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به خشنودی اهورامزدا

خ�رداد آب را از فروهر می س�تاند و به باد می 
سپارد 

چهارم خرداد مصادف اس��ت با جش��ن خردادگان ، به همین مناسبت انجمن 
زرتش��تیان و انجمن سرفراز مارسم جداگانه ای در یاد بود این جشن باستانی 
برگزار می نمایند. جش��ن خردادگان از زمره جش��نهای همنام شدن روز و ماه 
ایرانیان اس��ت که در س��الهای اخیر برگزاری آن کمرنگ ش��ده بود. اما امسال 

انجمن زردشتیان جدید ، آن را مفصل تر از سالیان گذشته برگزار کند.     

جش��ن خردادگان از زمره جشنهای همنام ش��دن روز و ماه ایرانیان است که 
در س��الهای اخیر برگزاری آن کمرنگ ش��ده بود. اما امسال با تشکیل انجمن 
زردش��تیان جدید ، کمیس��یون گردش چهل در نظ��ر دارد آن را مفصل تر از 

سالیان گذشته برگزار کند. 
روز شش��م هر ماه به نام خرداد ، امشاس��پند مادینه موکل بر آب ، نامیده می 
ش��ود و شش��م خرداد از ماه خرداد جشنی در ستایش از این امشاسپند برگزار 

می شود. این روز در تقویم رسمی کشور مطابق با چهارم خرداد می شود. 

خرداد ی��ا هئوروتات Haurvatat به معنی تمامیت، کلیت و کمال اس��ت و 
مظهری است از مفهوم نجات برای افراد بشر. از کارهای عمده اوحمایت از آب 
است و ش��ادابی گیاهان از اوست. همچنین خرداد مظهر تندرستی و سالمتی 

است. 

خرداد همواره در متون همراه مرداد، امشاس��پند مادینه دیگر ذکر می ش��ود. 
ای��ن دو امشاس��پند با آب و گیاه ارتباط دارن��د. از آن جا که پاره ای از مراحل 
آفرینش مثل آب و گیاه به گونه ای طبیعی جفت اند، پس پاسداران آنان نیز، 
خرداد و مرداد، بیش��تر اوقات با هم م��ی آیند. هدایای آنان ثروت و رمه چهار 
پایان اس��ت، به گونه ای که این دو نماینده آرمان های نیرومندی، سر چشمه 
زندگی و رویش هستند. هماوردان خاص آنها، دیوان  »گرسنگی« و »تشنگی« 
ان��د. همکاران خرداد، ایزد تیش��تر و باد و فروهر پرهیزکاران هس��تند. خرداد 
امشاس��پند در دوران حمله اهریمن، آب را به یاری فروهرها می ستاند. به باد 
می س��پارد و باد آن را به شتاب به سوی کش��ورها می برد و به وسیله ابر می 

باراند

. در نامگ��ذاری ماه ها، خرداد و مرداد در دو طرف ماهی هس��تند که نماد آن 
تیر یا تیش��تر اس��ت و تیشتر ایزد باران اس��ت. در این جا هم ارتباط میان دو 
امشاس��پند را با آب می بینیم. افزون بر این، در ملکوت خداوند، تندرس��تی و 

زندگی جاودان زیر نظر این دو امشاسپند بهره آدمی خواهد شد. 
در بندهشن Bundahisn )=آغاز آفرینش( ، یکی از کتاب های پهلوی که بر 
اساس ترجمه ها و تفس��یرهای اوستا تدوین یافته و در بردارنده اسطوره های 
مربوط به آفرینش، تاریخ اس��اطیری و واقعی ایرانیان، جغرافیای اس��اطیری و 
حتی نجوم و س��تاره شناسی اس��ت، درباره این امشاسپند آمده است: »خرداد 
سرور سال ها و ماه ها و روزهاست؛ [و این] از این روی است که او سرور همه 
اس��ت. او را آب مایملك دنیوی است. هستی، زایش و پرورش همه موجودات 
جهان از آب اس��ت و زمین را نیز آبادانی از اوس��ت. چون اندرسال، [اگر] نیك 
ش��اید زیس��تن، به سبب خرداد اس��ت... او که آب را رامش بخش��د یا بیازارد، 
آن گاه، خ��رداد [از او] آس��وده یا آزرده ب��ود. او را همکار، تیر و باد و فروردین 

است.«

در یش��تها، یکی از بخش های اوستا، کتاب مقدس زردشتیان، که در ستایش 
و نیایش ایزدان اس��ت، فقط برای دو امشاس��پند، اردیبهشت و خرداد، هر یك 
یش��تی جداگانه موجود اس��ت. خرداد یش��ت در س��تایش خرداد امشاسپند، 
چهارمین یشت اوستاست که متاسفانه آسیب زیادی دیده و بسیاری از کلمات 
آن از بین رفته یا ناخواناس��ت. تفس��یر پهلوی آن هم ک��ه ممکن بود تا اندازه 
ای کلید فهم آن باش��د، امروزه در دس��ت نیست. اما در آن چه باقی مانده، در 
یازده بند، به یاد کردن از امشاس��پندان به ویژه خرداد سفارش شده. چون یاد 
آنان دیوان را دور می س��ازد و یاد خرداد، به خصوص دیو نس��و )=دیو فس��اد 
و گندیدگ��ی( را م��ی راند. دراین یش��ت، به صراحت آمده ک��ه خداوند امداد 
و رس��تگاری و رامش و س��عادت را از طرف امشاس��پند خرداد به مرد پاکدین 
می بخش��د. در بند ده این یش��ت می خوانیم: »برای ف��روغ و فّرش من او را، 
امشاس��پند خرداد را با نماز بلند )و( با زوهر )1 ( می س��تاییم، ما می ستاییم 
امشاس��پند خرداد را با هوم )2 ( آمیخته به ش��یر، با برسم)3 ( با زبان خرد، با 

پندار و گفتار و کردار، با زوهر و با کالم بلیغ. «

آرزو رسولی

پانوشت ها: 
1. نوعی فدیه آیینی که طی آن معموال آب یا ش��یر و یا نوش��یدنی های دیگر 

نثار می شود
. 2 . گیاهی مقدس که فشردن آیینی آن نوعی قربانی غیر خونین است. 

3 .دسته ای از شاخه های کوچك درختان که همه با نواری به هم متصل می 
شوند و در مراسم آیینی زردشتی به کار برده می شوند.



پردیس

نام این کوه باس��تاني پردیس است در حومه شهرس��تان جم از توابع عسلویه 
استان بوشهر و در نیمه هاي راه بندر کنگان به فیروز آباد شیراز قرار دارد .

نکات قابل توجهي که در این کوه باستاني وجود دارد :

1. قله این کوه نزدیك ترین نقطه زمین به خورشید است چون باالترین ارتفاع 
در نزدیکي خط استواست .

2. آتش��کده فوق العاده باس��تاني که در قله کوه قرار دارد ، محل تولد و غسل 
تعمید پدر جمشید جم است .

3. مغناطی��س فوق العاده قوي کوه در جهان زبانزد اس��ت و اگر در فاصله 50 
تا100 متري کوه یعني تقریبا انتهایي ترین نقطه مش��خص اسفالت با ماشین 
توقف کني و ترمز دس��تي را بخوابانید ، ماش��ین بجاي سر پائیني به نرمي به 
س��مت کوه کشیده مي شود که البته همین مغناطیس براي رانندگان نا آشنا 
بس��یار دردسر س��از بوده و تا کنون تعداد زیادي از خودروها بي اختیار با کوه 

تصادف کرده اند .

4. پوش��ش گیاهي منطقه نوعي خار بیاباني گرمس��یري منحصر به فرد است 
که خواص دارویي فراوان دارد و عس��ل حاصله از منطقه تماما” پیشخرید چند 
 Advil کارخانه داروس��ازي بزرگ جهان است یکي از ترکیبات اصلي مسکن
که یکي از بهترین قرصهاي شناخته شده براي ناراحتي هاي اعصاب و دردهاي 

میگرني است از همین عسل تهیه مي شود .

5. ای��ن منطقه خرماي ویژه نیز تولید مي کند که به نام خرماي خصه معروف 
است و کامال در شیره خود غرق مي شود یعني یك کاسه آن ظرف سه ساعت 
پر از شیره مي شود و اندازه این خرما اندازه آلبالو بود و به جهت همان خواص 
دارویي منطقه تماما” براي س��اخت قندهاي رژیمي براي بیماران دیابتي صادر 
مي ش��ود،  نکته جالب دیگر رویش درخت زیتون در دامنه ش��مالي کوه حد 
فاصل شهرس��تان جم تا روس��تاهاي چاهه و دره پلنگي مي باشد که در آب و 

هواي آن منطقه بسیار بعید مي نمود .

فعال” س��ندي براي قدمت چاهه و دره پلنگي وجود ندارد ولي عالئم مشهودي 
از غار نش��یني مش��اهده ، و فس��یل هاي مختلفي در این منطقه به وفور پیدا 

شده است .

6. در الیه هاي زیرین این کوه معدن عظیمي از آب خنك و فوق العاده سالم 

وجود دارد ، آن هم در اطراف عسلویه !

مردم چاهه و جم ، کوه پردیس را فوق العاده مقدس و محترم مي ش��مارند ، 
و به اس��تناد عالئم موجود در آتشکده احتماال یکي از اولین مکانهایي بوده که 

نفت در آن سوزانده شده است .

با افتتاح جاده فیروز آباد به عس��لویه توس��ط پتروشیمي ، رفتن به این منطقه 
خیلي میسر تر و راحت تر شده است . پتروشیمي با تاسیس سه شهرک بزرگ 
در این منطقه اقدام به تاس��یس فرودگاه جم نموده و چهارشنبه هر هفته یك 
پرواز به مقصد جم انجام مي ش��ود که امکان بس��یار خوبي براي س��فر به این 

منطقه اعجاب انگیز است .

http://www.asriran.com
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پیوندهای فرهنگی افغانس�تان و آسیای میانه 
در اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم

نویسنده: یری بچکا

برگرداننده: ا. ح. اکبری شالچی

 

نخستینه های گویای اندیشه های نوین در کارهای نویسندگان برجستۀ آسیای 
میانه، در نیمۀ دوم س��دۀ نوزدهم و آغاز س��دۀ بیس��تم پدیدار گشته است. در 
آن زمان، گذش��ته از ترکستان روسیه، دو مرکز دیگر نیز هستی داشت: بخارا، 
و کابل؛ خیوه ]خوارزم[ پیش از آن زمان، در پش��ت این دو شهر جای داشت. 
روَگش��ت ها )رفرم ها( بیش��تر از راه لندن و اس��تانبول و قاهره و بیش��تر از راه 
گاهنامه های پارس��ی زبان بر بخارا و کابل کارگر می افتاد. در میان آنها گاهنامۀ 
»ترجم��ان« چاپ کریم��ه و »حبل المتی��ن« چاپ کلکته از ارزش بیش��تری 
برخوردارند. جمال الدین افغانی )اس��دآبادی( که بخش��ی از زندگی خود را در 
افغانس��تان سپری ساخته، در این میانه نقش بزرگی بازی کرد. پیوندی پویا و 
پرش��ور میان امیرنشین های افغانس��تان و بخارای آن روزگار هستی داشت. در 
میان کسانی که در سدۀ نوزدهم به مدرسۀ »بخارای شریف« مرکز خداشناسی 
اسالمی خاورزمینی آمدند، بسیاری کسان از افغانستان بودند. جنیداهلل حاذق 
هراتی که به س��ال 1802 به بخارا رفته بود، س��ال های س��ال زیور دربار بخارا 
بود. چون سرورده  ای انتقادی برای امیر نصراهلل گفت، ناچار گریخت و در سال 

1843 کشته شد.

ق��اری رحمت اهلل واضح بخارایی در کتاب »تحفۀ الحباب فی تذکرۀ االصحاب« 
که در س��ال 1871 نگاشته، از پانزده س��رایندۀ افغانستانی تبار دیگر یاد کرده 
است. یکی از ایشان جمال الدین جمالی است که سراینده ای از تاشقرجان بوده 
و در جن��گ امیر بخارا با روس ه��ا هنبازی گزیده و برادرش قوام الدین در نبرد 
ق جان باخته است. نیز ظهورالدین ظهوری کابلی و قاسم مخدوم متخلص  ِجَزّ
به قاس��می و همچنین از مال حاجی محی الدی��ن قندهاری که در بخارا آموزه 
خوانده و س��پس در خجند زیس��ته و به تاجیکی و ازبکی و حتی تازی سروده 

گفته یاد شده است.

رسول هادی زاده نویسنده و ویژه شناس تاریخ ادبیات تاجیکی، سخن را به سه 
بلخی می کشاند: عبدالواحد سریر که به آهنگ آموزه خوانی به بخارا رفته بوده 
و تا به هنگام مرگ )س��ال 1896( در همان جا مانده اس��ت. و دیگر: ابوالفضل 
مخدوم سیرت )درگذشته به سال 1899( و عیسی مخدوم )1827 تا 1898(. 
خال محمد خس��ته پژوهشگر تاریخ ادبیات افغانستان و نیز نویسنده که تبارش 
از بخاراست، در نوشتاری در »آریانا« گاهنامه ای که در کابل بیرون می آمد و به 
سال 1961، از سراینده ای به نام عزت مزارشریفی یاد کرده که در سال 1850 
به امیرنشین بخارا کوچیده و تا هنگام مرگ خود در سال 1864 در مدرسه ای 
در ش��یربدن آموزه می داده است. نعمت اهلل محترم )درگذشته به سال 1920( 
در ُجنگ خود »تذکره الش��عرا« از یازده سرایندۀ دیگر افغانستانی یاد کرده که 
در میانشان اعال پیرمستی، عزیز قندوزی، مهرماه کابلی، نادر هراتی و دیگرانی 
به چش��م می خورند. در برخی دیگر از سرچش��مه های پژوهشی نیز با کسانی 
چون س��ید محمد قاسم پنجش��یری و میرزا قادری بلخی روبرو می شویم. این 
که میرزا سراج بخارایی )»دکتر صابر« 1877 تا 1917( در سفری از افغانستان 
نیز دیدار کرده تصادفی نیست. این نشانگر آن است که دانشوران در آن روزگار 

بسیار میان کابل و بخارا رهسپار بوده اند.

افغانس��تانی های بی ش��ماری در فرجام س��دۀ نوزدهم و آغاز س��دۀ بیستم به 
امیرنش��ین بخارا و ترکس��تان روسیه رفتند تا در آنجا پیش��ۀ خود را ورزند یا 

کار یابند. برخی ش��ان ماندگار شدند. روزنامه های تاشکند نوشته اند که تنها در 
دسامبر سال 1888 دو کاروان بزرگ به بخارا رسیده اند. افغانستانی هایی که در 
آنجا می زیس��ته اند در کتاب های ژوزف آول پزشك چکسلواکیایی بارها و بارها 
یاد ش��ده اند. وی از س��ال 1915 تا 1920 در امیرنشین بخارا می زیسته. یك 
کاروان سرای افغانس��تانی هم هستی داشته است. فیلو ماتوش در سال 1904 
در گزارش��ی در روزنامه ای که در س��مرقند بیرون می آمده می نویسد: »در آن 
سوی آس��یاب ما باغ هایی است که از آن افغانستانی هاست. در اینجا کم وبیش 
500 خانواده افغانس��تانی می زیند که پس از برتخت نشینی عبدالرحمان خان 
در ی امی��ر یعق��وب به اینجا کوچیده ان��د«. این نیز یادکردنی اس��ت که امیر 
افغانس��تان، عبدالرحم��ان )1880 تا 1901( با دس��ته ای از همراهانش بیش 
از 10 س��ال در س��مرقند زیسته. روگشت های گس��ترده ای که وی پس از آن 
کرد، باید به احتمال بس��یار، به همنش��ینی او با نمایندگان روشن اندیش��ی و 
روگش��ت گرایی )رفرمیسم( در این شهر پیوند داش��ته باشد. حق نظر نظروف، 
دانش��مند تاجیك، سندی به دست داده که می نمایاند در فرارود )ماوراءالنهر( 
یك هس��تۀ جمهوری خواه هستی داش��ته و نیز حکومتی جمهوری به رهبری 

حاجی یعقوب روستاقی و به وزارت جعفر رفیق و خال محمد میمنگی.

عبدالحی حبیبی )درگذشته به سال 1985( پژوهشگر افغانستانی در یادبودی 
که در بارۀ صدرالدین عینی، نویس��نده و دانش��ی مرد تاجیك نوشته، آورده که 
به هنگام دیدار از ازبکس��تان بیش از هر کجا آرزوی دیدن س��مرقند را داشته، 
چون این ش��هر با تاریخ کش��ورش پیوند تنگاتنگ��ی دارد و مکتب های هنری 
س��مرقند و هرات چه در روزگار کهن و چه در س��ده های میانه سرچشمه های 
یگانه و س��بکی یکتا داش��ته اند و مردم افغانس��تان و فرارود ریشه های معنوی 
مش��ترکی دارند. صدرالدین عینی در گفتگو ب��ا حبیبی می گوید که به هنگام 
بُن گش��ت )اتقالب( افغانستانی های بسیاری در سمرقند و بخارا می زیسته اند و 
وی شیوۀ سخنگویی ایشان را نغز می شناخته و زبان یگانه در چنین پیوندها و 

شناسایی هایی نقشی کالن بازی می کند.

آگاهی هایی در دس��ت است که می رس��اند روزنامۀ افغانستانی »سراج االخبار« 
محمود طرزی در میان هوش��مندان بخارا خوانندگان بسیار دلبسته ای داشته. 
یك بازرگان پش��م، به نام غالم نبی در آن ش��هر، پاسخَور دریافت آبونمان بوده 
و میان 50 تا 60 مشترک در بخارا و سمرقند داشته است. گذشته از این وی 
نس��خه های این گاهنامه را ب��ا گاهنامه ای چاپ فرارود عوض می کرده اس��ت. 
سامسونف، کارگزار سیاسی روس��یه در سن پترزبورگ گفته که در بخارا 120 
نفر روزنامۀ س��راج الخبار را آبونه اند و هر ش��مارۀ آن دس��ت به دس��ت گشته 
چن��د ده َک��س می خوانده اند. حس��ن عرفان نویس��ندۀ تاجیك در نوش��تاری 
می نویس��د که عطااهلل خان به خواهش باش��ندگان تاجیك منطقۀ مزار شریف 
و میمنۀ افغانس��تان- در سال 1919 و 1920 در س��مرقند خواستار فرستاده 
ش��دن یك صد نسخه از گاهنامۀ »ش��علۀ انقالب« گشته و آن را سفارش داده 
اس��ت. این همان گاهنامه ای اس��ت که صدرالدین عینی چند نوشتار پرارزش 
آن هن��گام خود »برخیز ش��رق محروم!« یا »مس��ئلۀ ش��رق« را در آن بیرون 
داده و در همان ه��ا به میهن دوس��تی رایج در میان مردمان آس��یای آن زمان 
پرداخته بود. وی در جای دیگر از روگش��ت های امان اهلل خان پیش��واز می کند 
و در نوش��تار »مناسبت حکومت عالیۀ افغانستان و حکومت بخارا« به ستایش 
پیوندهای خوب افغانس��تانی ها و جمهوری بخارا می پردازد. به گفتۀ عبدالحی 
حبیبی، صدرالدین عینی ادبیات همروزگار افغانس��تان را به خوبی می شناخته 
و گفته که ادیبان بخارا از آن سرچشمۀ زالل جان می گیرند. صدرالدین عینی 
همچنین با کارهای محمود طرزی نویس��نده و اندیش��مند افغانستانی آشنایی 
داشته و س��رودۀ تمثیلی اش »قصۀ کرمك و پروانه« )1917( پاسخی است به 
»پروانه« داس��تانی از طرزی که در ُجنگ سرایش »از هر دهن سخنی و از هر 

چمن سمنی« بیرون آمده بوده است.

محمود طرزی با نگرش بر رئالیسم ادبی چنین سروده:



وقت شعر و شاعری بگذشت و رفت

وقت سحر و ساحری بگذشت و رفت

صدرالدین عینی به دنبال وی سروده:

عینی به یك غزل نتوان شرح حال کرد

باید از انقالب نوشتن کتاب سرخ

جالل اکرامی نثرنویس شناخته ش��ده یادآوری می کند که برگردان های طرزی 
از مهداستان )رمان( های ژول ورن، دریچه ای تازه را به روی او به جهان گشوده 

است.

در چنین حال وروزی بس��یار ناممکن است که اندیشه های روشن گرانۀ بخارا و 
س��مرقند بر چهره های راهبر افغانستان کارگر نیفتاده بوده باشد. بسیار ممکن 
است که سروده های عبدالقادر َسودای بخارایی خوانده شده باشد، وی طنزسرایی 
بود که کار و کردار و اندیش��ه های دغلکارانۀ کارمندان دولت را زیر س��نجش 
می کش��ید و پی��روی بی روح از بی��دل را در پهنۀ ادبیات محکوم  می س��اخت. 
نیز س��روده های شمس الدین مخدوم شاهین همچنین در کابل خریدار داشت. 
کار منثور وی »بدایع الصنایع« اندیش��ه های جهان بینانۀ پیش��رفته ای را در بر 
می گیرد. خوانندگان در مثنوی او »لیلی و مجنون« با چهرۀ بس��یار تازه ای از 
زن بر می خورند که تا آن هنگام هیچ معمول نبوده است. محمدصدیق هراتی 
که در زندگی کوتاه خود در سروده هایش به حق کشی اجتماعی اشاره نموده و 
در نثر نوین خویش مجازها و اس��تعاره های غیرطبیعی و کوچك را پس زده را 
نیز باید در اینجا یاد کرد. یکی از چهره های دلچسپ خوقند و َفرغانه سرایندۀ 
مردمی تاش خواجه اس��یری )1864 تا 1916( اس��ت که پیش��ۀ راستین اش 
سنگ تراش��ی بوده. وی همانند محمود طرزی در افغانس��تان، گرم و پرش��ور 
خواستار پیشرفت های فن آورانه و نیز فرهنگ جهانی بود. اسیری از »روش های 
نوین آموزش« در برابر مکتب ها و مدرس��ه های سنتی و اسکوالریستی آسیای 
میانه پشتیبانی می کرد. وی در کار اخالقی خود »مثنوی خطاب به مسلمانان« 

دانش و آموزش را می ستاید.

احمد مخدوم دانش که »کلّه« نیز نام گرفته، در بخارا چهرۀ کلیدی و آموزگار 
معن��وی کمابیش همۀ کس��انی اس��ت که ن��ام بردیم. دانش در س��ال 1897 
درگذش��ته. صدرالدین عینی بر این باور اس��ت که دانش ستارۀ فروزان آسمان 
تاریك بخارا بوده اس��ت. رسول هادی زاده نویسنده و پژوهشگر تاجیك، دانش 

را پیشروترین اندیشمند ادبیات تاجیکی از سدۀ پانزدهم تاکنون می داند.

دان��ش، )در ن��گارش امروزی »دونش« ]س��یریلیك:  Дониш[( دانش��وری 
چندس��ویه بود: اخترش��ناس، ریاضی دان، نگاره گر، موسیقی دان و خوشنویس، 
وی حتی سرایش نیز می گفت و همچون نثرنویس و سنجشگر سامان سیاسی 
و اجتماعی آن روزگار از دیگران پیش افتاد. این چیزی است که در یادداشت ها 
و س��فرنامه هایش بس��یار با آن روبرو می ش��ویم. برای نمونه می گوید که امیر 
باید خادم مردم باش��د و قانون باید برای همگان به یك اندازه نافذ باش��د. وی 
می نویس��د که ستم، زوال و مرگ و تنگدستی می زاید. او خواب آن هنگامی را 
می بیند که چیره مندان توپ  نس��ازند و به سرزمین های بیگانه دست نیندازند. 
وی خواس��تار آموزش  همگانی است و روش آموزشی سنتی را محکوم می کند. 
بس��یاری از اندیش��ه های چنینی وی را می توان در »نوادرالوقایع« او باز یافت. 
دانش در کنار کارهای دیگرش نوش��تاری به نام »ترجمۀ حال امیران بخارای 
ش��ریف« دارد که پنهانی دس��ت به دس��ت می گش��ت و دودمان منقیت های 
چیره گر در آن س��خت زیر سنجش کشیده ش��ده بود. این کار تا اندازۀ باالیی 

با س��نجش تندوتیزی که محمد کاتب روشن اندیش افغانستانی در »فیضی از 
فیوضات« بر عبدالرحمان، امیر افغانستان کرده بود، خویشاوندی دارد. دیدگاه 
دانش در بارۀ بیدل و روش��ش نیز شایان نگرش است: وی آن سراینده را مایۀ 
س��رافرازی تاریخ ادبیات پارسی می داند، اما همزمان پسَروی از او را که در آن 

هنگام در بهارا و افغانستان بسیار روایی داشت، پس می زند.

زمانی نگذشت که اندیشه های نوین در میان اندیشه وران بخارا چون صدرالدین 
عینی، عبدالرؤوف فطرت، محمود خواجه بهبودی و جدیدیان بی ش��مار دیگر- 
در میانش��ان کس��ان بس��یاری که بخاراییان جوان نام گرفته اند- نقش مهمی 
یافت. همان هنگام جنبش حوانان در افغانس��تان س��رکوب شد! اگر کال فیض 
محمد کاتب برای گرایش به مش��روطه خواهان کابل بازداشت شد، صدرالدین 
عینی هم در س��ال 1917 به گناه اندیش��ه هایش تا دم مرگ تازیانه خورد. اگر 
مال کاتب در »س��راج التواریخ« خود از ستم سپاه امیر بر هزاره جات افغانستان 
نوشت، عینی هم در خاطرات بزرگ خود »یادداشت ها« به روشنگری ستم های 

چیره گران منقیت بخارا پرداخت.



خیام

نویسنده: یزدان صفایی

حج��ت الحق غیاث الدی��ن ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیامی نیش��ابوری؛ نامور 
به خیام از نام آوران علمی و فرهنگی تمدن ایرانی اس��ت.او فیلس��وف؛ ستاره 
شناس؛ ریاضی دان؛ مخترع؛ ادیب؛ فقیه؛ تاریخ دان و دانشمند بوده است البته 

آوازه اش بیشتر به شوند رباعیات اوست.

بر اس��اس نوش��ته ی بیهقی در کتاب تتمه صوان الحکمه ؛ سال زایش خیام ؛ 
439 قمری/1048 میالدی اس��ت و همچنین س��ال مرگ او بر اساس نوشته 
نظامی  در کتاب چهار مقاله در حدود 517 قمری/1123 میالدی بوده است.

کودکی خیام هم زمان با س��الهای نخس��ت فرمانروایی سلجوقیان بود.آنها نیز 
به پیروی خلیفگان بغداد؛ فرصت زیادی به اندیش��مندان و آزاد اندیشان برای 
بی��ان دیدگاه های خود نم��ی دادند که این جو اجتماعی ؛ بی گمان در پنهان 
کاری و گوشه گیری های خیام بی اثر نبوده است و برای او پیامد هایی چون 
بدبینی و دوری جویی از دیگران را به همراه داش��ته اس��ت، گواه این موضوع؛ 

موارد زیر است:

1(کم بودن آثار نوشتاری او در سنجش با عمر درازش

2(انگشت شمار بودن شاگردان

3(کم بودن آگاهی نامه ها پیرامون زندگی شخصی خیام که نشان از کم سخن 
و کم گوی بودن او دارد.

کارهای علمی خیام

در اینجا برای بیش تر روشن شدن چهره خیام؛ نگاهی کوتاه و گذرا به کارهای 
علمی او می اندازیم:

1(درست کردن گاهنامه هجری خورشیدی به دستور ملکشاه سلجوقی

2(ساختن رصد خانه ی زیج ملکشاهی در اصفهان

3(اختراع ترازوی آبی

4(پژوهش های ارزنده در ریاضیات

5(تالیف نوشتاری در موسیقی و سرایش شعر هایی به پارسی و تازی و از همه 
مهم تر رباعیات او

منابع کهن پیرامون خیام

از میان منابع؛ چهار تا از آنها از دیگران؛ کهن تر و معتبرتر هستند:

1(ابوالحس��ن بیهقی: او خیام را در سال 505 قمری یعنی در نوجوانی خود به 
همراه پدرش از نزدیك دیده بود و در باره او نوشت است:

پیش��وا؛ فیلس��وف؛ حجت الحق خی��ام؛ زاده ی نیش��ابور ب��ود و نیاکانش نیز 
نیشابوری بوده اند و..

از ن��کات جالب توجه در این توصیف به کار ب��ردن فرنام))حجت الحق(( برای 
خیام است که تا پیش از این برای این سینا به کار برده میشد و نشان از درجه 

باالی دانش خیام دارد.

2(ابوالفت��ح خازنی: او در کت��اب میزان الحکمه و در فصل ه��ای چهار و پنج 
و هش��ت؛ هنگام گفتگ��و از مخترعان ترازوهای آبی درباره خیام س��خن رانده 

است.

3(نظامی عروضی: در کتاب چهار مقاله  و در مقاه دوم که پیرامون شعر است ؛ 
هیچ نامی از خیام نمی برد اما در مقاله سوم که پیرامون ستاره شناسی است؛ 

دو داستان از خیام نقل میکند که از متن آن ها بر می آید که:

آ(خیام را خواجه؛ امام و حجت می نامد.

ب(نظامی عروضی خود از شاگردان خیام بوده است.

پ(از بودن خیام در مجلس عش��رت سخن می گوید که اشاره به مجلس باده 
نوشی  است.

ت(خیام به س��تاره شناس��ی به شیوه و سبك پیشینیان باور نداشته است و به 
گفته نظامی:))ندیدم او را در احکام نجوم؛هیچ اعتقادی((

 4(جاراهلل زمخش��ری: در کتاب الزاجر للصغار ع��ن معارضه الکبار ؛ خیام را از 
یاران و شاگردان خود می شمارد.

 

ویژگی های چهره تاریخی خیام



خیام را باید از منابع کهن نزدیك به زمان او ش��ناخت؛ آن چه این منابع به ما 
می دهند این است که:

1(خیام فیلس��وفی مشایی بود که پیرو ابن سینا و شاگرد بمهنیار)=شاگرد ابن 
سینا( بود.

2(در ستاره شناسی استاد بود و به اصالح گاهشمار جاللی پرداخت.

3(مخترع ترازوی آبی بود.

4(ریاضی دان بود.

5(هواشناس بود

6( در دانش هایی چون ادب؛ لغت ؛ تاریخ و .. استاد بود.

7(به آثار ابوالعالی معری توجه ویژه داشت

8(در مجالس باده خوری و عیش و شادی حضور داشته است.

تنگ نظری به خیام

 

خیام با کس��انی که از جهت دانش و اندیش��ه با او هم س��و نبوده اند زیاد نمی 
جوشیده است و همین شوند این شده بود که آشنایان و دوستان؛ بسیار اندک 
ش��مار بش��وند و در نتیجه کس��انی که بیرون از این دایره هم صحبتی و هم 
نش��ینی مانده بودند به نوغی نس��بت به خیام تنگ نظر شده بودند ؛البته این 
روش و منش خیام نیز؛ موجب نس��ب دادن ویژگی هایی چون تنگ حوصلگی 

و کج خلقی به او شده است.

بررسی رباعیات خیام

در آغاز نگاهی به خود قالب رباعی می اندازیم:

رباعی؛ یکی از ریش��ه دارترین قالب های ش��عر ایرانی اس��ت و از جهت زبان 
شناختی در زبان های اقوام مادی)پیش از اسالم( ریشه دارد و همان گونه که 
می دانید در بحر های عروضی تازی ؛ پیشینه ای ندارد؛ اصل افقی بودن قافیه 
که ویژگی شعر ایرانی است)در برابر عمودی بودن قافیه که ویژگی شعر عربی 
است(؛ در این قالب لحاظ شده است. نکته ی مهم دیگر همیت رباعی از جهت 

پیوند بسیار نزدیك با موسیقی است.

در این میان خیام که در هازمانی)جامعه( بسته و سانسور شده می زیست؛ می 
دانس��ت که چگونه س��خنان زیرکانه و پند آمیز خود را در قالب رباعی بریزد ؛ 
کوتاه بودن این قالب این فرصت را به خیام می داد که کم گوید و گزیده گوید؛ 

چرا که با  این شیوه بود که از گزک دادن به دست دیگران؛ پرهیز کند.

رباعیات خیام به طور کلی دارای چهار محور اصلی زیر است:

1(چون و چرا درباره آفرینش

2(بی ثباتی و ناپایداری دنیا

3(انکار رستاخیز

4(عیش و باده خواری

در زی��ر نگاه��ی به برخی از رباعیات او می اندازی��م و محور های باال را در آنها 
نشان می دهیم:

ی��ك قطره ی آب بود و با دریا ش��د----------------یك ذره ی خاک و با 
زمین یکتا شد

آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟--------------------------آمد مگسی 
پدید و نا پیدا شد

در این رباعی؛ آش��کارا س��ه محور نخست دیده میشود و سراینده پرسش های 
اساسی را مطرح می کند که در جای جای رباعیات او به چشم می خورد.

ی��اران به موافقت چ��و دیدار کنید -------------------باید که ز دوس��ت 
بسیار یاد کنید

چون باده ی خوش��گوار نوشید به هم----------------نوبت چو به ما رسد 
نگونسار کنید

در اینج��ا نی��ز؛ عالوه بر تاکید ب��ر ناپایداری دنیا بر مفهوم باده خوری و ش��اد 
زیستن نیز تاکید می ورزد.

م��ا لعبتکانیم و فلك لعبت ب��از---------------------از روی حقیقتی  نه 
از روی مجاز

یك چند در این بساط بازی کردیم---------------------------رفتیم به 
صندوق عدم یك یك؛ باز

در مصرع نخست به بازیچه بودن انسان در دست آسمان ها)افالک( اشاره می 
کن��د و در مصرع س��وم به زیبایی با مجازی که در واژه ی بس��اط ایجاد کرده 
اس��ت؛ دنیا را به صحنه نمایش و بازی؛ مانند کرده اس��ت که در آن انسان به 
بازی گرفته میش��ود و مصرع چهارم  که به نفی بازگش��ت انسان در رستاخیز 

اشاره مستقیم دارد.

 

شمار رباعیات خیام

بی گمان ناموری خیام و ماندگاری نامش به شوند رباعیات او بوده است. البته 
بر سر شمار رباعیات اصیل او نیز هماره بحث و گفتگو بوده است.

ش��مار اندک��ی از رباعیات اصی��ل خیام در منابعی چون؛ رس��اله ی موعظه ی 
احمد غزالی؛ سندباد نامه ی ظهیری سمرقندی ؛ راحه الصدور راوندی؛ مرزبان 
نامه س��عد الدین وراوینی؛ رس��اله التنبیه فخر رازی؛ مرصاد العباد نجم الدین 
رازیغتاریخ جهانگش��ای عطا ملك جوینی ثبت شده است.شمار رباعیات خیام 
بر اس��اس این بن مایه تنها ش��انزده تا است ولی محمد علی فروفی شمار آنها 
را به ش��صت وشش رسانده اس��ت. پس از این که این رباعیات اندک شمار در 
گستره ی قرهنگ ایرانی پراکنده گشت به مراتب هر رباعی دیگری که مانندی 
و نزدیکی به مفاهیم رباعیات خیام داش��ت به مجموعه ی او افزوده میش��د و 



در نتیجه ی  همین نس��بت دادن ها؛ یار احمد رش��یدی تبرزی ؛مجموعه ی 
مستقل با نام طربخانه شامل پانصد و شصت رباعی به نام خیام در 867 قمری 

به عنوان نخستین و یگانه مجموعه مستقل رباعیات خیام تدوین کرد.

در بیرون از ایران بزرگانی چون ژوکوفسکی؛ کریستین سن؛ فرید ریخ روزن و 
رمپیس پژوهش هایی در رباعیات خیام انجام داده اند و در ایران ؛نخستین بار 
کار تصحیح رباعیات خیام به همت ذکا الملك فروغی و به همکاری دکتر قاسم 
غنی در 1319 به ثمر رس��ید . آن دو تن 178 رباعی را اصیل شناختند؛ برای 
ش��ماری از رباعیان س��ند به دست داده اند و بقیه را هم به تناسب و نه ذوق و 
و س��لیقه به خیام منس��وب کرده اند و همچنین کوششی دیگر با نام مجموعه 

رباعیات خیام توسط سیر علی میرافضلی نیز در دست است.

سخن پایانی

خیام؛ چهره ای است جهانی که به هر روی درباره زندگی شخصی او ابهام های 
فراوانی وجود دارد و روشن شدن آنها نیاز مند پژوهش های دانشمندان و ادب 

دوستان است.باشد که خیام را بشناسیم و به دیگران بشناسانیم.

یاری نامه ها

1.رباعیات امین/پروفس��ور س��ید حس��ن امین/انتش��ارات دایره المعارف ایران 
شناسی

2.فرهنگ دهخدا

3.رباعیات خیام/انتشارات پیك فرهنگ

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

اتساع : گشادگي ، گستردگي ، فراخ شدن
اتساع پيدا كردن : پهن شدن، دراز گشتن

اتصال : پيوند ، پيوستگي ، همبندي ، بستگي
محل اتصال : برخوردگاه ، پيوندگاه

اتصاال« : پيوسته
اتفاق : پيش آمد ، رخداد، رويداد، رخ دادن

از حسن اتفاق : خوشبختانه
اتفاق آرا: هم خواستگي ، يكزباني، همرايي، يگانگي ديدگاهها

اتفاقا« : بناگه ، ناگهاني ، بي پيشينه
اتفاقات : رويدادها، پيشامدها
اتفاق نظر : يكدلي ، سازواري

اتقان : استواري
اتقي : پارساتر

اتكا : پشتيباني ، دلگرمي ،پشتگرمي
نقطه ي اتكا: اندخسگاه

اتكا بنفس: بخود استواري
اتالف : تباه كردن، نابود كردن، كاهش ،افت،كاستن

اتالف وقت: زمانكشي
اتم: رساتر

اتمام: انجام،پايان، فرجام
اتمام حجت: زنهارده، واپسين سخن

اتوبان: بزرگراه



نسک شناسی
نویسنده : مریم امامی جعفری

ای راستی و ای اندیشه ی نیک ،
به سوی من آیید ،

و بخشش دیرزیوی را به من ارزانی دارید.
و تو ای اهورامزدا ،

با سخنان راستین خود ،
به زرتشت نیروی مینویی و شادمانی ،

و به همه ی ما توانایی ده ،
تا بر آزار و ستیز دشمنان خود چیره گردیم. )گاتها ؛ هات 28/ بند6(

زایش، زندگی و مرگ اشوزرتش��ت، پیام آور نی��ك گفتار، نیك اندیش و نیك 
کردار آریایی را هاله ای از ابهام و استوره فراگرفته است. ولی استوره ها در دل 
خود واقیعت های تاریخی را دارند و خویشکاری پژوهشگر ایران باستان همانا 
بیرون کش��یدن واقعیت های تاریخی از دل استوره هاست. پژوهشگران ایرانی 
و انیرانی بس��یاری درباره ی زایش و زندگی اشو زرتشت دست به قلم بردند و 

نسکها نگاشته اند.
دو تن از این پژوهش��گران، دکتر احمد تفضلی و دکتر ژاله آموزگار هستند که 
نسکها و پژوهش های بسیاری را با یاری یکدیگر به دوستداران فرهنگ و تاریخ 

و تمدن ایران پیشکش کرده اند.

دکتر ژاله آموزگار استاد دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده و مترجم است. او دکترای 
زبان های باس��تانی )ب��ه طور دقیق تر، زبان های ایرانی و ادبیات مزدیس��نی( از 
دانش��گاه س��وربن دارد و بیش از 30 س��ال در دانش��گاه تهران تدریس کرده 

است.

دکتر آموزگار در س��ال 1318 در خوی زاده ش��د. او به زبان های انگلیس��ی، 
فرانس��ه، ترکی، پهلوی و اوستایی مسلط اس��ت. او از سال 1347 تا 1349 به 
عنوان پژوهشگر در بنیاد فرهنگ ایران مشغول به انجام تحقیقات شد. از سال 
1349 به عنوان اس��تادیار در گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران 
مش��غول به تدریس ش��د. از س��ال 1362 به عنوان دانشیار و از سال 1373 تا 
کنون به عنوان اس��تاد دانش��کده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مشغول 

به تدریس و تحقیق است

.
از جمل��ه آثار ایش��ان، »زبان پهلوی، ادبیات و دس��تور آن، ب��ا همکاری احمد 
تفضلی، نش��ر معین، چاپ اول، 1372« و »تاریخ اس��اطیری ایران، انتشارات 

سمت، چاپ اول، 1374« و مقاله ها و نسکهای بسیار دیگر است)1(.

         
دکت��ر احم��د تفضل��ی در 16 آذر 
1316، در اصفه��ان متولد گردید. 
بعد از گذراندن تحصیالت ابتدایي 
و متوس��طه ، وارد دانش��گاه تهران 
ش��د و در س��ال 1338 در رش��ته 
زبان و ادبیات فارس��ي با رتبه اول 
فارغ التحصیل شد و همان سال در 
دوره دکتري زبان و ادبیات فارسي 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به 
تحصیل مش��غول ش��د. پس از آن 
درسال 1340 تا 1344 دوره فوق 
لیس��انس مدرسه زبان هاي شرقي 
دانش��گاه لندن را گذراند و در طي 
همین سال ها دوره اي را نیز براي 
تحصیل و تحقیق در پاریس سپري 
کرد. استاد در سال 1344 با اخذ درجه فوق لیسانس مدرسه زبان هاي شرقي 
به ایران بازگش��ت و مطالعات خود را در این رش��ته ادامه داد و در سال 1345 
به اخذ درجه دکتري در رش��ته فرهنگ و زبان هاي باس��تاني نائل آمد. دکتر 
تفضلي به طور رس��مي در س��ال1337 به استخدام اداره فرهنگ عامه درآمد . 



از س��ال 1345 تا 1347 به عنوان پژوهشگر در بنیاد فرهنگ ایران به تحقیق 
پرداخ��ت و به این همکاري حتي پس از خدمت در دانش��گاه تهران ادامه داد. 
استاد همچنین ریاست بخش دانشجویان خارجي دانشکده ادبیات را نیز عهده 
دار بود و در این سمت با برنامه ریزي و مدیریتي دقیق دانشجویان خارجي را 
راهنمایي مي کرد. در سال 1370 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان وادب 
فارس��ي در آمد و از سال 1373 معاونت علمي و پژوهشي فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي را به عهده گرفت. دکتر احمد تفضلي در شامگاه روز دوشنبه 24 

دي 1375 درگذشت)2(.
از جمله آثار اس��تاد می توان از »زبان پهلوي ، ادبیات و دستور آن با همکاري 
ژاله آموزگار، تهران، نشر معین، چاپ اول 1373« و برگردان )ترجمه( »نمونه 
هاي نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه اي ایرانیان« نوشته ی 

آرتور کریستین سن در دو پاره )دو جلد( با همکاری دکتر آموزگار نام برد.

نس��ك دیگری که دکتر آم��وزگار و دکتر تفضلی به نگاش��تن آن پرداختند و 
به دوس��تداران فرهنگ ایران زمین عرضه داش��تند. نسك »استوره ی زندگی 
زرتش��ت« است. این دو پژوهشگر در این نسك به بررسی زمان زایش، زندگی 
و پیامبری اشوزرتش��ت با توجه به نوش��ته های کهن از جمله دینکرد و گزیده 

های زادسپرم و.... پرداخته اند.
این نسك برای نخستین بار توسط نشر چشمه و نشر آویشن در 1370 به زیر 

چاپ رفت و تاکنون هشت بار توسط انتشارات چشمه به چاپ رسیده است.
پس از پیش��گفتار و چیکده ای درباره ی زندگی زرتش��ت و شخصیت تاریخی 
او و توضیح کوتاهی درباره ی بن مایه های کهن که از آنها بهره گرفته ش��ده 

است، هات های زیر را در این نسك می خوانیم:

هات نخست :
-   دینکرد هفتم
-   دینکرد پنجم

-   دینکرد نهم
هات دوم : گزیده های زادسپرم

هات سوم : روایات پهلوی
هات چهارم : ِوَجرَکرد پهلوی

هات پنجم : زراتشت نامه
هات ششم : ملل و نحل

نسك »استوره زندگی زرتشت« واپسین بار در سال 1387 توسط نشر چشمه 
در 202 رویه با بهای3500 تومان به بازار نسك آمده است.

پی نوشتها :
)1(:ویکی پدیا

)2(:همان



آمیزش استوره و تاریخ و دو نمونه از آن
نویسنده: یزدان صفایی

اس��توره داستانی ریش��ه دار در واقعیت اس��ت که به گونه ای نمادین، دانسته 
هایی از گذش��ته های دور را برای گش��ایندگان رازهایش، آشکار میکند. البته 
تاریخ نیز گاه در پیچ و خم چیس��تان ها گرفتار می آید اما این چیس��تان های 
تاریخی بر خالف استوره، نمادین نیستند بلکه ناشی از نا آگاهی از رویدادها و 

یا علت های آن ها هستند.
فراوان پیش آمده که این داستانهای نمادین با چستانهای تاریخی همراه گشته 
و پس از آمیزش، به گونه ای تاریخ و استوره هم رنگ گشته اند که بسیاری از 
پژوهشگران را به این باور رسانده اند که هر دو از یك آبشخور هستند بطوریکه 
یکی را برگرفته از دیگری دانسته اند و یا هر دو را دو روایت از یك اصل دانسته 
اند. در این گفتار، نخست، نمونه ای از این مانندی استوره و تاریخ را می آورم 
و  با مدرک نش��ان میدهم که پیروان یکی بودن آنها ره به ترکس��تان برده اند! 
س��پس در بخش دوم، نمونه ای دیگ��ر از در هم آمیختگی دو رویداد با فاصله 

زمانی چند هزار سال می آورم.

بخش نخست

خوانندگان کمابیش با چگونگی پیروزی فریدون پیشدادی بر ضحاک ماردوش 
یا آژی دهاک آش��نا هس��تند و همچنین می دانند که کورش بزرگ چگونه بر 
آس��تیاگ مادی پیروزی یافت. در اینجا به نزدیکی ظاهری این دو داستان می 

پردازیم:
کورش فرزند ماندانا)دختر آس��تیاگ( و کمبوجیه پارس��ی بود، بر اساس گفته 
ی هرودوت، این ش��اه مادی )آستیاگ( به وزیری به نام هارپاگ دستور کشتن 
کورش را داد و هارپاگ نیز برای اجرای این دستور، کورش را به چوپانش سپرد 
اما زن چوپان که س��پاکو نام داشت از کشتن او پیشگیری کرد و او را به جای 

پسر خودش، که مرده به دنیا آمده بود؛ بزرگ کرد.
از س��ویی دیگر، فرانك "مادر فریدون" از ترس ضحاک، پسرش را به کوه البرز 

برده و به »یکی مرد دینی« سپرد:

 بیاورد فرزند را چون نوند    چو مرغان بران تیغ کوه بلند

 یکي مرد دیني بر آن کوه بود      که از کار گیتی بی اندوه بود

فرانك بدو گفت کاي پاک دین      منم سوگواری ز ایران زمین

بدان کاین گرانمایه فرزند من         همی بود خواهد سر انجمن

ترا بود باید نگهبان او               پدروار لرزنده بر جان او

نیاورد هرگز بدو باد سرد                 پذیرفت فرزند او نیك مرد

آنچنان که آشکار است این »مرد دینی« در داستان فریدون،هم تراز و نزدیك 
است با همسر چوپان که هرودوت نامش را "سپاکو" آورده، در داستان کورش 

است که به ترتیب، نقش بزرگ کننده ی فریدون و کورش را بازی میکنند.
پس از آن که آس��تیاگ مادی در می یابد که کورش زنده است؛ او را به پارس 
می فرس��تد و هارپاگ را که مسئول کشتن کورش بود؛ با کشتن پسرش )پسر 

هارپاگ( و خوراندن او به هارپاگ، پادافره میکند.
از سویی دیگر در روایت فریدون و ضحاک، شخصیتی انقالبی به نام کاوه آهنگر 

وجود دارد که مغز هفده تن از فرزندانش، خوراک ماران ضحاک شده اند.

که مارانت را مغز فرزند من         همی داد باید ز هر انجمن

 در اینج��ا ش��خصیت کاوه آهنگر و هارپ��اگ مادی با یکدیگر قابل س��نجش 
هس��تند. کاوه ی آهنگر در پیروزی فریدون بر ضحاک بسیار به او یاری نموده 

است. چنانکه فردوسی میگوید:

چو کاوه برون شد ز درگاه شاه          برو انجمن گشت بازارگاه
                                                                                         

همي بر خروشید و فریاد خواند      جهان را سراسر سوی داد خواند
                                   

ازان چرم کاهنگران پشت پاي           بپوشند هنگام زخم درای
                                       

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد       همانگه ز بازار برخاست گرد
                                       

خروشان همي رفت نیزه بدست       که ای نامداران یزدان پرست
                                     

کسی کاو هوای فریدون کند               دل از بند ضحاک بیرون کند

نبونید، پادش��اه بابل، درباره ی پیروزی کورش بر آستیاگ )ایخ توویگو به زبان 
بابلی( چنین نوشته است:»او قشونی جمع کرده به جنگ کورش رفت و لیکن 
لشگر او یاغی شد و ایخ توویگو را گرفته تسلیم کورش نمود پس از آن کورش 



همدان را تسخیر کرد طال و نقره و ثروت زیاد به تصرف او در آمد و تمام این 
غنائم را به انشان برد.«}1{

نکته ی این گزارش در این اس��ت که س��پاه آستیاگ بر او شورش کرده، هیچ 
دور از ذهن نیس��ت که این شورش از سوی همان هارپاگی روی داده باشد که 
آس��تیاگ فرزندش را کشته بود. ضمناً » یوستیوس، همدست اصلی کورش را 

هارپاگ مادی دانسته است.«}2{
ای��ن نکته میتواند بازتابن��ده ی یاری کاوه به فری��دون و انقالب او بر ضحاک 

باشد.

توضیح:

م��ی دانیم که دانش واژه شناس��ی امروزه به کمك اس��توره شناس��ی آمده و 
بس��یاری از استوره ها به کمك این دانش رمزگشایی شده اند. از این روی، ما 
نیز به ناچار می باید به واکاوی واژه "فریدون" بپردازیم. دکتر فریدون جنیدی 

این واژه را اینگونه ریشه شناسی کرده است:
فریدون به زبان  اوستا، "ثَرایَِتون" Thraeetaoona خوانده میشود و این نام 

از دو بهر تشکیل یافته و خالصه شده است.
 بخش نخس��ت آن ثری است که در اوس��تا و سانسکریت به معنی عدد سه و 

همان است که امروز نیز به زبان انگلیسی Three خوانده میشود.
بخش دوم آن " اَئَِتَونَت"  Aeetavanat است که به زبان اوستایی همان است 
که در زبان پهلوی "ایتون": و به زبان فارسی "ایدون" به معنی "چنین" تلفظ 

می گردد.«)3(
از این واژه شناسی و این که در شاهنامه آمده است که فریدون، جهان را میان 
س��ه پسرش: ایرج و تورج و سلم، تقس��یم میکند، نتیجه میشود که منظور از 
"فریدون" در اس��توره ها، دوره ی سه بخش ش��دن نژاد آریاست و نه یك فرد 

خاص که بر پادشاهی ستمگر به نام ضحاک پیروز گشته است.
دکتر جنیدی در کتاب " زندگی و مهاجرت آریاییان بر پایه گفتار های ایرانی" 
در فصلی به نام "اژدها" نش��ان میدهد)4( که "اژدها" و "اژی" در اصل نمادی 
از پدیده ای طبیعی به نام "آتشفش��ان" هس��تند و به این منظور نیز مدارک و 
ش��واهد فراوانی ارائه میدهد که ذکر آنها در اینجا باعث به درازا کشیدن گفتار 

میشود.
از آنچه گفته ش��د بر می آید که در زمان های بس��یار دور و به هنگام سه بهره 
ش��دن نژاد آریا، آتشفش��انی نیز در محل سکونت آنها خاموش گردیده است و 
این رویداد در ذهن آریاییان باقی مانده است و بعدها با خاطره پیروزی کورش 
بر آستیاگ مادی ترکیب شده و به شکل پیروزی پادشاهی دادگر بر پادشاهی 

بیدادگر ضبط گشته است.
ضمناً چنانچه دیدیم، نبونید از پادش��اه ماد به گونه ایخ توویگو یاد میکند، به 
نظر می رس��د نام آس��تیاگ، بعد ها بر اساس اشتباهی که تاریخ نگاران یونانی 
از آمیختگی اس��توره ضحاک با تاریخ کورش کرده اند، بر س��ر زبان ها افتاده 
باشد  و همین نشان می دهد که استوره و تاریخ از زمانهای بسیار دور به جای 

یکدیگر، به اشتباه به کار می رفته اند
در مورد کاوه نیز باید گفت که او هم مانند فریدون یك ش��خص خاص نیست 
بلکه نماینده دوره ای از گذشته های بسیار دور تاریخ ایران است که به شکلی 
نمادین در ش��اهنامه آهنگر خوانده شده اس��ت. می توان دوران کاوه را دوران 
کشف آهن و به کار گیری آن به عنوان سالحی در نبرد ها دانست. در این باره 

در بخش دوم مقاله بیشتر سخن خواهم راند.

بخش دوم:

در این بخش به ش��باهت پیروزی فریدون بر ضحاک با پیروزی کورش بزرگ 
بر نبونید بابلی می پردازیم.

نخس��ت آن که میدانیم برنام)لقب( ضحاک، ماردوش بوده اس��ت و نام خدای 
بابل که کورش نیز آن را بزرگ داش��ت، مردوک بوده اس��ت. الزم به یادآوری 
است که فریدون نیز ماردوش را پس از پیروزی نکشت. همچنین نزدیکی این 

دو واژه برای پژوهشگران در شاخه زبان شناسی، بسیار شایان توجه است.
درباره ی پیروزی فریدون بر ضحاک در ش��اهنامه آمده است که سپاه او برای 

گرفتن پایتخت ضحاک، از اروند رود گذشته است:

چو آمد به نزدیك اروندرود           فرستاد زی رودبانان درود

بر آن رودبان گفت پیروز شاه        که کشتی بر افگن هم اکنون به راه

و س��پس فریدون همراه با س��پاه از اروند میگذرد؛هبچ دور نیس��ت که جایگاه 
ضحاک، همان بابل بوده باشد چرا که به روشنی آشکار است که برای رسیدن 

به بابل می بایست از اروند رود گذشت.
نکته ی دیگر این است که ضحاک، غاصب تاج و تخت جمشید بود و از سوی 
دیگ��ر نبونید نیز غاصب ت��اج و تخت بابل بود، چراکه با خاندان شاهنش��اهی 

پیوندی نداشت و تنها، رئیس یکی از قبایل کلدانی بوده است.

پیون��د دیگر میان این دو رویداد این اس��ت که ضح��اک آنچنان که از بیتهای 
زیر آش��کار است تالش فراوانی برای دگرگونی در دین و آیین و فرهنگ مردم 

روزگار خود انجام داده بوده است :

چو ضحاک شد بر جهان شهریار           برو سالیان انجمن شد هزار



سراسر زمانه بدو گشت باز          بر آمد بر این روزگار دراز

نهان گشت کردار فرزانگان        پراگنده شده کام دیوانگان

هنر خوار شد جادویی ارجمند        نهان راستی آشکارا گزند

شده بر بدی دست دیوان دراز         به نیکی نرفتی سخن جز به راز

و همین رفتار ضحاک، ش��وند)باعث( آن ش��ده بود که مردم، از او به ش��دت 
ناراضی بگردند و فریدون را با قیامی مردمی به رهبری کاوه همراهی کنند. از 
س��ویی در زمان نبونید نیز نارضایتی دینی به وجود آمده است و کورش نیز از 
همین ناخوش��نودی مردم بابل به بهترین شیوه استفاده کرده است. بر اساس 
س��النامه های بابلی در هنگام نبونید، بابل وضع آشفته ای داشته است. چنان 
که پس از نبوکدنصر، دو شاه دیگر به سرعت کشته شدند یا اینکه درگذشتند 
ت��ا این که نوبت به نبونید رس��ید.او که به همراه خانواده اش از پرس��تندگان 
ایزد ماه در حران بود و تالش فراوانی برای گس��ترش آیین سین از خود نشان 
داد که این تالش او، در ش��اهنامه به صورت »هنر خوار شد جادویی ارجمند« 
بازتاب داشته است. نبونید، خدایان کهن بابلی و سومری را کنار گذاشت و این 
موضوع به هیچ روی پسند مردم بابل و کاهنان آن نبود و به کاهش محبوبیت 

نبونید انجامید.
در ه��ر دو روای��ِت ضح��اک و نبونید،مردم به ش��دت از فرمانروا خش��مگین 

هستند..

توضیح

در توضیح بخش نخست این مقاله، بحث درباره " کاوه" را به پس از ارائه بخش 
دوم مقاله سپردیم و اینك آن را نیز می شکافیم. چنان که گفتیم، رمز آهنگر 
بودن کاوه، در دست یافتن ایرانیان به فلز آهن و استفاده از آن در نبردهاست. 
بسیار روشن است که مردمی که به سالح تازه ای دست می یابند، با اتکا به آن 
روحیه جنگاوری بدس��ت آورده و  از آن برای مبارزه با ستم استفاده میکنند و 
در این راه با مردم دیگر نقاط ایران )اتحاد فریدون و کاوه یا کورش و هارپاگ( 
نیز متحد میشوند و همین مردم )کاوه-قوم مسلط به آهن( از این برتری خود 

در سالح، سود جسته و بر چیرگی دراز مدت بابلی ها بر خود پایان داده اند.
درباره ی ضحاک نیز میدانیم که لقب او بیوراسب بوده و استاد جنیدی "بیور" 
را برگرفته از "بئور" یا " بُوَر" اوس��تایی میداند که خوانش نام بابل در اوس��تا 
بوده است.)5( دگردیسی واج های "ل" و "ر" به یکدیگر در زبان شناسی بسیار 

معمول بوده است.

فرجام سخن

به نظر می رس��د که آریاییان زمان فریدون )زمان س��ه بهره ش��دن آریاها( به 
راس��تی بر بابل پیروزی یافته باش��ند و این همان پیروزی است که با خاموش 
ش��دن آتشفش��ان مخلوط ش��ده و در قالب پیروزی فریدون بر ضحاک نمایان 
گشته است. بدین صورت که آریاییان به رهبری فردی توانسته اند از زیر ستم 
و جور بابلیان بیرون بیایند اندکی بعد آتشفش��انی در فالت ایران )به احتمال 
زیاد دماوند( خاموش ش��ده. س��پس تا مدت ها نژاد آریا بدون هیچ مشکلی به 
زندگ��ی صلح جویان��ه خود ادامه می دهد تا کار به جایی می رس��د که زمین 
های فالت ایران برای آنها تنگ به ش��مار می آید آنگاه اس��ت که گروهی)تور( 
به ش��رق و گروهی)سلم یا س��رم( به غرب می روند  و گروهی دیگر )ایرج( در 

ایران باقی می مانند.
. پی��روزی ایرانیاِن دارای صنعت آهنگری)کاوه( بر همس��ایگان غربی )بابلیان( 
با پیروزی کورش بر نبونید بابلی و خاموش ش��دن آتشفشان در همان زمان با 

پیروزی کورش بر آستیاگ مادی دچار در هم آمیختگی شده است.

پی نوشت ها:

1(تاریخ ایران؛حسن پیرنیا؛رویه 63 و 64
2( نقل از کتاب تاریخ کورش بزرگ،بخش سوم،شروین وکیلی،منتشر شده در 

تارنگار روزنامك
3.زندگی و مهاجرت آریاییان بر پایه گفتار های ایرانی، فریدون جنیدی، رویه 

145 و 146.
4.نگاه کنید به رویه های 44 تا 61.

5.همان، رویه 124.

یاری نامه ها:

1(تاریخ ایران؛حسن پیرنیا-عباس اقبال؛انتشارات کتابخانه خیام،چاپ پنجم-
سال 1370

2( شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی/سازمان انتشارات جاویدان/چاپ هشتم- 
سال 1379

3(تاریخ کورش بزرگ؛شروین وکیلی،منتشر شده در تارنگار روزنامك
4( زندگی و مهاجرت آریاییان بر پایه گفتار های ایرانی، فریدون جنیدی،نشر 

بلخ- چاپ پنجم-سال 1389.


