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ــادى ارزش بسيار قائل  ايرانيان باستان براى ش
ــت:  ــوى آمده اس ــاى پهل ــته ه ــد. در نوش بودن
ــمان شادى را آفريد.»  «او(خداوند) به يارى آس
ــى از آداب و آيين هاى  ــواره بخش ــن ها هم جش
ــوگ و ماتم جايگاهى در اين  نياكانمان بوده وس
ــت.ايرانيان در هر ماه يك  ــرزمين نداشته اس س
ــدن آن روز باماه  ــبت هم نام ش روز را به مناس

جشن مى گرفتند.
امرداد روز در امرداد ماه كه روز هفتم است جشن 
امردادگان مى باشد و به تاريخ خورشيدى برابر 
3 امردادماه و به ميالدى 25 جوالى است . اين 
نام در اوستا: اَِمِرتاتَه، در پهلوى: امرداد و به مرور 
ــكل امروزى  زمان در اثر ت-حوالت زبانى به ش
ــمين  ــت. امرتات نام شش آن(مرداد) درآمده اس
ــين  ــام هفتمين و واپس ــه اى ديگر ن ــه گفت و ب
امشاسپندان است. امشاسپندان به معناى پاكان 
ــان بى مرگ،  مجموعه برترين  بى مرگ يا مقدس
ــپند امرتات  ــتند. امشاس صفات اهورا مزدا هس
مظهر جاودانگى و تندرستى و دير زيستن است. 
ــاَت به چم نامردنى و بى مرگى و جاودانگى  اِِمِرت
ــت. اين واژه از سه بخش تشكيل شده است:  اس
ــوند نفى) مر (از ريشه مصدرى mar به  ا (پيش
معنى مرگ) تات (كاملى ، سالمى و رسايى) كه 
در مجموع:  ناميرايى و جاودانگى و بى مرگ يرا 
ــت هاى اهورامزدا  ــاند و اين يكى از صف مى رس
است اما در جهان خاكى نگاهبان گياه و رستنى 

ها است.
اگر پيشوند نفى (ا) را از اين واژه برداريم  فرشته 
ــتى و مرگ  ــى به ديو نيس ــى  و جاودانگ بيمرگ

تغيير شكل مى دهد .زيرا همانطور كه امرداد به 
ــت مرداد معنى مرگ مى دهد  چم بى مرگى اس
ــى و از جمله در  .اين واژه در متون ادبيات فارس
آثار فردوسى و بيرونى به شكل مرداد آمده است.

ــى  ــه فارس ــه 250 ترجم ــان در صفح ابوريح
ــد ((مرداد ماه روز هفتم آن  آثارالباقيه مى نويس
ــت و آنروز را بواسطه اتفاق افتادن  مرداد روز اس
ــن مى گرفتند معناى مرداد  دو اسم با هم جش
ــته باشد مرداد  ــت كه مرگ و نيستى نداش آنس
ــت كه بحفظ گيتى و تربيت غذاها  ــته ايس فرش
ــت وزائل كننده  ــا كه اصل آن نباتات اس و دواه
گرسنگى و ضرر و امراض مى باشد موكل است))

.
در گزارش دفتر پهلوى بندهشن مى خوانيم:

"امرداد بى مرگى، سرور گياهان بى شمار است.
ــت.گياهان را  زيرا او را به گيتى، گياه خويش اس
بروياند و رمه گوسفندان را افزايد.زيرا آفريدگان 
ــه فرش كرت(روز  ــت كنند.ب از او خورند و زيس
ــى)را از امرداد  ــوش( بى مرگ ــتاخيز) نيز ان رس
آرايند.كسى كه گياه را آرامش بخشد يا بيازارد، 
ــا آزرده بود.او همكار  ــوده ي آنگاه امرداد از او آس
ــتار(ايزدبانوى راستى و  ــن(ايزد عدالت)، اش رش

درستى)و زامياد( ايزد زمين) است.
و در اين باره در زرتشت نامه چنين سروده شده 

است:
چو گفتار خردادش آمد به سر
همان گاه امرداد شد پيش تر

سخن گفت در باره رستنى

كه زرتشت گويد ابا هر تنى

نبايد به بيداد كردن تباه
به بيهوده بر كندن از جايگاه

كزو راحت مردم و چارپاست
تبه كردن او، نه راه خداست

ــت . نظر  امرتات نماينده آخرين مرتبه كماالتس
ــنديده اين فرشته است كه  به  صفات پاك و پس
ايرانيان اين روز را جشن مى گرفتند و به شادى 
ــن روز به باغها   ــد .نياكان ما در اي ــى پرداختن م
ــد و پس از  ــين مى رفتن ــزارع خرم و دلنش و م
نيايش به درگاه اهورامزدا اين جشن را با شادى 
و سرور در هواى آزاد و در دامن طبيعت برگزار 

مى كردند.
ــب و روز برگزارى امردادگان، جشن بود و  در ش

شادى و همدلى.پايكوبى بود و دست افشانى. 
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ــال 1332 روزى كه اسرار بسيارى  28 امرداد س
در خود دارد ،اسرارى كه مى تواند بيشتر دانش 
تاريخ 100 سال اخير  ما را زير سوال ببرد. روزى 
ــت ساز و روزى كه دو ديدگاه درباره آن  سرنوش
ــتند كه  ــود دارد ، عده اى بر اين عقيده هس وج
ــتم  ــت كه مردم ايران از س 28 امرداد روزى اس
ــوريده  ــه جوش آمده و بر او ش ــت مصدق ب دول
ــتر با آن انس  اند ولى ديدگاه ديگرى كه ما بيش
ــن مى كند كه  گرفتيم اين مطلب را بر ما روش
ــن رويداد نتنها قيام ملى نبود بلكه يك كودتا  اي

از سمت دولت انگلستان و دولت امريكا بود.
ــت . كوشش مى  ــت اس حال كدامين نظر درس
ــم و داورى را بر  ــاره كني كنيم به چند نكته اش
عهده خواننده بگذاريم. البته سعى كرديم كه بى 

طرفانه از هر دو ديدگاه داليلى آوريم:
در ابتدا به داليل مخالفان مصدق مى پردازيم:

ــود و يك وطن  ــران ب ــت وزير اي ــدق نخس مص
ــن) او تالش مى كرد كه  فروش(ديدگاه مخالفي
ــيوه اى محبوبيت خود را حفظ كند و  به هر ش
ــيوه او به كشور ما آسيب بسيار رساند به  اين ش
ــانى دچار  همين دليل بود كه او با آيت اهللا كاش
ــد. اگر مصدق فردى بود كه ايران را  ــكل ش مش
ــت چرا در  ــدون نفوذ آمريكا مى خواس آزاد و ب
ــران 46 برابر  ــاى آمريكا به اي ــان او كمك ه زم
ــقوط او پروژه وام  ــد؟ چرا يك روز قبل از س ش
ــد؟چرا دانسته يا نادانسته  10 ميليونى مطرح ش
ــترين  ــايگان ايران بيش ــى كرد كه همس كارهاي
ــود با پروژه  ــد؟ او با مخالفتهاى خ ــود را ببرن س
ــى ، ايران را به عقب راند اين در حالى  هاى نفت
ــايه با بهره بردارى از  ــور هاى همس بود كه كش
ــرايط توانستند نفت خود را با باالترين قيمت  ش
ــله  ــانند! چرا او با براندازى سلس به فروش برس
قاجار مخالفت كرد و آن نطق را در مجلس ايراد 
ــت كه سپهساالر نبايد  كرد كه مضمون آن اينس
قبول شاهنشاهى كند زيرا كه هيچكس مانند او 
خدمت نمى كند و ايران از نعمت برخوردارى از 
ــت وزير با كفايت محروم ميشود! مگر  يك نخس
ــا ددربار پهلوى  ــه همين مصدق بعدها ب نه آنك
ــت  ــكل برخورد آيا او كه يك ميهن دوس به مش
بود نبايد با براندازى قاجاريه با ديگران همكارى 
ــه آنقدر به ايران ضرر  ــله ك مى كرد تا اين سلس
ــرا از تاريخ  ــود؟ چ ــانده بود از تاريخ محو ش رس
بيستم مرداد بدون رجوع به مجلس قانونگذارى 

مى كرد؟
ــروش خواندن  ــراى وطن ف ــن داليل ب البته اي
ــد داليل محكمترى  ــت و باي مصدق كافى نيس
ــان مصدق  ــر روى چرا مخالف ــود. به ه ارائه ش
ــكا در اين  ــتان و امري ــد كه انگلس ــده دارن عقي

ــخ اينست: در آن  ــتند؟ پاس قيام دخالتى نداش
ــيا اعالم مى كند كه كودتا كار  سال سازمان س
ــت امريكا بود اما اين اعالميه به خودى خود  دول
ــئولين را نشان مى دهد  تناقضات در گفتار مس
ــن مطالب را از  ــه نييورك تايمز اي چون روزنام
ــته در حالى كه خود  قول آقاى دونالد ويلبر نوش
ــته 28 مرداد يك  او در كتاب خودش اعالم داش
ــين آغاز  ــمتهاى فقيرنش قيام ملى بود كه از قس
ــخص در كتاب خودش  ــد . همچنين اين ش ش
ــدازى امريكا و  ــروژه بران ــد كه پ ــالم مى كن اع
ــتان در ايران شكست خورده است! مورد  انگلس
ــگار خارجى در  ــور بيش از 50 خبرن ديگر حض
ــى از كودتا  ــه هيچ كدام گزارش ــن روز بود ك اي
اعالم نكرده و تنها از كلمه قيام مردمى استفاده 
ــت كه  در 28 امرداد  ــد ، دليل ديگر اينس كردن
ــد كودتا بيرون  ــچ نظامى در خيابانها به قص هي
ــت و نويسنده  نيامده بود(البته اين تنها نقل اس
مقاله تصاوير حضور نظاميان در شهر را مشاهده 
ــت كه در اين  ــت). اما مورد بعدى آنس كرده اس
ــناد  ــعارها بر عليه مصدق بوده و اس روز تمام ش

آن در تلگرافها موجود است. 
ــت كه چرا  ــود آنس ــوالى كه مطرح مى ش اما س
ــركت دهد  ــكا بايد خود را در اين رخداد ش امري
باز هم پاسخ مخالفين در اين باره را مى شنويم: 
دولت آمريكا و بخصوص سازمان سيا در روزهاى 
ــازمان كم  ــر مى بردند ارزش اين س بدى به س
ــت تا نيروى  ــود و نياز به برنامه اى داش ــده ب ش
خود را باز يابد و اين رخداد مى توانست رويداد 

28 امرداد باشد!
ــر بخواهيم برخى ديگر از داليل مخالفين  اما اگ
از جمله اعالم حكومت نظامى از طرف مصدق و 
ــر بگيريم بايد بگوييم كه اين داليل  ... را در نظ
ــد ، درست است  به خودى خود كافى نمى باش
ــا باشد اما نمى تواند دليلى  كه مى تواند راهگش
بر خيانتورزى مصدق باشد لذا بايد در اين راستا 
پژوهشهاى بيشترى صورت گيرد تا زواياى ديگر 

اين رخداد براى همه آشكار شود.
اما موافقين مصدق چه مى گويند؟

ــال 1331 با ديدار  ــتان س ــه كودتا از زمس نطف
ــى بريتانيا با مقامات  ــات امنيتى - اطالعات مقام
بخش خاور نزديك و آفريقاى سيا در واشنگتن 

بسته شد. 
ــاور نزديك و  ــت روزولت رييس بخش خ كرمي
ــيا نيز در اين ديدار شركت  آفريقاى سازمان س
ــت. در 16 فروردين 32 رييس سيا بودجه  داش
ــيا در تهران  ــتاد س اى يك ميليون دالرى به س
ــد براى  ــا هر طور كه الزم باش ــاص داد ت اختص

سرنگونى مصدق خرج كند.
به « هندرسون» سفير آمريكا و « راجر گويران» 
ــيا در تهران اختيار تام داده شد  رييس ستاد س
تا بدون نياز به مجوز همه اين يك ميليون دالر 
ــانند. در ارديبهشت 32 ويلبر  را به مصرف برس
ــاور نزديك و  ــاور مخفى ان اى ا ، بخش خ مش

ــا در همكارى  ــيا مأموريت يافت ت ــاى س آفريق
نزديك با سازمان ضد جاسوسى بريتانيا ( اس آ 

اس) نقشه سرنگونى مصدق را بريزد.
در 20 خرداد 32 همه آنهايى كه در شكل گيرى 
طرح كودتا شركت داشتند وارد بيروت شدند. از 
ــه كرميت روزولت رييس كل پروژه و راجر  جمل
ــيا در تهران و ويلبر. در  ــتاد س گويران رييس س
26 خرداد جلسه ديگرى در لندن تشكيل شد و 

تصميم نهايى گرفته شد.
ــك كارزار تبليغاتى و  ــاه ي ــرداد م ــل م در اواي
ــده به نفع شاه و عليه مصدق در  برنامه ريزى ش
ــان به راه افتاد. در 4 مرداد 32 روزولت  آذربايج
ــكف در تهران بودند. با ورود روزولت  و شوارتس
ــگ روانى  ــى از جن ــه عنوان بخش ــه تهران، ب ب
ــزان تماس نزديك  ــد كه از مي تصميم گرفته ش
ــكا و دولت مصدق  ــات بلند پايه آمري بين مقام

كاسته شود.
ــاه  ــت با ش ــكوف توانس ــرداد شوارتس در 10 م
ــته باشد. در اين ديدار شاه  ديدارى طوالنى داش
ــى را اجرا  ــد كرد كه اگر مصدق همه پرس تأكي
ــگاه وى طبق قانون  ــس را منحل كند آن و مجل
ــدق را بركنار  ــام دارد كه مص ــى اختيار ت اساس
ــت وزير منتخب خود را به جاى وى  كند و نخس

بنشاند. 
ــدق به مجلس معطوف  ــن زمان توجه مص در اي
بود. يعنى جايى كه ظاهرا مخالفت ها سخت تر 
مى شد. وى در 23 تير نمايندگان طرفدار دولت 
ــويق به استعفا كرد. شمارى از نمايندگان  را تش
ــت مصدق نيز به  ــرف و مخالفان كم جرئ بى ط
ــى كردند و شمار مستعفيان به 28  ديگران تأس
تن رسيد. ستاد مركزى سيا مصرانه مى خواست 
ــى  ــه نمايندگان ضد مصدق براى حفظ كرس ك
نمايندگى خود تشويق شوند و در مجلس بست 

بنشينند. 
ــود تا نمايندگانى كه  ــد زمينه سازى ش قرار ش
استعفا نداده بودند خودشان مجلس را به عنوان 

28امرداد قیام ملی یا کودتا

نویسنده : سینا صالحی

ن �ت� ار �
ت ه � و

گر �� >
�م�ه

ا ن� د�
ا د ر

م ا�



ــكيل دهند. اين موضوع باعث  نهادى قانونى تش
ــتر در انحالل مجلس مصر  ــد كه مصدق بيش ش
ــرد و از مردم  ــى ك ــالم همه پرس ــود. وى اع ش
خواست به انحالل مجلس رأى آرى يا نه بدهند. 
همه پرسى در 13 مرداد در سراسر كشور انجام 
ــد كه دو ميليون نفر به همه پرسى  و گزارش ش
ــد صد نفر راى  ــت داده اند و فقط چن راى مثب

نداده اند.
و ...

ــد منابع اين ادعاها  ــا يك مطلب باقى مى مان ام
ــتند آيا مانند ادعاهايى است كه در باال  كجا هس
ــد و داراى تناقضاتى است؟ مطمئنا براى  ذكر ش
ــت كه در يك كشور  ــيا اين افتخار بزرگى اس س
مثل ايران كودتايى را انجام دهد حال حتى اگر 
ــم آن را انجام نداده مى تواند به نام خود ثبت  ه

كند؟!
ــام داد اما اين  ــتباهاتى انج ــايد اش ــدق ش مص
ــتباهات حداقل تا به حال به قدرى نبود كه  اش
بتواند بانى يك قيام ملى عليه او شود بايد دانست 
كه او به هر روى يك ستون اصلى در ملى كردن 
صنعت نفت بود. و براى خاك كشورش كارهاى 
بسيارى انجام داد كه شايسته ى ستايش است. 
اين مطلب را مى توان در يك جمله حسين عالء 
ــاخت جمله اى كه در باره شرايط كارى  بيان س
ــت:اعليحضرت از بيكارى  ــده اس آنروز گفته ش
ــده اند. اين جمله نمايانگر آنست كه  ــته ش خس
مصدق تمام كارهايى را انجام مى داد كه بيشتر 

نخست وزيران به دوش شاه مى انداختند.

ــات درباره اين  ــت كه مطالع ــان بايد گف در پاي
ــت و بايد ميزان اين  پژوهش  رويداد كافى نيس
ها بيشتر شود تا حقايق آشكار شود . آيا براستى 
مصدق ميهندوست بوده يا خيانتكار؟ به راستى 
پاسخ اين سوال مى تواند شبهات بسيار در باره 

تاريخ معاصر ايران را از بين ببرد.
ــيماى  ــه اميد روزى كه ابرها كنار رفته و ما س ب

راستين تاريخ را ببينيم.
بن مايه ها:

ــير ، رازهاى نا گفته ، چاپ اول ،  زاهدى ، اردش
تهران ، نشر علم ، 1381

http://www.namir.info/ ــايت:  س وب 
.02-28mordad /home/pdf/melliun

htm
وب سايت ويكيپديا
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ــمال خاورى استان  بروجرد خوش و خرم در ش
ــت در اين شهر كه  ــتان جا خوش كرده اس لرس
ــارهايى را ميتوانى ببينى  گام بر ميدارى كوهس
كه هر كدام چون پشتيبانى؛سر به آسمان نهاده 

اند.

بروجرد و نامهاى آن:
ــون در درازاى تاريخ   ــاى گوناگ ــرد با نامه بروج
ــا نامهاى زير  ــت ؛بروجرد را ب ــده اس خوانده ش

خوانده اند:

ــود- اُُرِجرد-اُُرِگرد-اُُرذَكرد-اُروِگرد-الوكرد-بَرج
ــرد- بَرُدِجرد-بَرگود-بَروِجرد-بُروِجرد-بروك
ــروزه  گرد-پيروزگرد-پي ــوك  بَروِگرد-بكاِگرد-ب

ِگرد-

جرد-فيروزه  ُفروِجرد-ُفلُوِگرد-فيروزگرد-فيروزه 
گرد-َورجرد-َوردگرد-َوروِجرد-َوروِگرد-ِوروگرد-

ِولوگرد-وورِى گرد-ويروگرد-يزدجرد-يزدگرد

ــد و ميان اهالى  ــرى آن را بروگرد ميخوانن در ل
گفته ميشود كه پس از يورش تازيان و به شوند 
ــن در آمده  ــه ريخت امروزي ــتن واج  گ ب نداش
ــهر را وورى  ــت.در لهجه ى بروجردى اين ش اس
ــهر واژگان  ــرد ميخوانند در لهجه مردم اين ش ي
ــا به صورت  ــه واج گ در آنه ــتند ك زيادى هس
ــود.آنچه  كه نگارنده را به لهجه  ى خوانده ميش
ــوق ميدهد مانندى آن به  ــردى اين نام س بروج
ــه ى ونديداد جم  ــه به گفت ــت ك نام مكانى اس
ــر گذراندن ديو سرما  ــيد چهر براى از س خورش
ــاخت. وركرد(ور جمكرد) نام جايى است كه  س
بدين منظور ساخته شده بود.بخش نخست اين 
ــت و امروزه در  ــه چم جا و مكان اس واژه(ور) ب
ــه جاى مانده  ــون آن ور/دور و ور  ب عباراتى چ
است و بخش دوم (كرد) نيز به چم ساخته شده 
ــت كه نام ورويرد نيز دقيقاً داراى همين دو  اس

بخش ولى با  لهجه ى بروجردى است.

البته برخى نيز پيشوند وورى را به ويرو شاهزاده 
اشكانى نسبت ميدهند و ديدگاهشان را با وجود 

كوهى به نام والش مستحكم ميدانند.

ــهر ذكر شده  ــتانهايى كه براى نام اين ش از داس
ميتوان مورد زير را ذكر كرد:

يزدگرد پادشاه ساسانى پس از شكست از اعراب 
ــپاهيانش در آن  به منطقه بروجرد گريخت و س
محل بر + او + گرد آمدند و بر اين اساس ترتيب 
ــد.گويند بروجرد در  ــرد ش ــام اين محل بَروگ ن
ــان از پايگاه هاى نظامى  هنگامه ى يورش تازي

بوده است.

ــهر داراى  ــن ش ــدا اي ــت دهخ ــر يادداش ــا ب بن
برنام(لقب) دارالسرور بوده است.

تاريخچه ى بروجرد:

ــت.به گفته  ــهرهاى كهن ايران اس بروجرد از ش
ــال پيش ساخته  دكتر معين بروجرد دو هزار س
ــهر را به  ــده و به گمان برخى كه بناى اين ش ش
ــبت ميدهند؛ديرنگى آن بيش از 4  منوچهر نس

هزار سال است.
ــوند داشتن  برخى ميگويند در زمان مادها به ش
ــلطنتى به  ــى از مراتع س ــبز يك زمينهاى سرس
ــر اسب در  ــاالنه 12 هزار س ــمار ميرفته و س ش
ــانيان  آن چرا ميكرده اندو اين كار تا زمان ساس
ــته و هم اكنون نيز نشانه هايى است  ادامه داش

كه ميگويند مقر ميرآخوران بوده است.
ــكانى نسبت  ــاه اش بناى بروجرد را به ارد؛پادش
ميدهند؛ زيرا ولوگرد يا وروگرد يا اردگرد به چم 

ساخته شده ى ارد است.
بركيارق سلجوقى(485-498 ه.ق) پسر ملكشاه 

ــپاهيان ماد خود؛تركان خاتون را  ــلجوقى س س
ــهر نيز  ــت داد و در همين ش در بروجرد شكس

درگذشت.

آب و هوا و وضعيت جغرافيايى:

ــتانى  ــرد و كوهس بروجرد داراى آب و هوايى س
ــتانها هواى معتدلى دارد و در  است كه در تابس

بهار بسيار خوش آب و هواست .
ــت روى زمين است   ليك  گرچه صفاهان بهش

نيرزد به يك بهار بروجرد(قا آنى)

ــر كوهپايه هاى  ــه جهت ب ــتان از س اين شهرس
ــت  ــت نيمروز(جنوب) در دش ــرس واز جه زاگ

سيالخور قرار گرفته است.

ــن عكس در تاريخ 21 دي 1383 در تپه چقا  اي
،در پارك بهشت گرفته شده است

جمعيت:
ــى برابر  ــال 1385 جمعيت ــهر بروجرد در س ش
ــت. از اين ميزان،  ــته اس ــا 227,547 نفر داش ب
ــوده اند كه  ــه زن ب ــرد و بقي ــر م 114,884 نف
ــاوى است. تعداد  تعداد مردان و زنان تقريباً مس
ــال 59,431  ــهر در همين س خانوارهاى اين ش

خانواده بوده است [3].
ــهر در سالهاى 1365، 1370 و  جمعيت اين ش
ــب 186، 201 و 217 هزار نفر  ــه ترتي 1375 ب

بوده است.

گويش:
ــارى از زبانهاى  ــرد هنوز آث ــش مردم بروج گوي
باستانى ايرانى را همراه خود دارد هنوز بسيارى 
ــوند مانند  از كارواژه ها(فعل ها) با الف آغاز ميش
ــنيدن) و اشكستن(شكستن) و هنوز  اشنفتن(ش
ــتند كه آشكارا  واژه هايى در اين خطه رايج هس
ــش بروجردى واژگان  ــى كهن دارند.در گوي رنگ
ــوند كه به  ــارس يافت ميش ــان پ ــى از زب فراوان

صورت شكسته و خالصه شده به كار ميروند .
از ميان شهرهاى نزديك به بروجرد شايد بتوان 
ــه ماليرى به  ــك ترين لهجه را لهج گفت نزدي

بروجردى دارد.
ــا آن گفتگو ميكنند  ــش مردم بروجرد كه ب گوي

گذری بر بروجرد
نویسنده : یزدان صفایی
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ــى ميان لرى و فارسى است كه بروجردى  گويش
ــود اما در روستاهاى اين شهرستان  ناميده ميش
ــيخميرى گويش لرى بر فارسى معيار  مانند ش
ــون لكى و لرى  ــهاى ديگرى چ ــد گويش ميچرب
ــود. برخى  ــرم آبادى در اين ناحيه ديده ميش خ
ــرد در منطقه  ــهر بروج ــوب ش ــتاهاى جن روس
ــى صحبت مى كنند كه به  ــيالخور به گويش س

گويش سيالخورى معروف است.

ناموران:
ــته ترين ناموران بروجردى كه دستى  از برجس
ــد ميتوان به  ــته ان ــر ادب و فرهنگ داش ــز ب ني
ــين زرينكوب و مهرداد  بزرگانى چون غالمحس

اوستا و لوريس چكناوريان اشاره كرد.

ديدنى هاى طبيعى-گردشگرى-تاريخى:

منظقه نمونه گردشگرى دهكده ييالقى و سراب 
ونايى(در 12 كيلومترى غرب بروجرد)

قعه ويليان(ويليو)
ــه امام زاده  ــمال بقع ــره دو خواهران(در ش مقب

جعفر در ميان گورستان كهنه شهر)
آب انبارهاى بروجرد

ــى به چم  ــش محل ــال در گوي ــه قالُرميان(ق تپ
قلعه؛در روستاى ُرميان)

ــتانى خدابخشى- تپه گنجينه-مجموعه تپه باس
ــا ماندنى-تپه قرق- ــه چغ ــيرين چغا-تپ تپه ش
گلدشت-كوه گرين-تاالب پيشه داالن,تپه چغا

و آثار انسانى چون:
ــروطيت  ــناد مش ــل قله حاتم-موزه اس بازار-پ
بروجرد(خانه افتخار االسالم نبوى طباطبايى)-

ــجد جامع  ــون بروجرد-مس ــاه زواري آرامگاه ش

بروجرد -امامزاده جعفر بروجرد  
 

مسجد جامع بروجرد
ــلجوقى ساخته شد و با شماره 228   در دوره س
ــت آثار ملي ايران به ثبت رسيده است  در فهرس
.بخش قديمي اين بناشبستان جنوبي و گنبد آن 
ــت كه همانند چهارطاقهاي زمان ساسانيان  اس
ــجد از نوع يك ايواني است  ــد نقشه مس مي باش
واز يك قسمت وسط به ابعاد10×10و دوقسمت 
ــده است  ــكيل ش طرفين به ابعاد20×10مترتش
ــده  تا  ــط بنا ايجادش ارتفاع گنبد آن كه در وس

كف مسجد نزديك به20 متر است.
ــجد در  ــاي موجود اين مس ــاس كتيبه ه براس
زمان شاهان صفوي ، در سالهاي 1022 هجري 
ــرانجام در  ــري ، 1091 هجري و س 1023 هج
ــده است  ــال 1209 هجري تعميرومرمت ش س
مسجد داراي تزئينات آجري و كاشيكاري بوده 
ــان و براثر عوامل طبيعي  ــت كه در طول زم اس
ــده اند . مواد و مصالح آن  چون زلزله تخريب ش

از آجر ، كاشي ، مالت است .

امامزاده جعفر بروجرد   

ــرقي  ــمت ش  اين بناي مذهبي وتاريخي در قس
ــت .ساختمان گنبد  شهر بروجرد واقع شده اس
ــكل اين آرامگاه نمونه اي بسيار زيبا از  هرمي ش
ــلجوقي مي باشد. داخل  هنر و معماري عهد س
حرم هشت ضلعي است ودروسط آن معجري از 
ــاخته شده است اين معجر روي  چوب و ورشوس
ــت قرار  ــش پله پايينتر از حرم اس قبري كه ش
ــر از مخروط انتهايي 18  ــات بقعه غي دارد .طبق

طبقه است.
اندازه كلي زير بناي مقبره 22*20 و ارتفاع آن 
ــت سقف آن روپوش و نماي بيروني  20 متر اس
ــكل با مصالح آجر و كاشي و داخل  آن هرمي ش
ــرروي درب كنده كاري  ــت ب بنا آينئه كاري اس
ــده است  ــده آن آياتي از قرآن كنده كاري ش ش
ــال 1208 به فرمان تقي خان  . اين مقبره در س
ــده  ــم آن زمان بروجرد تعمير و مرمت  ش حاك
است .در محوطه اين امامزاده پنجاه اصله درخت 
موجود است كه دو اصله آن چنار و يكي از آنها 
ــال قدمت دارد . بناي مذكور مربوط به  380 س
ــلجوقي (717هق) وبه شماره 1855 در  دوره س

فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

زمين لرزه سال 1385:
ــال 1385 زمين لرزه اى در اين شهر رخ  در س
داد كه برخى آثار باستانى ضربه  هايى چند وارد 
ــر اداره ي ميراث فرهنگي  كرد كه در ادامه مدي
ــتن  ــرد از داش ــتان بروج ــگري شهرس و گردش
ــجد امام  ــراى مرمت بناهايى چون مس برنامه ب
ــجد جامع و امامزاده جعفر، هم چنين  (ره)، مس

خانه هاي قديمي بروجرد خبر داد.
در زلزله ي سال 1385 بروجرد، در مجموع 25 
ــجد، امامزاده و بناهاي  بناي تاريخي شامل مس

بافت تاريخى ويران شدند.

هنر ورشو سازى:
ــازى از هنرهاى استان لرستان است كه  ورشوس
پيشينه اى 500 ساله دارد و در اين استان بيش 
از همه در شهرستان بروجرد پيگيرى ميشود از 
ــتادان اين هنر ميتوان استاد ميناگر، گلدوز،  اس
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رئوفيان و بادآور را ميتوان نام برد.
شوربختانه اين هنر بنا بر شوندهايى چون كمبود 
ــدن فلز آن در داخل در  بازار مصرف و توليد نش

چند سال گذشته رو به افول بوده است.
ــماور و ... از  ــان ، س ــيني و فنج ــوري ، س  آبخ
ــويي هستند كه هم اكنون  توليدات متنوع ورش

نيز در بروجرد عرضه ميشوند
مسگري ، جاجيم بافي گليم بافي ، صابون پزي  

از ديگر صنايع بورجرد هستند.

بروجرد در كتابهاى تاريخى:
حدود العالم تاليف 372 ه. ق. بروجرد را شهرى 
ــته ياقوت  خرم و پرميوه توصيف ميكند. به نوش
حموى در معجم البلدان (اوايل قرن 8 هجرى) 
ــرات و همچنين  ــارات و خي ــا خض ــرد ب بروج
ــيار بوده  ــوب و زعفران بس ــاى مرغ داراى نخله
ــت. همين جغرافى نويس اسالمى در كتاب  اس
ــترك رازان را كوى بزرگى در بروجرد ياد  المش
ــهر داراى خندق  ــته ابن اثير ش ميكند. به نوش
ــوده كه اكنون ميتوان آثار و  بزرگى در اطراف ب
عاليمى از آن را مشاهده كرد. حمداهللا مستوفى 
ــوب از آبادى  ــال 740 ه. ق. در نزهه القل در س
ــهر ياد كرده و آن را داراى دو جامع عتيق و  ش

جديد دانسته است.

بن مايه:
كامل/رويه  گردشگرى/انتشارات  جامع  1)كتاب 

12
ــار  ــهرهاى ايران/ايرج افش 2)پژوهش در نام ش

سيستانى/رويه 169 تا 172
ــين  ايران/عبدالحس ــهرهاى  ش ــناخت  3)ش

سعيديان/رويه 206 تا 211
4)ويكى پديا

www.zagrosonline.com(5
http://www.lorestanchto.ir(6

http : / /borujerdcity .blogspot . (7
blog-post.html/01/2005/com
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مهر ایزدی اسـت پر نور که در اوستا میثره 
خوانده شـده و چنان حضور پـر رنگی در 
استوره ها و افسان ها و سروده های ایرانی 
دارد که کمتر پژوهشـگری را میتوان یافت 
که به برسـی و بازشـناخت اثرهایش بر هر 

یك از این گزاره ها عالقه مند نباشد.

آنچه در این جستار می آید بررسی حضور 
و رونـد اثرهـای این ایزد توانا در اندیشـه 
های سـراینده ایرانی؛حافظ شیرازی است 

که به چند پاره؛بخش شده است.

1)مهرپرسـتان پیش از ورود بـه مهراوه یا 
خرابات؛ تن را شستشوی میدادند:

شستشویی کن و به خرابات خرام
تا نگردد از تو این دیر خراب آلوده

محیـط  پاکیزگـی  بیت؛رعایـت  ایـن  در 
پیرامون که از رسـم های کهن ایرانی است 

به خوبی نمایان است.

2)مهرپرسـتان برای غوطه ور شدن در راز 
و نیاز های خود و درونشد به جهان مینوی 

از باده سود میجستند:

یاد باد آنكه خرابات نشین بودم و مست
وآنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود

3)ایزد مهر؛ایزد عهد و پیمان است:

حافظ گمگشته را با غمت ای جان عزیز
اتحادی است که در عهد قدیم افتادست

توجـه بـه واژه قدیم پس از عهـد میتواند 
رهگشا باشد.

4) آیین شـبك یا شـاه چراغ از آیین های 
باستانی کردی است که برگرفته از باورهای 
باستانی ایرانی(مهرپرستی و ..)است که در 
آن پیروان می بایسـت 12 گام را پشت سر 
بگذارند که هر گام بای از ماه های گاهشمار 
قمـری تطابق دارد. در این میان از نسـبت 
میان ماه های سال با این 12 گام و همچنین 
نسبت میان ماه های سال با ستاره شناسی 
و پیشگویی و فالگیری میتوان دریافت که 

ریشه بهره گرفتن از فال حافظ چیست.
بر اسـاس نوشته استاد نظمی افشار تقریبًا 
همـه غزلیات حافظ بر اسـاس این گامها و 

چگونگی آنها سروده شده است.1

5)در مهر شامل هفت گام زیر میباشد:
کالغ-نهان-سپاهی-شیر-پارسـا-پیك-

پیر

که ایـن گامهـا در عبارتهایـی چون هفت 
شـهر عشق و مقامات سـلوك و هفت خط 

جام؛هویدا است.

6)اشـاره به شماره 7 که نشـانی آشكار از 
باورهای مهری دارد:

زین قصه هفت گنبد افالك پر صداست
کوته نظر بین کخ سخن مختصر گرفت(غزل 

(74

گفتم دعای دولت تو ورد حافظ است
گفـت ایـن دعـا مالیـك هفـت آسـمان 

است(غزل 132)

بیت باال؛ همچنین بر یك اسـاس دینی در 
ایران باستان اشاره دارد و آن خواندن ورد 

(زند و پازند) بر زیر لب است.

7)اشـاره مسـتقیم بـه نـام مهـر و برخی 
پیوندها:

بیـت زیر اشـاره ای به رابطه میـان مهر و 
آب نیـز دارد.مهرکده معمـوالً در کنار آب 

ساخته میشده اند.

حافظ مهرین سخن
نویسنده:یزدان صفایی
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صد جوی آب بسته ام از دیده بر کنار
بـر بوی تخم مهر کـه در دل بكارمت(غزل 

(40

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

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

(45

همانظور که پیشـتر اشـاره شد میان آیین 
مهری و مستی پیوندی استوار است:

دیگر مكن نصیحت حافظ که در نیافت
گـم گشـته ای کـه بـاده مهـرش بـه کام 

رفت(غزل 85)

8)طریقت مهری:
اشاره مستقیم دارد به پیروی از راه و روش 

مهری.

برای نمونه در بیت زیر پیوندی میان مهر و 
سپیده دم میتوان یافت:

ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر
سپیده دم که صبا چاك زد شعار سیاه

9) مهرپرستان کاله نمدی بر سر میگذاشته 
انـد؛ شـیخ اشـراق نیـز بارها با ایـن کاله 

توصیف شده است.

به خیر خواه ما کوش کاین کاله نمد
بسا شكست که بر سر افسر شهی آورد

استاد یكتایی نوشته است:
نشانه ها ها و اشارات دین مهری در جهان 
مسـیحی بسـیار اسـت چنین اسـت کاله 
شكسـته مهری که هنوز کاله اسـقف ها را 

میترا گویند.2

10)محراب:
این واژه از دو بخش مهر+آوه ساخته شده 
است.بخش نخست که گویا است اما بخش 
دوم را پسـوند مكان ساز نامند چنانچه در 
واژه هایی چون سـاوه(مكان سـه تن) نیز 
کاربـرد دارد و روی هم مهـراوه را مهرکده 

نیز مینامند.
توجه به این نكته الزم اسـت که مسـاجد 
مسلمانان در صدر اسالم محراب نداشته و 
محراب برای نخسـتین بار در عصر خلفای 
اموی و به وسیله ی حاکمی به نام اوقره بن 

شریك در مسجدی در مصر برای ادای نماز 
وضع گردید.3

پس از چندین شـكیبایي شبي یا رب توان 
دیدن

که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت

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

داشته باشد

11)صلیب:
ایـن واژه معرب چلیپا اسـت کـه در دین 
مهری 4 شـاخه آن برابر بوده است و نشانه 

اتقاق مردم 4 سوی جهان است4

آنجا که حسن صومعه را جلوه میدهند
ناقوس دیر راهب و نام صلیب است

12)پیر مغان:
گویی اشـاره به گام هفتم آیین مهری دارد 

که برابری با راهنمای دین دارد.

از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
دولـت در این سـرا و گشـایش در این در 

است

13)خرابات:
بر خالف باور عوام کـه این واژه را َخرابات 
میخوانند خوانش درسـت این واژه ُخرابات 
اسـت وبـر اسـاس پژوهش دکتر حسـین 

وحیدی از ساختار زیر بهره مند است:

نمـود دگرگونـی واژه ی مهرآبه:مهرآبـه-
خورآبه-خرابات 5

کـه این نكته را بر آن می افزایم که که مهر 
نمودی چون خورشید دارد و بخش نخست 
خورشـید کـه هسـته ی آن به شـمار می 
آید در واژه خرابات دیده میشـود و بخش 
دوم(آبه) همان آوه اسـت که توضیح آن از 

نگر گذشت.

از ایـن دسـت؛ رسـوم و باورهـای مهری 
فراوان تری در شـعر حافـظ میتوان یافت 
که برای پرهیز از درازی سـخن از ذکر آن 

میپرهیزیم.

براسـتی که ایـن آیینها در دیـوان حافظ 
مهرین سخن به فراوان یافت میشود.

بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند
که مكدر شود آیینه ی مهر آیینم

پا نوشت ها:
حافـظ  مقـاالت  1)مجموعـه 
omidataeifard.blogspot.)مهرآییـن

(com
2)میتراییسم و سوشیانس ص 6

3)تاریخ افغانستان/حبیبی/ص 712
حافـظ  مقـاالت  4)مجموعـه 
omidataeifard.blogspot.)مهرآییـن

(com
و  کجاست؟(گلگشـت  خرابـات  5)مقالـه 

کتیبه)
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هـود دارای دو رسـته عمـده  صهیـون و 
کابالیسـت میباشـد . آغازگـر و پایه گذار 
پدیده ی کاباال را باید ”اسحاق کور“ دانست 
کـه در قـرن سـیزدهم میـالدی در بندر 
ناربـون (Narbonne) در جنوب فرانسـه 
می زیسـت. او برخـی از نظـرات عرفانـی 
را بیـان می داشـت. مفهوم ”عیـن صوف“ 
ساخته ی اوست. این مفهوم را که به معنای 
”الیتناهی“ اسـت، اسحاق به معنی خداوند 
به کار برد. ایـن مطابق همان ”معمار بزرگ 
کائنات“ است که امروزه توسط فراماسونری 

به جای مفهوم خداوند به کار می رود.

از آنجـا که مكتـب کاباال پیونـد عمیقی با 
سـحر و جادو دارد، کابالیست ها از طریق 
اشـاعه ی ساحری، سعی در جذب افراد به 

فرقه ی خود می کنند.

کاباال یا قباال یا همان تصوف یهودی آئینی 
اسـت کـه به نـوع خاصـی از ریاضت های 

شیطانی یهودیت داللت دارد .
برابر نظریات کارشناسـان ملل و نحل این 
فرقـه تحت تاثیر عرفان و تصوف اسـالمی 
در اثـر هـم نشـینی مسـلمانان آندلس با 

برخی از یهودیان تشكیل شده است .

کاباال بخش رمز آلود و بسـیار سـری دین 
یهودی طی 500 سـال اخیر محسوب شده 
و عمده تحوالت جهان توسـط کابالیسـت 
ها دنبال می شـود .فرقه ای از کابالیسـتها 

، آنوسیان نام دارند.

آنوسي کیست؟

آنوسی یك کلمه عبری است و به یهودیانی 
اطالق می شود که داوطلبانه یا به اجبار، به 
دالیل مختلف، از جملـه ممانعت از طرد از 
سـوی مسـلمانان و فرار از پرداخت جزیه 
تظاهر به اسالم می کنند، و تغییر دین آنها 
ظاهری است، آنها در ظاهر مسلمانند، نماز 
مـی خوانند ، روزه می گیرند، حج می روند 
و خمـس و زکات می پردازند، اما کنیسـه 

های زیر زمینی خود را دارند !(1)
آن هـا برای جلـب اعتماد مسـلمین به هر 
کسـوت و سـیمایی در می آیند؛ در صورت 
لزوم به حوزه های علمیه مسلمانان می روند 
و تحصیـالت حـوزوی خود را تـا باالترین 
مقطع و مدارج ممكن ، طی می کنند. بخشی 
از آن ها، نقش افراد سـاده را بازی می کنند 
و بعضـی دیگـر  ادعـای فرزنـدی پیامبر 
اسالم را بر خود می بندند و خود را «سید» 
می خوانند(2). آنوسـی هـا در انتخاب نام 
عمومـًا به نامهای کامـاًل مذهبی و یا قومی 
روی مـی آورنـد، که یا بـرای جلب اعتماد 
مذهبیـون کاربـرد دارد و یـا در اختالفات 

قومـی می تواند مورد اسـتفاده قرار گیرد، 
هـر چند نام هـای صنفی و شـغلی هم در 

جای خود کار برد دارد.
آنوسـی ها تظاهر شـدید به تدین دارند ، 
حتی المقدور زندگی ساده و فقیرانه همراه 
با مظلوم نمایی و ترحم دارند، با این روشها 
راه را برای کسب اعتماد و قدرت در جامعه 
اسالمی باز می کنند، پله های ترقی را طی 
کرده و در صورت رسـیدن به قدرت حتی 
المقـدور از آنوسـی ها به عنـوان همكار و 
کارگزاراسـتفاده مـی کنند. یـك یهودی 
و آنوسـی، الزامًا در مسـیر اهداف و منافع 
قوم خود و یهودیت می کوشد و از هر گونه 
فعالیت و اقدامی که منجر به زیان آن شود، 
تا حد امكان جلوگیری می کند. در حقیقت، 
فرزندان یهودی از سوی خانواده و اطرافیان 
به گونه ای تربیت می شـوند که خود را قوم 
برتر دانسـته و هر اقدامی و به هر بهایی را 
در جهـت تأمین مصالح قوم خـود مجاز و 
الزم بدانند. آنوسی ها برای اختفای ماهیت 
خـود ، تالش های زیـادی انجـام می دهند. 
اکثـر آن ها، تا حـد افراط به اسـالم اظهار 
ایمان می کنند و از این راه، وجهه اجتماعی 
مناسـبی کسب می کنند و بدین ترتیب، بر 
ماهیت یهـودی خود سـرپوش می گذارند 
و بـا تظاهـر به دیـن و مذهب اسـالم، هم 
معتقـدات اصلـی خود را  پنهـان می کنند 
و هـم جایگاهی برابر با مسـلمانان و حتی 
باالتر از مسلمانان عادی به دست می آورند 

آنوسیان

نویسنده :ترنم
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و در عیـن حال از محظوراتـی نظیر نجس 
تلقـی شـدن و پرداخت جزیـه و غیره در 

امان می مانند.

نكتـه مهـم در ایـن خصـوص، افـراط در 
تظاهـرات اعتقادی از سـوی آنان اسـت؛ 
آنوسـیان برای جلب اعتماد مسـلمانان و 
نفـوذ هر چه بیش تر در میان آنان، دائما در 
نمازهـای جماعت حضور دارنـد، روزه های 
خـود را بـه طور کامـل می گیرنـد، به حج 
می روند، ادعیه و اذکار اسالمی می خوانند، 
در مراسم عزاداری و اعیاد مذهبی شرکت 
می کننـد و خمس و زکات مـال خود را در 

وقت معین و به افراد خاص، می پردازند.
در رفتارهـای گروهـی، مهم تریـن ویژگی 
یهودیـان آنوسـی، اقدام دسـته جمعی و 
حمایت از فعالیت های یكدیگر است؛ بدین 
معنی کـه اگر یكی از آن ها کاری ناپسـند 
انجـام دهد، فرد آنوسـی دیگر کـه دارای 
سـیما و وجهه موجه ای بوده و اعتبار الزم 
را از طریق اقداماتـی نظیر تظاهر به تدین 
و مشـارکت های اجتماعی مثبت به دسـت 
آورده اسـت، پا در میانی کـرده و موضوع 
را بـه نحوی فیصله می دهـد. یا اگر یكی از 
آن هـا در کاری، چه کوچـك و چه بزرگ، 
سـنگ اندازی کـرده و مانع تراشـی کند، 
آنوسـی دیگری که شـخص موقر و مقبول 
عامـه ای اسـت، بـه او پیوسـته و کار او را 

توجیه می کند.
ایـن شـیوه، در ادامـه و در سـطح کالن، 
به صـورت درگیری هـای اجتماعـی دیده 
می شود و مثال دو یا چند گروه دارای عقاید 
مختلـف، در زمینه سیاسـی یـا فرهنگی 
و اقتصـادی، منازعـه ای غیـر الزم را آغاز 

می کنند.
مهم ترین هدف آنوسـیان از این اقدامات، 
یكـی مشـغول سـازی جامعـه بـا مطالب 
سـطحی و ممانعت از ورود به بنیان مطلب، 
و دیگری جذب افراد جوان و سـاده دارای 
گرایشـات متفاوت در گروه های مختلف و 
گاه متضاد اسـت تا افـراد نیروهای خود را 
صـرف مبارزات پوچ کـرده و انرژی خود را 

هدر دهند.

آنوسـیان تفكر بسـیار خطرناکـی دارند ، 
فرقـه خاصـی از انـان معتقدنـد از طریق 
نزدیك شـدن بـه شـیطان و جادوگری و 
اعمال جرم و جنایـت در جهان باید ظهور 
منجی (ماشـیح) را سـرعت بخشـید ، به 
عقیده اینان هرچه گسـتره نفوذ شـیطان 
از طریـق رواج فسـاد و جنایـت بر جهان 
افزایش یابد ،ماشیح سریعتر ظهور میكند.

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

خبرگان رهبری نفوذ نماید.

این فرقه از انوسیان بطور وسیعی شبكه ای 
عنكبوت وار از قدرت اقتصادی ،سیاسی و 
نظامی در حكومت ایران تشـكیل داده اند 
کـه صرفـا با توجه بـه ایده های شـیطانی 
فصد به انحطاط کساندن هر موجودیتی در 
جامعه را دارند تا از این طریق زمینه ظهور 

منجی را فراهم کنند.

آنوسی های مشهور:
برخی از آنوسـی ها با پوشـش اسالم نمایی 
خـود خدمات شـایانی به قوم یهـود انجام 
داده اند. عمده ی اینـان دارای فعالیت های 
مذهبی به ظاهر اسالمی بوده اند و اقدامات 
بسیار بزرگی در ایجاد تفرقه و ساخت انواع 
فرقه های منتسـب به اسـالم داشته اند.در 
این جا تنها به اسـامی چند تن از آنوسیان 
غیر مذهبی اشـاره کوتاهی می شود، با این 
توضیح که فهرسـت مفصل تر اسامی آن ها 

در کتاب"فرزندان استر" موجود است:

فیلسوف:
ابن کمونه، 1284 م.

مـال االزار همدانی (قـرن 19 و 20)، معروف 
به اللـه زاری، مترجم کتاب گفتار در روش 

رنه دکارت

موسیقی:
مرتضی خان نی داوود

ادبیات:
سـید جمـال الدیـن واعـظ که از سـران 
مشـروطه بود و پسـر وی سید محمد علی 

جمال زاده، نویسنده مشهور ایرانی
سید اشـرف الدین قزوینی، مدیر مسئول 

روزنامه نسیم شمال
سلیمان حییم، مؤلف فرهنگ انگلیسی به 

فارسی حییم
علی معلـم، مؤلـف فرهنگ انگلیسـی به 

فارسی پزشكی

تاریخ:
خواجه رشـید الدین فضل اهللا، نویسـنده 

جامع التواریخ
سعد الدوله صفی بن هیبت اهللا، وزیر ارغون 
خان ایلخـان مغول که به جرم جاسوسـی 

برای مسلمانان کشته شد

سیاست:
قوام السلطنه، نخست وزیر

محسـن (هاخام رابی)، نماینده مجلس در 
زمان محمد رضا شاه پهلوی

اقتصاد:
مراد اریه، نماینـده مجلس در زمان محمد 
رضا شاه که خانواده اریه صاحبان کارخانه 

کاشی سازی ایرانا بودند
حـاج حبیـب القانیـان، مؤسـس شـرکت 
پالستیك سـازی پالسـكو و کارخانجـات 

صنعتی و تولیدی مرکب در ایران

پینوشت:

(1) بعضـی از آنوسـی هـا در اروپـا تظاهر 
بـه مسـیحیت می کننـد و به مسـیحیان 

صهیونیست مشهورند !
(2)برای آشنایی با علمای آنوسی در ایران،  

به کتاب «فرزندان استر» رجوع کنید.

بن مایه:
http://  نوشته های دکتر مهدی خزعلی-

www.drkhazal i.ws
http:// آهنگـر  کاوه  -وبـالگ 
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تاريخ مى تواند خسته كننده باشد، اما در بارة ايران بى گمان چنين نيست. 
چون تاريخ ايران بسيار گسترده است و برخوردار از ظرايف و چندگونگى 
ــم از رنگارنگى ويژه اى  ــطحش ه ــوى دارد و حتى س ــيار؛ ژرفاى معن بس
بهره مند است. و پيش از هر چيز: چنان كه هم اينك خواهيم نمود بسيار 
ــطين ، از  ــايد در تاريخ جهان تنها فلس هم با ما [آلمانى ها] پيوند دارد. ش
ــرروى ايران با تاريخ  ــد. به ه ارزش تاريخى هم تراز با ايران، برخوردار باش

چندهزارسالة پيوسته و همواره كارگر خود، درخشش ويژه اى دارد.
فرهنگ ايرانى در حدود 3500 سال پيش از ميالد ناگهان با هنر كوزه گرى 
ــرفته به نگر مى آيد. يك اثر سفالين كه در  ــيار پيش ــود و بس نمايان مى ش
ــت آمده  ــوش –پايتخت ايالم كهن در ميدان نفتى ايران امروز- به دس ش
ــتوارى از سرزمينى را نشان مى دهد كه كم وبيش  در همان آغاز نشان اس
3000 سال پس از آن، با كوچ هندوژرمن هاى شمالى، نام ايران را به خود 

مى گيرد.
اگر بخواهيم از شوش 3500 سال پيش از ميالد آغاز كنيم و به شمارش 
ــينة ايران بپردازيم، بايد كتابى پربرگ بنويسيم.  همة دوره هاى بزرگ پيش
ــال تاريخ ايالم، پهنة جنوب خاورى ايران  ــس (ناچار) از همة دو هزار س پ
ــتان را در بر مى گيرد مى گذريم، و از  ــتان فارس و خوزس كه كمابيش اس

پايه گذارى شاهنشاهى ايران در سال 539 پيش از ميالد مى آغازيم.

شاهنشاهى هخامنشى (553 تا 330)

شاهنشاهى ايران به دست سه پديدة بسيار بزرگ تاريخ جهان پديد آمده 
ــت، پيامبر ايران خاورى؛ كورش دوم شاه بزرگ پارس (زمان  است: زرتش
ــان فرمان روايى: 522 تا  ــى: 559 تا 529) و داريوش يكم (زم فرمان رواي

.(486
ــت كه ريشه در مكاشفه داشت، پرستش ايزدان طبيعى و  دين تازة زرتش
ــران، را با باور به آفريدگارى كه  ــمانى ايران كهن، ميترا آناهيتا و ديگ آس
پيامبر وى را اهوَره مزدا «سرور همه دانا» ناميد، به يك سو نهاد. من بر اين 
ــه پهنه هاى خاورى ايران را به  ــايد هنگامى ك گمانم كه كوروش جوان ش
زادگاه خود فارس پيوند مى داده، زرتشت پير را ديده باشد. به هرروى آنچه 
ــت كه در سال 553 پيش از  ــت اين اس ــكى نمى توان داش در آن هيچ ش
ــيح كه سال درگذشت پيامبر است، دوره اى تازه از تاريخ جهان  زايش مس

آغاز شده است.
ــه كوروش جنوب، اپاختر و خاور فالت را گرفت، پايه هاى  در آن زمانى ك
ــران نيز لرزاند. اين  ــاوندان خودش) را بر باختر اي ــى مادها (خويش چيرگ
ــاهى جهانى پارس به اوج خود رسيد.  دوره از تاريخ با پايه گذارى شاهنش

دوره هاى آن چنين بودند:
ــاه ليدى كه از  ــياى خرد. پيروزى كوروش بر كروسوس ش ــايش آس گش

دارايى هايى افسانه اى برخوردار بود، در سال 546 پيش از زايش مسيح؛
ــايش بابل (ميان رودان) در سال 539. با اين گشايش همة سوريه و  و گش

فلسطين در دست كوروش افتاد.
ــت سر گذاشته است. ايرانيان هنوز  ــال را پش ايران از آن روزگار 2500 س
مى توانند با سربلندى بگويند كه آن فرمانروايى كه در آن زمان پايه گذارى 
شده با هستِى تاخت هاى بى شمار بيگانگان، هنوز هم پا بر جاست. روحية 
ملى ايرانى با خودباورى خويش توانسته خود را بارها از چنگال تاخت هاى 
يونانيان، تازيان، سلوكى ها، مغول ها، تاتارها و تركمن ها رهايى دهد و توان 

آفرينشى فرهنگ خود را افزايش بخشد.

اما اينك باز به بنيادگذار شاهنشاهى جهانى پارس برگرديم. كوروش يك 
ــال پس از گشايش بابل، يعنى در سال 538 يهوديانى را كه بابلى ها به  س
ــطين برگرداند، درست  ــده بودند را به فلس زور به ميان رودان كوچانده ش
ــه هم ميهنان خود مژده داده  ــايا ب همان رويدادى كه پيامبرى به نام جس
بود. گويا كوروش در يهوه همان خداى آفريدگار همه چيز را مى ديده كه 
ــت با نام اهوَره مزدا مى شناخت. داريوش چند سال پس از آن، يعنى  زرتش
ــليم داد و فرمانروايان   ــازى پرستشگاه اورش ــال 516 فرمان به نوس در س
هخامنشى پس از وى، دستور به ساختن دژ يهوديان در فلسطين را دادند.

ــت را مى توان به روشنى در داريوش  ــيار ژرف آموزش هاى زرتش تأثير بس
ــته هاى خود، باور استوارش را به فرمان روايى  ديد. وى در همة سنگ نبش
ــتى برحق» را به گفتار مى آورد، همان چيزى كه از زرتشت آموخته  «راس
ــته اى در تخت جمشيد كه سخنان خود وى را  بود. داريوش بر سنگ نبش
ــتى را  ــت اهوره مزدا چنينم كه راس دربرمى گيرد، مى گويد: «من به خواس
ــاند،  ــرور همه دانا به من يارى مى رس ــت دارم و از بيداد بيزارم.» «س دوس
چون اهريمنى نيستم، چاكر اهريمن و دروغ نيستم، مستبد نيستم، حتى 
ــا (486 تا 465)، پسر و جانشينش هم گفتار  در خانة خويش!» خشايارش
ــتد، به همان اندازه  ــرور همه دانا را مى پرس ــى كه س همانندى دارد: «كس
ــم كارش روبراه  ــت و در مرگ ه ــت، در زندگى خود نيك بخت اس تواناس

است.»
ــامان مند و واال  ــتگاهى س ــا اين فرمانروايى جهانى كهن پارس كه دس ام
ــكيبايى در برابر  ــد كه بردبارى و ش ــار به آدمى دريابان ــتين ب بود و نخس
ــت، همان شاهنشاهى كه بر پاية گفتار داريوش «از  باورهاى ديگران چيس
ــند تا سارد» گسترش  ــكيت هاى آن سوى سغد تا مصر، از سرزمين س اس
داشت، در سدة چهارم پيش از ميالد، در پى تباهى دينى، از درون از هم 
ــت. چون آموزش هاى ناب و واالى زرتشت به دست پيشوايان دينى  گسس
ــتر خراش  ــتر و بيش كه خود را در اين جايگاه جا زده بودند، همواره بيش
ــتين خود بيرون مى آمد و كار به جايى رسيد  ــت و از نهفِت راس برمى داش
ــال 330  ــد كه ايران در س كه ايزدان بى دينان دوباره رو آمدند. چنين ش
ــادگى شكار الكساندر شاه مقدونى گشت. با سرنگونى  پيش از ميالد به س
هخامنشيان در تخت جمشيد، شاهنشاهى آنان نيز با خاك يكسان گرديد.

نگاهی به تاریخ ایران

کورش کبير

والتر هینتس/ امیر حسین اکبری شالچی
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شاهنشاهى پارت  (150 پيش از ميالد تا 224 پس از ميالد)

سلوكيان، جانشينان الكساندر در آسيا، نتوانستند فرمانروايى خود جهانى 
ــده هاى پس از آن،  ــد. البته فرهنگ يونانى-هلنى در ايران س ــه دارن را نگ
ــت؛ اما چندان ژرف نبود. حتى مى توان چنين برداشت كرد كه  رخنه داش
ــدة  ــت. در ميانة س اين رخنه، نيروى فرهنگ ايرانى را لنگ كرده بوده اس
ــكيت هايى جنگجو و دامدار به نام پارت ها  از راه  ــوم پيش از ميالد، اس س
ــتپ هاى درياى مازندران به درون ايران آمدند. سلوكيان همواره ناچار  اس
شدند بيشتر و بيشتر رخنة آنان را بپذيرند. پارت ها از سال هاى كم وبيش 
ــش از ميالد تا 224 پس از ميالد، با تكيه بر خود بر ايران فرمان  150 پي
راندند. فرمان روايى روم به دشوارى مى توانست از پس پارت ها كه مردمانى 
ــد. اما ايران از نگاه تاريخى در  ــوار و داراى زره و كمان بودند، برآي اسب س
ــى آن كه از نگاه فرهنگى  ــن ماند و ب ــة دورة دراز پارتى، در سايه روش هم

پيش رود، ميراث كهن را نگاه داشت.

شاهنشاهى ساسانى (224 تا 650 ميالدى)

ــانيان ناگهان زيرورو شد. اين دودمان باز  اين وضع با روى كار آمدن ساس
ــيان  از همان فارس كهن بود و تبار خود را بر پاية گزاره هايى، به هخامنش
ــاند. ايران در روزگار ساسانى يك دورة نوزايى ملى را به خود ديد.  مى رس
ــى معنوى هم پديدار شد: زبان  ــاهى، جهش ــازى شاهنش همزمان با نوس
ــت و اين همان زبانى است كه پارسى  ــى جنوبى همة ايران را برداش پارس

امروزى (فارسى) از آن برآمده است.
ــتوارى برخوردار بود و  ــانى از همان آغاز از وحدت اس ــاهى ساس شاهنش
ــاهى  ــتر فرمانبر پارت ها نبودند. اين شاهنش ــى را گرفت كه پيش پهنه هاي
ــى از  ــتان، بخش ــى از پاكس ــتان و بخش نه تنها ايران كنونى، بلكه افغانس
ــر عراق (ميان رودان) را نيز در  ــوروى تا آمودريا [جيحون] و نيز سرتاس ش
ــاهى، تيسفون در نزديكى بغداد  برمى گرفت. پايتخت ثروتمند اين شاهنش

امروز بود.
ــتى در دورة فرمان روايى ساسانى، جايگاه روحانيت  ــوايان دين زرتش پيش
ــايان و مانى گرايان را بى دين  ــمى و دولتى را ويژة خود كردند و ترس رس
ــخت زير پيگرد گرفتند. دين زرتشت همچنان به گونه اى از  خواندند و س
ــود و روحية دين را در خود زنده نگاه  ــت برخوردار ب آموزه هاى ناب زرتش
ــت به ويژه در زمينه هاى  ــته بود كه نيروى آفرينندة قوم پارس توانس داش
ــمى، كارنامة تازه و شگفت انگيزى از خود نشان  معمارى و هنرهاى تجس

دهد.
ــانى در سال 241 ميالدى درگذشت.  ــير، پايه گذار شاهنشاهى ساس اردش
ــاپور يكم، پسرش بر تخت او نشست. سياست برون مرزى از زمان او به  ش
ــپس بيزانس بود. در  ــه اى تعيين كننده، متأثر از رويارويى با روم و س گون
ــروز [1960] هم پا بر  ــد كه بنيادش تا ام ــى پديدار ش آن روزگار وضعيت
ــت.  ژرمن ها در  ــت: ايران هم پيمان خاورى اروپاى ميانه گش جا مانده اس
ــده پس از  ــوده برآوردند. چند س زمان جنگ هاى پارس ها و روم دمى آس
ــى كه ترك ها آلمان را تهديد مى كردند، ايران هم پيمان آلمان  آن، هنگام
ــد. بزرگ ترين پيروزى بر روم، در زمان شاپور يكم به دست ايران آمد،  ش
ــال 260 هنگامى كه پارس ها توانستند حتى خود قيصر روم، والرين  در س
ــيد، بر روى  ــير كنند. اين رويداد كه روحيه اى تازه به ايرانيان بخش را اس
ــر ديگر روم هم در  ــنگ نگاره خودنمايى مى كند. يوليان، قيص چندين س

سال 363 در جنگ با شاپور دوم شكست سختى خورد. 
خسرو يكم (531 تا 579)، بزرگ ترين شاه ساسانى، درون شاهنشاهى را 
ــازى كرد و پس از آشفتگى اى درازمدت، به آن سروسامانى بخشيد.  بازس
ــت  ــى به نام مزدك به راه انداخته بود كه مى خواس ــفتگى را كس اين آش
ــاده كند. هنگامى كه  ــم را در ايران پي ــكلى اجتماعى همانند كمونيس ش
ــت، براى ايرانيان نمونه و سرمشق فرمانروايى دادگر  ــرو يكم درگذش خس

گشت. ادبيات و فلسفه نيز در روزگار او دورة زرين خود را ديد.
ــرو يكم بود، در نبرد با بيزانس به  ــرو دوم (590 تا 628)، كه نوة خس خس
ــت يافت؛ پارس ها در زمان او حتى اورشليم را هم  پيروزى هاى بزرگى دس
ــخ نماند و قيصر هراكليوس  ــال 614). اما اين پيروزى بى پاس گرفتند (س
ــان همديگر را چنان ناتوان  ــوى ايران تاخت. ايران و بيزانس در آن زم س
ــومى پوزخندزنان روى صحنه آمد: تازيان  ــاخته بودند كه يك چهرة س س
كه زير درفش محمد نبى گام به گام پيروزمندانه پيش مى آمدند. تازيان تا 
سال 650 سرتاسر ايران را گرفتند و كم وبيش همة ايرانيان را به دين خود 
ــد: اقدام هاى  درآوردند. اين دگرگونى دينى تنها و تنها با زور انجام پذير ش
ــيار كارگر افتاد. در اين  اقتصادى (باج  هاى گوناگون)، در اين زورَورزى بس
نيز نبايد شك كرد كه نيروى تازشى باورهاى تازه كه توان پافشارى تازيان 
ــت،  را باال برده بود، در رويارويى با گونة كوته بينانه-تعصب آميز دين زرتش

دست باال داشت.
ــال فرمان بر خالفت بود، نخست خالفت امويان  ــت س ايران بيش از دويس

دمشق (656 تا 750)، سپس عباسيان بغداد (از سال 750).

دورة چيرگى بيگانگان ترك-تاتار

ايران كوشيد در برابر چيرگى تازيان ايستادگى كند، كوششى كه به ويژه 
ــى (طاهريان، صفاريان،  ــدة نهم با بنيادگذارى چند فرمان روايى مل در س
ــامانيان) كامياب گرديد، اما اين كاميابى تا پايان همان هزاره  بوييان و س
ــامانى در بخارا  ــال 999 به دربار س ــين در س پايدار نماند. تركان چادرنش

رخنه كردند و ايران در سدة يازدهم در چنگال سلجوقيان افتاد.
ــتى  ــتقالل نوپاى ايران را برباد كردند، اما سرپرس هرچند اين ترك ها اس
ــت ايرانيان ماند، آن هم در دست كسانى  كارهاى دولتى و ديوانى در دس
ــى از بزرگ ترين وزيران  ــت اگر او را  يك ــد نظام الملك كه گزافه نيس مانن
ــمندترين يادگارهاى  ــت نامة او هنوز هم يكى از ارزش ايران بناميم. سياس

شاپور نخست
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فرمان روايى ملى صفويه (1501تا 1722)

شاه اسماعيل يكم (1501 تا 1524) پس از ميان پردة چيرگى تركمن ها بر 
ايران، سنگ بناى فرمان روايى ملى ايران را نهاد كه تا هنوز هم پابرجاست. 
برآمدن وى و فرمان روايى صفوى، وامداِر پيوند دينى گروهى از مردان بود. 
شيخ هاى اسپند، زنجيروار دنباله پيدا كرده بودند و هواخواهان سرسپردة 
ــان كه خانقاهشان در اردبيل و  ــيارى يافته بودند. اين جنبش درويش بس

ــگاه پرآوازة «نظامية بغداد»، نيز به  ــت. نام دانش ــى اس ادبيات كهن پارس
ــيد.  ــال 1067 كار پايه گذارى آن به پايان رس نام او برمى گردد كه در س
ــود آورد كه غزالى  ــمندان زمان را گرد خ ــگاه بزرگ ترين دانش اين دانش
خداشناس هم در شمار ايشان بود. نظام الملك در سال 1092 در پى يك 
ــتين قربانيان گروه تندورى  ــه  در كام مرگ افتاد، وى يكى از نخس دسيس
اسماعيليان بود كه اندكى پس از آن، باشتاب، رزمندگان صليبى فلسطين 

شدند.
ــيزدهم شكار چنگيز مغول شد. و پيامدهايش:  ايران سلجوقى در سدة س
بغداد پايتخت خالفت در سال 1258 به كام آتش رفت و واپسين خليفه، 
زير سم هاى اسب هاى مغول جان داد. ارزش هاى فرهنگى بسيار بهامندى 
ــى، از توفان مغول  ــان بر باد رفت. يكى از كتاب هاى تاريخ پارس در آن زم

مى گويد: «آمدند زدند و سوختند و بردند و رفتند... »
ــتقيم، و  ــال 1265 تا 1335 به گونة مس ــى مغول ها بر ايران از س چيرگ
ــتقيم دنباله يافت. آنچه ماية شگفتى است  نيم سدة ديگر به گونة غيرمس
ــلجوقى  ــتر از روزگار س ــيار بيش ــت كه ايران در روزگار مغول، بس اين اس
ــلجوقى» و «مغولى» در تاريخ  ــتاورد فرهنگى داشت. زبانزدهاى «س دس
ــن است كه خود سلجوق ها  ــى انداخته... روش فرهنگى ايران، طنين خوش
ــرفت ها بسيار روشن  ــرفت نداند، اين پيش و مغول ها هنرهاى تازه را پيش
ــايش گران آسياى ميانه در ايران، با  به خود ايرانيان برمى گردند. البته گش
ــتادان ايرانى  ــتيبانى كردند و به اس پديد آوردن فضايى باز، از فرهنگ پش
سفارش هاى رنگارنگى دادند. گستردگى قلمرو و امنيت درونى راه را براى 
ــرفت ذهن آفرينندة ايرانى در پهنه هاى ديوان ساالرى، اقتصاد و هنر  پيش
ــه پس از ويران گرى هاى دورة  ــوار كرد، آرى حتى در زمينة اقتصاد ك هم

تاخت وتاز به شكوفايى چشمگيرى رسيد.
ــرو در ايران پديدار  ــرنگونى فرمان روايى مغول، چندين قلم در روزگار س
ــى از ارزش ويژه اى  ــان از نگاه تاريخ فرهنگ ــد كه در ميان آنها مظفري ش
ــال 1389) نيز در  ــته به س ــرايندة بزرگ (درگذش برخوردارند: حافظ، س

پايتختشان شيراز، با دربار در پيوند بود.
ــال 1385  فرمان روايى آل مظفر هم مانند ديگر قلمروهاى كوچك، در س
ــيار  ــايش گران بس ــد. وى يكى از گش ــور لنگ برچيده ش ــت تيم به دس
جايگاه پرست بود كه با سنگدلى بيرون ازاندازه و همه كشى  هاى خود، روى 
ــت و گل  ــفيد كرد. تيمور دوهزار آدم  زنده را روى هم گذاش چنگيز را س
ــاخت... اما باز هم رويدادى رخ داد كه چندان  گرفت و اينچنين، برجى س
دريافتنى نيست: ايران به هنگام چيرگى تاتارها كه تا سدة پانزدهم پابرجا 
ماند، نيروى آفرينشى خود را گسترش داد و شگفتى هاى تازه اى در زمينة 
ــازى و  ــر معمارى پديد آورد كه زيبايى و يگانگى ويژة آن در كاشى س هن
ــمرقند و  ــود را باز مى نماياند. پايتخت هاى تيمورى س ــازى خ موزاييك س

هرات در زمينة معمارى در آن زمان بسيار شكوفا شدند.

شاه عباس نخست
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نادرشاه (1734 تا 1747)

واپسين شاهان صفوى سخت مى كوشيدند كه آنچه را كه پيشتر به دست 
آمده، از دست ندهند. هنگامى كه در منجالب سستى و خمودى، دشمنى 
ــه افتادند: يعنى يورش قوم هاى افغان [=  ــد، همه به انديش هم پديدار ش
ــت به چنگ  ــة ايران با يك تاخ ــان و هم ــال 1722. اصفه ــتو] در س پش
ــش از تاخت وتازى  ــة چيزى بي ــايندگانى افتاد كه در اصل در انديش گش

گذرا نبودند.
تازه هفت سال پس از آن بود كه يكى از جنگاوران ايل تركى تبار و ايرانى 
ــار، كه پس از آن نادرشاه ناميده شد، افغان ها (= پشتون ها) را بيرون  افش
ــتردگى كهن خود رساند، بلكه با گشايش ها  راند و نه تنها ايران را به گس

آن را تا به تركستان و هندوستان نيز گسترش داد.
ــاه خواستار آن بود كه ايران را دوباره سنى كند و در اين كار ناكام  نادرش
ــده بودند تا امروز هنوز هم  ــيعه ش ــت صفويان ش ماند؛ ايرانيان كه به دس
ــاه را پادشاه بزرگى شمردند،  ــيعه مانده اند. با اين همه ايرانيان، نادرش ش
ــيد. ايران به ويژه  ــون كاروكردهاى نظامى او فروغ تازه اى به ملت بخش چ
ــتان (1739) سخت خودباور شد؛ الماس  پس از پيروزى در دهلى هندوس
افسانه اى «كوه نور» در ميان غنيمت ها بود، و نيز تخت طاووس كه همين 

امروز هم در تهران است.
اما تابناكى و شكوه كشور سوى تاريكى رفت، ايران در پى لشگركشى هاى 
نادر، تهيدست شده بود. رفتار و خوى شاه همواره بدتر و ناگوارتر مى شد. 
ــته سنگدالنه تر و سنگدالنه تر مى شد، در  نادر در پى كردارهايش كه پيوس

20 ژوئية سال 1747 كشته شد. 
ــدة هجدهم همچون  كريم خان كه كردى از تيرة زند بود، در نيمة دوم س
ــيد، وى  ــن و پخته ترين پرتو فرهنگ صفوى به فرمانروايى رس ظريف تري
ــر جنوب و باختر ايران فرمان مى راند. جايى  ــه «وكيل» نام گرفته بود ب ك
ــاه عباس برايش ارزش ويژه اى مى گذاشت، در شيراز جايگاه زندگى  كه ش
ــر واى نيك انديش و  ــالة فرمان رانى اين فرمان ــد. دورة سى س كريم خان ش
ــاه، آن  ــترونى دورة نادرش ــور پس از س مهرورز (1750 تا 1779) به كش

آسايشى را بخشيدكه براستى ايران نيازمندش بود. 

قاجاريه (1790 تا 1925)

ــفتگى توانست در  ــاالر قجرهاى تركمن تبار، پس از دوره آش آقا محمد، س
سال 1796 لگام دستگاه ايران را به چنگ آورد، لگامى كه تا سال 1925 
همچنان در چنگ قاجارها ماند. چون قوم آنان در تهران بودوباش داشت، 
ــان جايى كه همه مى دانند هم  ــور كرد، هم آقا محمد آن را پايتخت كش
اينك (1961) با دوميليون جمعيت، يكى از شهرهاى بزرگ جهان است.

قاجارها به آرمان ها و آرزوهاى ملى ملت ايران، كمترين نگرش را داشتند، 
ــتى به پيشرفت و آينده نمى انديشيدند. چنين شد كه ايران در سدة  براس

نوزدهم هنوز از بند سده هاى ميانه نرسته بود.
آنچه بر سر اين افزون مى آيد، گزندهاى فراوانى است كه فّر و شكوه ايران 
ديد. بخش هاى باخترى افغانستان و پاكستان (كه در آن هنگام بلوچستان 
ــال 1857 با مداخلة بريتانيا از ايران جدا شد. پيش  ناميده مى شد) در س
ــال 1826، پهنة ارزشمند قفقاز را از ايران  ــية تزارى هم در س از آن، روس
ــال 1907، هنگامى كه  ــپتامبر س ــازى ايران در س پاره كرده بود. خوارس
ــيه كشور را به دو بخش منطقة منافع خود تبديل  بريتانياى بزرگ و روس
كردند، به اوج خود رسيد. سقوط سياسى، بى درنگ فرود فرهنگ ايران را 
در پى آورد. زيمبله  زيمبوهاى اروپايى به درون ايران راه يافت و امروز هم 
ــليقة مردم ايران را تهديد  ــت كه س همچنان يكى از خطرهاى بزرگى اس
ــوى ديگر، انديشه هاى سياسى و اجتماعى باخترزمين نيز به  مى كند. از س
ــور آمد و بر روشن انديشى ايرانى (كه در هر دوره اى نمايندگان  درون كش

فراوانى داشت) كارگر افتاد و ماية ناآرامى هاى دورة نوين گشت.
ــده،  ــپار اروپا هم ش ــا 1896) كه بارها رهس ــاه (1848 ت ــن ش ناصرالدي
روى هم رفته فرمانرواى بدى نبود، اما چرخش هاى ره گشايانة ملت ايران را 
بد ديد و با آن درافتاد. هنگامى كه در يكم مى 1896 در شاه عبدالعظيم 
ــته شد، روزگار كهنه به پايان رسيد. مظفرالدين شاه  در جنوب تهران كش

ــيخ صفى بود، با قدرت عمل نبوغ آميز اسماعيل گام بر پهنة  رهبرشان ش
ــت نهاد. چنين شد كه در آغاز سدة شانزدهم با شيعه شدن مردم،  سياس
ــت. اما اين گونة دينى،  ــد و تا امروز هنوز نيز هس ــورى ويژه ش ايران كش
ــور را ناگهان در ناهمسازى با سلطان هاى ترك عثمانى كه سنى هاى  كش
متعصبى بودند، انداخت. به هرروى ايران با اين دگرگونى، چنان كه پيشتر 

هم گفتيم، هم پيمان دشمنان ترك ها [اروپاييان] گشت.
ــاه عباس بزرگ (1587 تا 1629) نوه زادة اسماعيل، و بزرگ ترين شاه  ش
ــى و نيز  ــالة فرمان روايى اش، اوج توان سياس صفوى بود كه دورة چهل س
ــاه عباس جنگ هاى فراوانى با عثمانى   ــرفت فرهنگى ايران است. ش پيش
كرد و در آنها كامياب بود و از اين روى، قيصر رودولف دوم فون هابزبورگ 
ــاه عباس به  ــد. ايران در زمان ش ــتار هم پيمانى با او ش با آغوش باز خواس
ــيد كه هرگز به خود نديده بود. دانش و هنرها  ــكوفايى اقتصادى اى رس ش
جهش هاى تازه اى كردند، نيروى پرزور زندگى در هر رشته اى روان گشت.

ــز و در زمان  ــماعيل، تبري ــاه اس ــاس پايتخت را كه در زمان ش ــاه عب ش
ــپارى، همين  ــب، قزوين بود، به اصفهان در دل ايران برد. هر رهس تهماس
ــكوهمندى فرمان روايى صفوى را در اصفهان  ــندگى و ش امروز هم درخش
ــينانش با همة شكوه  ــازه هاى شاه عباس بزرگ و جانش مى بيند؛ چون س
خود بر جاى مانده  و اصفهان را بى اگر و مگر، زيباترين شهر كشور كرده  
ــت. اصفهانى ها در آن زمان مى گفته اند: «اصفهان نصف جهان!» چون  اس
ــت، همة ملت  ــال 1629 درگذش ــدة روزگار زرين در 21 ژانوية س آفرينن

شيون كنان و افسوس خوران گرد برانكار شاه بزرگ خود پرپر مى زد.

نادرشاه افشار
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پهلوى  (از 1925)

تاريخ، از دست نرفتن استقالل ملى ايران را وامدار رضاشاه پهلوى (1925 
ــى پيش پافتاده اى، به  ــود را از زندگ ــت خ ــا 1941) مى داند. وى توانس ت
ــاالرِى «سپاه قزاق » برساند. سپاه قزاق، يگانه سپاه فرمانروايى قاجار، و  س
آموزشش بر گردن روس ها بود. رضاخان در 21 فورية 1921 سوى تهران 
ــپار شد و سپاه قزاق نيز همراه او گشت. كودتا كامياب شد، رضاخان  رهس
فرماندة كل قوا و وزير جنگ گشت. در 28 اكتبر 1923 صدر اعظم شد.

ــاه قاجار  ــتار بركنارى احمدش ــاتر خواس ــردم هرروز بلندتر و رس آواى م

مى شد. رضاشاه كه نام پهلوى را بر خود گذاشته بود، در هفدهم سپتامبر 
ــن باشكوه تاج گذارى در  ــت؛ جش 1925 در تهران بر تخت طاووس نشس
ــد. فرمانروايى دودمان پهلوى آغازيد، رضاشاه  25 آوريل 1926 برگذار ش
در ناهمسازى با نادرشاه و قاجارها كه از قوم هاى ترك ايران بودند، ايرانى 

ناب بود.
ــد،  ــايى ش ــتاِن همگانى تبريز بازگش ــى كه بوس ــال 1936 هنگام در س
ــة آن خودنمايى مى كرد.  يادمان هاى چهار بزرگ مرد تاريخ ايران در گوش
ــاه  ــرو يكم ش ــت پيامبر كهن ايران؛ خس اين چهار مرد اينان بودند: زرتش
ــاه بزرگ صفوى؛ و نادرشاه. من چنين برداشت  ــانى؛ عباْس ش دادگر ساس
ــت  ــان مى دهد كه ايرانيان تا چه اندازه به ژرفاى سرنوش كردم كه اين نش

خود مى انديشند.
ــتى به  ــازى نمى توان در اينجا به درس ــاه را در زمينة بهس كارهاى رضاش
ــته اند.  ــدام از پهنه هاى زندگى اجتماعى نگذش ــار درآورد. از هيچ ك گفت
رضاشاه پس از آن كه براى استوارِى آرامى و امنيت درون كشور كوشيد، 
ــال آتاتورك در تركية  ــود، از آزمون هاى كم ــى آن كه گرفتار لغزش ش ب
همسايه بهره جست و همان راه را در پيش گرفت. همة مردم به زودى از 
ــيدند و آموختند چگونه بايد خاموش بمانند و  فرمانرواى زمخت خود ترس
ــتورهاى وى با شتابى غيرشرقى [پرشتاب] پيروى نمايند. وزيران و  از دس

سرداران نيز آيين ها را از اعلى حضرت مى آموختند...
ــعدآباد كه در سال  ــاه خود را در پيمان س ــت رضاش اوج ُكنندگى سياس
ــته  ــران، تركيه و عراق را با هم همبس ــد و اي ــته ش ــران بس 1937 در ته
ــوى  ــاز هم از كارهاى برون مرزى به س ــت. اما وى ب ــرد، نمايان گش مى ك
ــال 1906 براى  ــى س ــت. البته كه قانون اساس كارهاى درون مرزى برگش
ــازمان دهى ريشه اى و تازه اى  ــاالرى، س او تكه كاغذى بيش نبود. ديوان س
يافت، كشور در شال 1938 به 10 استان بخش شد، دادگسترى و مسائل 
قضايى به روز شد (بيشتر بر پاية سرمشق فرانسوى و البته كمى هم بر پاية 
حقوق آلمانى و سوييسى). بانك ملى در سال 1927 پايه گرفت و در سال 
ــك امپريال پاريس دريافت  ــكناس را از بان 1930 حق انحصارى چاپ اس
ــاورزى و نمونه هاى صنعتى به آهنگ باال بردن  ــه هاى كش ــت. مدرس داش
ــاورزى به كار درآمدند. رضاشاه با هستِى دشوارى هاى طبيعى و  بازدة كش
مالى، توانست هزينة راه آهن را از راه ماليات شكر و چاى تأمين كند و آن 
را در سال 1939 به بهره بردارى برساند. راه 1394كيلومترى اين راه آهن، 

خليج پارس را به درياى مازندران پيوند مى داد.
ــازى هاى خود، در انديشة همگامى با پيشرفت هاى  ــاه در همة بهس رضاش
ــتيبانى  ــى هم از وى پش ــاند و كس ــا بود. اما خود كار را به آنجا نرس اروپ
چندانى نكرد. بيشتر بهسازى هايى كه او آغازيد، هنوز هم همچنان دنباله 
ــف  ــال 1936 با كش ــگامى براى برابرى زنان ايران كه در س مى يابد. پيش
ــيوة زندگى كهنه  ــيد، تا اندازه اى در برابر ش حجاب زورى به اوج خود رس
ــوايان مذهبى پيوسته بود كه از  ــد. اين واكنش با جان گرفتن پيش نرم ش
ــگامى اى كه در زمينة  ــاه رفتار مهرآميزى نديده بودند. اما هر پيش رضاش

آموزش و پرورش آغاز شده بود، همچنان استوار ماند:
پايه گذارى مدرسه ها و آموزشگاه هاى گوناگون،

راه انداختن راديو،
بنيادگذارى فرهنگستان ايران،

ــتين دانشگاه ايران. هم اينك [1966] چهار شهر ايران  و پايه گذارى نخس
(تبريز، مشهد، شيراز، و اهواز) نيز دانشگاه دارند.

ــيد بى طرف بماند. در اين يك  ــاه در جنگ دوم جهانى بسيار كوش رضاش
ــال هاى 1914 تا 1918 نبود. نيروهاى شوروى در روز  كار كامياب تر از س
ــران درآمدند، و نيروهاى بريتانيا نيز از  ــمال به اي 25 اوت 1941 از راه ش
ــد.  ــال 1941 بركنار ش ــاه در س جنوب به خاك ايران نيرو آوردند. رضاش
ــد و او در روز يكم اوت  ــى آفريقاى جنوبى كردن ــا وى را راه بريتانيايى ه

1944 در يوهانس بورگ درگذشت.
ــديم، رضاشاه همة دستگاه را در چنگال خود گرفت و  چنان كه يادآور ش

ــين بيمارگونة ناصرالدين شاه كه از قاطعيت هم  (1896 تا 1906)، جانش
ــش هاى ملت ايران به رهبرى گروهى  ــت، در پى كوش هيچ بهره اى نداش
ــال  ــازى، به بنيادگذارى مجلس ملى و در س ــتاران بهس كوچك از خواس

1906 پسنِد قانون اساسى تن درداد.
محمدعلى شاه، جانشين وى، خواست اين همسازى پدرش را بر باد سازد، 
ــال 1909 بركنار شد. آنگاه احمدشاه دوازده ساله بر تخت قاجار  اما در س
ــال هاى پس از آن، ژرف ترين نمودهاى  ــال و س ــت. ايران در اين س نشس
ــان جنگ جهانى  ــور، در زم ــتگى ملى خود را به خود ديد. كش سرشكس
ــد. دل ملت ايران  ــيه ش ــت بريتانيا و روس (1914 تا 1918)، بازيچة دس
همراه گروه هاى نظامى اسكار نيدوماير، هنتيگ، و واسموس شد و آنان از 

يارى هاى ملت ايران برخوردار گشتند.
ــى فرمانروايى تزارها، آلمان به جنب وجوش  پس از پايان جنگ و فروپاش
ــد كه ايران بايد يكسره تحت الحماية بريتانيا شود.  درآمد، پنداشته مى ش
ــور، احمدشاه را بر آن داشت كه رهسپار پاريس شود.  حال وروز ناگوار كش
ــتان امضا كرد كه به پيامى جز  ــال 1919 پيمانى را با انگلس تهران در س
ــت. اما ملت چنان توفانى به راه انداخت  ــدن استقالل ايران نداش بر باد ش
كه مجلس ملى از پسنِد پيمان سر باز زد. در همين زمان، خطر كهنه در 
ــمالى دوباره جان گرفت، جز اين كه اين بار جامة بلشويكى به  مرزهاى ش

تن كرده بود. گويى نابودى ايران آن هم براى هميشه، گريزناپذير بود.

ناصرالدین شاه قاجار در دیدار با 
ملکه بریتانيا
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ــده بود، تاج بى آشفتگى و  ــتبد ش در دورة فرجامين فرمانروايى خود مس
پايدارى دشمنان بر سر وليعهد وى، محمدرضا شاه پهلوى گذاشته شد.

ــوروى هم نيروهاى  ــال 1946، ش پس از جنگ دوم جهانى در ماه مى س
ــيد (بريتانيايى ها و آمريكايى ها پيش از آن رفته  خود را از ايران پس كش
بودند)، كوشش هاى كرملين براى ازخودكردن استان آذربايجان ايران نيز 
با شكست روبرو شد. توده كه حزبى چپ و بنيادگراست با سوءقصدى كه 

در 4 فورية 1949 به جان شاه كرد، ممنوع اعالم شد.
ــال 1949 برنامه اى هفت ساله به آهنگ سروسامان بخشيدن  در همان س
ــور، روى دست گرفته شد، اما اين برنامة بازسازى در همان آغاز از  به كش
بحران نفت سيلى خورد، چون مصدق نخست وزير آن هنگام، شركت نفت 
ــدن نفت ايران كرد. درافتادن  ــس و ايران را وادار به پذيرش ملى ش انگلي
ــاه شد  ــت ش مصدق با انگليس به بركنارى وى در 22 اوت 1953 به دس
ــوبى به راه افتاد كه شايد بتوان آن را «جنگ درونى» ناميد. اما يك  و آش
ــور با  ــدن نفت ايران. اقتصاد به زانودرآمدة كش كاميابى بر جا ماند: ملى ش

يارى آمريكايى ها دوباره راه افتاد.
ــا هنوز بايد كارهاى فراوانى را  ــت؛ ام ايران امروز از گودال بيرون آمده اس
ــاز كردن اين گره ها  ــى انجام داد. ملت بايد براى ب ــاى اجتماع در زمينه ه

بيشترين كوشش خود را بكند.

سرچشمه :

 Walther Hinz, Aus der Geschichte
 Irans, MITTEILUNGEN, Institut
für Auslandsbeziehungen, Juli-
١٩٦٠ Dezember
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تأثیر شعر پارسی بر ادبیات 
آلمان

ورنر زوندرمن/ امیر حسین اکبری شالچی

گروه فرستادگان هول اشتاین-گوتورپ که 
بـه نمایندگی فریدریش سـوم روانة ایران 
شـده بود، پس از شـانزده سال در روز 23 
ژوئیة سـال 1639 به آلمان بازگشـت. این 
گروه به آن آماج اقتصادی که برایش راهی 
شده بود یعنی آوردن ابریشم از راه روسیه 
بـرای بهره گیری در صنایع دسـتی آلمان، 
دسـت نیافته بود، امـا ارمغـان دیگری را 
همراه خـود آورده بود. پاول فلمینگ یكی 
از رهسـپاران با سـرافرازی بسـیار گفت: 
«ایـران همـراه ما بـه هول اشـتاین آمد.» 
البتـه ما امروز می توانیم سـخن او را کامل 
کرده بگوییم: «و نیز به همة سـرزمین های 
آلمانی زبـان». این دسـتاورد پیـش از هر 
کـس بـه شایسـتگی و کوشـش های آدام 
اولئاریوس، منشـی گروه برمی گشـت. وی 
زبان پارسـی بـه آموخته بود و برداشـتی 
از باورهـا، آموزش و دانـش، فرمانروایی و 
سامان اجتماعی ای که تا آن روزگار چندان 
شـناخته نشـده بـود بـه دسـت داد. وی 
آگاهی های اندوخته اش را در سـفرنامه ای 
که در سال 1647 بیرون آورده، در دسترس 
همـگان گذاشـته اسـت. ارزش باالیی که 
ایرانیان بر سـرایش می گذاشـتند، سخت 
بـر وی کارگر افتاده بـود. ایرانیان حافظ و 
فردوسی، و البته پیش از آنها سعدی را که 
نوشـته هایش پس از قرآن، برجسـته ترین 
آموزه نامة سـاختار آموزشی را می ساخت، 
به عنـوان سـرایندگان آوازه منـد خود به 
او شـناس کرده بودند. اینهـا اولئاریوس را 
چنـان تـكان داد که پس از سـفرنامه اش، 
برگردانی از گلسـتان را با نامگوی [عنوان] 
«گلستان پارسی شیخ سعدی» بیرون داد. 
نیز در سـال 1696 برگردانی از بوسـتان را 
کـه از هلندی بـه آلمانی ترجمانـی کرده 
بود، به چاپ رسـاند، نامگوی آن «بوستان 

پارسی» بود.

از سـال 1636 به این سوی، چند برگردان 
دیگـر نیز از گلسـتان بیـرون آمد که همه 
ترجمانـی از فرانسـه بـود، امـا برگـردان 
اصـل اولئاریـوس بیـش از همـة آنهـا بر 
ادبیـات آینـده کارگـر افتاد. همـان گونه 
 1818 سـال  در  هاّمر-پورگ اشـتال  کـه 
روشن سـاخته بود، سرچشمة داستان های 
جانـوران، لطیفه ها و گفتارهای کوتاه و نغز 
هاگـه دورن، ِهـرِدر و گوته و نیز بسـیاری 

دیگر، بـه اندرزها و داسـتان های آموزندة 
سـعدی برمی گردد، هرچند آنـان اینها را 
بدون اشـاره به سرچشمه هایشـان به یغما 

برده بودند.

کار شـناخت ادبیـات خاورزمین در سـدة 
نوزدهـم بـا Mille et une Nuite [هزار 
و یك شـب] (1704 تـا 1717) کار گاالند، 
و نیـز برگردان هـای فرانسـوی و التیـن 
جونـز و رویستسـكی از دیـوان حافظ باال 
گرفـت. آنهـا خوانندگان آلمانی زبـان را با 
جهـان رنگارنگ سـرزمینی افسـانه ای و 
دوردسـت، و سرورده های سـراینده ای که 
بـا عشق سـتایی و باده سـتایی آن روزگار 
جور درمی آمد، آشنا می ساختند. همچنین 
نیـز  سـعدی  سـرگرم کنندة  نوشـته های 
نزد روشن اندیشـانی که ارزش سرایشـی 
خاورزمین را با انجیل همسنجی می کردند، 
و گذشـته از این دین خـرد و دین طبیعِی 
دورة ارزشمند باستان، زندگی پدرساالرانه 
و حتی سرچشـمة زبان آدمی و هنر زبانی 
را در خاورزمین می جسـتند، نیز سـتوده 
می شـد. به ویـژه هردر که از سـال 1782 

بخش هـای گوناگونی از ادبیات پارسـی را 
بازسـرایی کرده، در این میانه بسیار پذیرا 
بـوده اسـت. ُجنـگ چهـارم او «برگ های 
پراکنـده» (1792)، گلدسـته ای از گل های 
سرایندگان خاوری است که بیشترشان در 
گلستان سعدی روییده اند. جنگ ششمش 
(1797) هم غزلی به نام «گل های بهشـت» 
دارد که به روشنی از حافظ است. هردر در 

بارة سعدی و حافظ می گوید:
«از سـروده های حافـظ بـه اندازة بسـنده 
داریم؛ سـعدی برایمـان آموزنده تـر بوده 

است.»
سروده های وی را نیز چنین می بیند:

«انـگار زیباتریـن سـخنان انجیـل جامة 
تازه ای به بر کرده باشند.»

اندیشـه های هـردر رومانتیك هـا را تكان 
سـختی داد. هنگامی که وی در نوشته های 
خـاوری، چهرة ایـده آل آدمی گرایی ناب و 
زیبایی را می جسـت، فریدریش اِشِلِگل در 
پـی آن بود که بـا به کار داشـتن نیروهای 
رازآگند افسانه های خاورزمینی، به اشتیاق 
هنـری خود پاسـخ خوبی دهـد. فراخوان 
وی «اوج رومانتیـك را در خـاور بجویید» 
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(1800)، دلبسـتگی همگانـی شـهروندان 
دانش آموخته به خاورزمین را در آن سال ها 
بـه اوج خود رسـاند. البته آهنگ اشـلگل 
پیش از هر چیز فرزان و خرد هندوستانی ها 
بود، اما رومانتیست ها با آغوش باز پذیرای 
ادبیات پارسی هم بودند. و اما این پذیرایی 
از آنجا شـدنی گشـته بود که دلبسـتگی 
مردم در نیمة دوم سدة هجدهم به گونه ای 
بود که بررسـی ژرف زبان هـای زندة خاور 
نزدیك را می خواسـت. در ایـن جا باید در 
کنار «مدرسـة زبان های خـاوری ویوانت» 
کـه در پاریس به سرپرسـتی دو ساسـی، 
از  می کـرد،  فعالیـت  خاورشناسـی  پـدر 
«آکادمی خاورشناسـی» نیز نام برد. یوزف 
هون هاّمر پورگ اشـتال، یكی از پربارترین 
ترجمان های سـروده های پارسـی، تازی و 
ترکی از چنین آکادمی برآمد. بازدة زندگی 
وی بیـش از صد برگردان را در بر می گیرد: 
هاّمر بیشتر برای برخی از لغزش ها و سهوها، 
ناشـی گری های  و  بی چون وچـرا  اقتبـاس 
سبك شـناختی، زبان بیش ازاندازه آراستة 
برگردان هایـش، بـه گونه هایـی رنگارنگ 
محكوم شده و سخت سرزنش گشته است. 
امروزه روشن شده اسـت که برگردان های 
او و نیز یگر کارهایـش را نمی توان چندان 
کامیابی ویژه ای برای ادبیات آلمان دانست. 
نخسـتین برگردان کامل دیـوان حافظ در 
سـال 1813/ 1812 به کلـك او بیرون آمد. 
ُجنگ هایـی کـه وی از سـال 1809 به این 
سـوی، با نـام «گنجینه هـای خاورزمین» 
بیـرون آورد، آزمون هـای تـازه ای در راه 
شـناخت هنر سرایشی پارسـی بودند، نیز 
در سـال 1818 «تاریخ شـیوایی سخن در 
ایران همراه با گلچینی از سـروده های 200 
سـرایندة ایرانی» را از چاپ برآورد. وی در 
این کتاب با به کارگیری سـه جنگ پارسی، 
نخستین بار کوشیده تا شرحی دامنه دار از 
ادبیات چكادی پارسی را به زبان آلمانی به 

دست دهد. در آن می گوید:
« از باغ بهاری سـرایش پارسـی، بوی گِل 
همـة هنـر سرایشـی خاورزمیـن می آید. 
شمشـیر خوش سخنی پارسـی، هندی ها، 

تازیان و ترکان را بر زمین افگنده است.»

گوتـه در سـال 1814 از راه برگردان هـای 
هاّمر، با حافظ آشـنا شـد. این آشنایی وی 
راه به چرخشـی در سروده هایش انگیخت، 
وی کوشـید جامة خاوری بر سروده هایش 
بپوشـاند و در «دیوان غربی شـرقی» خود 
که در سـال 1819 بیـرون آمد، چنین کرد. 
روشـنگری های گوتـه در «یادداشـت ها و 
نوشـتارهایی بـرای دریافـت بهتـر دیوان 
غربی-شـرقی» پیـش از هر کـس به هنر 

شـیوایی هاّمـر نـگاه کرده اسـت. گرچند 
روحیة گوته در آلمان روزگار جنگ آزادی 
با رواج و کشـش های زمانـه هماهنگ بود، 
امـا وی ماننـد سـرایندگان رومانتیسـت 
عرفـان  بـه  خویـش  از  دلجویـی  بـرای 
خاوری روی نكرده بود. اتفاقًا وی درسـت 
همان ها را بـه خاطر جهان گریزی و تاریك 
سروده هایشان، سـخت زیر پتك سرزنش 
گرفته بود. گوته حافظ را خویشاوند نزدیك 
خود می دانست، او را دوقلوی معنوی خود 
می شمرد و می خواست تنها با او همنشینی 
کند. وی به روشـنی با ما در میان گذاشته 
که ارزش ویژة سروده های حافظ را بسته به 

چه چیز آن می داند:
«چون مزة آن را می چشـند و خود را با آن 

هماهنگ می سازند.»
بی گمـان آنچه که وی را بـه حافظ نزدیك 
می سـاخته، هماننـدِی چگونگی اسـتادی 
آن دو در سـرایش و یكی بودن بسیاری از 

بینش هایشان است.

گوتـه هم مانند حافظ می توانسـت خود را 
سراینده ای عامی بشـمارد، که از مهربانی 
فرمانـروای روزگار خـود بهره ور گشـته و 
به خواسـت خـود کمر خدمت به او بسـته 
اسـت. او نیز همانند حافظ که قرآن را از بر 
می دانسته، از دورة آغازین خردسالی خود 
با انجیل آشـنا شـده بـود و در خاورزمین 
آفتابـی زندگـی کرده بود و آن را دوسـت 
داشته بود. همراسـتایی زندگانی آن دو را 
می توان با بررسی بسیاری از چهره هایی که 
در دیوان غربی-شـرقی نام برده شده اند، 
درسـت تر دریافت. تیموِر حافـظ، ناپلئوِن 
گوته اسـت؛ شـاه شـجاع وی، همان کارل 
آگوسـت گوته اسـت. گوتـه در غزل های 
حافـظ مـرام میانه روانـه شـادی آمیزی را 
می دید که به غنای گیتی یاری می رسـاند، 
از دور بـه رازهای یزدان نـگاه می انداخت، 
خشـك مذهبی را هم مانند لذت جنسـی 
به دیگرسـوی پرتـاب می کرد و بـا تكانی 
شـك آمیز، خـود را از میـان خیزاب هـای 
رویدادهای زمانه بیرون می کشید و پیوندی 
هماهنگ از شـادابی جوانی و فرزان و خرد 
دورة سـالمندی پدیـد مـی آورد، درسـت 

همان چیزهایی که ایده آل گوته بود.

این که آن سراینده تا چه اندازه می توانسته 
زیبایی غزل های حافظ را حس کند، تاریك 
خواهـد ماند. مفهوم هایی که او یاد می کند 
کـه  رندانـه، حال وهوایـی  (اندوه گریـزی 
حافظ جاودانه و ناب و شـادی آمیز از خود 
متصاعد می کند)، گسـترده تر و همگانی تر 
از آن هسـتند که بتوان در باره شان چیزی 

گفت. ناسـازگارِی میاِن حافِظ آزاداندیشی 
که سـروده هایش از کنار قـرآن می گذرد، 
و آموزگار مدرسـة خداشناسی بودنش در 
نوشـته های گوته هـم بازتـاب می یابد، در 
بخش غنایـی به گونة شـكافی کالن میان 
دو دوقلو، و از دیگرسـوی در یادکردی در 
«یادداشـت ها و نوشـتارها»، گوتـه بر آن 
اسـت که حافظ از سـر مهر دوستانه اش به 

آدم هاست که می سراید:
«یك چیزی که آنان از دل وجان، سـبك و 
سـاده بشـنوند، چیزی که بر دشواری ها و 

مسائل و ناگواری ها چیره شود.»
وی نبایـد در ایـن کار، همـة آنچـه را که 
می گوید باور داشـته باشـد و بـر پایه اش 

زندگی کند:
«سـرایندة ما [حافظ] خود ارزش باالیی بر 
سـروده های بسـیار روانش نمی نهد، چون 
شـاگردانش تازه پس از مرگـش دورش را 

گرفتند.»
این حكم شگفت در بارة سروده های حافظ 
روشن می سازد که گوته که سرایش هایش 
پاره های دینی بزرگ اسـت، به هیچ روی با 
سرایندة شـیراز یكسان نیسـت و آشكار 
می نمایـد که چرا وی پیوسـته پافشـاری 
می کنـد کـه حافـظ را تنهـا می تـوان در 
چارچوب ملی و زمانی اش درست شناخت. 
همچنـان  گوتـه  نـزد  حافـظ  به هـرروی 
دوست داشـته ترین سـرایندة پارسی گوی 
می ماند. آبرویی که گوته در ادبیات آلمانی 
بـه حافـظ بخشـیده، تاکنون دسـتیافِت 
هیچ کس دیگر، حتی خیام هم نشده است.

کالسـیك  سـرایش  نماینـدگان  دیگـر 
پارسـی «هفت اختران» یعنی فردوسـی، 
انوری، نظامی، موالنا، سـعدی، و جامی در 
همسنجی با حافظ نقش فروتری داشته اند. 
در «کتـاب رویكرها» و «کتاب آزادگی ها»، 
شـمار باالیـی از گفتارهای نغز سـعدی به 
دست داده شده که به آزمون های زندگی و 
هوشمندی کارآمد وی بر می گردد. دیگران 
همه در پشت سر او می مانند. آنچه درخور 
نگرش است این نكته است که انوری برای 
درباری بودنش از میان دیگران ویژه گشته 
و تـا اندازه ای به خاطر پیوندهای شـخصی 
خـود، پشـتیبانی می شـود، در جایـی که 
واکنش پرشـور فردوسـی در برابر سلطان 

محمود، پذیرشی نمی یابد.

سرایندة دیگری که به چشم می آید، عطار 
اسـت که با برگـردان آزادی از پندنامه اش 
بـه نامگـوی «کتاب سـخنان نغـز» بادآور 
سـخت گیری های اخالقـی کانـت گردیده 

است.
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بخشـی  همچـون  غربی-شـرقی  دیـوان 
از آفرینش هـای ادبـی گوتـه در آگاهـی 
خوانندگان آلمانی بسـیار کارگـر افتاده و 
به آنـان دریابانده که یك ادبیات پارسـی 
هسـتی دارد کـه دیگرگونـه، امـا همتراز 
می باشـد. اما دیـوان به آن توده پسـندی 
کـه گوتـه آرزو داشـت، نرسـید. برخی از 
نسـخه های چاپ یكم دیوان تا آغاز سـدة 
بیسـتم هنوز هم بـه فروش نرسـیده بود. 
لیك در میان دسته ای از سرایندگان که از 
رومانتیك متءثر بودند، پذیرش کالن تری 
یافت. از میان آن سرایندگان باید هاینریش 
هاینه را به نام یاد کـرد. دیوان گوته از راه 
نوشـته های فریدریش روّکرت که نزد هاّمر 
پارسی آموخته بود، ژرف تر کارگر افتاد. آن 
گونه کـه روکرت خـود در ُجنگ «گل های 
خـاوری» (1822) سـتایش آمیزانه گفتـه، 
پس از خواندن دیوان گوته خود را با حافظ 
همدل یافته و جنگ خود را سـروده است. 
استعداد وی در فراگیری پرشتاب زبان های 
بیگانه، چیرگی اش بر زبان مادری، احساس 
سرایشـی  ای که با آن توانست حال وهوا و 
تصویرهای بسـیار گوناگون شخصیت های 
رنگارنـگ را ماننـد خودشـان دریابـد و 
بازگویـد، آمادگی فداکارانـه اش برای ویژه 
ساختن استعداد خود برای استادان بیگانه، 
همه و همه دسـت به دسـت هم داد و وی 
را بزرگ ترین بازسـرای ادبیات خاوری در 
گسـترة زبان آلمانـی کـرد و او را میانجی 
ناب و بی غش ادبیـات آدمی نمود. روکرت 
در سـال 1820 با بازسـرایی هایی از دیوان 
موالنا خود را نشـان داد. گذشته از این که 
وی بـا این کار، خوانندگان پرشـماری را با 
سرایش عرفانی پارسی آشنا ساخت، برای 
نخستین بار قالب غزل را از ادبیات پارسی 
بـه زبان آلمانـی آورد. در سـال 1824 هم 
بخش های برگزیده ای از اسكندرنامة نظامی 
بیرون آمد. روکرت در نخسـتین کارهایش 
بیشتر می کوشید ساخت سرایش بیگانه را 
درسـت انتقال دهد و بـه درونة آن چندان 
درنمی نگریست. در سـال 1819 نوشت که 
هـر کس بخواهد روح سـرایش پارسـی را 
دریابـد باید دیوان گوتـه را بخواند و برای 
دریافـت سـرایش پارسـی بایـد روی بـه 
نوشته های هامر و بازسرایی های وی نماید. 
روکرت در زمینة گونه های دیگر سـرایش، 
دشـوار  تناوب هـای  رباعـی،  و  قصیـده 
سرایشـی، کوشـش هایی ورزیده اسـت و 
حتی کوشـیده وزن های شـعر پارسی را با 
گونه ای هماهنـگ در زبان آلمانی برگردان 
کنـد. در برگردان های آینـده اش که چون 
در گاهنامه هـای فنـی و پژوهشـی و پس 
از مرگش بیـرون آمدند، کارگـر نیفتادند، 

کوشـید در برابـر از دسـت دادن اندکی از 
زیبایـی زبانی به نازك سـنجی بیشـتر در 
برگردان و نیز «تنة سـرایش» دسـت یابد. 
سـرآمد آنها می توانـد برگردان بوسـتان 
سـعدی باشـد. اما کاًل باید گفت که ارزش 
زبان شناختی برگردان های روکرت با تأثیر 
وی بر خوانندگانش نسبتی منفی دارد. این 
بیشتر بازسرایی لطیف سروده های موالنا و 
سـرایش هایی که در پی و هم احساسـی با 
سرایندگان دیگر سروده، بوده که وی را به 

آوازه ای رسانیده است.

آگوسـت فـون پالتن-هالرمونـده نیز نیز 
در پـی خواندن دیوان [گوته] کششـی به 
سـوی ادبیات پارسی پیدا کرد. اگر روکرت 

تـودة خواننـدگان در برابـر این کوشـِش 
تاب فرسا در راه کاشـتن یكی از قالب های 
سرایش پارسـی در زبان آلمانی، پس زنانه 
زیبایی دوستی  بود. شـكوهناك شـمردن 
پذیرفته نگشت و ادعاهای باالیی که قالب 
غـزل را گونة نغزی از سـرایش می شـمرد 
بـه ایـن انجامیـد که غـزل، سـاختگی و 
بی احساس دانسته شـود. سخن هجوآمیز 
ایمرمن در بـارة قالب های ادبی خاورزده را 

بسیاری کسان شنیده اند:
«بدبخت ها! شـماها میوه های باغ شیراز را 
می دزدید و می خورید و می خورید و سپس 

غزل استفراغ می کنید.»
آنچه کمتر کسی شنیده، این است که پالتن 
در سال 1820 به کار بررسی و پژوهش زبان 

نخستین بار غزال های زبان آلمانی را بیرون 
داد، پالتن هم نخسـتین کسی بود که آنها 
را به قالـب اصیل سـرایش آلمانی درآورد 
(1821). شـایان نگـرش، جنگ سرایشـی 
«نوشته های آمیخته» است که وی در سال 
1822 بیـرون داده. در آنجـا یـك زنجیره 
غـزل را با نـام «آینة حافـظ» می یابیم که 
روکرت در آنها بهتـر از هر آلمانی دیگری 
از احساسات آزادی که آهنگشان دستیابی 
به زیبایی ایده آل اسـت، و به ویژه از گونة 
خاص عشق در سـرایش پارسی، بهره مند 
اسـت. اما در جنـگ دیگـرش «غزل های 
تـازه» (1823) جامة خاوری خود را باز فرو 
می اندازد. «خاورزمین گذشـت اکنون این 
قالب هـا را از ما ببینید.» گذشـته از اندك 
کسـانی چون گوته و روکرت که هنر زبانی 
پالتن را در اوج دیده می سـتایند، واکنش 

پارسـی درآمده، گزیده ای از 223 سرودة 
حافـظ را که با دسـت خود نگاشـته بوده 
همیشه همراه خود داشته، پنجاه غزل او را 
بـه آلمانی برگردان آزاد کرده که البته پس 
از مرگش یعنی تازه در سـال های 1839 و 
1880 بیـرون آمده، و نیـز این که حتی در 
سال 1821 برنامة چاپ یكی متن پارسی را 

در سر پرورانده است.

را  خـاوری  ادبیـات  رمانتیـك،  اگرچـه 
بزرگ ترین بخش آموزش معنوی می شمرد، 
ارزش آن بـه زودی گزند کالنی دید، چون 
دشـواری های بـزرگ برگـردان سـرایش 
خـاوری و بیگانگـی بنیادیـن هنجارهـای 
زیباشـناختی آن پدیـدار شـد. پیامد آن 
از یك سـوی این بود که کاخ جسـتارهای 
سرایشـی فـرو ریخـت و بگـردان ادبـی 

نخستين چاپ دیوان شرقی-غربی
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نازك سـنجانه ای خواسـتاری شـد تـا در 
بـه درسـتی زبان شـناختی  بازسـرایی ها 
نگرش شایسـته ای شـود، و از دیگرسوی، 
اندیشـه ها و تصویرهـای وام گرفتـه کم  یا 
بیش در سرایش های خاورمانند ماند. تودة 
خواننـدگان را تنها هنگامی می شـد برای 
زمانی دراز نگاه داشـت که به هر دو سوی 

گفته شده، درنگریسته شود.

خط یكم کـه به دسـت فریدریش روکرت 
بنیادگـذاری شـده بود، در سـه یِك دوم و 
سوم سدة نوزدهم هواخواهان و نمایندگان 
بسیاری پیدا کرد. گراف آدولف فریدریش 
فـون شـاك سخن گسـتری هنرمند چون 
خـود روکرت بود و چنـان خوش قریحه که 
می توانسـت هر سـخنی را به نظم درآورد، 
در ایـن زمینـه بسـیار کامیـاب گشـت و 
بسیاری کسان ارزش او را شناختند. با این 
همـه وی قالب هـای خاوری مانند و آزمودة 
روکرت را که دیگر سـنت شـده بود، پس 
زد و کوشـید تا درونه ها را نازك سنجانه تر 
برسـاند و به زبانی دلپذیرتر سـخن گوید. 
برگردان های وی از بخش های شاهنامه که 
در سـال های 1851 و 1835 و 1865 بیرون 
آمـد، وی را محبوب تر از روکرت سـاخت. 
خواسـت سـراینده این بود که تودة مردم 
آلمان شاهنامة فردوسی را در کنار حماسة 
نیبلونگـن لیدر بنشـانند. هرچند این کام 
وی برآورده نشـد، اما سـرایندة شاهنامه 
در نیمة دوم سـدة نوزدهـم، پس از حافظ 
بیش از هر نویسـندة پارسی زبانی شناخته 
گشـت. بـه ویـژه داسـتان نبرد رسـتم و 
سهراب که یادآور حماسة هیلده براندزلید 
بود، فردوسی را نامدار ساخت. به برگردان 
آیندة شاك، برای نمونه 47 رباعی خیام که 
در سال 1878 بیرون آمد، چندان نگرشی 
نشـد. اما سروده هایی که خود وی در جامة 
خاوری گفته بود، با پیشـواز بسـیار خوبی 
روبرو شـد. جـای پای خیام را به روشـنی 

می توان در این سروده ها دید.

سـرایندگانی کـه انگیـزة کار خـود را در 
ادبیات پارسـی یافته بودند، بسیار پرشمار 
بوده اند. کار بیشترشـان گذرا بـود، مانند 
سروده های حافِظ گوتفرید کللر، یا کسانی 
که به پسروی از پالتن خواستار گونة آلمانی 
قالب غزل بودند که از میانشـان می توان از 
گایبل، لیلین کـرون، هوفمانزتال و گئورگه 
نام برد. گئورگ فریدریش دامر را می توان 
پرارزش تریـن سـرایندة خاورگرا شـمرد، 
هرچند که کوشش های او کمابیش فراموش 
گشـته. دامر در برگردان خود، سروده های 
وی «حافظ، جنگی از سـروده های پارسـی 

(1848)» را بنیـاد کار خـود نهـاد. اما این 
نویسـنده سرچشمه های دردست را بسیار 
آزاد بـه کار درمی آورد، آنهـا را بلندکوتاه 
می کـرد، و چنـان از پاره های سـروده های 
گوناگون، سـرایش های تازه ای می سـاخت 
که ناچار یابد آنها را کار خود دامر انگاشت. 
اگـر وی حافـظ را نویدگر دوسـتی ناب و 
ایده آل این جهانی و آدم دوسـتی دانسته و 

سروده هایی چون
از هر آنچه دلت را شاد می کند، لذت ببر

اما دل برادرت را میازار!
گفته، شایسـتگی و حق آن را هم داشـته 
است. وی بسـیار کامیاب شد، اما زمانی به 
درازا نكشید که «سروده های میرزا شفیع» 
فریدریش بودن اشتدت از او پیشی گرفت. 
این سـروده ها نخسـتین بار در سال 1851 
بیـرون آمد و تا سـال 1921، 168 بار چاپ 
شـد. وی آهنگ (لحن) ساده و مردم پسند 
سـخن، شـادی و جدیت، عواطف و خرد را 
به هم پیوند می دهـد، و کام آمیز به هم باز 
می رسـاند، و در این کار رهرو راه ذهنیات 
و روش دامـر اسـت. بودن اشـتدت در پی 
رهسـپاری به ایران آغاز بـه آموختن زبان 
پارسـی کرد و توانست پیشرفت ادبی خود 
را در سـال 1877 با کامیابـی در برگردان 
سروده های حافظ و خیام (1881) به نمایش 
گـذارد. برگـردان سـروده های خیامش به 
زودی کارهـای دیگرش را زیر سـایة خود 

گرفت.

پـس می توان گفـت از زمان گوته و سـدة 
سـرایندة  یـك  تنهـا  تاکنـون  نوزدهـم 

پارسـی گوی در ادبیات آلمـان حق اقامت 
یافتـه: حافظ. سـتارة بخـت او را هم پس 
از آن کـه فیتس جرالـد در پایـان سـده، 
برگردانی از سروده های خیام را در دسترس 
جهان انگلیسـی زبان گذاشت، اندك اندك 
تاریك گشـت. خیـام در آلمـان همچنان 
برادر کوچك سرایندة شـیراز ماند. حافظ 
توانسـت به عنـوان نویدگر اندیشـه های 
مـردان لیبرالی چـون کللر، شـاك، دامر، 
بودن اشـتدت نزد شـهروندان آزاداندیش 
ارج و جایگاهـی یابد. البته این را هم نباید 
فرامـوش کرد که دم دوسـتی او را می توان 
به عنوان زمینة زندگی بی دردسـر، از نگاه 

سیاسی پارسایانه، و امروزبینانه دریافت.

سـدة بیسـتم دنبالة سنت  سـدة نوزدهم 
ترجمان هـای  و  پژوهشـگران  گرفـت.  را 
پارسـی دان کوشـیدند با برگـردان دوبارة 
متن های ورجاوند، چهره های سـرایندگان 
و  حـال وروز  برداشـت  و  پارسـی گو 
اندیشه هایشان را در ادبیات آلمان کامل تر 
کنند و در برخی موردها لغزش های پیشین 
را بزداینـد. هرچنـد ایشـان خدمت هـای 
بسـیاری در این زمینه کرده اند، اما گسترة 
کارهایشـان هرگز بـه میراث کالن سـدة 

پیشین نمی رسد.

در زمینة کاربرد آزاد انگیزه های خاوری در 
سـرایش آلمانی نیز توهین است. بی گمان 
سـروده های  از  کالبونـد  پس سـرایی های 
از  بیـش   (1921) خیـام  و   (1991) حافـظ 
کارهای دیگر شناخته شده اند. سراینده به 

یادبود گوته و حافظ در وایمار
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درستی می گوید که شناخت ارزش راستین 
ادبیات پارسـی کـه «زیبایـی و ژرفایش با 
بزرگ تریـن دسـتاوردهای همـة دوره هـا 
برابـری می کنـد.» به هـر روی بـه اندازة 
شایسـتة خـود نتواند رسـید، از این روی 
سـخن و گفتار خویش را بـه آن دو ایرانی 
پیشـكش می کند و ناچار به همین بسنده 
می نمایـد. وی آنـان را خویشـاوند معنوی 
خود می بیند. سـروده های حافظ را از جان 
و دل بازمی سـراید. «درد او درد من است، 
لبخندش لبخندم.» خیام کالبوند بر خالف 
خیام فیتس جرالد که در برگردان انگلیسی 
او چهـره ای اخالقـی بـود، خیامی اسـت 
سـرکش و پر از شـور شـیدایی که شهوداً 
بازسـازی شـده، خیامـی که کمتـر دیده 
شده، اما بی گمان هسـتی داشته است. در 
میـان برگردان های کالبوند پاره هایی یافته 
می شوند که توان بیان بسیار باالیی دارند. 
البته سـراینده بـه برگردان زبان، بسـنده 
نمی کند. وی سرایندگان پارسی گوی را در 

جهان آزمون های آلمانی می نهد.
گرچند هانس بتگـه چهرة حافظ (1917) و 
خیـام (1921) را در چارچوب برگردان های 
خـود به پنداشـت درمی آورد، بـا آهنگ و 
اندیشـه ای بسـیار دیگرگونه به سـرایش 
خـاوری روی کـرده بود. وی می خواسـت 
هماننـد هرمـان هسـه و ماکـس دوتندی 
در دِل رازآلـودِی پرتب وتـاب اروپایی که 
صنعتـی شـده اما خویشـتن را گـم کرده 
و از همیـن روی مـردود اسـت، و نیـز در 
گیرودار پیامدهای آن، ماشـینی شـدن و 
ازخودبیگانگـی، از چنـگ نابودگننـدگان 
همة دسـتاوردهای فرهنگی و ریشـه مند 

بگریزد.

اگر چینـی موضعی به معنای سـتایش آن 
اندیشه در ادبیات پارسـی باشد که همراه 
سـرزنش، انـدرز و هشـدار، مـردم را بـه 
شـرکتی پرتكاپوتر و نیكوتر در جامعه فرا 
می خوانند، آنگاه این رای باز هم درست تر 
خواهد بـود، چنان که تنها تفسـیرپذیری 
عرفانـی سـروده های پارسـی (برگـردان 
یاکـوب از حافـظ) یا متنـی بیگانـه برای 
نگهداشـت از هنـر زبانی غنیمت شـمرده 
می شـود («سـروده های کوتـاه و پرمعنای 
پارسی» ارنست برت رام، 1943)، یا اگر این 
هر دو کار با هم به انجام رسـند هم آن رای 

درست تر خواهد بود.
افزون بر این زیباگرایـی زبانی باید میدان 
سـازد،  محـدود  را  سـروده ها  گسـترش 
همچنـان که کاربـرد بلندپروازانة غزل نیز 
باید در سـرایش غنایی آلمانـی کرانه مند 

گردد.

آجال" - د�گا�ن
گا� � ، یک یک ��دمان کان ، ی�ھا ، ی آحاد - ی

آ��اال�� - �را�جام ، پایان کار ، � پایان
آ��ا��مان- پایان روزگار ، وا���ن ، ���ن زمان

آ����ن - دورن�� ، پایان ن�� ، ���ن ��ن
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آداب- رو�ھا ، آ��ن � ، رو�ھای �یک ،  ادب �(واژه ادب 
از پار�ی � �زی ر��ه ا�ت)

آداب دان – اد��ند ، آ��ن��
آداب �ض�ه – آ��ن �ی ��ندیده

آداب��ی – روش��ی
آداب و ر�وم – آ��ن و روش

آ�س – �شا�ی
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کورش در من:

رای و  فر  با  کورش  منم 
دادگرای شاهان  شاه  منم 
بلند دارم  آروزها  همی 
سهند تا  بلندیش  میرسد   
زیان پر  دیوان  میكشم   بند   

آغازیان  چو  راه  بپیمایم 
بند به  را  گناهان  بی  نبندم 
ستم ها گر دیدی اکنون بخند
زمین در  من  پاکی  راه  روم 
ومهین کهین  دوست  شوم   

نژاد  میان  را  تفاوت 
نپذیرم چون نیست آن به راد
زمین در  او  فرمان  بیارم 
چنین این  من  برانم  فرمان 

یكدگر  دست  گیریم  همه 
دگر ما  میان  مرگ  نباشد 
من آیین  و  رسم  است  چنین 
اهرمن باشد  آزاد  نباید 
من آغوش  در  تو  آیی  اگر 
اهرمن از  را  دوست  شناسی 

یزدان صفایی


