همه
منابع دس��ت اول  -از گزنفون تا اس��ترابو که به
سادگی پوچی روایت هرودوت را ثابت میکنند -
هنوز هم پیروان بس��یاری در میان عالقهمندان
به قصههای تاریخی دارد .راس��ت آن اس��ت که
هرودوت با «تواریخ» خویش ،به خوبی توانست
مغز و روح تمام افس��انه دوس��تان گردآمده در
آگ��ورای آتن را ارضا کند .ش��وربختانه ش��اهان
هخامنش��ی در «تواریخ» نقش دلقکهای حرفه
ای داس��تانی را بازی می کنند ،که مخاطب آن،
تنها آتنیان خودخ��واه عصر پریکلس و مورخان
سده روشنگری بوده است .روشنگرانی که برای
دس��ت و پا ک��ردن هویتی نو و قالبی ،دوس��ت
داش��تند بار دیگر تراژدیه��ای غمانگیز بربرها را
زنده کنند و به خورد انس��ان اروپایی بدهند .اما
متأس��فانه باید گفت که ای��ن فرآیند هویتمند
ش��دن اروپا ،به بهای لگدمال ش��دن یک هویت
دیگر تمام شد!

خواهید ش��د! زیرا همانگونه که داستان پرورش
ک��وروش به دس��ت چوپان پارس��ی ،داس��تانی
ش��یرین و پندآمیز به شمار میآید ،روایت مرگ
او نیز قصه ایست که بیتردید ،زاییده پندار «مرد
هالیکارناسی» است! این «پدر تاریخ» که معلوم
نیست از چه رو اینقدر عاشق و دلباختهی روایت
های افس��انهای تاریخ است ،از آنجا که نتوانسته
بهانه��ای هرچند ناچی��ز برای کوبی��دن کردار
نخس��تین ش��اه هخامنش��ی پیدا کند ،ذهن و
روح خوی��ش را این بار ،با آوردن یک داس��تان
دراماتیک و توهینآمیز درباره کوروش ،ارضا می
کند .ام��ا این روایت را حداقل ی��ک بار هم که
ش��ده باید خواند! به قول امیرمهدی بدیع ،تمام
هرودوت در آن جمع ش��ده است! اکنون به این
قصه ،گوش بسپارید:
هرودوت(برگردان دکتر ه��ادی هدایتی)،کتاب
نخست،چکیدهی بندهای  201تا :214

گذاری( )1و اگ��ر ترجیح میدهی با ما در خاک
خودت روبرو ش��و ،آنچه پیشنهاد کردم تو خود
انجام ده ».کوروش سران پارس را گرد آورد و با
آنها به مشورت پرداخت عموم پارس ها به اتفاق
عقیده داش��تند که ک��وروش باید با تومیریس و
همراهانش در داخل سرزمین خود روبرو شود».
اکنون به این صحنهی نمایش��ی هرودوت توجه
کنید ،که عادت دارد قهرمان یونانی (یا نس��بتا
یونانی مانند کرزوس!) را وارد نمایشنامه خویش
کند ،تا ش��اه هخامنشی مانند همیشه ،همچون
جوانک��ی خ��ام و بیتجرب��ه از پن��د و اندرزهای
راهنمای یونانی خویش ،بهره گیرد!
تواریخ،کتاب نخست،بند  207به بعد:
«ول��ی کرزوس از اهل لی��دی که در آنجا حاضر
ب��ود این عقی��ده را تخطئ��ه ک��رد و نظری در
جهت عک��س آن اظهار داش��ت و چنین گفت:
«ای پادش��اه ،همانط��ور ک��ه یک ب��ار گفته ام،
چ��ون خداوند زئوس مرا به تو بخش��یده ،هر بار
ک��ه خاندان تو را ب��ا خطر روبرو بین��م ،با تمام
ق��وا برای برطرف کردن آن خطر میکوش��م()...
اگ��ر تص��ور میکنی که ت��و خ��ود جاودانی و بر
س��پاهی فرماندهی داری که آن نی��ز جاویدان
اس��ت ،ضروری نمیدانم که اندیشه خود را بر تو
فاش کنم .اما اگر قبول داری که تو نیز بش��ری
بیش نمیباش��ی و بر افراد بشر حکومت میکنی،
این نکته را پیوسته در نظر داشته باش که امور
مربوط به بشر بر بروی فلکی قرار دارد که دائما
میچرخد و هرگز دس��ته ای معین را خوشبخت
و سعادتمند باقی نمیگذارد .در اینصورت درباره
مطلبی که مورد بحث است ،من شخصا عقیده
ای مخالف عقیدهی اشخاص حاضر دارم».

«وقتی کوروش ملت بابل را مطیع کرد ،در فکر
شد که قوم ماس��اژت را نیز مطیع کند...عواملی
که کوروش را به این جنگ تش��ویق و تحریص
میکرد ،متعدد و در عین حال قانعکننده بود .چه
اوال کوروش از حیث نژاد و اصالت خود را مافوق
بشر عادی تصور میکرد و ثانیا در تمام جنگهای
خ��ود با موفقیت و پیروزی روبرو ش��ده بود...در
آن زم��ان زنی که تومیریس نام داش��ت ،بعد از
فوت ش��وهرش بر قوم ماساژت سلطنت میکرد.
ک��وروش اظهار تمایل کرد که او را به زنی برای
خود بگیرد و کسی به این قصد نزد او فرستاد تا
از جان��ب او تقاضای ازدواج کند .ولی تومیریس
دانست که آنچه کوروش میطلبد کشور ماساژت
هاست ،نه شخص او .پس او کوروش را از آمدن
به س��وی خود منع کرد( )...و نیز کسی به نزد او
فرستاد و چنین پیغام داد« :ای پادشاه مادها()...
از این کار دس��ت بکش ،بر اتباع خود س��لطنت پ��س از این ،ک��رزوس به تش��ریح اس��تراتژی
کن و بگذار ما نیز بر اتباع خود س��لطنت کنیم .جنگی مورد نظر خویش میپ��ردازد .کوروش با
ب��ه هر روی ،در این نوش��تار با نمونهای دیگر از تردیدی نیس��ت که تو حاضر به قبول اندرزهای نظر کرزوس مبنی بر پیش��گام شدن در حمله،
س��ادهلوحی و افسانهپرستی «پدر تاریخ» آشنا من نیس��تی و هر چیز دیگر بی��ش از دعوت به موافقت میکند .از آنجا که هرودوت عادت دارد

همیش��ه در لحظههای حس��اس و سرنوشتساز
تاریخ��ی ،قوه تخیل خود را ت��ا آنجا که میتواند
به کار اندازد تا هر چه بیشتر به داستان خویش
آب و تاب بده��د ،به توضیح خوابی که کوروش
پیش از جنگ با تومیریس درباره داریوش دیده
بود ،میپردازد .کوروش در این خواب میبیند که
پسر هیستاس��پ(داریوش) دو بال بر شانه دارد
که یکی از آنها بر آس��یا س��ایه افکنده و دیگری
بر اروپا! س��پس هیستاسپ را فرا میخواند و از او
می پرس��د که آیا پسرت قصد شورش بر من را
دارد؟ هیستاسپ پس از اطمینان خاطر دادن به
کوروش به او وعده میدهد که به محض بازگشت
به پارس ،داریوش را به حضور او خواهد آورد تا
از او پرسشهای خویش را بپرسد.
به هر روی« ،پدر تاریخ» دوس��ت دارد ش��اهان
هخامنش��ی را هیچ��گاه ،حت��ی در رختخ��واب
راحت نگذارد و همیش��ه حتی در کابوس و رویا
و خلوتهای خصوصی ،آن��ان را تنها نگذارد! چه
بس��ا همین داستانهای کودکانه موجب جذابیت
دوچندان «تواری��خ» در میان یونانیان گردآمده
در آگ��ورا بود .داس��تانهای خالهزنکانه ای مانند
خواستگاری کوروش از تومیریس ،خواستگاری
کمبوجیه از خواهرش و سرانجام ،داستان عشق
ناکام خشایارش��ا به زن برادرش که سرچشمهی
همه آنها ،کینههای پنهان یونانیان س��ده پنجم
پیش از میالد نس��بت به پارسیان بود! اما همین
داس��تانهای کودکانه همیشه ابزارهای کارآمدی
برای تمس��خر کردار ش��اهان هخامنش��ی بوده
است.

اشباع شد ،به خواب رفتند .در این موقع پارسها
از راه رس��یدند و جمعی کثیر از آنان را به قتل
رس��اندند و عده بیشتری از آنان را اسیر کردند.
فرزند ملکه تومیریس نیز که «س��پارگاپیز» نام
داش��ت و فرماندهی سپاه ماس��اژت را به عهده
داش��ت ،از جمله اسیران بود .وقتی تومیریس از
آنچه بر س��پاه و فرزند او گذشته بود ،مطلع شد
کس به نزد کوروش فرس��تاد و چنین پیغام داد:
ای کوروش ،که چنین تش��نه خون هس��تی ،از
آنچه روی داده هرگز مغرور مشو...زیرا به کمک
حیل��ه و نیرنگ بر فرزند من غالب ش��دی ،نه با
زورآزمای��ی در میدان جنگ .اکن��ون من به تو
نصیحتی میکنم و تو س��خن را گوش دار :فرزند
م��را به من باز ده و با وود خس��ارتی که به یک
س��وم سپاه ماساژت وارد کردهای ،این سرزمین
را بدون مجازات ترک کن .اگر چنین نکنی ،من
به خورشیدف خداوند ماساژتها سوگند یاد می
کنم که هر اندازه خونخوار باش��ی ،تو را از خون
سیراب خواهم کرد».
اما واقعیت آن اس��ت که هرودوت دوس��ت دارد
پیروزیهای ایرانیان را همیشه نیرنگهایی از پیش
طراحی شده به منظور به دام انداختن نیروهای
دشمن بداند .برای مثال او شوند پیروزی کوروش
بر ک��رزوس را وج��ود گلههای بزرگ ش��تر در
ارتش کوروش میداند که موجب شدند اسبهای
کرزوس با دیدن آنها فراری ش��وند! و یا پیروزی
ایران در ترموپی��ل را تنها به خاطر خیانت یک
پیرمرد یونانی بداند! حتی بعضی مورخان دوران
پس��ین پا را فراتر گذاشته و مینویسند که شوند
پیروزی کمبوجیه بر ارتش مصر ،وجود تعدادی
سگ و گربه در ارتش ایران بوده که مصریان به
س��بب احترام به این حیوانات ،به آنها آس��یبی
نرسانده و این موجب شد تا کمبوجیه با پیروزی
وارد مصر شود!

به هر حال بنا بر آن ش��د تا مطابق با پیش��نهاد
ک��رزوس ،مجلس ضیافتی ترتیب داده ش��ود تا
ماس��اژتها با دیدن آن حریص شده و به خوردن
غذاه��ای لذیذ بپردازند؛ آنگاه پارس��یان با تمام
نیروهای خود بر س��ر آنان بریزند و همه آنها را
از دم تیغ بگذرانند! هم اکنون به ادامه داس��تان اکنون به بخش پایانی داستان گوش بسپارید:
توجه کنید:
«وقت��ی ک��وروش از این پیام(پی��ام تومیریس)
«ک��وروش عقی��ده اول(پارس��یان) را رد کرد و مطلع ش��د ،کمتری��ن توجهی بدان نک��رد .اما
عقی��ده ک��رزوس را پذیرفت...آن��گاه ب��ه فاصله س��پارگاپیز فرزند ملکه تومیری��س وقتی که از
ی��ک روز راه از رود آراکس پی��ش رفت و آنچه مس��تی به حال آمد و از سرنوش��ت شوم خود با
کرزوس س��فارش کرده بود ،انج��ام داد .آنگاه با خبر ش��د ،از کوروش استدعا کرد زنجیرهای او
افراد خوب سپاه پارس به سوی آراکس مراجعت را بگشاید .کوروش چنین کرد ولی همین که او
کرد و عده ای از س��پاهیان خود را که سربازان از بند نجات یافت و دس��تانش آزاد شد ،خود را
خوب��ی نبودند ،در عقب به جا گزارد .ماس��اژتها به قتل رساند.
با یک س��وم قوای خود رس��یدند و سربازانی را س��پارگاپیز به ترتیب��ی که گفته ش��د ،به قتل
ک��ه کوروش در عقب س��پاه باقی گذارده بود ،با رسید .تومیریس بعد از آنکه کوروش تقاضای او
وج��ود مقاومت��ی که از خود نش��ان دادند ،قتل را رد کرد ،تام سپاه خود را گرد آورد و به جنگ
ع��ام کردن��د .همینکه چش��م ماس��اژتها بهد از ب��ا کوروش عزیمت کرد .ب��ه نظر من این جنگ
شکس��ت دش��من به مجلس ضیافت افتاد ،خود از تم��ام جنگهایی که بین وحش��یان درگرفته،
را بر خ��وان نعمت افکندند و ب��ه عیش و نوش ش��دیدتر و سختتر بوده اس��ت .شرح این جاگ
پرداختن��د و وقتی ش��کم آنها از ش��راب و غذا آن طور که بهمن گفته اند ،چنین اس��ت :برای

من نقل کردهاند که ابتدا دو حریف از هم فاصله
گرفتن��د و با کمانه��ای خود به س��وی هم تیر
انداختند .وقتی تیرهای آنان به پایان رس��ید ،با
نیزه و خنجر به جان هم افتادند و جنگ مغلوبه
ش��د .به طوریکه نقل میکنند در مدتی طوالنی
با یکدیگر س��تیز کردند و هیچیک از دو حریف
حاضر نبود از میدان بگریزد .س��رانجام ماساژتها
پیروز ش��دند؛ قس��مت بزرگی از سپاه پارس در
مح��ل نابود ش��د و کوروش نیز ش��خصا به قتل
رس��ید .او جمعا بیست و نه سال سلطنت کرده
بود .تومیریس امر کرد مشکی از خون انسانی پر
کنند و س��پس جنازه کوروش را در بین کشته
شدگان سپاه پارس بیابند .وقتی جسد کوروش
پیدا ش��د ،ملکه س��ر او را در مش��ک خون فرو
کرد ودر حالیکه با جس��د چنین بدرفتاری می
کرد ،خطاب به آنان چنین گفت« :ای پادش��اه،
با اینکه من زندهام و س�لاح بدست بر تو پیروز
ش��دهام ،چون با خدعه و نیرن��گ بر فرزند من
دس��ت یافتی و در حقیقت مرا نابود کردی ،من
نیز همانطور که تهدید کرده بودم ،تو را از خون
سیراب میکنم».
ای��ن بود آنچ��ه که مدعان همه بال اس��تثنا ،آن
را همچون روایت��ی تاریخی و معتبر برای مرگ
کوروش در نظر گرفتهاند و این در حالیست که
خود هرودوت بالفاصله پس از پایان این روایت،
مینویسد:
«درب��اره چگونگی م��رگ کوروش افس��انههای
زیادی نق��ل کردهاند ولی من آن را که بیش از
دیگران معتبر دانستهام ،نقل کردم».
هرودوت ب��ا گزینش اغراقآمیز ترین داس��تان
ها در می��ان چندین روایت تاریخ��ی ،بار دیگر
به م��ا اثبات میکند که به ش��دت دوس��تدار و
وابستهی داستانهایی افسانهآمیز و خیالی است.
زیرا گزنفون -نویس��نده کتاب تربیت کوروش-
مدعیس��ت که کوروش بر بس��تر خود در پارس
ب��درود زندگی گفت��ه اس��ت(فصل ماقبل آخر
کت��اب «تربیت کوروش»)؛ کتزیاس مینویس��د:
کوروش در جنگ با دربیکها بر اثر جراحت جان
سپرد(فوتیوس،کتزیاس،آخر بند  )36و باالخره
دیودور سیسیلی کوروش را توسط ملکه سکایی
به صلیب میکش��د!(دیودور،کتاب دوم،بند .)44
پس بر خ�لاف آنچه که معم��وال موخان اذعان
دارند ،این روایتها تنها در جزئیات با هم اختالف
ندارند ،بلکه این تفاوتها فراتر از جزئیات هستند!
اما در حالیکه هرودوت مدعی اس��ت که از میان
چندی��ن روایت تاریخی ،یکی را تنها به س��لیقه
خویش انتخاب نموده و این تنها بنمایهی س��ایر
نویسندگان دوران التین گشته است ،پس از چه
روی ای��ن همه بر روی آن تأکی��د میکنند و از
داس��تان کودکانهی هرودوت درباره کوروش ،به
عنوان «معتبر ترین روایتها» یاد میکنند؟!

ام��ا اگر با روایت ه��رودوت را ه��م بپذیریم باز
هم نمیت��وان پذیرفت که جس��د ک��وروش در
س��رزمین سکاها باقی مانده باشد ،زیرا از روایت
های نویس��ندگان دوران کهن پیداست که پیکر
ک��وروش در آرامگاه��ی که به فرم��ان خودش
ساخت ،جای گرفته است! به ویژه آنکه پلوتارک
در کت��اب حیات م��ردان نامی(فصل اردش��یر)
یادآور میش��ود که ش��اه جدید پارس ،بایس��تی
طی مراسمی تشریفاتی در پاسارگاد تاجگذاری
نماید .و از آنجا که پاسارگاد جز به سبب داشتن
ارام��گاه کوروش ،امتیاز دیگری بر پارس و دیگر
شهرهای هخامنش��یان ندارد ،پس باید پذیرفت
که ش��اهان جدید پارسی ،برای تجدید پیمان با
آرمانهای بنیادگذار ش��اه هخامنشی که پیکرش
در آرامگاهی باش��کوه جای گرفته ،به آنجا می
رفتند.

پیک��ر او تا هجوم فاجعهآمی��ز مقدونیان ،در آن
از آرامش��ی برخوردار بوده است که خود او می
خواسته ابدی باشد .بنابراین ،همانطور که متن
های قدیمی که هماکنون از آنها یا خواهیم کرد
به روش��نی ثابت میکنند ،تردیدی وجود ندارد
که کوروش در همان محلی که در حدود س��ی
س��ال پیش از آن با پیروزی بر آس��تیاگ ،بخت
و اقب��ال امپراتوریش آغاز ش��ده بود ،از احترام
های تدفین برخوردار شده است .آیا او در همان
جا درگذش��ته بوده اس��ت؟ گزنف��ون...در فصل
ماقبل آخر کتاب «تربیت کوروش» مینویس��د:
«کوروش چون با آنان(پس��رانش) سخن گفت،
دستش را به تمام کس��انی که در اطرافش گرد
آم��ده بودند عرضه کرد ،روی خود را پوش��اند و
جان س��پرد» ،بر این نکته تأکید میورزد...تمام
منبعه��ای قدیم��ی نیز به اتفاق اع�لام میدارند
که او در پاس��ارگاد ،در گوری که به او نس��بت
داده میش��ود ،به خاک س��پرده شده است .مثال
اس��ترابون(کتاب دوم،پای��ان  )2درب��اره صحت
داس��تان تاریخنویسانی که میگویند کوروش در
جنگی با ماس��اگتها به قتل رس��یده است ،ابراز
تردید میکند و مینویس��د« :تمام تاریخنویسان
به جنگ کوروش با ماساگتها اشاره میکنند ولی
هیچکدام ش��رح درس��تی از این ماجرا به دست
نمیدهند».

پ��س تردی��دی نیس��ت ک��ه آنچ��ه ب��ه عنوان
خواس��تگاری،جنگ و مرگ کوروش در جریان
ارتباط با ملکه افسانهای سکاها -تومیریس -یاد
میکنند ،داس��تانهایی زاییده تخیل ذهن افسانه
پرست نویسندگان و مورخان دوران کهن است
که برای جذاب تر ش��دن نوش��ته های خویش،
دس��ت به خلق آنه��ا میزدند .نویس��نده ای که
مدعی مرگ کوروش توس��ط تومیریس و سپس
غوطه ور ش��دن س��ر او در مش��ک پ��ر از خون
است ،همان است که بزرگترین و برجستهترین ب��اری ،اس��ترابون درباره آرامگاه ک��وروش ،این
نویسندگان یونانی مانند ارسطو او را یک افسانه اطالع��ت صریح و درس��ت را ک��ه ثابت میکنند
پرداز میداند؛ پلوتارک نویسنده و دانشمند ،او را ک��ه او کامال کس��ب آگاه��ی ک��رده ،در اختیار
انسانی خبیث و بدنهاد مینامد و باالخره پزشک ما میگذارد« :اس��کندر با ای��ن کنجکاوی که از
کنیدوس��ی یعنی کتزیاس ،که خودش دس��تی کاخ قدیمی پاس��ارگاد دیدن کند به این ش��هر
در افسانهسرایی و داس��تانپردازی دارد ،او را به رفت .در هم��ان هنگاه ،در یکی از بوس��تانها یا
عنوان یک دروغگو و قصهپرداز مینامد و بس!
باغه��ا ،آرام��گاه ک��وروش را ،که س��اختمانی...
دی��د» .اس��ترابون میافزاید« :آریس��توبول نقل
این مقاله را با نوشتاری از امیرمهدی بدیع درباره میکند ک��ه چگونه به دس��تور اس��کندر از این
م��رگ کوروش به پایان میرس��انیم« .یونانیان و مدخل تنگ گذش��ت و ب��ه درون مکان مقدس
بربرها،نسک سوم،مرگ کوروش»:
رفت تا پیش��کش ش��اهانه را بر گرو بگذارد(کذا
فیاالص��ل!)؛ آنجا تختی از طال ،میزی پوش��یده
«کوروش ،چگونه و چرا مرده اس��ت؟ منبعهای از جامه��ا ،تابوتی نیز از ط�لا و باالخره مقداری
ایرانی و هخامنش��ی چیزی در ای��ن باره نمی پارچههای زیبا و جواهر گرانبهای برلیان نش��ان
گویند .ولی به رغم بیحرمتی هایی که مقدونیان دید .حلتی که آرامگاه کوروش در نخستین سفر
اسکندر به کوروش روا داشتند و به قصد غارت ،آریستوبول داشت ،چنین بود؛ ولی بعد ،هنگامی
بیش��رمانه دس��ت تج��اوز به گورش گش��ودند ،که آن را از نو دید ،آرامگاه غارت ش��ده بود و از
آرام��گاه بنیادگذار امپراتوری پ��ارس هنوز هم ،زیورهای گوناگون آن اثری دیده نمیش��د ،مگر
تقریبا سالم ،در بنای سنگی مرتفع خود در دل تخت و نی��ز تابوت که پس از ج��ا به جا کردن
پارس واقعی و کهن ،در دش��ت پاسارگاد ،پایگاه پیکر ،نش��ان مس��لم این که چنین بی حرمتی
رفیع قدرت پارس هخامنشی ،برجاست.
از جانب دزدان پس��ت صورت گرفته اس��ت ،به
شکستن آنها بس��نده کرده بودند...چنین است
نوشتههای آن دسته از نویس��ندگان یونانی که توصیف آریس��توبول که به همین مناسبت ما را
بیش��تر درخور اعتمادند ،نش��ان میدهد که این با کتیبهای که آرامگاه داش��ته است ،آشنا می
بنای امروزه تهی و در گذش��ته طعم بی حرمتی کند :ای رهگذر ،من کوروشم؛ امپراتوری جهان
چش��یده ،فقط بنای یادبود مح��ض نبوده ،بلکه را به پارس دادم؛ بر آس��یا حکم راندم .بایت این
کام�لا ارام��گاه ک��وروش و جایگاهی ب��وده که آرامگاه بر من حسد مبر.

اونهسیکریت ادعا میکند که برج دو طبقه داشته
اس��ت و پیکر کوروش در طبقه باال نهاده ش��ده
بوده .هم او میافزاید که بر گور کتیبهای خوانده
میش��ده...و مضم��ون آن چنی��ن اس��ت« :من،
کوروش ،شاه شاهان ،اینجا آرمیدهام»».

پایان
*بنمایه ها:
تواری��خ :ه��رودوت،ج ،1دکت��ر ه��ادیهدایتی؛انتش��ارات دانش��گاه ته��ران1384،
خورشیدی
کتابخان��ه تاریخ��ی :دیودور سیس��یلی،حمیدبیکس شورکایی و اسماعیل سنگاری؛انتشارات
جامی،تهران 1384،خورشیدی
س��یرت ک��وروش کبی��ر :گزنوفون،وحی��دمازندرانی؛انتش��ارات دنیای کتاب،تهران1383،
خورشیدی
یونانیان و بربرها :امیرمهدی بدیع،ج ،3قاس��مصنع��وی؛ انتش��ارات توس،ته��ران1383،
خورشیدی

فریدون،پسرفخری خانم
گفتندفریدون ،پسر فخری خانم،از بس کتاب خوانده دیوانه شده
است .فریدون دانشجوی سال اول دانشگاه پزشکی تهران بود.اما
بعضی ها می گفتند از بس توی زندان شکنجه شده دیوانه شده.
بعضی هم می گفتند خودش را به دیوانگی زده تا کارش نداشته
باشند.عده ای هم پوزخندزنان می گفتند فریدون اصال دیوانه بود
بس که حشیش می کشید.مردم را که می شناسید  ،هر کس خیال
میکند خودش اصل قضیه را میداند.فقط عده ی انگشت شماری
بودند که منتظر آمدن و دیدن فریدون بودند.من سخت بی تاب بودم
برای دیدن فریدون.خیلی دوستش داشتم.بهترین دوستم بود.نگاه
نکنید ن ُه سال ام است،فریدون به من خیلی چیزها یاد داده.همیشه
هم میگفت تو از بقیه بهتر می فهمی.وقتی رفت تهران،خیلی گریه
کردم .خورشید هم گریه کرد.به من گفت به کسی نگویم.فریدون
خاطرخواه خورشید بودو فقط من میدانستم.گفتم که،فریدون
بهترین رفیقم بود.ازتهران به نام من اما برای خورشید نامه میداد و
من قاصد شان بودم.حاال قرار است فریدون را بیاورند.و من دلشوره
دارم ،نکنداینها راست بگویند و فریدون راستی راستی دیوانه شده
باشد؟
آوردندش.فریدون آمد اما چه فریدونی؟الغر،مثل پروانه ای که الی
کتاب خشکش کرده باشند.زار و نزار با چشمانی که دو دو میزد.
آرام بود.جمشید خان یک طرفش را گرفته بود و پرویز خان هم
طرف دیگرش را.دو برادر فریدون انگار در این چند روز صدسال
پیر شده بودند.من جمعیت را دید میزدم.بعضی متعجب و گریان و
بعضی پوزخندزنان بودند.صدای جیغ فخری خانم همه را غافلگیر
کرد.فخری خانم صورتش را چنگ میزد و خدا خدا میکرد.به سوی
پسرانش دوید و فریدون را در آغوش گرفت.من به فریدون نگاه
کردم که به مادرش خیره شده بود.یک لحظه در چشمان فریدون
برقی آمد و رفت.مردم کوچه دادندتا آنها رد شوند.د ِر خانه شان
چهارطاق باز بود.من از اللوی جمعیت خودم را به فریدون رساندم
و دستش را گرفتم و گفتم سالم آقا فریدون.اما او هیچ نگفت.مرا
از کنارش پس زدند.بیگم خانم با صدای نکره اش دادزد  :بروید
کنار.کم کم همه را بیرون کردند جز چندنفر.یکی دستم را گرفت
برگشتم دیدم خورشید است.چشمانش قرمز بود.
عرفان

یک روز خوب یک روز بد
آفتابی شد هوای سرد
قدم میزد تنهای مرد
توی خیابون نبود بارون
تنها میرفت به یاد او
لبخند میزد چه پر معنا
پوزخند میزد به سرنوشت
نمیدونست گولش زده
نمیدونست میره بهشت
نگاش میکرد رهگذری
چه فکر میکرد درباره اش؟
جز این که به سرش زده
آقا خورشید غروب میکرد
اون آقاهه نگاش میکرد
حتی خورشید با اون نموند
چشم براه ستاره موند
ستاره ها یواش یواش
دیده شدند در آسمان
این دوست ما نگاه میکرد
تو اون همه ستاره ها
یکی رو هی نگاه میکرد
شب هم گذشت و نرسید
تنهای مرد به خونه شون
گویی فقط قدم میزد
نگاه میکرد به شب و روز
که میگذرند از پی هم
87/11/8
یزدان صفایی

به سرپرستی ابوالفضل عالی با ایجاد برش هایی
مردان نمکی
پیرامون اسکلت؛آن را به طور کامل و به همراه
نویسنده  :یزدان صغایی
سنگی نمکی به وزن  2تن از جای خود جدا
کرده و به زنجان آوردند.این کار شوند سالم
به نام یزدان پاک
ماندن مومیایی شده و به این ترتیب مرد شماره
 4؛مهمترین اسکلت بدست آمده در ایران
اجساد مومیایی شده ای که در معدن نمک شناخته گریدید.
چهره آباد زنجان کشف شده اند به شوند
درونشد نمک در گوشت و استخوان؛به مرد شماره  5نیز با تیغ بولدوزر ها باال آمد
مردان نمکی نامور شده اند
خوشبختانه وجود نمک در معدن شوند سالم
ماندن این مردان در زیر آوار شده است بطوری
که هنوز معده؛ روده؛ناخن ها؛موی سر و ریش
های برخی از این اسکلت ها سالم مانده و بستر
خوبی برای آزمایش در این زمینه فراهم است.
این مومیایی ها در دو ریزش تونل که برای
برداشت نمک در زمان هخامنشیان و ساسانیان
ایجاد شده بود زیر آوارها پنهان گشتند.
با توجه به آزمایش های انجام گرفته در دانشگاه
های یورک و آکسفورد؛ این مردان در جهان
بسیار شناخته شده هستند.
چگونگی کشف:
نخستین مرد نمکی؛ در معدن نمک چهره آباد
و در سالهای نخست دهه هفتاد خورشیدی ؛
در زمان برداشت بولدوزر ها از معدن؛کشف
شد .این مومیایی اکنون
درون درون موزه ملی
نگهداری میشود و شامل
اسکلت س��ر؛ یک پا و
بخشی از پوشاک و ابزار
کار است.
همچنین م��و؛ری��ش و
بخشی از ب��اف��ت نرم
بدن او هم اکنون درون
محفظه ای شیشه ای و
ایزوله نگهداری میشود..
دوم��ی��ن مومیایی در
فعالیت بولدوزر ها در
سال  83یافت شد و در
ادامه سومین مومیایی
نیز همراه تیغ بولدوزر ها
از زیر خاک بیرون آمد.
ک��اوش ها آغ��از شد و
م��رد نمکی ش��م��اره 4
در ح��ال��ی ک��ه هنگام
ف��رار زی��ر سنگ بزرگ
نمک افتاده بود؛کشف
شد.گروه باستان شناسی

مرد نمکی در موزه ملی

مرد نمکی شماره 5

مرد نمکی شماره 4

ششمین مومیایی نیز طی باراندگی سر از
سنگهای معدن در آوردکه به دستور پژوهشکده
باستان شناسی و رییس وقت سازمان میراث
فرهنگی زنجان دوباره در زیر نمک ها پنهان
گشت.
پیامد آزمایش ها روی مردان نمکی:
آزمایش روی مردان نمکی به سرعت آغاز شد
و طی یک دوره پژوهش علمی روشن شد که:
)1مرد نمکی شماره  1و  2به دوره ساسانی و
مرد نمکی شماره  3و  4و  5مربوط به زمان
هخامنشیان میباشد.
)2مرد شماره  4نوجوانی  16ساله است که در
دوره هخامنشیان در این معدن کار میکرده
است.
مردان نمکی شماره  2و  3و  4و  5در اردیبهشت
 87از موزه رختشویخانه به موزه باستان شناسی
استان زنجان (خانه ذوالفقاری) فرستاده شدند.

ششمین مرد نمکی مدفون در معدن

در اریبهشت  87سازمان میراث فرهنگی بهره در سال  87اعالم شد که وضعیتمردان نمکی با کلید قفل میشود و هوا از سوراخ قفل درون
نگران کننده است و ابهاماتی درباره چگونگی آن وارد میشود.
برداری از این معدن را ممنوع اعالم کرد.
در آبان ماه همان سال ؛وزیر صتایع و معادن محفظه های نهگهداری از آنها وجود دارد و با
در نامه ای به شماره  60/61949به ریییش وجود آمیخته شدن نمک با گوشت و استخوان
سازمان فرهنگی نوشت:
آنها ؛ باکتری ها
این
«احتراما بازگشت به نامه شماره  872/1-187گریبانگیر
مورخ  87/2/23به استحضار ميرساند پروانه اجساد شده اند.
بهرهبرداري معدن نمك چهرآباد لغو گرديده
و در حال حاضر هيچگونه عمليات معدني در نگرانی ها درباره
محدوده آن صورت نمي گيرد».
 4جسد باشنده
در ادامه اين نامه نيز آمده است« :لذا در
راستاي اجرا مفاد مواد  21و  23و  26قانون
معادن و مواد  27و  43آيين نامه اجرايي
مربوطه خواهشمند است دستور فرماييد نقاط
و محدوده مورد نظر سازمان را بررسي و شكل
محدوده مختصات جغرافيايي و مساحت آن را
بر روي نقشه  50000:1ترسيم و ارسال نمايند.
ضمنا در خصوص نحوه پرداخت حق و حقوق
بهرهبردار سابق ،نظرات و پيشنهادات آن سازمان
محترم را اعالم نمايند».
"فرهنگ فرخي" ،رئيس سازمان ميراث فرهنگي
زنجان در اين باره به  CHNگفت« :پرونده
معدن نمک چهره آباد زنجان يکي از پروندههاي
قطور حقوقي سازمان ميراث فرهنگي است .اما
با ارسال اين نامه وزير صنايع و معادن ،پيگيري
اين پرونده رو به پايان است».

در موزه زنجان:

مرد شماره  2روی
میزی استکه پارچه
سفیدی زیر آن
انداخته شده استو
روی اسکلت را با
محفظه ای پالسکی
پوشانده اند که به
شوند وجود درز
در این محفظه؛
هوا و حشرات درون
فضای خالی آن
میشوند و باکتری
ها پیرامون آن را
فراگرفته اند.

مرد شماره  3و
 5نیز این گونه
اند؛مرد شماره 3
بایسته به یادآوری است که این معدن در  14درون محفظه ای
سال گذشته پیاپی مورد بهره برداری بوده است .شیشه ای است که

اما مهمترین مومیایی که همان مرد شماره 4
است نیز در محفظه ای پالسکی که توسط
پژوهشکده مرمت و حفاظت ؛به صورت موقت
ساخته شده است؛ قرار دارد اما این محفظه در
نگهداری حتی به صورت موقت نیز ناتوان است
بطوریکه شیشه های پالسکی مرد شماره  4از
اطراف تاب برداشته و درز پیدا کرده است.
از سوی منیژه هادیان که خویشکاری تهیه
محفظه های نگهدارنده را بر دوش دارد اعالم
شده است که:
محفظه مرد شماره  4موقتی است و پس از
ساخت محفظه همیشگی(دایمی) این مومیایی
منتقل خواهد شد.همچنین دماسنج های
الکترونیکی روی این محفظه گذارده شده تا
کوچکترین دگرگونی ها را نشان دهد.
یکی از مردان نمکی

یکی از مردان نمکی

«ابوالفضل عالي» ،سرپرست هيات کاوش مردان
نمکي دراينباره به  CHNگفت« :به تازگي با
ابولفضل عالی در این باره میگوید:
يک شرکت خصوصي قراردادي جهت ساخت 4
از زمان کشف تاکنون به لحاظ ظاهری دگرگونی ويترين مجهز به سيستمهاي دفع رطوبت بسته
چندانی پیش نیامده است اما ویرانی اصلی را که شده است .هماکنون اين ويترينها در حال
توسط باکتری هایی انجام میشود نمیتوان به ساخته شدن هستند».
چشم دید.
وي در ادامه گفت« :ويترينهاي جديد که در
فرسایش های شیمیایی از جمله مهمترین ساخت آنها از شيشه و فلز استفاه ميشود،
خطرها برای این مومیایی ها به شمار می آیند .بسيار محکم بوده و حتي دستگاههايي در زير
ويترين گذاشته ميشود که کار ايجاد فضاي
بیشتر نگرانی ها بابت بازخورد این شیوه خالء در داخل محفظه و همچنين دفع هر نوع
نگهداری در دراز مدت است چرا که مردان رطوبتي را بر عهده دارند».
نمکی از جمله مومیایی های خشک به شمار
می آیند.با این شیوه نگهداری وضعیت این
پایان
اجساد در  50سال آینده بسیار نگران کننده
خواهد بود.
با سپاس از خبرگزاری میراث فرهنگی برای
پیگیری و پوشش دادن این موضوع.
در اسفند  87از سوی خبرگزاری میراث
آریا؛اعالم شد که در اردیبهشت سال 1388
قرار است یک گروه خارجی از دو کشور آلمان
انگلستان برای کار بر روی دی ان ای؛سی تی
اسکن؛جراحی و بررسی واپسین خوراک این
مردان به ایران رهسپار شوند.
واپیسن خبر در مورد مردان نمکی که تا
اندازه ای خوشنود کننده بود:
سازمان ميراث فرهنگي زنجان از يک شرکت
خصوصي خواسته است تا ويترينهاي مجهزي
به سيستمهاي دفع رطوبت براي مردان
نمکي بسازد .پيش از اين ويترينهايي توسط
پژوهشکده حفاظت و مرمت ساخته شده بود
که کارايي الزم براي حفاظت از اين مومياييها
را نداشت.

خدا کوچکتر میبند»
ب)دیدگاه دیگر بر بی دینی
و کفر خیام تاکید کرده است.
از نامورترین پیروان این دیدگاه
میتوان به صادق هدایت اشاراه
داشت.
اما به نظر میرسدخیام نیز می
تواند در ابعادی؛ باورهای همگانی
هارمان(جامعه) را پذیرا باشد
و همچنان در بعد دیگر به ویژه
هنگامی که اندیشه های شاعرانه
را به تصویر می کشد؛ آن باور ها
را مورد شک قرار دهد .پس از
سرودن چنین اشعاری آن هم در
دنیای مستانه چندان از او دور از
اندیشه نیست.
در این راستا میتوان گفته های
زیر را نقل کرد:
 )1زمخشری در رساله ی الزاجر
به روشنی بیان میکند که خیام
با اندیشه های ابوالعالء معری خو
داشته است و البته درون مایه
رباعییات خیام با سروده های او
همانندی دارد.
سروده های ابولعالء معری نیز کفر
آمیز است؛ برای نمونه :
اثنان اهل عرض؛ذو عقل بال
دین و آخر دین ال عقل له!

رویارویی ایمان و کفر در رباعیات
که یعنی :مردم زمین دو دسته اند:دارایان عقل
خیام

نویسنده  :یزدان صفایی
که دین ندارند و دین داران که عقل ندارند
که این سروده خود نشان دهنده اندیشه های
در تاریخ ایران پس از اسالم؛شمار زیادی
اوست.
از اندیشمندان که دیدگاه ها و قراردادهای
اجتماعی را زیر پا میگذاشته اند؛ به فساد
)2ابولحسن بیهقی که در تتمه صوان الحکمه
اندیشه متهم شده اند.خیام نیز از این اتهام ها
شرح حال خیامی را به عنوان فیلسوف نوشته و
در امان نمانده است.
از شاعری او چیزی بیان نکرده اما از شاعری دو
درباره ی ایمان و کفر خیام؛ دو دیدگاه وجود
تن از ستاره شناسان و فیلسوفان همکار او به
دارد:
نامهای معموری و ابوالعباس لوکری گواهی
آ)دیدگاه نخست سرودن همچین رباعیات
داده است.
کفر آمیزی را از سوی شخصیتی پژوهشی که
دانشمند و فیلسوف به شمار می آمده است
)3بیشتر فیلسوفان ایرانی گاه گاهی به پارسی
را دور از ذهن میدانند .از پیروان این دیدگاه
و عربی شعر می سروده اند .نمونه های آن
میتوان به زنده یاد استاد سیدعلینقی امین
عبارتند از:ابن سینا,فخر رازی؛مالصدرا؛فیض
اشاره کرد که در این باره در کتاب خداشناسی
کاشانی؛خواجه نصیرالدین طوسی و...
و اعتقادات اسالمی نوشته است:
پس سرایش شعر از خیام نیز چندان شگفت
«مقصود تذکره ی جمیع فالسفه و حکما و
نیست.
متکلمین و دانشمندان علوم طبیعی یا ریاضی
نیست و اال باید باز از بزرگانی مانند ابوسیف
)4این ادعا که درون مایه رباعیات خیام با نوشته
کندی ؛حکیم عمر خیام نیشابوری و ..یاد
های علمی او همخوانی ندارد ؛درست نیست
کنیم.هرچه شخص مقام علمی بیشتری داشته
چرا که:
باشد؛خود را در برابر شکوه آفرینش و قدرت
آ-این رباعیات در دوره هایی معین از زندگی او

ربا رب اهی پارسی
گاری از گروه زبان و ادب
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این اغتنام فرصت در عرفان ایرانی/اسالمی هم
سروده شده است.
ب--درون مایه برخی از آنها که نادرستی های باز تاب دارد:
استداللهای متکلمان را نشان میدهد؛تناقضی با
صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق
ویژگی های شخصیتی-علمی خیام ندارد
پ-جهان شعر و سروده ؛بدون شک با دنیای نیست فردا گفتن از شرط طریق
ریاضیات و فلسفه و..تفاوت دارد.
پس همانگونه که مشخص است شخصیت پس از خیام؛حافظ نیز این مفهوم را در سروده
فلسفی او نمیتواند شخصیت شاعرانه او را مورد هایش تکرار کرده است.پس با حفظ پیشینه
فرهنگی و گواهی های تاریخی؛همان خیام
پرسش قرار دهد .چنانکه خود میگوید:
نامی؛می تواند سراینده رباعیاتی باشد که
غنیمت شمردن فرصت را اندرز داده است و
دشمن به غلط گفت که من فلسفی ام
سروده های کفرآمیز نیز دارد.
ایزد داند که آن چه او گفت نی ام
نیز آنچه بیهقی از دیدار خود با خیام نقل میکند
لیکن چو در این غم آشیان آمده ام
و این که خیام از بیهقی شعری از حماسه ی
آخر کم از آنم که بدانم که کی ام؟
ابوتمام را پرسیده است؛ با توجه به این که
با این وجود ؛همچنان باید پژوهش کرد تا حماسه شامل بخشهایی در هجو و هزل و
دانست که کدام رباعی اصیل است و کدام خمریات است؛این اجازه را به ما میدهد که
نیست؟ و همچنین باید زمان سرودن این حتی برخی از سروده های مستانه وار منسوب به
خیام را نیز اصیل بدانیم؛ چراکه نظامی عروضی
رباعیات را شناخت .
در چهار مقاله از شرکت خیام در بزم عشرت
)5اما مستنداتی نیز وجود دارد که به ما نشان
میدهد که شک فلسفی در خلوت ذهنی با
به نام خداوند کوچکترین ذره ها
پذیرش دانسته های سنتی تضادی ندارد چرا
خداوند روزی ده پیل و مور
که در میان صدها تن از بزرگان فلسفه و دانش
به نام خداوند پروانه ها
و دین از جمله زکریای رازی؛ ناصر خسرو؛حافظ
به نام خداوند رنگین کمان
شیرازی؛میرزا اسماعیل افتخار الحکماء طالقانی
به نام خداوند ایرانزمین
و سید احمد خراسانی؛ذبیح بهروز و مهدی
به نام شرابی که حافظ کشید
اخوان ثالث این گونه موارد را میبینم.
ببه نام خداوندشعر و سخن
پس دانسته شد که چنین تضادی خیلی هم
به شاملوهدایت،به نیمای تو
کمیاب و نادر نیست و حتی این شک چنان رایج
خدایا به نام محبت به اسم وفا
است که فن شک شناسی شعبه ای از معارف
ببخشا مرا ای اهورای پاک
بشری است .از جهت نظری؛ابن سینا؛غزالی و
خدایا من از ذره هم کمترم
رنه دکارت با تفاوت هایی؛ شناخت شناسی خود
خدایا نهان را تو کن آشکار
را از شک آغاز کرده اند.پس همچنان که غزالی
خدایا تو روشن کن اسرار را
درالمنقذ من الضالل؛ به روشنی پیشینه شک
تو چشمان افراسیاب کور دار
فلسفی خود را بیان میکند خیام نیز میتواند
تو اسکندر آن دیو صد نیش را
بگوید:
تو چنگیز خونریز چرکین گهر
وزین کوزه گر دهر چنین جام لطیف
به البرز بر و سخت در بند کن
می سازد و باز زمین می زندش!
بتابان تو آن فره ایزدی
خیام جهان را هیچ و چوچ می داند و
به نام خداوند دلدادگی
شوندی(دلیل) برای آمدن ورفتن انسان ها پیدا
چنان کن اهورا به نام امید
نمیکند و میگوید:
خدایا چنان کن تو فرجام کار
چون من رفتم؛جهان چه محدث چه قدیم!

بنابراین؛خیام؛در برابر اندیشه های سلبی اش
که شبهه های فراوانی بر باورهای دینی وارد
کرده؛اندیشه های مسلمی هم دارد که در
رباعیات او موج میزند.این اندیشه اغتنام فرصت
و خوش بودن که در فرهنگ ایران ریشه ی
دیرینه ای دارد و به ویژه در خراسان بزرگ؛در
میان گروهی از نخبگان فرهنگی که پیرو مکتب
اپیکور بوده اند؛پیشینه داشته است.

و مجلس شادی و شادی خواری خبر میدهد.
این اسناد و آنچه تا اینجا گفته شد البته به
این معنی نیست که خیام؛همه عمر خود را به
بیهودگی و یا شراب خوارگی گذرانده است؛چرا
که نیک میدانیم بسیاری از سرایندگان ایرانی
از جمله مالهادی سبزواری و حاج میرزا حبیب
خراسانی در وصف شراب خوارگی شعر ها
ساخته اند؛بی آنکه در همه زندگی خود لب به
شراب تر کرده باشند.از آن مهم تر ما میدانیم
که عارفان ایرانی از واژه های می و ساغر و . .
.به شکل نمادین بهره جسته اند .پس میتوان
اشاره به باده گساری را دشمنی با ریاکاری و
دروغ گویی دانست .بنابر این؛اگر بزرگی خیام
در مبارزه با قطعیت است؛ شاید بهتر باشد که
ما قطعی در این باره سخن نگوییم.
پایان
بن مایه:
کتاب رباعیات امین؛با گفتاری درباره ی رباعیات
و خیام/چاپ اول /1387:پدید آورنده :پروفسور
سید حسن امین
خداوند تک سلولی و اژدها
خداوند نزدیک خداوند دور
خداوند آالله ها،غنچه ها
خداوند گندم خداوند نان
به گفتاروکرداروپندار،بهین
به خونی که از نای حالج ،چکید
حکیم سخن پرور روزگار کهن
به عارف،بنان و به شیدای تو
به نام خداوندیت ای خدا
خداوندآب،آتش و باد و خاک
ز یک قطره صدبار کوچکترم
تو بزدای از روزگاران غبار
تو کوته بکن دست اغیار را
تو چنگال ضحاک را دور دار
تو وقاص رقاص بدکیش را
همهترکتازانشمشیرزنبیهنر
همه اهریمنان سنگ الوند کن
که رسواکند هر کژی هر بدی
خدایا به نام خود زندگی
تو خشنودباشی و ما رو سپید
که بهتر ز بهتر شود روزگار...
عرفان

مهندسی و صنعت
در عصر هخامنشی

با گذشت سالها،کانال باستانی،به
وسیله گل و الی پر شد و عواملی
چون ع��دم توانایی تامین هزینه
بازس��ازی یا پی��ش گویی واقعه
ای س��وء از ط��رف کاهنان ،و یا
ترس از طغیان آب دریای سرخ
در سرزمین مشر،مصری ها را از
بازس��ازی این کانال باز داش��ت.
اما چ��ون هخامنش��یان مصر را
در تصرف آوردند،نظر به نقش��ی
که این کان��ال در رونق تجارت
و نیز امکان تردد ناوگان دریایی
ایران��ی از خلیج فارس به دریای
مدیترانه و بالعک��س دارا بود،به
س��اخت این کانال اقدام ش��د و
با اتم��ام عملیات آن،ب��ار دیگر
کش��تیرانی بین دو دریای سرخ
و مدیترانه از سر گرفته شد.این
کانال که در پادش��اهی داریوش
بزرگ ساخته شد دارای  60متر
عرض و  120متر عمق و طولی
به مسافت  4روز راه بود.

نویسنده  :سید رحیم
موسوی

از زمان��ی که تاریخ ب��ه یاد می
آورد،ای��ران هم��راه ب��ا مص��ر و
بین النهری��ن دارای کهن ترین
تمدنها ی بش��ر بوده است.قرنها
گذشت تا تمدنهایی چون لیدی
و فینیقی��ه در مج��اورت ای��ن
مناطق شکل گرفت،اما هنوز می
بایس��ت هزاره ها سپری شود تا
با ش��کل گیری یک امپراطوری
بزرگ،تحولی اساس��ی در شرق
میان��ه ،روی داده و در واقع این
تمدنه��ا یکی ش��وند و البته این
نی��ز کاری ب��ود ک��ه از ایرانیها
ساخته بود.
ب��ا تش��کیل امپراط��وری
هخامنش��ی،همه تمدنهای کهن
خ��اور میانه زیر پرچ��م ایرانیان
درآمد و اگر چه به واس��طه آزاد
اندیش��ی این ق��وم غالب،هویت
فرهنگی مس��تقل ه��ر تمدن حف��ظ گردید،اما
در مقی��اس کل��ی از اثر متقابل ای��ن تمدنها بر
یکدیگر،تمدن��ی ترکیبی به وج��ود آمد که آثار
آن هن��وز هم در ویرانه های تخت جمش��ید به
روش��نی قابل روی��ت اس��ت.تمدن جدید از هر
تم��دن مغلوبی،چیزهایی ب��ه عاریت گرفت ،در
نتیجه علوم و صنایع رو به رشد رفته و پیشرفت
بیشتر در این زمینه ها امکان پذیر گردید.
صنعت و مهندس��ی نیز از مهمترین شاخه های
این علوم و صنایع بود  .اما مهندس��ی و صنعت
،خ��ود نیز از دیرباز دارای زی��ر گروه هایی بوده
که نظر به ش��رایط تاریخی آن دوره و نیز جهت
س��هولت بیش��تر کار،میتوان آن را به زیر شاخه
های زیر تقسیم نمود:
-1فلز کاری
فلزات،مدته��ا پی��ش از هخامنش��یان به تدریج
کشف ش��ده بودند،هخامنش��یان نیز از آنجا که
وارث تم��دن های مش��رق بودند و نی��ز نظر به
اینکه سرزمین ایران از نظر معادن و منابع فلزی
بسیار غنی بود،در فلز کاری دستی داشتند.مس
و قلع در ایران به دس��ت می آم��د که آلیاژ آن
دو(مفرغ)حائز اهمیت بود.
آث��ار اولیه صنعت ف��والد در نزدیکی های تخت
جمشید نیز یافت شده است.همچنین کاخهای
شوش و تخت جمش��ید با ورق های طال تزئین

شده و ساخت سکه های طالیی داریوش(داریک)
و س��یکلوی نق��ره ای ای��ران وس��یع بود.غیر از
اینها،سرب نیز به دست می آمد و ساختن اشیاء
تزئینی فلزی در این دوران رواج داشت.

ج-کانال آتوس
در لشگرکش��ی خشایارش��ا ب��ه
یونان،ن��اوگان ایران��ی مجبور به
دور زدن شبه جزیره کوهستانی

آت��وس بود و از آنجا که این ش��به جزیره دارای
س��واحلی خطرناک برای کش��تیرانی است،این
پادشاه تصمیم گرفت با حفر کانالی،از دور زدن
این شبه جزیره و به خطر افتادن کشتی هایش
جلوگی��ری کن��د.در نتیجه دو مهن��دس ایرانی
ب��ه نامه��ای "بوبارس" و آرتاکاز" دس��ت به کار
ش��دند و بر دماغه آتوس کانالی به طول 2200
متر،عمق  2-8متر و عرض��ی به اندازه عبور دو
کش��تی جنگی س��اختند.به طوری ک��ه ناوگان
ایرانی توانس��ت بدون هیچ آسیبی مسیر خود را
دنبال نماید...

-2راهسازی
الف -راه زمینی
معروفتری��ن راه��ی ک��ه دراین زمان س��اخته
ش��د،راه ش��اهی ن��ام داش��ت ک��ه مجه��ز به
کاروانسراها،برجهای خبر رسانی و ایستگاه های
پست متعدد بود و از شهر سارد واقع در آسیای
صغیر به ش��وش و سپس به پاس��ارگاد میرفت.
جالب اس��ت بدانیم واژه ش��اهراه ک��ه امروزه به -3پل سازی
کار برده میشود،برگرفته از نام همین راه شاهی در این دوران،پل سدی(پلی که پایه آن ،دیواری
در نقش س��د و تاج آن ،پل��ی برای عبور و مرور
است.
است)در فارس،خوزستان و بین النهرین ساخته
ش��د.از دیگر کاره��ای بزرگ ای��ن دوره در این
ب-راه دریایی کانال سوئز
ای��ن کانال بیش از  1300س��ال پیش از میالد زمینه،می توان به ایجاد پلی جهت تسریع انتقال
توس��ط فراعنه مصر حفر گردید،اما مس��یر این ارتش در لش��گر کشی خشایارشا به یونان،اشاره
کانال با کانال امروزی سوئز متفاوت بود.در واقع نمود که بر روی رود هلس پونت بسته شد.
کانال باستانی،دریای س��رخ را به یکی از شاخه
ای نیل متصل می نمود،و از آنجا که رود نیل به -4سد سازی
دریای مدیترانه میریزد،در نتیجه ارتباط بین دو در این دوره س��دهای متع��ددی به خصوص در
دریای س��رخ و مدیترانه برقرار میشد ؛در حالی قس��مت های فارس،خوزس��تان و بین النهرین
که کانال امروزی دو دریا را به طور مس��تقیم و س��اخته ش��د که از آن جمله میتوان به ساخت
بدون دخالت رود نیل به هم مرتبط می نماید ...سد کورش بر رود دیاله(در عراق

کنونی)،س��دهای رود کر چون بن��د فیض آباد
در ش��مال تخت جمش��ید،و نیز بند ناصری که
هم اکن��ون دارای پایه ه��ای باقیمانده از زمان
هخامنشیان است،اشاره کرد
-5آبیاری
از می��ان اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه در زمین��ه
آبیاری،م��ی توان به انش��عابات  360نهر از رود
دیاله به دس��تور کورش بزرگ،ایجاد دریاچه از
آب رود آسیس بین استانهای زرنج،گرگان،پارت
و تامانی��ا ب��ه دس��تور داریوش بزرگ،انش��عاب
هیرمند به پنج ش��عبه جهت آبیاری خراسان و
سیستان و نیز آموزش فن حفر قنات به مصریها
توس��ط دریا س��االر ایرانی"اس��کیالکس" اشاره
نمود.
-6معماری و شهر سازی
شهر سازی در دوره هخامنشی با ایجاد کاخهای
عظیم و با شکوه همراه بود.سبک معماری و شهر
سازی هخامنش��یان که در پاسارگاد و شوش و
تخت جمشید به چشم میخورد،خود شاهکاری
بی نظیر اس��ت.به خصوص سبک معماری تخت
جمش��ید که نمونه عالی ترکیب عوامل فرهنگی
سراسر امپراطوری است،بسیار قابل توجه است.
-7صنایع کوچک
این صنایع ش��امل قالی بافی،رنگ ،شیشه،مواد
آرایشی،سفال،کاش��ی س��ازی و...می باش��د که
توس��عه آنها با افزایش امپراطوری و رش��د رفاه
و تجمل در میان طبقات مردم،رابطه مس��تقیم
داشت.
پایان
منابع:
سیاس��ی،اقتصادی،اجتماعی
-1تاری��خ
هخامنشیان -داندامایف
-2ایران در زمان نخستین پادشاهان هخامنشی-
داندامایف
-3تاریخ ایران -حسن پیرنیا و عباس اقبال
-4ایران در زمان هخامنشیان -مرتضی احتشام
-5دریانوردی ایرانیان -اسماعیل رائین،ج1

ای ش��ق��ای��ق��ه��ا ه���م���ه م���ه���م���ان ت��و
دس��ت��ه دس��ت��ه خ��ف��ت��ه در دام����ان تو
ای ف������روغ ت���اب���ن���اک ب��اس��ت��ان
ِ
ِ
روزگ��������ار راس���ت���ان
س����رف����راز

ب���اغ ن��ارن��ج و ت��رن��ج ف���رش ت��و ب��ود
ه��ف��ت اق��ل��ی��م ف��ل��ک ع���رش ت���و ب��ود
دخ���ت���ران ق��ص��ه ات گ��ی��س��و کمند
در م��ی��ان ق��ل��ع��ه ی چ���ادوب���ه بند
ش����ه����س����واران دل����ی����ر ق���ص���ه ه��ا
درن���ب���ردب���ادی���ووغ���ول و اژده����ا
ن��اگ��ه��ان دی����و پ��ل��ی��دی س��ررس��ی��د
چ��ل��چ��راغ آرزو در خ���ون تپید
س��رزم��ی��ن م�����ادری ب���ا ت����اب و تب
در ن���ب���ردی ب���ی ام����ان ب���ا دی���و شب
ب��اغ نارنج و ترنج در خ��ون نشست
ق��ل��ب چ��ل گ��ی� ِ
�س پ��ری��ش��ان��ت شکست
ش��ه��رزاد ق��ص��ه ه��ا در اش���ک و آه
ِ
اس���ی���ر دی����� ِو چ��اه
م����اه پ��ی��ش��ان��ی
دخ���ت���ر ش�����اه پ����ری����ان دود ش��د
ش���ه���س���وار ق��ص��ه ه���ا ن���اب���ود شد
ق��ص��ه ی دل����دادگ����ی ،اس����ب سپید
آرزوه�����ای ب��زرگ،ع��ش��ق و امید
زی���������رآوار م��ص��ی��ب��ت خ�����اک ش��د
ل��ق��م��ه ی اه���ری���م���ن ن����اپ����اک ش��د
ق��ص��ه ی دل���دادگ���ی���ه���ای ت���و ک��و؟
س���رزم���ی���ن م�������ادری ق���ص���ه ب��گ��و
ی��ک��ی ب����ود ی��ک��ی ن��ب��ود آغ����از کن
س� ِ
��از بشکسته ی م���ارا س��از ک��ن...
عرفان

چگونگی ایجاد مدارس
دخترانه ایرانی
نویسنده  :نیلوفر کسری

تا بعد از مش��روطيت مدرسهاي براي دختران
ايجاد نشد ،به عوام چنين تلقين ميشد که درس
خواندن براي دختران الزم و جايز و پس��نديده
نيست و شايد شرط عفت را در زندگي کنج خانه
نشس��تن و نداشتن سواد ميدانستند .ثانياً عامه
مردم نظر خوبي ب��ه تحصيل در مدارس جديد
نداش��تند و هر زمان که ميتوانستند محصلين
و معلمي��ن را مورد آزار
يا سخريه و توهين قرار
مي دادن��د .تازه اين امر
دربارة پس��ران و مردان
ب��ود و دخت��ران وضع
دش��وارتري داش��تند.
بنابراي��ن تحصي��ل
دختران در خانوادههايي
که به با س��واد ش��دن
دختران خ��ود عالقمند
بودند ،به وس��يله معلم
سرخانه انجام مي شد1 .
تاس��يس م��دارس
دخترانه در ايران توسط
هر گروهي که انجام مي
گرف��ت ب��ا مخالفتهاي
زيادي روبرو ميگرديد.

دبستان عصمتیه

نمود .اما در جواب به وي گفته شد که صالح در
اين است که مدرس��ه تعطيل شود .سرانجام ،با
وجود ايستادگي بي بي خانم در برابر مشکالت،
مدرسه دوشيزگان تعطيل شد .بعد از جريان به
توپ بس��تن مجلس ش��وراي ملي ،بي بي خانم
پيش صنيع الدول��ه (وزير معارف) رفت .اين بار
تقاضاي وي پذيرفته شد ،مشروطه بر اينکه فقط
دختران بين  4تا  6س��ال در مدرس��ه تحصيل
نمايند و کلمه دوش��يزه نيز از تابلوي مدرس��ه
حذف شود7 .

آگاهي هاي جامعه و احس��اس ض��رورت ايجاد
مدارس دخترانه 5 ،بانوان آزادانديش و دلس��وز
ايراني دس��ت به کار شدند و در همان زماني که
نمايندگان به بح��ث و جدل پايان ناپذير درباره
چگونگ��ي ايجاد اي��ن مدارس پرداخت��ه بودند،
به تأس��يس اولين م��دارس دخترانة ايران اقدام
نمودند .اي��ن اقدامات در حال��ي صورت گرفت
ک��ه اوضاع اي��ران بس��يار منقلب ب��ود و به هر
گون��ه نوگرايي در جامعه با ديده ش��ک و ترديد
نگريس��ته مي ش��د .بازار تکفير و افترا بس��يار
گرم بود .و کهنه پرس��تان از هيچ اقدامي حتي
خط��ر جاني و هتک آبرو و حيثي��ت اين بانوان مدرسه ناموس
اين مدرس��ه در س��ال 1326هـ .ق توسط خانم
آزادانديش فروگذاري نميکردند.
طوبي آزموده در خيابان
فرمانفرما ،نزديک چهار
راه حس��ن آباد تأسيس
شد .وي که فرزند ميرزا
حس��ن خان س��رتيپ
ب��ود در س��ال 1303
ه��ـ.ق متولد ش��د و در
چهارده س��الگي به عقد
عبدالحس��ين ميرپن��ج
ک��ه م��رد دانش��مندي
بود درآم��د .وي مدتي
به تحصي��ل در زبانهاي
عربي ،فارسي و فرانسه
پرداخت و سپس به فکر
افتاد تا نه��ال دانش را
در دل و ج��ان دختران
ايراني ب��کارد  .او که با
مدرسه دوشيزگان

بعض��ي از علما آن را خالف ش��رع اس�لام مي
دانس��تند و بعض��ي م��ي گفتند واي ب��ه حال
مملکت��ي که در آن مدرس��ة دخترانه تأس��يس نخستين بار در س��ال  1324هـ .ق مدرسه اي
شود2 .
به نام مدرسة دوشيزگان توسط بانو بي بي خانم
وزيراف ،براي دختران گش��ايش يافت .اما اقدام
پ��س از انقالب مش��روطيت گفتگوهايي بين جسورانه وي با مخالفت بسياري روبرو گشت به
نمايندگان ص��ورت گرفت .پاره اي از آنان چون طوري ک��ه پاره اي از مخالفان تصميم به ويران
ناظم االسالم از تأسيس مدارس دخترانه حمايت کردن مدرسه گرفتند .سر چارلز مايرلينگ سفير
نمودند و گفتند « :در تربيت بنات و دوشيزگان کبير وقت انگلس��تان در نام��ه اي که به ادوارد
وطن بکوشيم و به آنها لباس علم و هنر بپوشيم ،گري مي نويسد درباره اين مدرسه ميگويد:
چه تا دخترها عالم نشوند ،پسرها بخوبي تربيت
نخواهن��د ش��د» 3 .در جواب وي ميرزا س��يد
«مس��يو دوهارتوي��ک پي��ش از ظه��ر امروز
محمدص��ادق رئيس مدرس��ة اس�لام گفت  « :داس��تان جالبي برايم گفت و آن اينکه همس��ر
چيزي که مانع احداث مدرس��ه دخترانه اس��ت يکي از غالم��ان ما الهام بخش يک انجمن زنان
نبودن اداره نظميه و نداشتن پليس مرتب است .اس��ت ک��ه مخصوص��اً ماهيت زيانبخ��ش دارد.
فرضاَ که حجه االس�لام منع معاندين را بردارند ،واقعيت مطلب اين اس��ت که زن مزبور (بي بي
با جوانان جاهل و اش��خاص عزب و بي لجام چه خانم) در طبقه خود بر خالف معمول زني است
کنيم؟ بايد نخست اداره پليس و نظميه را مرتب که خوب تحصيل کرده و س��ه ماه است که يک
کنيم ،تا در موقع لزوم از دختران حمايت کنند مدرسة دخترانه تشکيل داده و دختران اشخاص
و ديگر آنکه معلم مردانه نميتوان براي دختران خيلي محترم در آن درس مي خوانند6» .
آورد .پس بايد به فکر معلم زنانه باشيم»4 .
در طي فش��ارهاي بي رويه مخالفان مدرس��ة
با تمام دش��واري ه��ا ،پس از باال رفتن س��طح دوشيزگان ،بي بي خانم به وزارت معارف شکايت

ش��رايط آن روزگار آش��نايي داش��ت با تدبيري
جديد ش��روع به کار نمود .در ابتدا به تأس��يس
کالس��هاي اکابر براي بانوان اقدام نمود و سپس
قرآن و تعاليم مذهبي و علم الحديث را در دروس
گنجاند و سالي يک بار در مدرسه مجالس روضه
خواني ترتيب داد و از اولياي شاگردان دعوت به
عم��ل آورد و آيههايي از ق��رآن کريم در جهت
فراگيري علم و دانش به آنان گوشزد نمود9 .
تهيه آموزگاران زن در آن عصر بس��يار مشکل
بود بنابراين وي ناچار بود از دوستان شوهر خود
درخواس��ت کند ت��ا کتب مورد لزوم ش��اگردان
را تهي��ه کنند و س��پس خ��ود به تعلي��م آنان
ميپرداخت .بعد از مدت��ي از کمکهاي بيدريغ
س��يد جوادخان س��رتيپ ،ميرزا حسن رشديه،
نصيرالدوله و اديبالدوله برخوردار گرديد10 .
مدرس��ه نام��وس بعده��ا به ص��ورت يکي از
مهمترين و مجهزترين مدارس متوس��طة تهران
درآم��د 11 .از فارغالتحصيالن اين مدرس��ه مي
ت��وان از بانو ت��وران آزموده (خواه��رزاده طوبي
خان��م) ،بانو فخر عظيمي ارغ��ون ،بي بي خانم،
گي�لان خانم ،فرخنده خانم و مهرانور س��ميعي
نام برد12 .

تهران دولتي شدند و رس��ماً تحت نظارت اداره
مدرسه پرورش
فرهنگ قرار گرفتند و  46باب مدارس دخترانه
در سال  1321هـ .ق طوبي رشديه در قسمت و پسرانه تأسيس گرديد15 .
مجزاي خانه خود مدرس��ة دختران��ه اي به نام
پایان
پرورش داير نمود .گرچه اقدام وي با اس��تقبال
مردم روبرو گرديد و چند روز بعد از تأسيس 17
تن شاگرد داشت ،اما فراشان دولتي تابلوي او را به نقل از:موسس��ه مطالعات تاریخ معاصر ایران
با فحش و تهديد برداش��تند و مدرسه را منحل
بن مایه ها:
کردند13 .
ت��ا اي��ن زمان مدارس��ي که از س��وي بانوان
ايراني تأسيس مي گرديد جنبه رسمي و دولتي  .1محبوبي اردکاني ،حس��ين .تاريخ موسسات
نداشت و گرچه گاهي اوقات نمايندگان مجلس تمدني جديد ايران .ج  ،1ص . 412
ي��ا اعضاي دولت از آنان به طور تلويحي حمايت
م��ي نمودند ،اما هرگاه به عللي مخالفان قد علم  .2ملکزاده ،مهدي .انقالب مش��روطيت ايران،
کرده بر خالف آنان گام بر مي داش��تند ،و هيچ ج  ، 4ص .218
قان��ون و مرجع رس��مي نبود که ب��ا آنان مقابله
نماي��د .به همي��ن دليل بانوان ايراني دس��ت به  .3ناظماالسالم کرماني ،تاريخ بيداري ايرانيان،
دامان مجلس ش��دند و تقاضايي بدين مضمون ج  ،1ص . 4
به مجلس ارسال داشتند
 .4همان منبع ،صص . 4 -5
«  ...ب��ر خداوندان حل و عقد و مديران رتق و
فتق امور واجب اس��ت که در اين هنگام درخت  .5ض��رورت ايجاد مدارس دخترانه در جامعه از
سعادت ابدي در باغ مراد ملت بنشانند و اساس گفتار خليل خان ثقفي اعلمالدوله يا مظفرالدين
ترقي و پيش��رفت اين مملکت را بر پايه اس��توار ش��اه به خوبي روشن ميش��ود .وي در پاسخ به
نهند و به ترتيب نسوان بپردازند  ...در هزار سال پرسش شاه مبني بر اينکه چرا دخترش به مدرسه
پيش ،دولت اسالم نخستين دولت متمدن روي آمريکايي ميرود؟ به ش��اه گفت :به علت نبودن
زمين بود و مسلمين اولين ملت عالم و معلمين مدارس دخترانة دولتي اقدام به اين کار نمودم .و
عالم از اهل ايران بودند .در اسالمبول که نسبت از شاه خواهان مدارس دخترانة دولتي ميشود/.
به س��اير نق��اط اروپا نش��ر علم اس��اس و تقدم ثقفي ،خليل خ��ان .مقاالت گوناگون ،ص .176
داشت ،به واس��طه حکما و دانشمندان بخارايي
علم و حکمت س��رايت کرده و هنوز نام حکماي  .6معاصر  ،حسن .تاريخ مشروطيت ايران ،ص . 748
آن عه��د را اروپاييان با احترام ميبرند .پس چه
ش��د که آنها به علت علم��ي که از ما گرفته اند .7 ،مجله گنجينه اسناد ،سال اول ،دفتر اول ،ص . 82
پيش افتادند ،سهل است که آن را تکميل کرده
ان��د و از آم��وزگاران خود درگذش��تند و آنها را  .8همان منبع ،سال اول ،ص . 83
محتاج به خود کردن��د؟ آيا مي توان گفت اهل
ايران با هوش طبيعي و استعداد خداداد احتياج  .9بام��داد ،بدرالمل��وک .زنان ايران��ي از انقالب
نوع را به ترويج علم و صنعت احس��اس نکردند؟ مشروطيت تا انقالب سفيد ،ج  ،1صص . 41 -42
نه بلکه به واس��طه اين بود که آنها زنهايشان را
تربيت کردن��د ...ملت ايران زودتر از ملت ژاپون  .10همان منبع ،ص . 43
با اروپا مراوده پيدا ک��رد ،چرا مثل آنها ترقيات
عص��ر جديد را ف��را نگرفت؟ ....همه به واس��طة  .11مجله اس��ناد ،سال اول ،دفتر اول ،ص . 83
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مفهوم زمان و تاريخ در
اسالم

نویسنده  :چوبین

برای تعيين و درک مفهوم زمان در اسالم بايد
دو نکته مورد توجه قرار گيرد :اول اينکه اين
تعيين بايد بر پايه قوانين مذهب اسالم صورت
پذيرد و دوم اينکه عمل کرد انسانها يعنی روش
و نوع
زندگی کردن مردم مسلمان (جامعه شنا سی
مذهبی ) نيز مورد بررسی قرار بگيرد  .تاث ِير اين
دو مقوله بر يکديگر نه فقط مفهوم زمان را در
اسالم تعريف بلکه آگاهی و درک مسلمانان را
ازتاريخ (آگاهی تا ِريخی ) نيز تعيين ميکند
.بر طبق روايتهای اسالمی(حديث) خدا اول دنيا
را بوجود آورده و با دستورات بعدی هستی و
وجود را  .اين بدين معنی است که دنيا يک
سرآغاز دارد(بر خالف ايده جاودانی در فلسفه
افالطون ) و آفرينش بطور تسلسلی صورت
گرفته است .بدان معنا که خدااز هر لحظه به
لحظه ای ديگر ي ِک آفرينش نو بوجودآورده
است که پس از ربط اين لحظه ها آفرينش
حالت الينقطع بخود ميگير د .آفرينش از هر
لحظه به لحظه ديگر و ادامه آن بوسيله اوامر
خدا اين معنی را ميدهد که خدا آينده جهان
را چه از نظر فکری و چه از نظر برنامه ای
ازهرلحظه به لحظه ديگر تعيين ميکند  .طبق
اين فلسفه خلقت انسانها در ساخت و طرح
آينده جهان نقشی ندارند  .استفاده روزانه
لغت"انشاءاهلل" بمعنای"هر آنچه خدا بخواهد "
از همين طرز فکر صورت ميگيرد  .قانون علت و
تاثير( سببيت) ارسطو که شامل تمام هستی در
طبيعت ميشود در اسالم مورد قبول نميباشد.
اما باو جود اين اعتقاد که تمام امور انسانها را

خدا تعيين ميکند مسلمانان مسؤل اعمال خود
ميبا شند و بايد در روز قيامت جوابگوی باشند.
زمان مابين آفرينش و روز قيامت بعنوان تاريخ
بشريت در اسالم بوسيله قوانين خدائی تنظيم
ميشود  .ا ِين قوانين ابدی هستند و غير قابل
تغيير و بزبان عربی به پيغمبر اسالم آخرين
فرستاده خدا الهام شده است  .بدين ترتيب
تاريخ برای مسلمانان بمرحله آخر خود يعنی
باتمام رسيده  .در واقع تاريخ بعد از ايدائل اوائل
اسالم ديگر حرکتی ندارد و از همين زمان ببعد
ساکن مانده است( .بن بست تاريخی) اين بی
حرکتی باين علت ميباشد که تا ِريخ بعدی با
رجوع باين دوره اوليه مورد ارزشيابی قرار
ميگيرد  .ارزشهای اين دوران برای مسلمانان
معيار های جاودانی ميباشند  .مفهوم زمان
گذشته برای مسلمانان فقط اين اهميت را دارد
که آنها بتوانند کردار و رفتار خود را با اعمال و
گفتار پيغمبر اسالم و جامعه مسلمان اين دوره
مورد مقايسه قرار بدهند  .تمام سعی مسلمان
برای رسيدن دوباره باين زمان اوليه ميباشد.
چرا که بعد و مفهوم اخالقی اين دوره خارج از
مقوله زمان قرار گرفته است ،بدون زمان است،
يعنی تاريخی نميباشد .زمان حال و آينده ن ِيز
برای مسلمانان تااين حد قابل اهميت ميباشند
که آنها بتوانند در اين مدت عمل کرد و وظائف
خود را با قوانين مذهبی برای رستگار شدن در
آن دنيا تطبيق بدهند  .اين اعمال در روز قيامت
مورده بررسی قرار ميگيرند  .زمان حال در رابطه
باآن دنيا مفهوم خود را پيدا ميکند  .زمان حال
برای برنامه ريزی برای آينده در اين دنيا کمتر
مورد توجه قرار ميگيرد  .آگاهی تاريخی و درک
مسلمانان از زمان يک خصلت واپسگرانه دارد.
در جهانبينی اسالم زمان ومکان ممزوج هستند
 .زمان فقط در اين دنيا اهميت دارد وآن دنيا

بدون زمان است وشکل مکان بخود ميگيرد
که دائمی ميباشد  .زمان شامل حال شهيدان
نميشود ،آنها مستقيمآ به بهشت ميروند و تا
روز قيامت صبر نميکنند .زمان حال تا روز
قيامت بطول ميانجامد و بدين ترتيب گذشته
يک مفهوم زمانی (تاريخی) نيست که هر
لحظه دورتر ميشود .زمان حال يعنی بتآخير
افتادن روز قيامت  .بدينسان دوران گذشته,
حال وآينده در اسالم دارای ي ِک مفهوم زمانی
هستند که همان مفهوم اخالقی دوران اوليه
اسالم ميباشد.
بر خالف مسيحيان که خود را وارثان فرهنگ
يونان معرفی مينمايند و تاريخ را تقسيم کردند
به دوران باستان (کالسيک) ،قرون وسطی
وعصر نو(عصر سرمايه داری  ,مدرن)
مسلمانان اعراب فاقد دوره باستان ميباشند و
پيدايش اسالم را سر آغاز تاريخ خود محسوب
ميکنند  .عصرجديد(مدرن) در کشورهای
اسالمی هنوز شروع نشده است و حتی
کشورهای اسالمی نظر مثبتی باين دوره مدرن
ندارند  .تاريخ مسلمانان فقط از دوران قرون
وسطی تشکيل شده است  .اين بدين معنی
ميباشد که مسلمانان (اعراب) و همچنين
ايرانيان بعد از پذيرفتن اسالم ديگر ملتهای
تا ِريخی نميباشند (تاريخ بمعنی حرکت  ,تکامل
و تغيير هم از نظر فکری وهم از نظر برنامه -
ای) .بطور مثال در دوران زنديه (  250پيش )
قانون قصاص در شيراز به مورد اجرا در ميامد و
امروز نيز اين قانون در ايران بکار گرفته ميشود
) .يعنی دوران زنديه هنوز گذشته نشده ،تاريخی
نميباشد  ).تاريخ در کشورهای اسالمی تشکيل
شده است از يک سری حوادث و وقايع و اين
فرق دارد بايک روند تکاملی تاريخ.
پایان

آخرین سرباز
یزدگردزیرتیغ آفتاب اسب می راند.غرق
دراندیشه بود.نگاه تابناکش را ابرهای غم
پوشانده بودنداما همچنان راست قامت
وباشکوه به روبرو می نگریست.به آسمان
نگاه کرد وآه کشید.احساس کرد دستی
چشمان مرطوبش را پاک کرد.جاخورد.به
سمت دست برگشت .شاهبانویش را دید.
صدای نرم ونوازشگرشاهبانو در گوشش
پیچید:من تا ابدکنار شما میمانم.شاه
متفکرانه پاسخ داد:شمابایدجای امنی
باشید.تصوراینکه این قوم پلید و پلشت
شمارااسیرکند برایم بسیار دردناک است.
شما نماد ایرانید.شاهبانو شاه را در سخت
درآغوش گرفت وگفت:جای امن ؟تنها
جای امن آغوش شماست.مراازخودنرانید.
شاه با تاسف سرتکان داد:شاهبانوی من
بانوی بانوان اکنون آغوش من جایگاه تیر
وشمشیر دشمن است.من بایدکنارسربازانم
بمانم زیرا من آخرین سربازم.اشک
درچشمان زیبای زن حلقه بست.آرام
از آغوش شاه بیرون آمد.عقب رفت وبا
نگاهی سوزان به قامت بلندشاه نگریست
ونجواکنان گفت:کاش درشما حل میشدم
کاش جزیی ازشمابودم تاهمیشه کنارتان
بمانم...شاه برگیسوان سیاه وبلند زن
دست کشیدوبوسه ای برپیشانی سپیدش
زدوبا یک دست بانویش را درآغوش
گرفت :شما در من هستیدوما درمیهن
حل شده ایم.بانوی من شماباید زنان
وکودکان را سرپرستی کنیدوآنان رااز
مهلکه دور نگاه داریدتا به دست وحشیان
خونخوار نیفتند.ببینیدچگونه چون ملخ
به کشتزارسبزماهجوم آورده اند؟من آنان
را به شما می سپارم.شاهبانودرحالی که
با اکراه ازآغوش شاه بیرون میآمد گفت:
آری شما درست می گوییدمابایدبرقلبمان
پای بگذاریم تا مردم ومیهن برجای بمانند.
شاه باخرسندی غمگنانه ای به چهره ی
شاهبانویش نگریست واحساس کرد این
آخرین نگاه است...
عرفان

