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جشن اردیبهشتگان:
اردیبهشت امشاسپند را می ستایم، به درستی که ستودن اردیبهشت امشاسپند 
به منزله س��تودن همه امشاسپندان اس��ت که اهورامزدا جای آسودن آنها را با 
کردار نیك حفظ می کند. و جای آسودن آنها در گروسمان اهوراست. گروسمان 
وی ژه اشوان است و هیچ یك از دروندان )دروغکاران( را بدان جای پر از آسایش 

و اشویی برای دیدار اهورامزدا راه نیست.
 اوستا – اردیبهشت یشت)یشت سوم(

 
روز اردیبهش��ت اس��ت از ماه اردیبهش��ت و زمان برپایی جشن اردیبهشتگان. 
جشنی که ویژه »اشه وهیشته« یا بهترین اشویی است. جشنی ویژه امشاسپند 
اردیبهش��ت. جشنی برپاشده در س��ومین روز از دومین ماه در نخستین فصل 

سال.
اردیبهش��ت در جهان مینوی پاکی و راستی و نظم و قانون اهورایی را نماینده 
اس��ت و در گیتی نگاهبانی آتش را بر عهده دارد. آتش��ی که در سرتاسر جهان 
س��پندینه اس��ت و کمترین گ��واه آن، آیین های آتش ب��ازی و آتش افروزی و 
چراغانی در ش��ادی های همه مردم گیتی است. 3746 سال پیش، اشوزرتشت 
آتش 16 گروه جامعه )مانند نانوا و آهنگر و مسگر و غیره( را به آتش آتشکده 
افزود و آنرا به صورت پرچمی سپندینه برای زرتشتیان درآورد که در آن هیچ 
ق��وم و گروهی پایین ت��ر از دیگری قرار نمی گیرد بلکه همه با هم برابرند. آتش 
آتش��کده کاریان فارس به آتشکده های تهران، یزد، ش��یراز، کرمان و اصفهان 
آورده ش��ده و هر سال در جشن اردیبهش��تگان با آتش 16 گروه جامعه مس 

)بزرگ( می شده است.
آری، هنگامه بزرگداش��ت دومین امشاس��پند فرا رس��یده اس��ت. بزرگداشت 
امشاس��پندی که در اردیبهشت یشت، زیباترین امشاس��پندان نام نهاده شده 
و به او درود و س��تایش فرستاده ش��ده است. »اشه وهیشته« که واژه اوستایی 
اردیبهش��ت است، از »اشه« و »وهیشته« ساخته شده است. »اشا« در گاتهای 
اشوزرتش��ت اس��پنتمان 180 بار تکرار شده اس��ت و معنای بسیار گسترده ای 
دارد. قانون و آیین ایزدی، راس��تی و درس��تی، پاکی و ... تفس��یرهایی هستند 
که از این واژه ش��ده اس��ت. »وهیش��ته«که بخش دوم این واژه اس��ت، به چم 
»بهترین« است. و اینگونه است که »اردیبهشت«، »بهترین راستی و درستی« 

معنی می دهد.
اردیبهشت یشت که یشت ویژه این امشاسپند است، از نماز مشهور »اشم وهو« 
)که نماز »اش��ه وهیش��ته« هم گفته می شود( می گوید که چنین ترجمه شده 
است: اش��ویی بهترین نعمت و خوشبختی است. خوشبختی از آن کسی است 
که خواستار بهترین اشویی باشد. اردیبهشت یشت همچنین از نماز »ائیریامن 
ایش��یه« س��خن می گوید که از بزرگتری��ن، بهترین، زیباتری��ن، توانمندترین، 

نیرومندترین، پیروزمندترین و درمان بخش ترین مانثراهاست.

گاهان بار
گاهان بار یا گهنبار کلمه ای اس��ت که در پهلوی به آن گاس��انبار کویند که از 
کلمه گاس در اوس��تا گاتو به معنی گاه وهنگام آمده اس��ت.گاهان بار به معنی 
گاه و زم��ان به ثمر رس��یدن و ب��ار آوردن وبرپایی بار همگان��ی و مهمانی و از 
جش��ن ها ی موس��می زرتشتیان میباش��ند .که با داد ،دهش و خواندن اوستا 

همراه میباشد.
ایرانیان باستان در نگرش سنتی خود باور داشتند که آفرینش در شش مرحله 

از سوی خداوند در شش چهره گاهنبار انجام گرفته است.
1.میدی��وزرم گاه )می��ان بهار( :در چهل و شش��مین روز س��ال دی بمهر و در 

اردیبهشت ماه که در این گاه آسمان آفریده شده است.
2. میدیوش��هم گاه )میان تابس��تان( درصدو پنجمین روز سال دی بمهر و تیر 

ماه که در این گاه آب آفریده شده است.
3.پیته شهم گاه )پایان تابستان( در صدو هشتادمین روز سال آنارام و شهریور 

ماه که در این گاه زمین آفریده شده است.
4.ایا سرم گاه ) آغاز فصل سرما( در دویست ودهمین روز سال روز انارم و مهر 

ماه در این گاه روئیدنی آفریده شده است.
5.میدیاریم گاه )میان زمس��تان( در دویس��ت و نودمین روز سال روز ورهرام و 

دی ماه در این گاه جانوران آفریده شده اند.
6.همس پت میدیم گاه )برابری شب و روز( در سیصد و پنجمین روز سال روز 

وهشتواش )آخرین روز سال(
در این گاه انسان آفریده شده است.

بجای آوردن مراس��م گاهان بار پاداش بزرگ،و ت��رک آن گناه بود چون زمان 
داد و دهش بود و توانگر و ناتوان با هم در این جشن ها شرکت میکردند و اگر 
کسی توان برگزاری گاهان بار را نمی داشت ، الزم بود در مراسمی که دیگران 

بانی آن بودند شرکت کند.
در بندهش امده اس��ت که اگر کس��ی در س��ال یك بار به گاه��ان بار برود بر 

کارهای نیکی که کرده است افزوده خواهد شد. 

گاهان بار میدیوزرم )پیدایش آسمان(
10 تا 14 اردیبهشت خورشیدی

میدیوزرم از واژه اوستایی میئدیو یعنی میان و رزمینه یعنی بهار تشکیل شده 
اس��ت و نخستین گاهان بار در سال اس��ت و هنگامی است که گیاهان رشد و 

نمو می کنند و کشاورزی بار دیگر رونق می گیرد.
در باور ایرانیان باستان هنگام آفرینش آسمان از سوی خداوند است.

گل مرزنگ��وش نماد اردیبهش��ت اس��ت.امردادنامه با پیشکش��ی یك بغل گل 
مرزنگوش این جشن را به شما شادباش می گوید.
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سمنان
نویسنده: یزدان صفایی

» ش��هر س��منان، مرکز شهرستان سمنان و استان س��منان، با پهنه ای حدود 
60 کیلومتر مربع، در ش��مال باختری استان سمنان، در مسیر راه آسفالته ی 
تهران- مشهد، در 35 درجه و 34 دقیقه و 30 ثانیه پهنای شمالی و 53 درجه 
و 23 دقیقه و 45 ثانیه درازای خاوری نس��بت به نیمروز گرینویچ قرار دارد« 

)1(

نام شناسی

»اس��تان سمنان پیش از تقسیمات کشوری جدید، ایالت قومس نامیده میشد، 
بارتول��د ب��ر این باور بود که ایالت قومس همان س��رزمینی اس��ت که ایزیدور 

خاراکسی به نام "قومیسنه" از آن یاد کرده است.«)2(

درباره نام قومس، دیدگاه هایی بیان ش��ده اس��ت که دذ زیر به برخی از آن ها 
اشاره میشود.

1(قومس نخست "کومه شه" بوده که به چم پناهگاهی است که از چوب و نی 
می سازند و کشاورزان برای نگاهبانی از کشت خود، و شکارچیان برای کمین 
کردن شکار در آن می نشینند. از آن جا که این منطقه، چشمه ها و زمینهای 
سرسبز، پهناور و پر از شکار داشته است، به دستور شاهان گذشته که به شکار 
عالقه داش��ته اند در نقاط گوناگون آن، پناهگاه هایی ساخته شده که هر یك 
را کومه ش��ه میگفته اند که به شوند کاربرد زیاد به "کومش" دگرگون  شده و 

"قومس" عربی شده آن است.

2(قومس نخس��ت "کوه مس" بوده، چون در آن کوه های مس زیاد اس��ت، از 
این رو این ش��هر را کوه مس خوانده اند که نخس��ت به " کومس"  و سپس به 

قومس دگرگون شده است.

3(»چون این س��رزمین، رودخانه های دائمی نداشته است و مردم مبادرت به 
ایجاد کاریز کرده اند، به همین جهت این ایالت کومش، یعنی چاه کن و مردم 

آن کومشی خوانده شده اند.«)3(

4(»بعضی نیز میگویند این شهر سمنون نامیده میشده و بر این باورند که این 
ناحیه به نام درویش تارک دنیایی به نام س��منون بنا ش��ده و سمنون به مرور 

زمان، سمنان شده است.«)4(

5(»میگویند نام پیش��ین س��منان در گویش محلی، " سه مه نان" بوده است. 
منظور ساکنان این شهر این بوده که فرآورده های کشاورزی این ناحیه، نان و 

آذوقه ی بیش از سه ماه مردم را تامین نمی کرده است.«)5(

6(»گروهی بر این باورند که مردم این ش��هر پیش از برآمدن آیین زرتش��ت، 
س��منی مذهب بوده اند و چون مردم پیرو این آیین به مال دنیا عالقه نداشته 
بودند و در زبان س��منانی مردم این دیار رارا سمنی نامیده اند، به همین دلیل 

سمنان به دیار وارستگان تشبیه شده است.«)6(

رودها

رود گل رودبار از س��ه کیلومتری باختر مهدیش��هر سرچشمه گرفته و شاخابه 

رودهای ده صوفیان و شهمیرزاد و کاریزهای روستای درجزین به این رود می 
پیوندند. رود گل رود در ش��مال سمنان در جایی به نام "آب پخش کن" به 5 

شاخه بخش میشود.

آب و هوا

گرم و خش��ك و بیشترین دیجه گرما در تابس��تانها تا 42 درجه باالی صفر و 
کمترین درجه در زمستانها تا 6 درجه زیر صفر، میزان بارندگی ساالنه به صور 

متوسط 130 میلی متر است.

جمعیت

جمعیت ش��هر سمنان بر اساس نتایج سرشماری سال 1385 خورشیدی، بالغ 
بر 126,780 نفر بوده است.)جمعیت شهرستان: 1۹1,618 نفر()7(

زبان

به زبان فارس��ی همراه با گویش سمنانی س��خن گفته میشود.گویش سمنانی 
برگرفته از زبان باس��تانی اس��ت که از زبانهای ایرانی ش��اخه ش��مال باختری 

است.

راهها

1(راه اصلی تهران- مشهد از میان شهر سمنان می گذرد و تا گرمسار 118 و 
تا تهران 234 کیلومتر و تا دامغان 110 کیلومتر و تا شاهرود 176 کیلومتر و 

تا مشهد 658 کیلومتر فاصله دارد.
2(راه فرعی سمنان- مهدیشهر به درازای 18 کیلومتر

3(راه فرعی سمنان-فیروزکوه که 70 کیلومتر درازا دارد همچنین در مسیر راه 
آهن تهران- مشهد قرار دارد.

آثار:

1(قلعه های سارو

در 10 کیلومتري ش��مال خاوری س��منان در نقطه اي کوهستاني به نام سارو، 
آثار دو قلعه بس��یار اس��توار وجود دارد که ش��یوه س��اختمان و گزینش محل 
س��اخت آنها شایان توجه اس��ت. این قلعه ها در دو سوی کالته یا مزرعه سارو 

که چشمه ساري زیبا است جای گرفته اند.



2(برج چهل دختران

میان محله های "کوش��مغان"و  "زاوغان" س��منان، برج کهن��ه و نیمه ویرانی 
وجود دارد که برج چهل دختران نامیده میش��ود. درب��اره چرایی این نام، این 
داس��تان در می��ان مردم وج��ود دارد که چهل دختر، دس��ت از زندگی مادی 
شس��تند و اینجا را با خشت و گل س��اختند. در مورد کاربری این برج، به نظر 
میرس��د که میباید رای به آتش��کده بودن آن داد چراکه این برج در میان دو 
محل��ه کوش��مغان به چم کاخ مغان و زاوغان به چ��م زاویه مغان، جای گرفته 

است.
این بنا به صورت برج هش��ت ضلعی که هر ضلع آن در خارج 4/5 و در داخل 
2/80 متر اس��ت، ارتفاع برج در برخی بخش��ها 10 متر و در بخش های نسبتاً 
س��الم دیگر به 12 متر می رس��د. ضخامت دیوار تقریباً 50 تا 60 س��انتی متر 

است.

3(کاروانسراي شاه عباسي سمنان

در خیابان اس��تاد مطهري، کنار س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي س��منان، 
کاروانس��رایي از دوره صفویه نامور به رباط ش��اه عباس��ي موجود اس��ت که به 
ریخت چهار پالني ساخته شده است حیاط کاروانسرا چهارگوش است و طول 

32,30 متر و عرض 26,5 متر است.
دو ضلع شمالي و جنوبي رباط داراي دو ایوان هم اندازه و مانند با قوس جناغي 
اس��ت و در دو س��وی هر ایوان، شش ایوان کوچك با قوس هاي جناغي وجود 

دارد که به اندازه نیم متر از سطح حیاط بلندتر است.

4(کاروانسراي شاه عباسي السگرد

در 36 کیلومتري س��منان و در روس��تای السگرد، کاروانس��راي آجري بسیار 
بزرگي از بناهاي زمان شاه عباس یکم صفوي جای دارد. این کاروانسرا که در 
سمت جاده سمنان به تهران واقع شده، دو ایواني است و حیاطي بزرگ دارد.

ط��ول حیاط از ش��مال به جنوب 36 متر و عرض آن از خ��اور به باختر 31,5 
متر است که پیرامون آن را 24 حجره در بر گرفته است که حجره ها با کمي 
اختالف، قرینه یکدیگرند. دو ایوان بزرگ در باختر و خاور رباط س��اخته شده 
اس��ت که با درگاه کوتاه و چند پله به داالن هاي چهار گانه  پشت مربوط مي 
ش��ود . سقف این ایوان تاق ضربي بزرگي اس��ت و تزئینات مربع شکل تودرتو 

دارد.

 5(کاروانسراي شاه سلیماني آهوان

این کاروانس��را که در روس��تاي آهوان، در 42  کیلومتري ش��رق سمنان جای 
گرفته است، در ساِل  10۹7 هجري قمري در زماِن  شاه سلیمان صفوي، براي 
استراحت زائران امام هشتم که از این مسیر به مشهد می رفته اند، ساخته شد. 

اما به نادرست، کاروانسراي شاه عباسي نام گرفت.

6(قلعه های پاچنار

در جنوب باختری میدان ابوذر و در محله اسفنجان سمنان آثار دو قلعه کهن 
به چشم میخورد که به قلعه هاي پاچنار نامور هستند.

ای��ن قلعه ها به صورت دژهاي دوران باس��تان س��اخته ش��ده بودند و از زمره 
قلعه هاي بس��یار مهم نظامي و دفاعي شهرس��تان به شمار مي رفتند. برخی ها، 

پیشینه ساخت این قلعه ها را به دوران طاهریان نسبت مي دهند.

7(مسجد جامع

مسجد جامع س��منان بنایی بسیار کهن و باارزش در سمنان است. در درازای 
زمان، دگرگونی های زیادی در این مسجد بوجود آمده است، اما هم اکنون در 
آن آثار دوران س��لجوقی و تیموری دیده می شود. بر این باورند که این مسجد 

در سده نخست هجری و بر روی آتشکده ای ساخته شده است.
مناره مس��جد جامع س��منان یکی از منار ه های تاریخی ایران متعلق به دوره 
سلجوقیان به شمار می رود که در گوشه شمال خاوری مسجد جامع جای دارد. 
ارتفاع این منار از سطح زمین 20/31 متر می باشد و از روی بام به ارتفاع 2 متر 

کتیبه ای با طرح و نقش بسیار زیبا از آجر و با خط کوفی تزئین شده است.

پی نوشتها:
1.جعفری، شناسنام جغرافیای طبیعی ایران، رویه 10

2.بارتولد،واسیلی. تذکره جغرافیای تاریخی ایران،رویه 168
3.رفیع، عبدالرفیع. تاریخ سمنان، رویه 64

4.همان
5.س��ازمان جغرافیایی نیروهای مس��لح، فرهنگ جغرافیایی سمنان، جلد 3۹ 

رویه 35 و 36
6.پژوهش در نام شهرهای ایران، رویه 406

7.مرکز آمار ایران

بن مایه ها:

1(عبدالحسین سعیدیان/شناخت شهرهای ایران/انتشارات علم و زندگی
2(مژگان سبزیان و دیگران/کتاب جامع ایرانگردی

3(افشار سیستانی؛ایرج/پژوهش در نام شهرهای ایران
4(ویکی پدیا

5(تارنمای سمنان امروز
irden 6(تارنمای



واژه یاب و واژه یابی
)نگاهی بر کتاب »واژه یاب« ابوالقاسم پرتو(

نویسنده: ا. ح. اکبری شالچی
shaalchy.persianblog.ir 

از روزگاری که بیرونی و پور سینا کوشیدند در نوشته های پارسی خود به جای 
واژگان بیگانه از واژگان پارس��ی بهره گیرند، بیش از هزار س��ال گذشته است. 
اما کوش��ش هایی که در این راه ش��ده در پنج دهۀ فرجامین، ش��تاب بیشتری 
برداشته و فرهنگ هایی نوشته شده که می خواهند برابر پارسی هر واژۀ دخیل 
بیگانه را در دسترس پارسی زبانان بگذارند. با اندکی درنگ و پژوهش و سلیقه 
می توان در هر کدام از این کتاب ها کاس��تی های فراوانی را یافت و دانست که 
این گرایش هزارس��الۀ زبان پارس��ی هنوز هم از یك واژه نامۀ کارآمد برخوردار 
نشده اس��ت. در این میانه »واژه یاب« آقای ابوالقاس��م پرتو می تواند غلط انداز 
بزرگی باش��د. چرا؟ چون این کتاب از ن��گاه گنجایش چند برابر کارهای دیگر 
اس��ت و هم میهنان ما بدبختانه هنوز ه��م می پندارند که بزرگی یك کتاب به 

معنای بزرگی نویس��ندۀ آن اس��ت، در جایی که برعکس، ه��ر چه یك کتاب 
بزرگ تر باشد، احتمال لغزش نویسنده هم بیشتر می شود. »واژه یاب« گره های 
پیش��ین سره گرایی را نگش��وده، یگانه چیز آن که در چش��م می زند، کوشش 
ویژۀ نویس��نده در بزرگ کردن کتاب و گنجایش آن است. نویسنده با این کار 
هرچند نگاه بس��یاری کسان را سوی خود کشیده باشد، بخشی از سره دوستان 

را از این گرایش ترسانده و بخشی دیگر را به بیراهه کشانده است.
اینك با هم نگاهی به برخی از کاستی و لغزش  های واژه یاب می اندازیم:

واژه یاب نیز مانند بسیاری از دیگر واژه نامه های فارسی به سره، آگنده و بسیار 
هم آگنده  از مدخل های تازی اس��ت که در زبان پارسی هیچ کاربردی ندارند. 
ش��اید در س��ده های پیشین گهگاه به کار رفته باش��ند، اما آوردِن آنها در یك 
چنین فرهنگی نه تنها س��ودمند نیس��ت، که ارج و ارزش بخشیدن به واژگان 
دخیل مرده در زبان ما و به گونه ای کوشش در رو آوردن آنها نیز هست. برای 
نمونه ایش��ان سرواژۀ »َهرثََمه« را آورده و س��رۀ آن را »شیر بیشه« نوشته اند. 
گمان نمی کنم هیچ پارسی زبانی واژۀ هرثمه را بداند، اگر هم کسی جایی با آن 

برخورد کند، معنایش را در یك واژه نامۀ تازی-پارسی خواهد جست.
بخش کالنی از کم وبیش 60000 س��رواژۀ واژه یاب را همین گونه واژگان تازی 

می سازند. نمونه هایی دیگر از این دسته سرواژگان تازی:
»سخوط: پلید؛ تکاوح: مروسیدن به بدی، دژخویی؛ َفقَحلَه: خشم بی جا؛ َفطین: 
تیزه��وش، زودیاب، زیرک؛ ثِرِمط: میش؛ یََس��ف: مگس؛ همیش��ه: ملخ پخته؛ 
صّعار: خودبزرگ بین.« اگر کس��ی بتواند بگوید که این واژگان در کدام ش��هر 
یا روس��تای پارس��ی زبان به کار می روند، یا زمانی می رفته اند، جس��تار بسیار 
دلچس��پی می شود! ایشان به جای آن که خدای خود را سپاس گذارند که این 
دسته از واژگان اگر هم یکی دو بار در زبان پارسی به کار رفته باشند، پذیرفته 
نشده اند، همه را دوباره به گونه ای  رو آورده اند! این کاْر تنها واژه یاب را کالن و 

هراس انگیز ساخته، و از سوی دیگر به سختی از کاربردش کاسته است.

نکتۀ دیگر که البته آن هم ویژۀ واژه یاب نیست، معنی کردن، به جای »برابر« 
دادن است. این دسته از فرهنگ نویسان، گاه فراموش می کنند که آماجشان به 
دس��ت دادِن واژۀ پارسی اس��ت که در برابر واژۀ بیگانه باشد، و در برابِر سرواژۀ 
بیگان��ه به گزارش معنی آن می پردازند. برای نمونه در برابر س��رواژۀ »جعفریۀ 
دیگر« آورده: »دو گروهند، نخس��ت آنان که زنجیره ی پیشوایی را به رهنمود 
جعفر صادق )ع( پایانیافته می دانند و دیگر آنانکه جعفر برادر رهنمود حس��ن 
عسکری )ع( را رهنمود یازدهم می دانند و رهنمود پنهان را باور ندارند )فضل 
بن ش��ادان نیشابوری(«. ایشان گویا با واژۀ »امام« هم شوخی دارد، چون امام 
را »رهنمود« نامیده! نکتۀ دیگری که بس��یار روشن است این است که این نثِر 
ش��ادان نیشابوری در سدۀ چهارم نیس��ت، بلکه زبان ساختگی خود آقای پرتو 

است و ایشان به هنگام نقل قول هم در نوشتۀ نویسنده دست برده است.
گاهی این گونه روش��نگری ها چنان است که نه تنها خواننده را از جستار دور 
خواه��د انداخت، که سرگش��ته اش هم خواهد نمود. ببینی��م واژۀ »صوفی« به 
پارس��ی سره چه می شود: »س��وفی، این واژه برگرفته از Sophos یونانی برابر 
با دانش و فرزان است )ابوریحان بیرونی، تحقیق ماللهند(، این واژه برگرفته از 
صوفه اس��ت و آن گروهی بوده اند که در روزگاران کانایی پیش��یاران خدایخانه 
بوده اند )غیاث الدین محمد، غیاث اللغات(، چون صوف یا پشمینه می پوشیده اند، 
صوفی نام گرفته اند )جواد نوربخش، معارف صوفیه(، پش��مینه پوش.« نخست 
باید پرس��ید که واژه یاب یك فرهنگ پارسی سره اس��ت یا واژه نامۀ توضیحی 
عرفانی؟ دودیگر آیا براس��تی غیاث الدین محمد واژه های »کانایی، پیش��یاران، 
و خدایخان��ه« را در نوش��تۀ خ��ود به کار برده یا ایش��ان به خواس��ت خود در 
نثر ایش��ان دس��ت برده اند؟ آقای پرتو باز با »کعبه« هم شوخی کرده و آن را 
خدایخانه نامیده ! سه دیگر خواننده که تنها در پی برابِر پارسِی واژۀ سادۀ صوفی 
اس��ت، چگونه باید پیوندی خردپس��ندانه میان صوفِی یونانی بیرونِی رهسپار 
هندوستان از یك سوی، و پیش��یاران خدایخانه در روزگار غیاث الدین محمد، 

از دیگر سوْی بیابد؟



در برابر »طالش« نوش��ته اند: »نادرست نویس��ِی تالش، بخشی از استان گیالن 
)بره��ان(« ام��ا هرچند برهان قاط��ع چنین آورده، بخش بزرگ��ی از تالش در 
آذربایج��ان می افتد، چنان که ناظم االطبا در برابر »تالش« نوش��ته: »طایفه ای 
در گیالن و آذربایجان که یك قس��م فارس��ی دری تکلم می کنند و گویا زبان 
آذربایج��ان قبل از غلبۀ ترک همین زبان بوده، چنان که هرزند به همین زبان 

تکلم می نمایند )1(.

گذش��ته از س��رواژه ها، پس واژه ها هم گاه معنی مرده یا معن��ای تازی واژه را 
می رس��انند. می دانیم که بس��یاری از واژگان تازی و بیگانه در پارسی به معنی 
یا معناهای تازی و بیگانۀ خود به کار نمی روند، بلکه پارس��ی زبانان تنها یك یا 
چند معنی آنها را پذیرفته اند یا معنای تازه ای به آنها بخش��یده اند. در واژه یاب 
بس��یار دیده می شود که کوشش شده همۀ معنی های واژۀ تازی در زبان عربی 
باز ش��ده برابرگذاری گردد، در جایی که کمتر پارس��ی زبانی آنها را به معنی یا 
معنی های تازی شان می شناسد. برای نمونه اگر کسی بخواهد دریابد برابِر سرۀ 
»دولت« چیس��ت، با این برابرها روبرو خواهد ش��د: »1- گردش زمان، بخت، 
2- کش��ور )معین(، 3- س��تاد )فرهنگ کوچك(، 4- چیرگی، 5- رواگین )= 
متداول(، 6- چینه دان، ژاغر، 7- هشت پا )=اختاپوس(، 8- انبانچه«. به هرروی 
س��ره جو، برابِر پارس��ِی »دولت« به معنایی که در زبان پارس��ی کاربرد دارد را 
نخواه��د یافت و خود را روبرو با چندین واژۀ نابجا خواهد دید که دور نیس��ت 
وی را از کاربرِد واژگان پارس��ی پشیمان س��ازد. از میان این هشت معنی تنها 
یکی ش��ان گهگاه در پارس��ی کاربردی می یابد و معنی های دیگر آن یا در زبان 

تازی است و ویژۀ همان زبان مانده، یا برابری نارساست.
نمونۀ دیگر: »قبض« با این که واژه ای بیگانه است به خوبی جا افتاده و همۀ ما 
می دانیم معنای بنیادین آن »فیش« اس��ت. اکنون ببینیم واژه یاب در بارۀ آن 
چه می گوید: »1- پنجه گرفتن 2- گرفتگی 3- دست کشیدن، باز ایستادن از 
گرفتن چیزی )آننداراج( 4- تند راندن )الورس( 5- تُُرنجیده کردن، تُُرنجاندن 

6- از آن خود کردن 7- چیرگی نمودن 8- پلید خشکی«
همچنین »منظوم« را »گروه ملخ« معنی کرده! در برابِر »ناموس« پانزده معنی 
آورده که هیچ کدام معنی به کارروندۀ این واژه را در زبان پارس��ی نیس��ت! باید 
در یاد داش��ت که این واژه مرده نیست و در پارس��ی افغانستانی کاربرد بسیار 
دارد. بیش��تر این معنی ها یا هیچ رواجی در زبان پارس��ی نیافته یا زمانی گذارا 
کاربردی داش��ته و دیگر ندارد. این کار بیش��تر به تبلیغ ب��رای واژگان بیگانه 

می ماند تا کوشش برای یکدستی زبان.

گاه همۀ س��رواژگان پیوسته به یك جس��تار را در زیر یك سرواژه آورده. برای 
نمون��ه س��رواژگان Corner, Capitain, Out, Penalty, Offside,  و 
Hand همه و همه را زیر »فوتبال« آورده، در جایی که هر کدام باید سرواژه ای 
جداگانه می شد. سره جو از کجا باید بداند که Corner را باید زیر واژۀ فوتبال 
جس��ت؟ برخی از این واژگان را دوباره یاد کرده و اینچنین، یك واژه را دو بار 

در واژه نامۀ خود آورده، چنان که در بارۀ واژۀ »تیم« چنین است.

شوربختانه بیشتر سره نویسان سرچشمه های زبانی خود را به دست نمی دهند. 
هرچن��د آقای پرتو چنین کرده، اما همچنان س��ایه ای تیره ب��ر کارش افتاده. 
در پای��اِن واژه نام��ه ب��ا یك فهرس��ت ش��انزده برگی از واژه های ی��ك فرهنگ 
شصت هزارواژه ای روبرو می شویم. اما کدام سرچشمه به کدام واژه برمی گردد؟ 
تنها برخی از واژگان اند که سرچشمه ش��ان به دس��ت داده شده. درصد بسیار 
باالتری از آنها روش��ن نیس��ت از کج��ا آمده اند. اگر بخواهی��م بدانیم واژۀ بجا 
و زیبای »دلپاس��ی« که س��رۀ »مراقبه یا مدی تیش��ن« دانس��ته شده از کدام 
سرچش��مه است، باید همۀ سرچش��مه هایی را که فهرستشان به شانزده برگ 
می رس��د، زیرورو کنیم؟ بسیار بهتر بود اگر نویسنده در برابر هر واژه دست کم 
یک��ی از سرچش��مه های آن را یاد می کرد، و نیز اگر خود واژه ای س��اخته، در 

باره اش روشنگری می داد.

دیگر از گزندهایی که برخی از سره گرایان به سره گرایی زده و می زند، این است 
که سره گرا می خواهد به پیروی از فرهنگ نویسان کهن بر پایۀ یك بند سروده، 
واژه ای را پارس��ی ی��ا به همان معنایی که خود می پس��ندد یا می جوید، بداند. 
اما فرهنگ نویس��ان کهن، جز اندْک بار در این کار به لغزش نیفتاده اند. اگر به 
بندهای سروده ها نگاهی دیگر افکنیم، می بینیم که هیچ نیازی نیست که واژۀ 
پارسی را به معنایی که سره گرا می خواهد به کار رفته باشد، بلکه همان معنای 
همیش��گی اش بس اس��ت! برای نمونه در برابر واژۀ »موزه« چنین می خوانیم: 

»فرانسوی، گنج خانه،
دوستان گنج خانۀ رازند

رنج بردار و گنج پردازند )سنایی(«
اما چه نیازی هس��ت که واژۀ »گنج خانه« را در بند یکم سنایی به معنی موزه 
بدانی��م؟ گنج خانه در این جا به همان معنی همیش��گی خ��ود یعنی »خزانه« 
اس��ت. اگر دوستانی که سنایی از آنان سخن می گوید، چند سده پیش از خود 
وی مرده بودند، شاید چنین برداشتی اندک راهی به ده می برد! چرا که موزه، 
جایگاه آثار بس��یار پربهاس��ت، اما آنها کهن نیز هستند. لیك سخن سنایی به 

زمان حال ساده، آن هم سادۀ ساده گفته شده است!

یکی دیگر از آس��ان گذری  هایی که س��ره گرایان گاه در دام آن می غلتند، این 
اس��ت که واژۀ س��ره ای را که به گونه ای پست تر یا پایین تر از واژۀ بیگانه است، 
در برابرش می نهند. آنان با این کار از کس��ی که هنوز سره جوست، می خواهند 
که واژۀ س��ره ای را که باِر ارزش��ی کمتری دارد، به جای واژۀ بیگانه به کار زند. 
در واژه یاب، سرۀ »پیپ« را چپق دانسته! اما روشن است که به هیچ پیپ کشی 
نمی ت��وان گفت: »چپقتان چه بوی خوبی می دهد!« وی بی گمان این س��خن 
را گوش��ه دار خواه��د یافت. به س��خن دیگر، »چپق« پایین تر از پیپ اس��ت و 
پارس��ی زبانان آنها را به ج��ای همدیگر به کار نخواهند ب��رد. به همین روش، 
پارس��ِی »بنزین« را هم »نفتك« گذاشته! خرِد زبانی چگونه بپذیرد که نفت با 
انجام یك دس��ته دگرگونی های پیچیدۀ فن آورانه، پاالیش شده چیز گران تر و 
کارآمدتری گردد، اما برعکس، پس��وند کوچك شماری »ak« را بگیرد؟ در پی 
آن »بنزین فروش« را هم »نفت فروش« گفته! خود پیداس��ت که هر کارکن هر 
پمپ بنزینی این نام سره نما را کنایۀ خوار شمارانه ای دانسته پاسخ رنجاننده ای 
به س��ره گرای گرامی خواهد داد! از دیگر سوی، اگر سرۀ بنزین »نفتك« است، 
چرا س��رۀ بنزین فروش به جای نفتك فروش، نفت فروش باش��د؟ سرۀ پلیس را 
هم پاسبان دانسته که داستان آن نیز همین است! اینها را نمی توان چیزی جز 

شوخی با زبان دیرپای پارسی دانست.
این گونه لغزش ها گاه به برداش��ت نابسنده و ش��تاب زده از سرچشمه های نیز 
برمی گردد. برای نمونه در برابر »مجرد« ش��ش معنی آورده که یکی شان واژۀ 
لُُغنَدر اس��ت که آن را در کمانك، افغانی دانس��ته. از آنجایی که در فهرس��ت 
سرچش��مه های پایان کتاب، جز »فرهنگ گویشی خراسان بزرگ« )2( نوشتۀ 
دیگری به افغانس��تان پیوسته نیس��ت، می توان گفت که این واژه باید از آنجا 
برداش��ته شده باش��د. اما در این میانه هم دو لغزش روی داده: نخست این که 
»لغن��در« در آنجا نه به معنی مجرد، بلکه به معنی »الابالی و مجرد« آمده که 
روش��ن است آهنگ از آن هر مجردی نیس��ت، بلکه آن مرد مجردی است که 
از روی الابالی گ��ری مجرد مان��ده یا می خواهد بماند. دودیگ��ر »افغانی« زبان 
پشتون هاس��ت، اما همۀ واژگان »فرهنگ گویشی خراسان بزرگ« یا پارسی اند 
یا در گویش های پارس��ی آن س��رزمین کاربرد دارند. نش��ان کوتاه شدۀ »اف� .« 
که در آنجا پیش روی واژۀ لغندر آمده هم کوتاه ش��دۀ »افغانس��تان« اس��ت نه 

افغانی.

آس��ان گذری، کمبودی اس��ت که می توان��د چهره های بس��یار رنگارنگی را از 
خ��ود وانمایاند. من در اینجا نگاهی گذرا به نمونه های��ی از برابرنهاده هایی که 

می توانستند بهتر ساخته شوند، می اندازم:
»واحسرتا: چه رسانه ای«

درست است که »رسانه« در فرهنگ های کهن به معنای تأسف و یا معنی هایی 



نزدیك به آن هم آمده، اما همه می دانیم که واژۀ »رس��انه« هم اینك »وس��یلۀ 
ارتباط جمعی« را می رساند.

م��ردم از »چه رس��انه ای« به ج��ای »وا حس��رتا«، »چه تلویزیون��ی« یا »چه 
رادیوی��ی« یا چیزی از همین رده را در خواهند یافت. تنها کس��ی که بخواهد 

خود را ریشخند مردم کند این واژۀ آقای پرتو را به کار خواهد برد.
»مورب: استوارشده«

اما مورب به معنای کج اس��ت، و اس��توار چون محکم است یادآور راستی است 
نه خمیدگی.

»الحمد: سپاس خدا راست«
باز هم شوخی؟ آن الحمداهلل است نه الحمد!
»معلم اول: آموزنده ی نخست، پاژنام: ارستو«

آموزنده هم به معنی آموزش دهنده است و هم آموزش گیرنده، بلکه بیشتر هم 
ب��ه معنای دوم به کار می رود. ما ک��ه می دانیم آهنگ از »معلم« همان معنای 
یکم اس��ت، چرا باید س��ره جویان را پریش��ان س��ازیم، در جایی که به سادگی 
می توانیم به جای آموزنده، آموزاننده یا همان آموزگار بگوییم و دست کم مایۀ 

لغزش کسی نشویم؟
»رباعی: چهارپاره... رباعیات: چارپارها«

چارپاره گونه ای از نوپردازی اس��ت که بند یکم آن از نگاه قافیه آزاد اس��ت، اما 
بند یکم رباعی، آزاد نیس��ت و آهنگش هم الحول وال قوۀ االباهلل است و بس. در 

جایی که آهنگ  های چهارپاره بسیار گوناگون است.
»فیلم: رخشاره... سینما: رخشار«

 »e« بی رودربایس��تی باید گفت که مردم توفیر بس��یار ریز این دو واژه که یك
بیشتر نیست را در نگر نگرفته آن دو را با هم خواهند آمیخت. ایشان خود هم 
بارها این گونه توفیرهای ریز را فراموش کرده اند. پیش از این دیدیم که رباعی 

را »چهارپاره« اما رباعیات را »چارپاره ها« نامیده اند.
»پمپ: بادکش«

اما پمپ معموالً به جای هوا )باد( برای کشیدن آب و مایعات به کار می رود.
»کالسور: هزارپیشه«

هزارپیش��ه در بخشی از خراس��ان بزرگ که اینك افغانستان نام دارد به معنی 
»آدم تیز و کاری، کسی که در بسیاری کارها تردست و دانا باشد« )2( به کار 
می رود، و نیز: »چاقویی است که ابزارها و افزارهای گوناگونی دارد، مثاًل قیچی 
کوچك، درشیشه واکن و... « )2( این واژه به این معنی در کشوری که کمابیش 
سی هزارهزار جمعیت دارد، جا افتاده و بر سر زبان هاست. اما به کار داشتن آن 
به معنی »کالسور« بسیار دشوار است، زیرا فراوان اند چیزهایی که می توانند به 
چند آهنگ به کار داشته شوند. چرا خط کش را هزارپیشه ننامیم، هنگامی که 
با آن هم می توان خط کش��ید و هم می توان اندازه گرفت و هم می توان تنبیه 

کرد و هم می توان چیزی را نشان داد؟
»دکتر: Dokteur، فرانسوی، 1- پزشك 2- استاد«

ایش��ان در ش��مارۀ 2 از جلد 3 گاهنامۀ فرهنگی ایران زمین چاپ کانادا »دکتر 
ابوالقاس��م پرتو« نامیده ش��ده اند، اما در ش��مارۀ پس از آن ب��ه پرخاش، برای 
گردانن��دگان آن گاهنامه نوش��ته اند: »نام مرا با بَرن��ام »دکتر« همراه کرده اند 
که در آموزش دانش��گاهی بدین پایه نرسیده ام.« گردانندگان ایران زمین چاپ 
کانادا از همین روی در همان ش��ماره ایش��ان را با نام »استاد ابوالقاسم پرتو« 
یاد کرده اند. اکنون می توان گفت که گرهی از کار گشوده نشده، چون به گواه 
واژه یاب، ایشان »استاد« را هم همان دکتر می دانند! نیازی به بازگشودِن ندارد 
که برخی دکترها نه پزشك اند نه استاد. این خود نشانگر آن است که این واژه 
با آن که بیگانه است، معنایی جاافتاده و باریك در زبان ما دارد و جابه  جا کردن 

آن به سادگْی می تواند کمکی به سستی و نارسایی زبان باشد.

ش��مار واژگان بیگان��ه و نیمه بیگانه  ای را که واژه یاب با آن هیبت پوش��الی اش 
نیاورده، به هیچ روی نمی توان پایین دانس��ت. چه بسیارند واژگان دخیلی که بر 
سر زبان ها هس��تند، اما در واژه یاب نشانی از آنها یافت نمی شود و سره دوست 
آنه��ا را نمی یابد. ایش��ان خود چنین چیزی را باور ندارند، چون در ش��مارۀ 3 

از جلد س��وم گاهنامۀ ایران زمین چاپ کانادا در پاس��خ به یکی از نویسندگان 
شمارۀ پیشین می نویسند: »نوشته اند "روشن است که فرهنگ نویسان بسیاری 
از این واژگان را برگرفته اند، اما آنان هرگز نتوانسته اند همۀ آنها را گرد آورند" 
پیداست که ایشان ]آن نویسنده[ از فرهنگ کوچك ذبیح بهروز و واژه یاب این 
کمترین آگاهی ندارند. در واژه یاب برابرهای شس��ت ه��زار واژۀ بیگانه آمده.« 
پس آقای پرتو خود را در ش��مار فرهنگ نویس��انی می آورد که همۀ واژگان را 

نوشته اند!
در اینج��ا ب��ه پاره ای از واژگان بیگانه و نیمه بیگان��ۀ پرکاربردی که در فرهنگ 
سه جلدی واژه یاب نیامده نگاهی می افکنیم: »اینترنت، خاله، صفت، تظاهرات، 
ضبط صوت، المپیاد، جاروبرقی، الکترونیك، ملی گرایی، چراغ خطر، ورود ممنوع، 
شیك، وانت، مخلوط کن، منشی تلفنی، اف اف، اورژانس، ماشین حساب، یعنی، 
کارت افتخاری، مینی بوس، کاپش��ن، سوییچ، پیتزا، تایپیست، سانس، صندوق 
عقب، رس��ید، ذره، سانتی متر، فاالنژ، راسیس��م، کاربراتور، فانتوم، سرسوپاپ، 
فمینیست، ماژیك، حکومت نظامی، سشوار، دیجیتال، صهیونیسم، حساب بانکی، 
الکتروتکنیك، الکتریکی، فوق لیس��انس، خط اس��توا، رأس السرطان، بیگودی، 
کلینکس، کارت ویزیت، ضداطالعات، توس��عه طلبی ارضی، سیفون، بربرینگ، 
ضدیخ، تله کابین، تلس��کی، تیراژ، گودبادی پارتی، آرپی جی، خمسه خمس��ه، 
فوق دیپلم، فوق دکترا، شربت شهادت، شهادت طلب، خودکفایی، جاسوییچی، 
اروتیك، پرتابل ، میز توالت، حق الس��کوت، مین یاب، مدح شبیه به ذم، وحدت 
کلمه، احضار روح، تونیك، تك ماده، کیوس��ك، تریلی، بَنِزن، آب اکسیژنه، بژ، 
تبدیل به احسن، نئاندرتال، ساعت شماطه دار، عمل جنسی، مصادره به مطلوب، 
مثال نقض، مشروعیت، باند، رشد و توسعۀ اقتصادی، کیلومترسنج، دیکتاتوری 
پرولتاریا، کلخوز، حف��ظ ظاهر، ظاهرداری، صفحه کالچ، قیاس مع الفارق، فانی 
فی اهلل، رشد جمعیت، وجه مشترک، فیلم سه بعدی، نقاشی متحرک، کرم پودر، 
رس��م فنی، مخرج مشترک، مقوا، طی الطریق، اجرام فضایی، ریمل، کورنومتر، 
سرعت س��نج، س��بقت ممنوع و... « آقای پرتو به جای آوردن این واژگان زنده 
و پویا و پرکاربرد زبان پارس��ی، سراغ واژگان تازی شاخ ودم داری مانند هرثََمه 
و َفقَحلَه و ُقنَذَعه رفته که حتی تلفظ درستش��ان هم برای پارسی زبانان بسیار 
دش��وار است، چه رس��د به آن که بتوان آنها را واژۀ بیگانۀ به کاررونده در زبان 
پارس��ی دانست. چنین است که واژه نامه ای کت وکلفت، اما ناکارآمد پدید آمده 

است.

روشن است نمی توان چشم داش��ت که کسی از همۀ سرچشمه های پژوهشی 
بهره گیرد، اما ایشان خود در همان شمارۀ همان گاهنامه در بارۀ واژه یاب خود 
می نویسند: »در گردآوری واژگان پارسی تا آنجا که شدنی بوده از خاستگاه های 
گوناگ��ون بهره ب��رده ام و از همگی گویش های ایرانی ک��ه گردآوری و به چاپ 
رس��یده، سود جسته ام.« این در جایی اس��ت که از چند دسته سرچشمه  های 

گویش های پارسی در آن فهرست هیچ نشانی یافت نمی شود:
1-   نخست باید از هزاران واژه نامه و نوشتاری یاد کرد که تاجیکان به ویژه در 
روزگار ش��وروی در بارۀ گویش های تاجیکستان و آسیای میانه نوشته اند. یکی 
از س��ودمندترین های آنها »لغت مختصر لهجه های بخارا«س��ت ، واژه نامه ای با 
بیش از 3000 س��رواژه کارآمد )3(. ش��اید بگویند که این گونه کارها به دبیرۀ 
س��یریلیك نوشته شده و خوانده نمی ش��ود. این از نگاه من پذیرفتنی نیست، 

چون فرهنگ پژوهان ایران از آموختن دبیرۀ سیریلیك گریزی ندارند.
2-   اما اگر هم بپذیریم چنان اس��ت، با دس��ته ای دیگر از سرچش��مه ها چه 
خواهی��م کرد؟ افغانس��تانی ها ه��م پژوهش های خوب��ی در زمینۀ گویش های 
پارسی کرده اند که از آنها هم هیچ نشانه ای در فهرست سرچشمه های واژه یاب 
نمی یابی��م. در اینجا من تنها از »قاموس لهج��ۀ دری هزارگی« نام می برم که 
کار شاه علی اکبر شهرستانی یك از زبانشناسان شایستۀ یگانه همسایۀ همزبان 
ماس��ت )4(. شاید گفته ش��ود که اینها چاپ بیرون از ایران است و چندان در 

دسترس ایرانیان نیست.
3-   اما واژه یاب با بسیاری از پژوهش هایی که در خود ایران بیرون آمده بوده  
هم سروکاری پیدا نکرده. از میان آنچه به پارسی است، می توان از »گویش های 



پیرامون کاش��ان و مح��الت« )5(، »فرهن��گ فرام��رزان« )6(، و یا »فرهنگ 
بهدینان« )7( یاد کرد. گذش��ته از سرچش��مه های پارس��ی، از سرچشمه های 
فرانس��وی و انگلیسی هم نام برده اند. شمار سرچشمه های کارای اروپایی که از 
آنها در نوش��تن واژه یاب بهره گیری نش��ده، چند برابر بیشتر از سرچشمه های 

غیراروپایی است )8(.
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برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

ابوالهول: هراس انگيز ، ترس آور
ابهام : پيچيدگي ،ناروشني،  گنگي،بغرنجي

انگشت ابهام: انگشت بزرگ ، اشتو
ابهت : بزرگي، شكوه

ابيات : دوتايي ها ، بتاها
ابيض: سپيد، سپيدپوست، سپيدرنگ

اپتيك: چشمي
اپرا: ترانما

اپراتور: كاربر،كارور، گرداننده
اپليكيشن: درخواست، درخواست نامه

اپيدرم: پوشبافت
اپيدمي: واگير

اپيدميك: همه گير
اتباع: شهروندان، پيروان، ياران

اتباع بيگانه: بيگانگان
اتحاد: همداستاني، همبستگي، يكدلي، همدلي

اتحاديه: انجمن، باهماد
اتخاذ: گرفتن، گيرش، فراگرفتن

اتخاذتدبيرنمودن: چاره گزيدن
اتخاذ تصميم كردن: چاره گرفتن، برآن شدن

اتراق كردن: بارافكندن، چندي ماندن

آیا می دانید در سال 8۹,شماره ها روز بیستم 

هر ماه بیرون داده می شود

امردادنامه را مشترک شوید

http://www.amordad.net/emag

در نگر سنجی هر شما دیدگاه خود را با ما 

درمان بگذارید و به هر نوشتار رای دهید

امردادنامه را مشترک شوید

http://www.amordad.net/emag
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انقالب ، تحولی ساختارشکن 
) انقالب فرانسه (

نویسنده : امیر هورنام 

در گفتار پیشین به بیان مسایلی کلی پیرامون انقالب و چرایی به وجود آمدن 
آن پرداختیم  و همچنین پیامد های انقالب را از نظر گذراندیم . اینك برخی 
ریش��ه های این  تحول بزرگ و پیامد های ان را در نمونه های واقعی بررس��ی 

می کنیم.
انقالب فرانس��ه از ان دس��ته انقالب هایی اس��ت که در راس��تای رس��یدن به 
جمهوریت مس��یری نس��بتا طوالنی را طی کرد و در پایان به یك دموکراسی 
پایدار دست یافت . در ابتدا این روند با یك حرکت اعتراضی ساده آغاز شد که 
تنها برای رسیدن به یك عدالت اجتماعی و نه دموکراسی مطلق بود و مسایل 
مالیات��ی محوری��ت این اعتراض ها را از آن خود کرده بود . یك بحران مالیاتی 
، فراخوان��ی بزرگان و اصناف برای حل این بح��ران و در نهایت تدوین قوانین 
جدید مالیاتی که فشار بسیاری را بر طبقه ی سوم جامعه اعمال می کرد پایه 
گذاری یك تحول بزرگ را نوید می داد که نظام پادش��اهی فرانسه نیز با عدم 
درایت، نقش بس��زایی در پیشبرد این روند ایفا کرد . اگر این فشار ها به وجود 

نمی آمد، اروپا می توانست شاهد انقالبی  اینچنین بزرگ باشد ؟
 

س��رانجام در سال 178۹ ، این نارضایتی ها سبب ساز حرکتی بزرگ به سوی 
زندان باس��تیل ش��د و مردم جدیت خود را به دربار پادش��اهی نشان دادند و 
چندی بعد ، فئودالیته ملغی ش��د . نکته ی قابل توجه  این اس��ت که فئودال 
ه��ا پی��ش از این نیز در سیس��تم حکومتی همراه و یاور پادش��اه بودند و جزو 

طبقات باالی جامع��ه و دارای امتیازاتی به¬ویژه درح��وزه¬ی مالیاتی بودند 
ول��ی هیچ¬گاه دهقانان در اندیش��ه¬ی براندازی آنه��ا نبودند و از آنجایی که 
ای��ن تبعیضات در ش��یوه¬ی پرداخت مالیات از قبل وجود داش��ته، حال چه 
چیز باعث ایجاد نارضایتی بوده اس��ت ؟ این هم شاید سرانجام یکی از عملکرد 
های دربار و دولت مرکزی باش��د که ناخ��ودآگاه به پی ریزی این نارضایتی ها 

دامن زد .
از قدی��م فئودال ها به عنوان نمایندگان پادش��اه در منطق��ه دارای اختیاراتی 
بودند. به شکلی که دهقان یا همان رعیت یك ارباب یا فئودال را به عنوان قیم 
و حامی خود می دید هرچند در بسیاری موارد حق رعیت پایمال می شد ولی 
باز به پرداخت های مالیاتی به عنوان یك وظیفه نگریس��ته می ش��د و دهقان 
در اغلب اوقات احس��اس نارضایت��ی از این بابت نمی ک��رد. در عوض فئودال 
ه��ا هم با ایجاد امنیت و برقراری قوانینی برای گذراندن وضعیت معیش��تی و 
نظارت دقیق بر امور زمین ها تا حدودی خیال رعیت را از این قبیل مسایل و 
مش��کالت راحت می¬کردند . ولی به مرور این اختیارات از اربابان گرفته شد 
و دربار به ش��کل مس��تقیم در این باره اظهار و اعمال نظر می کرد تا جایی که 
اربابان تنها به مواجب بگیران رعیت بدل شدند و از اینجا نارضایتی مردم آغاز 
شد و با تصویب سیستم مالیاتی جدید به اوج خود رسید و در یك فوران بزرگ 

به سقوط زندان باستیل بدل شد .
پس از چندی با الغای فئودالیسم در فرانسه پیکره ی اروپا به لرزه افتاد و قانون 
اساسی نوینی توسط نمایندگان طبقات پایین جامعه تدوین و به تصویب رسید 
که در نوع خود یك موفقیت بزرگ به شمار می رفت . چندی بعد در پی بروز 
بحران مالی بزرگی که سراسر فرانسه را در بر گرفته بود و به طبع آن شورش 
های عظیم ، پادش��اه دستگیر می شود و اندک زمانی نمی گذرد که به امضای 
قانون مشروطه تن در می دهد و پادشاهی مشروطه در سال 17۹1 در فرانسه 



بنیان گذاری می ش��ود . اما لویی ش��انزدهم که با کم شدن اختیاراتش ، حتی 
سلطنت خود را هم در خطر می دید دست کمك به سوی بیگانگان دراز کرد و 
از دول پروس ، اتریش ، مجارستان ، هلند ، انگستان و اسپانیا استمداد جست . 
به همین دلیل بود که اندکی بعد پادشاه و پس از آن خاندان سلطنتی به جرم 

خیانت به میهن به گیوتین سپرده شدند .
تا اینجای کار ش��اید تعادل و تعاملی فراگیر بر انقالب فرانس��ه حاکم بود ولی 
زمانی که ماکس��یمیلین روبس��پیر و ژرژ دانتون رهبری این انقالب را به دست 
گرفتند دوره ای تاریك در مس��یر این حرکت مردمی بوجود آمد که در تاریخ 
از آن ب��ه عنوان دوران ترور یا حکومت هراس یاد می ش��ود . دوره ی ترور به 
دورانی در انقالب فرانس��ه گفته می ش��ود که طی آن کمیته ی امنیت ملی به 
رهب��ری روبس��پیر برای مقابله با جنگ داخلی و خارج��ی تصمیم به ترور ضد 
انقالب ) اش��راف ، روحانیون و محتکران ( گرفت . در این دوران س��یاه هزاران 
نفر اعدام ش��دند . این افراطی گرایی تا آنجا پیش رفت که عاقبت روبس��پیر و 
دانتون خود در س��ال 17۹4 با گیوتین اعدام ش��دند و این گونه  دورانی پر از 

قتل و خونریزی پایان پذیرفت .

14 ژوئیه 178۹ )میالدی(؛ یورش به زندان باستیل، نخستین جرقه انقالب

ه��دف بعدی انقالب کلیس��ا و روحانیون بودند که س��الیان س��ال ب��ا تکیه بر 
ایدئولوژی ، حاکمان اصلی س��رزمین بودند و به هر ش��کل و روشی از استثمار 
ذهن و جس��م مردم دریغ نمی کردند . زمین ها و اموال کلیسا همگی مصادره 
ش��د و حکومت کلیس��ایی و مذهبی در فرانس��ه به پایان کار خود رسید . در 
آنزمان فرانسه درگیر جنگ هایی با مخالفان داخلی و خارجی انقالب خود بود 
و در همین حین یکی از افسران ارتش فرانسه با درایت و زیرکی خود توانست 

رهبری انقالب و ارتش فرانسه را به دست بگیرد .
ناپلئون بناپارت به پیروزی های بزرگی دس��ت یافت تا اینکه تمامی اروپا را به 
جز انگلستان و روسیه به زیر چتر فرانسه در آورد . در زمستان 1812 ناپلئون 
به روس��یه حمله کرد اما با توجه به سرمای سخت روسیه  توفیقی نیافت  . به 
هر روی ، پیروزیهای بزرگ ناپلئون به پایان رسید و سرانجام در 1815 در نبرد 
واترلو که میان فرانس��ه و دولتین انگلستان و پروس درگرفت شکست خورد و 

به انقالب بزرگ فرانسه پایان داد .
ام��ا ط��ی این دوران م��ردم چیزهای زیادی به دس��ت آورده بودند که ش��اید 
مهمترین آن تجربه ش��یرین برابری و مس��اوات بود که ب��ه هیچ وجه از ذهن 
مردم پاک نمی شد و اینکه در یافته بودند که نباید در برابر شرایط سخت سر 
تعظیم فرود آورد و می توان به هر وضعیتی سمت و سو و سامان داد . پس از 
واترلو پادش��اهی دوباره به فرانسه بازگشت ولی فشارهای مردم و نخبگان برای 
احقاق دموکراس��ی همچنان ادامه یافت و سلسله اعتراضهای کوچك و بزرگ 
که عمدتا در پاریس متمرکز بودند در سراس��ر قرن نوزدهم تحول فرانس��ه را 
تداوم بخشید . در 1830 فرانسه به یك پادشاهی مشروطه تبدیل شد و دوباره 

پس از 18 سال در 1848سیستم جمهوری برقرار شد . سه سال بعد در 1851 
پس��ر برادر ناپلئون بناپارت ملقب به ناپلئون س��وم ، امپراطور فرانسه شد و در 
نهایت در 1871 ، درست 82 سال پس از تصرف زندان باستیل توسط دهقانان 

،  فرانسه به یك جمهوری پایدار و دموکراتیك تبدیل شد .
انقالب فرانسه از نمونه های جمهوری خواهی و یکی از الگوهای پایداری مردم 

برای رسیدن به هدف واالی دموکراسی بوده و خواهد بود .

با نگاهی به :
مطالعات��ی نظری ، تطبیق��ی و تاریخی در باب انقالب ها / جك گلدس��تون / 

محمد تقی دلفروز / کویر / 1387
مروری در تاریخ انقالب فرانسه / ایرج پزشکزاد / قطره / 1383

عکس برگرفته از ویکی پدیا

در نگر سنجی هر شما دیدگاه 
خود را با ما درمان بگذارید و به هر 

نوشتار رای دهید
امردادنامه را مشترک شوید
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تندیس میترا در حال کشتن گاو ؛ موزه بریتانیا

مه��ر یا میت��را یکی از بزرگترین ایزدان اقوام هند و ایرانی اس��ت و کهن ترین 
ذکری که از آن به دست آمده به 3500 سال پیش می رسد.آیین مهر یا میترا 
حدود 1700 س��ال پیش کیش رسمی اروپاییان بود این آیین در سده نخست 
میالدی توس��ط نرون امپراتور روم به عنوان کیش رس��می امپراتوری پذیرفته 
شد و در طی یکی  دو سده در سراسر اروپا از مجارستان تا انگلستان گسترش 

یافت.
پژوهش��گران بس��یاری به واکاوی این آیین پر رمز و راز پرداخته اند. نخستین 
کس��ی که به پژوهش درباره ی این آیین پرداخت فرانتز کومون بود که نسك 
 Martin( جام��ع و مفصلی در این باره نگاش��ت. پس از او مارتی��ن ورمازرن
 Ce بود که به پژوهش در این باره پرداخت. نسك او با فرنام )Vermazeren
Dieu Mystérieux Mithra در س��ال 1۹60 در پاریس به چاپ رس��یده 
اس��ت. این نسك توسط دکتر بزرگ نادرزاد ترجمه شده است. به گفته ایشان 
چاپ این نسك با یاری دکتر بهرام فره وشی بوده است و مربوط به زمانی ست 

که دکتر نادرزاد در سوئیس دانشجو بوده اند.(

دکتر بزرگ نادر زاد در سال 1314 در تهران متولد شد و در دانشگاه ژنو علوم 
انس��اني خواند و در همین رش��ته از دانشگاه پاریس دکترا گرفت. از جمله آثار 
و ترجمه های ایش��ان »حکمت یونان« از ش��ارل ورنر و »فلسفه و فرهنگ« از 
ارنس��ت کاس��یرر می باشد که هر دوی این نس��کها در دهه 40-50 ترجمه و 
منتشر شده است. »قدرت سیاس��ي« از ژان ویلیام الپیر و »توکویل: فیلسوف 
لیبرالیس��ت« از ژاک کنن هوتر و »تأمل در مباني دموکراسي« از آلن دوبنوا با 
ترجمه او منتش��ر شده اس��ت. »در باب دموکراسي، تربیت، اخالق و سیاست« 

واپسین نسکی است با ترجمه او وارد بازار نسك شده است.

Martin Vermazeren( مارتین ورمازرن

دکتر بزرگ نادرزاد

نسك دارای هات های زیر است :

پس از یادداشت مترجم و پیشگفتار نسك ، هات های زیر پیش روی خواننده 
است.

•   میترا در ایران و هند
•   زرتشت و موبدان

•   آمدن میترا به اروپا
•   پیروان میترا

•   روش های تبلیغ در آیین میترا
•   معبد مهری چه شکلی دارد؟
•   مهرکده های مشهور یا مهم

•   نامدارترین فتوحات میترا
•   اطرافیان میترا
•   افسانه ی میترا

•   میترا و ایزدان همراه او
•   ایزد زمان بیکران

شناساندن نسک )آیین میترا(

نویسنده : مریم امامی جعفری



•   تشرف به مناسك و آداب و اسرار
•   درجات هفتگانه ی تشرف

•   ستارگان و عناصر چهارگانه
•   مسئله زن

•   آیین میترا و قربانی آدمیزاد
•   سرودهای مقدس

•   متون متاخر سنت پرسیك در رم
•   هدایا و هنرمندان ؛ میترا در هنر

•   میترای مغلوب
•   کتاب شناسی

نس��ك ارزشمند و پربار »آیین میترا« پس از آنکه نخستین بار در سال 1345 
توس��ط انتشارات دهخدا به چاپ رسید پس از سالها در تابستان 1372 توسط 
انتش��ارات چشمه به بازار نسك آمد و تاکنون هفت بار توسط همین انتشارات 
تجدید چاپ شده است. واپسین چاپ آن در امرداد سال 1387 در 240 رویه 

با بهای 3500 تومان بوده است.

پیش�نهاد : شوربختانه ایرادی که بر این نسک وارد است نداشتن واژه 
نامه ای در پایان نسک برای شناساندن ایزدان گوناگون و بسیاری ست 
که نامش�ان در نس�ک آمده ، از این رو به دوستانی که آهنگ خواندن 
این نسک را دارند پیشنهاد می کنم نخست درباره ی ایزدان گوناگون 
در آیین مهری آگاهی مختصری کس�ب کنند س�پس ب�ه خواندن این 

نسک بپردازند تا دچار سردرگمی نشوند.

برای شما هر ماه شماره تازه ایمیل نمی شود؟

امردادنامه را مشترک شوید
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ویل دورانت چه می گوید

نویسنده : م.روشنگر

یکی از موضوعاتی که در س��ال های اخیر همچون ابزاری کاربردی جهت تازش 
به شاهان هخامنشی استفاده شده، موضوع "سنگ  نبشته بیستون" و محتویات 
آن اس��ت. این انتقادات مبهم و اغلب بی  اساس و مغرضانه، نه برای روشنگری 
تاریخی یا نش��ان دادن حقایق تاریخی -آنگونه که مدعیان اذعان دارند- بلکه 
با هدف هایی از پیش تعیین ش��ده، به منظور انکار کردار انس��انی بزرگ ترین شاه 

هخامنشی صورت گرفته اند.

روش��ن است که دانش تاریخ بایس��تی همچون داوری خردمند و بی طرف، به 
قضاوت درباره رفتار انس��انها بنشیند؛ اما مصلحت  های سیاسی یا ایدئولوژیك، 
هم��واره مانع از آن ش��ده که این دانش، به وظیف��ه اصلی خویش عمل نماید. 
متأسفانه، تاریخ نویسی امروز، پتکی شده برای تحقیر ارزش  های یك اکثریت 

و نوازش غرور اقلیتی دیگر.
 

در نوشتارهای گذشته ، به اندازه کافی درباره "هرودوت" و سوءنیتی که از کاه، 
کوه می س��ازد، قلم  فرس��ایی کرده  ام و در اینجا قصد تکرار مطالب گذش��ته را 
ندارم! به هر صورت، آنچه مس��لم است اینکه هرودوت، عامل همه  بدبختی هایی 
اس��ت که امروز متوجه تاریخ ایرانیان باستان است. من نمی  خواهم ارزش کار 
"پدر تاریخ" را زیر س��وال برده و خدمت ناخواسته  ای که او به جاودان نمودن 
فرهنگ و تمدن ایرانیان نموده اس��ت را منکر ش��وم! چه بسا بدون هرودوت و 
اثر "تواریخ" او، امروز دانس��تنی  های ما درباره جهان باستان، بسیار ناچیز بود. 
روش��ن اس��ت که مورخان کنونی، بخش قابل توجه��ی از آگاهی  های خویش 
درباره تاریخ باس��تان را به نویس��ندگان یونانی مدیون هس��تند! از همه اینها 
گذش��ته اگر هرودوت در عصر پریکلس در دولت-شهری که مردمانش دوست 
داشتند همواره شاهد مدح و ستایش شاعران و سخنوران از کارهای آنان باشد، 
بس��یار عجیب بود که به ستایش ارزش��های اخالقی بربرها بپردازد! اما با همه 
اینه��ا نباید از یاد برد که این کتاب، به همان اندازه که خواننده را در اطالعات 
ارزش��مند خویش س��هیم می کند، در عین حال او را در خباثت نویسنده  اش و 
کینه  های کهنه و پوسیده به جا مانده از ماراتون و ساالمیس، شریك می کند!

در سده های گذشته به ویژه در اروپا، کتاب های بسیاری بوده  اند که خواسته 
یا ناخواسته خود را خدمتگزار امپریالیسم آتنی  نموده  اند! بعضی از این کتاب ها، 
بیش��تر ش��بیه یك دادگاه محاکمه هس��تند که در آن، نظریه  پردازان اروپای 
م��درن، در مق��ام وکالی مدافع یونان مظل��وم و متمدن، علیه ش��رق ظالم و 
متوحش در حال بازجویی از پارسیانی هستند که انسان اروپایی بایستی حقش 
را ام��روز پ��س از 25 قرن، از متجاوزین به فرهنگ و تم��دن خود بگیرد! داور 
این دادگاه هم بر عهده هرودوت هالیکارناس��ی س��پرده شده است! برای نمونه 
می توان از کتاب »تاریخ شاهنش��اهی هخامنش��ی« نوشته اومس��تد نام برد. با 
اینکه نام کتاب دعوی دفاع از هلنیسم را ندارد، با این حال درون آن، پر است 
از ناس��زاهای کوچك و بزرگی که نویس��نده کتاب به ایرانیان روا داشته است. 
اومس��تد، در کتاب خویش تمدن هخامنشی را به معنای اخص کلمه، به لجن 
کشیده است. البته اومستد تنها نیست، چرا که از این دست کتاب ها به ویژه در 

سده های نوزدهم و بیستم فراوان در اروپا چاپ شدند!

اما موضوع کتیبه بیستون که وقایع نخستین سال به پادشاهی رسیدن داریوش 
و ش��ورش  برخی ساتراپ ها علیه شاه جدید هخامنشی است، شرح این رویدادها 
را ک��ه ظهور و س��قوط همه آنها از یك س��ال فراتر نرفت، ب��ه طور مفصل در 
کتیبه بیس��تون آمده است. آنچه مسلم است آنکه پس از مرگ کمبوجیه -که 
چگونگ��ی آن هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد- از آنجا که او وارثی قانونی از 
خود باقی نگذاش��ت، ش��ورای هفت نفره پارس، مرکب از بلندپایه ترین مردان 

پارس��ی، فرزند هیستاسپ را به عنوان ش��اه بالمنازع پارس، انتخاب نمود. اما 
این پادشاه جوان، هنوز پیراهن پادشاهی بر تن نکرده بود که موجی از شورش-

ها، سراس��ر امپراتوری وی را در برگرفت! وی��ل دورانت در تاریخ تمدن)کتاب 
نخست،فصل سیزدهم،پارس( می نویسد:

»در کش��ورهای خاور زمین، پیوس��ته وراثت تاج و تخت با فتنه و آش��وب در 
کاخ س��لطنتی همراه بود، چه هر یك از بازماندگان ش��اه درگذشته در آن می  
کوش��ید که خود زمام س��لطنت را به دست بگیرد. در عین حال، در مستعمره  
ها نیز انقالباتی رخ می داد؛ زیرا که مردم این نواحی فرصت اختالفات داخلی را 
غنیمت می ش��مردند و درصدد بازیافتن آزادی از دست رفته خود برمی  آمدند. 
غصب ش��دن تاج و تخت س��لطنت و کشته ش��دن بردیای غاصب، دو فرصت 
گرانبهایی بود که والیت های تابع شاهاش��اهی پارس در برابر خود داش��تند؛ به 
همین جهت فرمانداران مصر و لیدیا طغیان کردند ودر آن واحد شوش و بابل و 
ماد و آشور و ارمنیه و سرزمین سکاها و بسیاری از والیات دیگر سر به شورش 
برداشتند. ولی داریوش همه را به جای حود نشانید و در این کار منتهای شدت 
و قس��اوت را به کار برد. از جمله چون پس از محاصره  ی طوالنی بر شهر بابل 

دست یافت، فرمان داد که سه هزار نفر از بزرگان آن را به دار بیاویزند.«

3هزار نفر...!

مگر بابل چه تعداد بزرگ و نجیب زاده داش��ت که 3هزار تن از آنان یك ش��به 
توس��ط داریوش گردن زده شوند ؟! شوربختانه هرودوت عالقه وافری به اعداد 
و ارقام بزرگ و غیرواقعی داشت. زمانیکه پدر تاریخ، تعداد لشکریان خشایارشا 
در ترموپیل را به 5 میلیون و 280 هزار نفر می رس��اند و تعداد کشته شدگان 
س��پاه داتیس در دش��ت ماراتون را 6400 تن در مقابل 1۹2 کشته یونانی می 
داند، دیگر نمی توان به گفته ی او مبنی بر کشته شدن 3 هزار بزرگ بابلی)!( 

توسط داریوش اعتماد کرد.
ش��اید اگر گفته میشد که 3هزار نفر از "شورش��گران" به دار مجازات آویخته 
ش��دند، ش��اید کمی منطقی تر و هضم آن راحت تر بود! اما در اینجا سخن از 
قتل عام گروهی از بزرگان بابلی اس��ت که از ظاهر روایت پیداس��ت هیچگونه 
دخالتی در به وجود آوردن شورش بابل نداشته  اند تا بخواهند تقاص آن را به 
ش��اه هخامنش��ی پس بدهند ؟! بنابراین موضوع به دار آویختن 3هزار نفر)!( از 
بزرگان بابل، آنگونه که هرودوت روایتگر آنست، نمی  تواند واقعیت داشته باشد. 
به ویژه با خواندن داس��تان زوپیر و نقشه او در تصرف شهر بابل، بیش از پیش 

می توان به غیرواقعی بودن ابعاد این لشکرکشی پی برد.

هرودوت را به س��بب جدا نمودن تاریخ از افسانه، نخستین تاریخ نویس واقعی 
جهان و به عبارت دیگر، پدر تاریخ خوانده اند. اما واقعیت آنس��ت که هردوت 
افس��انه را از تاریخ جدا نکرد، بلکه توانست میان واقعیت و افسانه پل ارتباطی 
برقرار کند. دلیل اینکه این افس��انه ها امروز برای ما اینقدر س��اده و بدیهی به 
نظر میرس��د، اینست که این قصه ها و افس��انه ها در تواریخ، در زنجیره ای از 
عل��ت و معلول ها ب��ه یکدیگر پیوند خورده اند و به همی��ن خاطر تمیز دادن 
حق را از باطل بس��یار دشوار نموده است. بدیهی ست، عصری هم که هردوت 
هالیکارناسی در آن دست به قلم برد تا به قول خودش به تشریح علل جنگهای 
ای��ران و یون��ان بپردازد، عصری نبود ک��ه پدر تاریخ در آن بتوان��د با آزادی و 
اس��تقالل نظر به معرفی رویدادها بپردازد! آتنی ها عاش��ق مدیحه س��رایی و 
سخنوری بودند و هر کس که در این دولت-شهر دموکراتیك از فن بیان قوی 
تر و پخته تری برخوردار بود، بیش��تر مورد ن��وازش این مردم قرار می گرفت. 
همان سخنورانی که با قدرت سخنوری شگفت انگیز و به همان اندازه دروغین 
خویش، س��قراط بزرگ را پای میز محاکمه نشاندند. آنجا که حتی سقراط دانا 
و ش��کیبا از دس��ت این س��خنوران دروغگو فریاد برمی آورد که ای "آتنی ها، 
نمی دانم متهم کنندگان من چه تأثیری توانس��ته اند بر شما بگذارند ؟! اما در 
مورد شخص من سبب شده اند تا از یاد ببرم که چه کسی هستم یا به تقریب 



چنین کردن��د، زیرا زبانی بس مج��اب کننده داش��تند!" آری، هرودوت برای 
چنین مردمانی تاریخ می نوشت و می توان فهمید که در چنین شرایطی، چه 

قضاوتی درباره بربرهای متهاجم پارسی در آتن می شده است...!

قدر مس��لم آنست که پس از مرگ مبهم پس��ر کوروش، شورای هفت نفره  ی 
پارس��ی که در لشکرکش��ی مصر همراه کمبوجیه بودند، پس از رایزنی، پس��ر 
هیستاس��پ را به س��مت فرمانروای کل امپراتوری برگزیدند. داس��تان »اسب 
دوران  س��از« که ه��رودوت روایتگر آن اس��ت، قصه ای بیش نیس��ت! اما این 
فرمانروای جوان و جس��ور، مسلم اس��ت که هیچگونه اغتشاش و بی نظمی را 
در گستره ی قلمروی پهناور خویش برنمی  تابد و با آن به مقابله برمی خیزد! 
زیرا این امپراتوری به آسانی و یك شبه در اختیار پارسیان گذاشته نشده بود. 
کوروش سراس��ر عمر خود را صرف ایجاد این شاهنشاهی گسترده و قدرتمند 
کرد و پس��ر او هم در راس��تای تثبیت این شاهنش��اهی نیرومند، جان خویش 
را پای آن گذاش��ت. س��هل  انگاری داریوش در مقابله با شورش��یان می توانست 
س��رانجام ننگینی برای این امپراتوری عظیم داشته باش��د! داریوش به عنوان 
فرمانروای بالمنازع پارس و دیگر س��اتراپ ها، وظیفه  اش آرام نمودن شورش ��ها 
و حفظ ثبات و امنیت در سراس��ر امپراتوری بود. فرو نش��اندن این ۹ شورش، 
از حدود یك س��ال فراتر نرفت. بنابراین این شورش��ها به هیچ عنوان با پیش 
زمینه  قبلی و با پش��تیبانی توده مردمان همراه نبودند. بدیهی س��ت که شایع 
ش��دن خبر مرگ فرزند بی وارث کوروش و نیز مس��ئله  ی س��لطنت و کشته 
ش��دن بردیای دروغین، بروز و ظهور چنین قیامهایی را ایجاب و حتی آنان را 

تسهیل می  نمود!

اما دورانت در تاریخ تمدن به هیچ وجه قصد کوچك جلوه دادن کارهای بزرگ 
داریوش را ندارد، زیرا تنها چند س��طر بعد از جمالت جنجال برانگیزش درباره 
بیس��تون، در صدد ستایش از پسر هیستاس��پ برمی  آید! دورانت با آگاهی از 

توانایی  های غیرقابل انکار پسر هیستاسپ، می  نویسد:

»داریوش دریافت که این شاهنش��اهی وس��یع هر وقت دچار بحرانی شود، به 
زودی از هم پاشیده خواهد شد، زره جنگ را از تن بیرون کرد و به صورت یکی 
از مدبر ترین و فرزانه ترین فرمانروایان تاریخ درآمد و س��ازمان اداری کشور را 
به صورتی درآورد که تا سقوط امپراتوری روم، پیوسته به عنوان نمونه عالی از 

آن پیروی می  کردند.«

اما افراد معلوم الحالی که امروز هدفش��ان بر همگان آش��کار اس��ت، سعی در 
بیرح��م جلوه دادن اقدامات داریوش در پی برخورد با شورش��گران دارند. این 
اف��راد، اغلب با بزرگ نمایی تنها جمله کوتاهی از ویل دورانت »داریوش در این 
کار منتهای ش��دت و قس��اوت را به کار برد« و نادیده گرفتن دیگر بخش ��های 
"تاریخ تمدن"، کوش��ش می کنند تا ارزش و جایگاه یکی از بزرگ ترین مردان 

عصر باستان را تا حد یك دیکتاتور افسار گسیخته و آدمکش پایین بکشند.

واقعیت آن اس��ت که کتیبه بیس��تون نه بیانیه  ی حقوق بشر، که یك اعالمیه  
مقطعی سیاس��ی ست، که داریوش آن را جهت هش��دار به دشمنان احتمالی 
آینده امپراتوری صادر کرد. دقیقا به همین شوند)دلیل( بود که داریوش دستور 
داد، به تعداد ایالتهای تحت فرمان شاهنش��اهی، از نوشته بیستون نسخه تهیه 
ش��ود و به مراکز ساتراپی ها فرستاده ش��ود. رویهم رفته آنچه که داریوش در 
برخورد با مخالفان خویش انجام داد، اقدامی بس��یار ساده و بدیهی بود که جز 

آن، در کسوت یك فرمانروا از وی انتظار نمی  رفت.

ام��ا آنچه که بیش از بیس��تون درباره رفتار و ک��ردار داریوش، قابل پژوهش و 
استناد است، کتیبه نقش رستم اوست که داریوش در آنجا به شرح کامل کردار 
ش��اهانه خویش می پردازد! طنز تاریخ آنجاست که همان مورخانی که داریوش 
را به س��نگدلی و بیرحمی متهم می کنند، از رفتار نرم و بخش��ش  آمیز اردشیر 

انتقاد می کنند و او را ش��اهی سس��ت خو و بی  لیاقت می دانند و یا ش��اهی 
همچون خشایارش��ا به زن بارگی و بی حالی مته��م می کنند...! روی هم رفته، 
ایرانیان ملتی بودند که ارزش ��های انسانی آنان همواره زیر انتقادهای مغرضانه  

ی مورخان غربی از پلوتارک تا ویل دورانت، لگدکوب گشته است.

مهم تر از همه، نقش  برجس��ته های آپادانا، بهترین گواه بر روحیه صلح جوی 
داریوش بزرگ است. در این سنگ نگاره های زیبا، چنان جو صلح و صفایی در 
میان نمایندگان کش��ورهای غیرایرانی حاکم است که به راستی نظیر آن را در 

هیچ یك از سازه  های سترگ امپراتوری ها نمی  توان سراغ گرفت!

در نقش برجس��ته های تخت جمش��ید، هیچ کس حتی ش��اه بزرگ، سوار بر 
اس��ب نیس��ت، بلکه او آرام و متواضع با غنچه گلی در دست، در انتظار دیدار 
مردم امپراتوری خویش نشسته است. در این کنفدراسیون ایرانی، هیچکس در 
حال تعظیم نیست؛ هیچکس حتی نمایندگان دشمن ترین مردمان امپراتوری 
سرافکنده و شکست خورده نیستند. حتی نمایندگان دورافتاده  ترین ساتراپی  
ها از احترامی برابر با دیگر اقوام ایرانی برخوردارند. آنها مالیات خود را نه با زور 
و خفت، بلکه با خرسندی و خشنودی پیشکش شاه بزرگ می  کنند. تمام اقوام 
با پوش��ش ملی خویش ترس��یم ش��ده اند تا اصل احترام به هویت و شخصیت 

مستقل ملت ها، رعایت گردد.

اگر اس��توانه گلی، منشور حقوق بشر کوروش به ش��مار می آید، بی گمان کاخ 
آپادان��ا به همراه نقش  برجس��ته های زیبا و ارزنده خویش، که نش��ان  از ارج-

گذاری سازندگان آن به حقوق ملت هاست، منشور حقوق بشر داریوش به شمار 
می رود!         

این نوشتار ادامه دارد...


