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آذر:

ایزد نگهب��ان آتش، یکی از بزرگترین ایزدان اس��ت .آریائیان )هندوان و 
ایرانیان( بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند.

ای��زد آذردر نزد هندوان آنگی خوانده ش��ده و در ودا از خدایان بزرگ به 
شمار رفته است.

در اوس��تا ، قصعه )) آتش نیایش(( در س��تایش این ایزد در یسنای 36 ، 
بند اول آذر ،وسیله تقرب آفریدگان به آفریدگار محسوب شده است.

در سیروزه ی بزرگ و کوچک در ستایش آذر چنین میخوانیم:
       

          )) ستایم و خوانم دادار هرمزد رایومند فرهمند و امشاسپندان را 
،سپاس دارم از دادار به افزونی بخش که فراز آفریده و آفریده آذرفرنبغ

             و گشنسب و برزین مهر را برای پناه و پاسبانی کشور ایران.آذر 
فرنبغ پرفر ، بس ورز )پرکار( آیفت )نیاز ، حاجت( بخش که می آید به

             هر زمان به یاری و همراهی دیگر آذران و آتشان برای زدن )نابود 
کردن( َهراِوُگدُدروج )نامی برای اهریمن(پتیاره به دامان )آفریدگان(

             هرمزد، آذرگشس��ب تیز، تکاور و ارش��تار پیروزگر ، برای زدن 
و نهفتن و نابود س��اختن هراوگد پتیاره، با آن نیروی ش��گفت انگیز برای 

بهان
             و دیگ��را دام هرم��زد، آذر برزی��ن مهر ارجمند دروج کش دین 
آرای و )دین( روا کننده و بازداش��تار و اوکد از دام سپنامینوگ با نیروی 

فزاینده
             کی��ان ف��ر که به فرمان هرمزد بدان آمیخته اس��ت. من نیز که 
آفریده هرمزدم ایش��ان را س��تایم که پاینده و همیشه سوز و پردرخش و 

تکاور
             و نیرومند و چیر و پیروزگر باشند برای زدن و نابودساختن واز 

میان بردن دام گنامینوگ((

در سیروزه ی کوچک یا سیروزه ی خرد ک در باره آذر چنین میخوانیم 
:
 

          ))آتش آفریده هرمزد)آذرفرنبغ( ، فر و سود هرمزد داد، فر ایرانی 
هرمزد داد و فر کیانی هرمزد داد) و کار آسرونی او این که به آن ناحیه

            آسرون )آذربان( داناتر و کاری نر بود به راه او ، کسی که با ضحاک 

پیکار کرده او بود( آتش هرمزد )آذرگشسب( کیخسرو ،ور)دریاچه(
            خسرو )به آذربادگان( ، اسنوند گر )کوه(هرمزد داد و چیچستور 

هرمزداد ، )از چیست به آن ور چهار فرسنگ ( ، فرکیانی هرمزد داد
           )و کار ارتش��تاری او این که در ناحیه آذربادگان ارتش��تار تیزتر 
و نیرذومن��د تر بود به راه او بود(آتش هرم��زد )آذربزین( ریوندگر )کوه (

هرمزد
           داد فر کیانی هرمزد داد . و اکر او وستریوش به ابر شهر )نیشابور( 

تخشاتر و کارورزتر و پاک جامه تر است به راه او، آن که با گشاسب
           پیکار کرد او بود، پیداست که در این هر بیشه ،اندر هر سه ، هرسه 

است چه آسرونان با آسرونی آشنا )یند(، ارتشتاری آنها کشتن
           دروج مینو ، و وس��تر یوش��ی آنها یزش��ن س��اختن .ارتشتاران به 

ارتشتاری آشنا )یند(. و ایشان را آسرونی  یشت کردن و وستریوشی
           آنها زین ابزار ساخت و آراستن . او استریوشی به وستر یوشی آشنا 

)ینده( و آسرونی آنها یشت کردن و ارتشتاری آنها گرگ و دزد را
           باز داش��تن.آتش هرمزد ،آتش افزونی ارتش��تار، ایزد پر فر ، ایزد 
بس��یار درمان کننده )ارتشتاری او دروج زدن پر فرهری اش و فرهمندی 

و
           درمان بخشی مینویانه اش کشتن و از بین بردن درد های مادی 

از دامان سپنامینو ، ای آتش داری ( آتش هرمزد با همه آتشها ، و
           خدای ناف تر یوسنگ ایزد )خدائی نافی اش این که ناف )دوده( 

ایزدان و دهیوپتان و دوده آزادگان و بزرگان با آراستن تخمه رایومند و
           فرهمند از او است( ((

       
از سیروزه ی بزرگ :

       
         ))آتش هرمزد را میستایم ،فر هرمزدداد را میستاییم سود هرمزدداد 

را میستاییم ،فر ایرانی هرمزداد را میستایم ، فر کیانی چیر هرمزداد
           را می س��تایم.آتش هرمزد را مس��تایم .کیخسرو را می ستایم .ور 

خسرو را می ستاییم. اسنوندگر هرمزداد را می ستایم. چیچست ور
           هرمزد داد را می ستایم . فر کیانی چیر هرمزد داد را می ستایم 

. آتش هرمزد را می ستایم. روندگر هرمزد داد را می ستایم . فرکیانی
           چی��ر هرم��زد داد را می س��تایم .آتش هرمزد را میس��تایم. آتش 
ارتش��تار افزونی را میس��تایم ، ایزد پر فره را می ستایم،ایزد درمان بخش 

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

در آثارالباقه آمده آذر به معنی آتش اس��ت .و نام ایزدی اس��ت که امور و 
مصالحی که در روز آذر و ماه آذر واقع شود به او تعلق دارد.

نام ماه نهم از سالهای شمسی ،و آن بودن آفتاب در برج قوس .و نام روز 
نهم از هر ماه شمس��ی و به موجب رس��می که میان فارسیان مقرر است 
چون نام روز با نام ماه موافق آید آن روز را جشن گیرند و در این روز از 
این ماه عید کنند و آتشخانها را بروبند و مزین گردانند و در این روز نیک 

است ناخن چیدن و موی سترده و به آتشخانه رفتن.
                                                                              

)آثارالباقیه(

آذرگان:
آذر روز )روز نهم ( در ماه آذر را جش��ن آذرگان یا آذرجش��ن خوانده در 
این روز معموال به آتش��کده رفته آتش نیایش س��روده میشود.به موجب 
رس��می کهن هر خانواده اخگری از آتش مقدس آتشکده فراهم آورده و 

آتش زمستانی و ضروری در خانه را بدان شعله ور می ساختند.

آذر جشن :

عید آذر جش��ن ، اول  ، در چهارم ش��هریور )ش��هریور روز از شهریور ماه 
بود(.آذر جش��ن عید خانگی محسوب میش��ود در داخل خانه ها ، آتشی 
می ارفروختند و در س��تایش خدا و ش��کر نعم  او سعی بلیغ می کردند.

مردم��ان گرد هم فراهم ش��ده با غدا میپختن��د و تفریح میکردند .ظاهرا 
این عید فقط در برخی نواحی ایران معمول بوده اس��ت.  )کریستنس��ن 

،صفحه 113(

زادویه گفته اس��ت که این روز را ))آذر جشن(( میگویند و این روز برای 
آتش��هائی که در خانه های مردم اس��ت عید است.و این عید در قدیم در 
قدیم آغار زمس��تان بوده.و در این عید آتش��های ب��زرگ در خانه ها می 
افروختند و عبادت خداوند و ستایش او را زیاد می نمودند، و برای صرف 
غذا و دیگر شادمانیها به گرد هم جمع می آمدند و میگویند که این آتش 
را برای رفع س��رمان و عوارض فصل زمس��تان می افروختند و میگفتند  

انتشار حرارت چیز هائی را که برای نباتات زیان آور باشد دفع میکند.

)) خورش��ید موبد((: گقته اس��ت که : آذر جش��ن روز اول ماه بود و این 
عید برای خاصه بود و از روزهای معروف ایرانیان محسوب میشود.اگر چه 
در ماه هائی فارس��ی اس��ت ،مردم تخارستان آن را معمول می داشتند و 
این آتش را برای تغییری که در هوا پیدا شده که اول زمستان است می 
افروختند.ولی در زمان ما ،اهر خراس��ان این عید را آغاز پاییز میگیرند و 
این روز ،روز مهر اس��ت اول کهنبار پنجم اس��ت. و در آخر آن روز بهرام 
اس��ت ، در این روز خداوند جانوران را آفرید و نام آن میدیاریم گاه است 

)فرهنگ اعالم(

نقلی به جشن شهریورگان برای روشنایی موضوع:

شهریورگان:
جش��نی است به س��بب تقارن و برخورد نام روز و ماه برگذار می شود.و 

آذرجشن هم نامیده می شد.
گردیزی نوش��ته که ش��هریورگان در همان آخر تابستان بوده نه در آغاز 

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

مردمان به آتش افزوختن پیش خویش.((

ابوریحان به نقل از زادویه ،روز اول ش��هریور را آذر جش��ن خوانده و روز 
چهارم را شهریورگان .در برهان قاطع آمده در این روز جشن کنند و سبب 
آن را تول��د داراب در ای��ن روز دانند.زرتش��تیان در این روز به معبد رفته 
و مراس��م س��تایش و نیایش ویژه ای بر پا میکردند و در خانه و آتش��کده 

چوبهای خوشبو و اسپند و کندر مینهادند .

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

دیده می شده

بنابرین:
»آذرگان« دومین آذر جش��ني اس��ت که در روایات ذکر مي شود و طبق 
روایت بیروني در اواخر زمس��تان برگزار مي ش��ده اس��ت. آذر جشن اولي 
مصادف با چهارم ش��هریور به نام شهریورگان در اوایل زمستان بوده است. 
ظاهرا از زماني که روایت بیروني را ش��امل مي ش��ده تا امروز یک جا به 
جایي تقویمي رخ داده اس��ت. چون امروزه آذرگان در فصل پاییز و تقریبا 
اوایل فصل س��رما واقع شده است. بیروني در مورد این جشن مي نویسد: 
»رسم است که در این روز خود را با آتش گرم کنند، زیرا این ماه آخرین 
ماه زمس��تان است و سرما در پایان فصل سخت تر و حادتر مي شود. این 
جشن آتش است و به نام فرشته موکل بر همه آتش ها چنین خوانده شده 
است و زردشت فرمان داده است که در این روز به آتشکده ها بروند و در 

آن جا قرباني ها کنند و در کارهاي جهان به مشورت بپردازند.« 
البته منظور از قرباني مراس��م یزش زردش��تیان است چون مي دانیم که 

زردشت با قرباني خونین مخالف بود.
     

بن نوشته ها:
1.کتاب :واژه نامه توضیحی آیین زرتش��ت دانش��نامه ی مزدیس��نا /دکتر 

جهانگیر اوشیدری
http://www.vcn.bc.ca/ /2.پاراگرف آخر :س��ازمان فرهنگی اوش��ین

/oshihan



درباره بم

نویسنده:یزدان صفایی

شهر بم، مرکز شهرستان بم استان کرمان، با پهنه ای حدود 50 کیلومتر 
مربع، در خاور اس��تان کرمان و در گوش��ه ی شمال خاوری دشت بزرگ 
بم، در 22 درجه و 58 دقیقه طول جغرافیایی و در 7 درجه و 29 دقیقه 

عرض جغرافیایی و در مسیر کرمان-زاهدان قرار دارد.

نام شناسی:

درباره نام این ش��هر، تاکنون انگاره های گوناگونی وجود داشته است که 
در زیر به برخی از آنها می پردازیم:

»واژه ی بم در فرهنگ ها به معنی آوای درش��ت و خش��ن آدمی و ساز، 
صدای��ی که در یک واحد زمان، ارتعاش��ات کم ت��ر از صدای زیر، در فضا 

ایجاد کند؛ زیر، سیم ساز که صدای درشت دهد«1
»بَم به فتح اول، آوای خش��ن و درشت آدمی و ساز،عربی شده ی آن هم 

"بَّم" به فتح اول و تشدید دوم،نام ناحیه ای است در کرمان«2
»بَم به فتح اول،ثدای پر و بانگ بلند که از تار و رود و جز آن  برآید ،برابر 

زیر که آواز باریک باشد«3
حمداهلل مستوفی درباره نام این شهر می نویسد:

»بم از اقلیم س��وم اس��ت...گویند که ِکرم هفتواد در آن جا بترکید، بدان 
س��بب آن را بم خواندند. قلعه حصین دارد و هوایش از جیرفت خوش��تر 

است و به گرمی مایل است«4
درباره نام گذاری این شهر برخی پژوهشگران گمان میبرند که بستگی با 
داستان هفتواد یا هفت بخت یا هفت بختان در کتاب کارنامه ی اردسیر 

بابکتن و شاهنامه ی فردوسی دارد.
دومین دیدگاه درباره نام این شهر در مرآه البلدان5 آمده  و بزرگان شهر 
نیز خود نقل میکنند که بم محل برخورد س��پاه بهمن پس��ر اسفنیدار و 
فرامرز پس��ر رستم است.بهمن در محل زد و خورد به ساخت برج و باروز 
می پردازد و گروهی را در آنجا س��اکن کرده و آن را "دژ بهمن" یا "ارگ 

بهمن" می نامد که در اثر گذشت زمان به "بم" تبدیل شده است.

آب و هوا:

آب و هوای بم گرم و خش��ک اس��ت اما به علت مج��اورت با کویر آب و 
هوای متغیری دارد، به طوری که گاهی اوقات در تابس��تان ها گرم ترین و 
در زمس��تان ها سردترین نقطه کش��ور گزارش شده است. میزان بارندگی 

ساالنه بطور متوسط 68 میلی متر است.

جمعيت:

شهرس��تان بم جمعیت طبق سرشماري 1375 ش 198435 تن، که از 
آن میان حدود 43 درصد شهرنش��ین؛ و حدود 47 درصد روستانش��ین 

بوده اند.

درباره ی بم:

بم ش��هری اس��ت کهن اما در روزگار هخامنشی و س��لوکی سخنی از آن 
به میان نیامده و همان طور که اش��اره شده س��اخت آن را به بهمن پسر 

اسفندیار نسبت داده اند.
یعقوب��ی که در 278 ه.ق. از منطقه کرمان س��خن به میان آورده از قلعه 
ب��م نیز یاد کرده اس��ت که از نوش��ته ه��ای او این چنین ب��ر می آید که 

استحکامات خوبی نیز داشته است.
بر اس��اس نوش��ته های ابن حوقل و مقدس��ی و افضل کرمانی، ش��هر بم 
نخلس��تانهای بسیار و هوایی خوش��تر از جیرفت دارد و زمینی حاصلخیز 
همچون بهش��ت دارد. مردمش کارش��ناس و ماهر هس��تند و در بازارگاه 
ش��هر نوعی پارچه می بافته اند که ش��هرت آن تا کش��ورهایی چون مصر 
نیز رسیده بوده اس��ت.همچنین بر اساس نوشته های این سه جغرافیایی 
نویش میتوان دریافت که بم قلعه ای استوار و سه مسجد جامع نیز داشته 

است.
در این ش��هر از گذشته های دور پرورش کرم ابریشم جریان داشته است؛ 
کارگاه های ابریشم بافی بسیاری از سده ششم میالدی در بم آغاز به کار 
کرده اند و به احتمال زیاد دیرینگی صنعت نساجی در بم بیش از این ها 

باشد؛برخی پنداشته اند که پیشینه آن به پیش از اسالم میرسد.
ب��ا توجه به ش��رایط اقلیمی و طبیعی و برج و باروهایی که در این ش��هر 
س��اخته شده است به نظر میرس��د که در دوره یا دوره هایی از تاریخ این 
شهر ماهیت نظامی به خود گرفته باشد و به ریخت پایگاه نظامی استواری 

در آید.
چنانچه داستان هفتواد که گزارشش داده شد، درست باشد؛ میتوان محل 
رخ دادن این داس��تان یعنی "کجاران" یا  "کوزران"  را نخس��تین هسته 
این ش��هر پنداش��ت.اکنون نیز محله ای به همین نام در ش��مال غربی بم 

وجود دارد.پ

بم در روزگار ساسانيان:

بم از همان آغاز در برخورد گاه)محل تقاطع( ارتباطی روزگار ساس��انیان 
جای داشت و شوند گسترش شبکه ارتباطی و به دنبال آن رونق بازرگانی 
گشت که تمرکز نسبی امور اقتصادی در این شهر را سبب شد و از همین 
ج��ا بود که گ��روه دیگری افزون بر گروه کش��اورزان به نام گروه چیش��ه 
وران در ش��هر بم پیدایش می یابد. این گروه به تدریج با تکیه بر صنعت 

دستی،امر تجارت را در کنار تولید کشاورزی بر پا میسازند.



بم پس از اسالم:

ش��هر بم در سال 1131 ه.ق به تصرف محمود افغان درآمد، ولی به علت 
شورش��ی که در قندهار روی داد آنجا را رها کرده عازم قندهار شد. ولی 
بار دیگر در سال 1134 ه.ق بر بم استیال یافت و این وضع تا سال 1143 
ه.ق که نادر، اش��رف افغان را شکس��ت داد، ادامه داشت. در سال 1209 
ه.ق، لطفعلی خان زند، در همین ش��هر توسط عمال آقا محمد خان قاجار 
دس��تگیر شد. خان قاجار به یادگار این موفقیت مناره ای از سرهای 600 

تن از مخالفین خود در بم برافراشت.
 این ش��هر تا زمان قاجار نیز ماهیت نظامی خود را نگه داش��ته اس��ت تا 
جاییکه اس��تاندار فتحعلی شاه، ارگ بم را مرکز مهارت و اسلحه و ذخیره 
آن ب��رای رویدادهای احتمالی آینده به ِوزه از ناحیه سیس��تان قرار داد.

بطوریکه جهانگدی انگلیس��ی به نام پاتی نجر در سال 1189 خورشیدی 
که از بم گذر کرده اس��ت آن را از نظر استحکام نظامی در همه ی ایران 

بی مانند دیده است.
به شوندهای گوناگون ، ارگ نشینان بم رفته رفته آن را ترک کرده و در 
بیرون آن به ویژه جنوب فربی شهر قدیم سکنی گزیدند و به بازرگانی و 

کشاورزی پرداخته و به الین ترتیب شهر تازه بم بر پا شد.
شهر جدید بم در حدود 19 کیلومتر مربع پهنا دارد و بر سه پایه ساختار 

فضایی،اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است.

ارگ بم:

ارگ بم، بزرگ ترین مجموعه ی خشت و گلی جهان

ارگ بم، بزرگ ترین بنای خشت و گلی دنیا است که در نزدیکی شهر بم 
در اس��تان کرمان و بر بلنداي صخره اي بزرگ، درجنوب رودخانه پشت 

رود، جا دارد.
ارگ بم بخش��ی از مجموعه ای بزرگ از بناهاي تاریخي اس��ت که آن را 
در میان گرفته اند ؛ ش��هر باستاني دارزین با قدمتي در حدود هزاره اول 
پی��ش از می��الد در زمینهای ش��مال غربي بم امروزي برپ��ا بوده و هنوز 
کوشک هاي میان محله هاي شهر دوران سده های نخستین اسالمي در 
آن پابرجای مانده اند و تنها قریه کوچکي در حوزه غربي آن آباد اس��ت 
؛ قلعه دختر در ش��مال رودخانه پشت رود و در جنوب آن بناي چارطاق 
و س��اختمان کوشک و پیر علمدار و همچنین در مشرق و نزدیکي ارگ، 
بناي تاریخي مسجد حضرت رسول بر پیرامون فضاي ارگ برپا بوده اند . 
هرچند که پیش��ینه این بنا ها سالیابي نشده است ، با این حال دیرینگی 
آن ها ، از سده های نخستین دوران اسالمي تا دوره ایلخاني تخمین زده 

میشود.

س��اکنان ارگ بم در حدود یکصد و پنجاه س��ال پیش ، براي واپسین بار 
ارگ را رها نموده ودرون باروي شارس��تان و در میان باغ ها و نخلس��تان 
هاي بیرون از ش��هر س��کني گزیدند. وسعت ارگ بم به ییست هکتار مي 
رس��د . جز باروي شارس��تان که درحوزه ش��مالي به باروي ارگ نزدیک 
اس��ت و به فاصله اندکي از ب��اروي ارگ جا دارد . در بخش جنوبي چهار 
بارو، بخش فراز کوه س��نگي را احاطه کرده اس��ت. ساختمان ارگ بم در 
ریخت گسترش یافته اش از دو بخش مردم نشین و حاکم نشین تشکیل 
ش��ده است. در فضاي شمالي بیرون ارگ ، بناي گنبد بزرگ یخدان و در 

نزدیکي آن دیواره رفیع یخ چاوون جا دارد .
بخش حاکم نش��ین بر فراز قله صخره و در ش��مال ارگ جا دارد و  از بنا 
های��ي چون برج اصلي ، چهارفصل ، خانه حاکم ، چاه آب ، حمام ، خانه 

رئیس س��رباز خانه )س��اختمان معروف به آس��یاب بادي( ، سرباز خانه ، 
دروازه )ساساني( و برج و بارو ساخته شده است.

فضاي مردم نش��ین یا عامه نشین با حصاري بلند در راستاي شرقي غربي 
از بخش حاکم نش��ین جداشده و دسترسي این دوبخش به یکدیگر از راه 
دروازه اي است که از شمال بناي میر آخور به سرباز خانه حاکم نشین مي 
رسد. بخش مردم نشین را به دوره اي از گسترش ارگ نسبت داده اند ، با 
این حال این دوبخش در میان باروي حصیني با 38 برج بزرگ و کوچک 
جاي دارد که یکپارچه به نظر میرس��د وتنها دروازه این مجموعه در میان 
باروي جنوبي مردم نشین جاسازي شده است . فضاي مردم نشین شامل : 
دروازه ورودي ، بناي سردروازه ، راسته بازار ، مسجد جامع ، بناي زورخانه 
)مقبره( ، س��اباط و خان��ه جهودا ، میدان تکیه، مس��جد پیامبر ، حمام ، 

مدرسه )خانقاه( ، اصطبل ، بناي میراخور و محله هاي مسکوني است .
در کاوش ه��اي س��الهاي اخیردر فضاي دروازه اس��پیکان ک��ه در باروي 
شارس��تان و در شمال غربي ارگ واقع است ، تاسیسات آب رساني مخفي 
ارگ آش��کار گردید .آب دو رش��ته قنات در ساختمان پخشگاه همجوار با 
این دروازه ، چند بخش ش��ده و بخش��ي از آن از راه تنبوشه به ساختمان 
شترگلو در خندق غربي مي رسیده و به میان ارگ هدایت میرسیده و در 

ساختمان حمام بخش غربي مردم نشین ظاهر مي گردیده است .
این ارگ، در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

این بنا پیش از سده 5 پیش از میالد ساخته شده و تا حدود سال 1850 
میالدی مورد استفاده بوده است.

در تاری��خ 5 دی 1382، زمین لرزه ای ش��دید در این منطقه روی داد که 
باعث شد که این بنا تا حدود زیادی تخریب شود.

ارگ بم پيش از زمين لرزه

مس��احت ای��ن ارگ، در حدود 180,000 متر مربع ب��وده و دیوارهایی به 
بلندی 6 تا 7 متر و درازای 1815 متر آن را احاطه کرده اند.

جاذبه های طبيعی:

ییالقات ده بکردي
ده بکردي نامدارترین ییالق مهم اس��تان کرمان اس��ت که در دامنه کوه 



ش��یر و کوه هاي بارز جای گرفته است. این منطقه از توابع شهرستان بم 
اس��ت و تنها ناحیه، با آب و هواي معتدل این منطقه اس��ت که در مسیر 

ارتباطي بم و کرمان به جیرفت و بندر عباس قرار دارد.
ده بکردي از نواحي ش��گفت انگیز استان کرمان به شمار مي رود و مانند 
بهش��تي میان دو منطقه بس��یار گرم بم و جیرفت جای گرفته است. این 
منطقه در دره اي سرس��بز و خنک واقع ش��ده و از درختان گردو، بادام، 

صنوبر و ... پوشیده شده است.

ییالقات مسکون
منطقه ییالقي مس��کون در مس��یر بم به جیرفت قرار دارد و فاصله آن تا 
جیرفت 30 کیلومتر مي باش��د. این منطقه، آبادي هاي زیاد، مناظري زیبا 
و هوای��ي دلفریب دارد و تابس��تان ها به مرک��ز تفرجگاهي بزرگ تبدیل 

مي شود.

کوه هزار
این کوه در 114 کیلومتري ش��مال غربي بم در دهستان راین واقع شده 
و 4465 متر ارتفاع دارد. کوهس��تاني است به وسعت 900 کیلومتر مربع 
مرکب از کوه هاي سربند و سرمشک که به وسیله ارتفاعات پست تري از 
س��وي غرب به کوه هاي الله زار و از جنوب به کوه بهرآسمان اتصال یافته 

است.

کوه قدمگاه
این کوه در 38 کیلومتري جنوب غربي بم و در مجاورت دهستان آب گرم 
قرار دارد که موقعیت دقیق اس��تقرار آن ش��رق روستاي در رود مي باشد. 
این کوه از رش��ته کوه هاي بارز محس��وب مي ش��ود و 3520 متر ارتفاع 

دارد.
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پیش از هرکس، این یونانیان هس��تند که از تاریخ پارسیان و زندگي شان 
به ما گزارش مي دهند. نوشته هاي یوناني سال هاي سال یگانه سرچشمۀ 
پژوهش بوده اند. اگر بخواهیم گزارش هاي آنان را باور داش��ته باشیم، باید 
بگوییم پارس ها بس��یار رشکین بوده اند و زنان را پشت قفل و کلون نگاه 
مي داش��ته اند. پلوتارک، تاریخ نویس یوناني، چنین آورده اس��ت: »بیشتر 
بربرها به ویژه پارس ها دربارة زن هایش��ان بسیار رش��کین اند. آنان نه تنها 
زنان عقدي ش��ان، بلکه زنان زرخرید و کنیزاني را که براي زماني گذرا به 
زناشویي درمي آورند، سخت مي پایند تا مبادا چشمان بیگانه بر آنها افتد. 
زنان در خانه ها پشت قفل و کلون مي زیند و هنگام سفر، در میان چادري 

که چهارسویشان را گرفته، جاي دارند.«

امروز نیز بیشتر تاریخ دانان همین دیدگاه را دارند و مي کوشند به سادگي 
آن وضع��ي را که اینک در س��رزمین هاي گوناگون خ��اور نزدیک وجود 
دارد تا به روزگاران کهن پس ببرند، بي آنکه بیندیش��ند وضع امروزي از 

اندیشه هاي یکسره دیگرگونه اي، از اسالم سرچشمه مي گیرد.

اگر کس��ي به یادگارها و یافته هاي باستان شناسي نگاهي اندازد، نخست 
چنین مي نماید که گزارش نویس��ندگان یوناني درس��ت بوده است. براي 
نمونه اگر به تخت جمش��ید، بزرگ ترین سازة شاهنشاهي بزرگ پارس ها 
که به دس��ت داریوش س��اخته ش��ده، نگاهي افکنیم، برداش��تی همانند 
خواهیم کرد. در پاي کوه رحمت، ش��هري هس��ت که داریوش در س��دة 
شش��م پیش از میالد س��اخته و یونانیان از آن با نام پرس��پولیس، »شهر 
پارس ها«، یاد مي کرده اند. ایرانیان خود آن را »پارَسه« که نامي هماهنگ 
با مردم و سرزمینش��ان است، مي نامیده اند. واژة »پارسه« هنوز به گونه اي 

در نام استان فارس زنده است.

س��ازه  ه��ا در پهنه اي ب��ه درازاي 455 متر و پهن��اي کم وبیش 300 متر 
گردن فراخته اند. این همان جایي اس��ت که، به خواس��ت داریوش، مرکز 

شاهنشاهي وي شد.

از سرتاس��ر نگاره هاي تخت جمش��ید مي توان برداشت کرد که مردمان به 
خواست خود نزد شاه مي آمده اند. انگار که زنجیرة پایان ناپذیري را ساخته 
باش��ند. چرخش ها و گردش هاي نرم آنان به گونه اي است که گویي با هم 
س��خن مي گوین��د و همین ویژگي اس��ت که اندکي جان ب��ه این تصاویر 

مي بخشد.

باري، س��نگ نگاره هاي آپادانا به روش��ني برنامۀ سیاسي داریوش شاه را به 
نمایش گذاشته اند که در آن هیچ نشاني از زن ها دیده نمي شود. یگانه موجود 
مؤنثي که دیده مي ش��ود ماده شیري اس��ت که یک ایالمي، همراه دو کرة 
نرینه اش، س��وي شکارگاه شاه مي برد. جانشینان داریوش شالوده هایي را 
که او یک بار ریخته بازآفریده اند. اما در سرتاس��ر تخت جمشید چهرة یک 
زن هم دیده نمي ش��ود. این سخني است که بسیار گفته اند تا نشان دهند 

گزارش هاي نویسندگان یوناني به روشني درست است.

اما در تخت جمش��ید سندهایي از گونه اي دیگر نیز پیدا شده اند که بینش 
کام��اًل تازه اي از چگونگي زندگي در فرمانروایي پارس ها مي بخش��ند. این 
سندها کم وبیش 30 هزار لوحۀ کوچک گلي هستند که در پي کاوش هاي 
نظام��ي ش��مالي  اس��تحکامات  از دژي در  س��ال هاي 1933 و 1934 
تخت جمشید پیدا شده اند. آنها از آِن بایگاني ادارة داریوش هستند )تاریخ 
س��ال هاي 494 تا 509 پیش از میالد را دارند(. این لوحه هاي کوچک به 
دبیرة میخي و زبان ایالمي نوش��ته ش��ده اند، یعني به زبان آغازین مردم 
ف��الت ای��ران. پارس ها که در آغاز چادرنش��ین و س��وارکار بودند، از خود 
دبیره اي نداش��تند. تازه این داریوش بود که خواس��تار نوآوري آن ش��ده 
بود. دبیرة ساخته ش��ده براي نخس��تین بار در سنگ نبشتۀ بیستون به کار 
داش��ته شد. براي نوشتن امور اداري اش باید به ایالمي ها روي مي کرد که 
از س��ده ها پیش در این گونه کارها تجربه داشتند. زبان آنان بسیار دشوار 
بود، چون هیچ پیوندي را با زبان هاي شناخته شده نشان نمي داد. در میان 
جس��تارهاي گوناگون، وضع زن��ان در فرمانروایي بزرگ پارس ها نیز رونما 

مي شود.

در لوحه ه��ا، از صدها و صدها کارمندهاي رس��مي و غیررس��مي و کارگر 
نام برده مي ش��ود. آنان کارمند دولت بوده اند و از دولت ایران مزد دریافت 
مي کرده ان��د. مزد آنان مواد طبیعي، حبوبات )اغلب جو(، میوه، مي و آبجو 
و گوش��ت بوده اس��ت، و گهگاه کنجد، روغن و جو برشته. حداقل سهمیۀ 
ماهانۀ بزرگس��االن 30 کیل حبوبات بوده است. این مقدار بسته به اینکه 
هرکس��ي چه آموزشي دیده بوده و از چه توان و شایستگي بهره مند بوده، 
بیشتر مي شده اس��ت. براي نمونه هنرمنداني که در کارگاه هاي گنج خانه 
کار مي کرده اند، ماهانه 40 کیل جو مي ستانده اند. و در این کار فرقي میان 
زن و مرد گذاش��ته نمي شده است! آنچه چشمگیر است اینکه شمار زناني 

که این پیشه را داشته اند از مردها بیشتر بوده است.

زنان پس از زادن نوزاد، پنج ماه »مرخصي بارداري« داشته اند. در این پنج 
م��اه، در کارگاه کار نمي کرده اند، اما مزد کمتري دریافت مي کرده اند: 20 
کیل جو در ماه. البته بر س��ر این مقدار اندک، سهمیۀ ویژه اي هم افزوده 
مي ش��د که اگر نوزاد پس��ر بود، 20 کیل حبوبات و 10 کیل مي یا آبجو 
بود، و اگر نوزاد دختر بود، از هرکدام نیم این اندازه مي شد. گویا پسر که 
مي توانسته پس از آن به شاه خدمت نظامي کند، از دختر ارزش بیشتري 
داشته. اما این یگانه فرقي است که میان زن و مرد مي گذاشته اند، گذشته 



از این، تاکنون نتوانسته ایم فرق دیگري پیدا کنیم.

زن ها پس از پنج ماه، کار و پیشه ش��ان را از سر مي گرفتند. سپس بچه ها 
در ساعت هاي کار آنان به »دایه ها«یي که نیز در شمار کارمندان بودند و 
براي نمونه وابسته به گنج خانه ها بودند، سپرده مي شدند. مادر این امکان 
را داش��ت که نیمه روز کار کند. آنان گذش��ته از پیشۀ خود، به خانه داري 
مي پرداختند، به خانواده شان مي رسیدند، جامه ها را مي شستند و کارهاي 
باغچ��ه را هم انج��ام مي دادند. نگهداري و پرورش جان��وران کوچک نیز 
بخش��ي از س��اختار خدمت اداري را مي س��اخت، چ��ون جانوراني مانند 
بزغالۀ زنده و کوچک نیز بخش��ي از درآمد کارکنان شمرده مي شد. البته 
اگ��ر زن ها باز هم کمتر کار مي کردند، مزدش��ان هم باز پایین تر مي آمد. 
از همین روس��ت که زنان بس��یاري را داریم ک��ه جامه ها و باالپوش هاي 
بس��یار ظریفي را مي دوخته اند و ماهانه 40 کیل جو دریافت مي کرده اند، 
درحالي که مرداني را نیز داریم که همین کار را مي کرده اند، اما 45 کیل 
جو مي س��تانده اند. این رهنمودي بر آن اس��ت که زن��ان »پاره وقت« کار 

مي کرده اند.

روشن اس��ت که کودکان از همان هنگام زاده ش��دن در تورینۀ )شبکۀ( 
رس��یدگي اداره هاي هخامنش��ي جاي داش��ته اند. هرچه سنش��ان باالتر 
مي رفت، سهمیه شان هم بیشتر مي شد. مي توان گمان زد که آنان باید در 
سن پایین به دیگران یاري مي رسانده اند و آموزش ویژة کارهاي گوناگون 

را مي دیده اند.
زنان مي توانس��تند به جایگاه هاي راهبري کننده نیز دس��ت یابند. چنین 
اس��ت که براي نمونه سرپرس��تان کارگاه هاي گنج خانه ها همیشه زن اند. 
این سرپرس��ت ها درآمدي افزون ت��ر از همۀ کارکنان دیگ��ر، افزون تر از 
همۀ مردان زیردستش��ان داش��ته اند، یعني 50 کیل جو، 30 کیل مي و 
1/3 گوس��اله در هر ماه. حتي یک بار هم در جیرة باده اس��تثنایي دیده 

نمي شود.

زنان و مردان کنار یکدیگر کار مي کرده اند و به روشني برابر بوده اند، زنان 
نیز باید تا اندازه اي کارهاي دش��وار انجام مي داده اند. بدین سان، کارگران 
کشاورز بسیاري نام برده مي شوند که در میانشان برخي حتي »زن کارگر 
کارهاي سنگین« نامیده شده اند. گروه هاي کارگران »سنگ تراش« بیشتر 
از زنان تش��کیل مي شده اند. مي توان پنداشت سنگ نگاره هایي که انبوهۀ 
ش��گفت انگیزي از آنها در تخت جمشید در برابر دیدگان ماست به دست 
همین زنان به پرداز نهایي مي رس��یده اند. س��طح هاي آینه وار آنها امروزه 
تنه��ا در چند جا به یادگار مانده اند. البته در اروپا هم این کار براي زن ها 
چندان غیرمعمول نبوده اس��ت. براي نمونه در میان کنیزاني که فرستادة 
قیص��ر اتری��ش در 1700 در قس��طنطنیه فروخته، یک »س��نگ تراش« 
بلگرادي هم هست. پس گویا از سده ها پیش زناني بوده اند که روي سنگ 

کار مي کرده اند. بي شک این کار برایشان سخت و توان فرسا بوده است.

بیش��تر زناني که بر لوحه هاي تخت جمش��ید نام برده شده اند درزیگري 
مي کرده اند. آنان با کارهاي چندگونه اي روبه رو بوده اند؛ جامه هاي س��اده 
مي دوخته اند، اما جامه هاي بس��یار پرش��کوهي نیز مي دوخته اند که شاه 
براي س��رفراز کردن کسان به آنها پیشکش مي کرده است. آنان بي گمان 
پارچه هاي کتان، پنبه اي، پش��مي و ابریش��مي نی��ز مي بافته اند و برخي 
پارچه ها را هنرمندانه سوزن دوزي مي کرده اند. در گنج خانۀ تخت جمشید، 
بازمانده ه��اي نخ هاي زرین و مرواریدهاي کوچکي یافت ش��ده که روي 

پارچه دوخته شده بوده اند.

با نشانه هایي که بر سنگ نگاره هاي تخت جمشید هست، مي توان پنداشتي 

از ریخت و قوارة آن جامه هاي پربها داشت.
امروز از رنگ آنها چیزي به دس��ت نداریم، مگر اندازه اي بس��یار اندک از 
آنچه اینجا و آنجا برجاي مانده اس��ت. اما ش��الوده ها و طرح ها را به خوبي 

مي توان بازشناخت.

زن هاي کارگاه هاي شاه، گذشته از کارهاي مربوط به جامه ها، به قالي بافي 
نیز مي پرداخته اند. نمونه ا ي از کارهاي ایش��ان که باید از سدة پنجم پیش 
از میالد باش��د، از گوري در پازیریک در روس��یه یافت شده، آن هم بسیار 
س��الم. آن قالي هم اینک در آرمیتاژ س��ن پترزبورگ است. میان آن پر از 
طرح هاي ستاره شکل است. چند لبۀ کناره اي دور آن است که نقش چند 
س��وار بر خود دارند، رده اي از جانوران و نواري پهن آراس��ته به نگاره هاي 

چند سوار در آنجا دیده مي شود.
زنان همان امکانات مردان را داش��ته اند که توانسته اند آموزش مهارت هاي 
ویژه اي را ببینند، و همان دس��تمزد مردها را دریافت مي کرده اند. در این 
زمین��ه به ویژه نمونه هایي از کارهاي دس��تي هنري و ظری��ف زنان را در 
دست داریم. براي نمونه اسناد نشان مي دهند که کارگران ملکه، چه مرد 
بوده اند و چه زن، دس��تمزد یکساني دریافت مي کرده اند. یگانه چیزي که 
میزان دستمزد را تعیین مي کرده کار انجام شده بود. پس در قلمرو بزرگ 
پارس ها در روزگار داریوش، با آن برابري زن و مرد روبه رو هس��تیم که در 

اروپاي پایان سدة بیستم هنوز هم براي رسیدن به آن پیکار مي شود!

البت��ه بر لوحه ه��ا زنجیرة دیگري از پیش��ه ها را مي یابیم که هیچ زني در 
آنها ش��رکت نداش��ته و چنین اس��ت که آنان را در جایگاه هاي راهبري، 
سرپرس��تي اداره هاي منطقه ها یا در راهبري حساب ها و آزمودن درستِي 
آنها نمي یابیم. یکي از وظیفه هاي مردان این بوده که رهس��پار منطقه هاي 
بزرگ و کوچک شوند و میان آنها گردشي کنند تا بتوانند بر مراکز اداري 
گوناگون نظارت کنند. اما گویا چنین چشمداشتي از زنان در میان نبوده، 
زیرا کار آنان بیش��تر در یک جا و ایستا بوده است. چنین مي نماید که این 
باور که زن باید نزد خانواده اش باش��د در این زمینه نقشي بازي مي کرده. 
خانواده و وظیفه هاي زن در آن جس��تاري بوده که س��اختار اداري به آن 

توجه بسیاري مي کرده است.

اما کار زنان خانوادة شاهي به گونه اي دیگر بوده. برابري آنان بسیار هویداتر 
اس��ت. زنان داریوش به هیچ روي بندِي شبستان نبوده اند، بلکه از آزادي 
بس��یاري بهره مند بوده اند. کشتزارهاي گس��ترده از آِن ایشان بوده و همۀ 

کارگاه ها با صدها کارگر زیر فرمان آنان بوده است.

روشن است که آنان از چنین راه هایي به درآمد باالیي دست مي یافته اند. از 
اینجاست که هرودت مي نویسد مالیات شهر آنتوالي مصر هزینۀ کفش هاي 
ملکۀ پارس مي شده است. سخن افالطون بسیار گویاست: »یک بار از مرد 
موثقي ش��نیدم )یکي از آنهایي که نزد ش��اه ایران رفته بوده( که وي پس 
از نزدیک به یک روز رهسپاري، به سرزمیني بزرگ و سرسبز رسیده بوده 
که بومیان آن را "کمربند همسر شاه" مي نامیده اند. باز جاي دیگري بوده 
ک��ه "چادر" نام داش��ته. و باز منطقه هاي زیبا و سرس��بز دیگري بوده که 
به زیورهاي زنان پیوس��تگي داش��ته، و هرکدام از آنها به نام یکي از لوازم 
آرایش خوانده مي شده است.« روشن است که نویسندة یوناني توانسته به 
شکوه غول آساي ملکه هاي ایران پي ببرد. اما هسته اي دیگر از راستي هم 
در این گزارش ها نهان است. لوحه هاي اداري تخت جمشید نشان مي دهد 
ک��ه نوجوان هایي که براي ملکه کار مي کرده اند »گنجینه«اي را از کرمان 
آورده اند که آن مي تواند مالیات دریافتي آن بانو از دارایي ها و داشته ها در 
آن استان بوده باشد. یک جاي دیگر، چهل نوجوان کارگزار ملکۀ اپاکیش 
نوشته اي مهرش��ده از کرمان را، به تاریخ نخستین ماه سال 500 پیش از 



میالد، در دست داشته و راهي شوش بوده اند. شاید آنها هم مالیات ساالنه 
را براي بانوي فرمانروا مي برده اند.

بر لوحه هاي اداري با نام چهار زن روبه رو مي ش��ویم: آتوس��ا، ارتیستونه، 
رته بام��ه و اپاکیش. آتوس��ا )به پارس��ي باس��تان Hutautha، زني که 
پا هایش زیباس��ت(، بزرگ ترین دختر کورش بود و همسر اصلي داریوش 
بزرگ و مادر خشایارشاي ولیعهد. با نام وي تنها دو بار در لوحه ها روبه رو 

مي شویم، یعني آنجا که مالیات گندم و جو برایش فرستاده شده است.

ام��ا برخالف او، ن��ام خواهر کوچکش ارتیس��تونه )به پارس��ي باس��تان 
Rtastuna، س��تون سامان درست( بس��یار مي آید و چنین مي نماید که 
دربارة او هم، مانند خواهرانش، س��خن بر س��ر درآمد مالیاتي جو و گندم 
و انجیر است. شاید وي از برخي فرآورده هاي طبیعي دیگر هم برخوردار 
مي ش��ده، اما سندي در این مورد دست نداریم. این درآمدها به کاخ هاي 
ش��هبانو مي رفت��ه، کاخ هایي که ب��ه دارایي هاي دیگري هم پیوس��تگي 
داشته اند. ارتیستونه کاخ هاي بسیار داشته است. اتفاقاً لوحه اي در دست 

داریم که از دیدار شاه با وي در 498 پیش از میالد گزارش مي دهد.

کاره��اي اداري ه��م تنها به ش��هبانو فرج��ام نمي یافته، بلک��ه وي باید 
صورتحس��اب هاي خود را به س��امان نگاه مي داشته و در زمان الزم آنها را 
رو مي کرده اس��ت. وي در یکي از آن نامه ها دستور مي دهد که شالمانو، 
اداره گ��ر اموال او، هزار لیتر باده را از کاخش در کوگنکا برگیرد و به یک 
سرپرست حسابداري به نام گاوَش��ه پانَه تحویل دهد. به دشواري مي توان 
گفت که این پرداختي براي خود سرپرس��ت حس��ابداري بوده، بلکه گویا 
سرپرس��ت حسابداري، با بررس��ي صورتحساب هاي ش��هبانو ارتیستونه، 
روشن کرده بوده که این اندازه باده براي پرداخت مزد یا پاداش کارکنان 
بایسته بوده است. وي باید آنها را در جایگاهي ویژه به کارمندي دیگر به 
نام َرتیمه مي داده. از رتیمه بیشتر از وي، در میان تکالیفي که ارتیستونه 

در نامه هایش یاد مي کند، نام برده مي شود.
هویداس��ت که شهبانو در جاي جاي کشور مي گشته، شاید چون درستِي 
کاروکردها را در زمینۀ دارایي هاي گوناگون خود مي آزموده، شاید هم گاه 

مي خواسته در تخت جمشید یا شوش شاه را ببیند.

ب��ا اینکه، چنانکه در آغاز گفتیم، پلوتارک مي نویس��د که زنان ایراني در 
ارابه هاي بس��ته اي سفر مي کرده اند، همۀ منابع هخامنشي نشان مي دهد 
که زن هاي خانوادة ش��اهي خود اسب مي رانده اند. نمایشي چنین از زنان 
سوارکار بر سنگ نگاره اي است که در ترکیۀ امروز، در نزدیکي داْسکیلیون، 

ساتراپْ نشیني ایالمي � پارسي پیدا شده است.

دو سند تخت جمشید که مکمل هم اند آگاهي هاي ویژه اي به ما مي دهند 
که گویا ش��هبانو ارتیس��تونه در آغاز س��ال 503 پیش از میالد پذیرایي 

کالني در تخت جمشید کرده و حدود دو هزار مهمان داشته است.

براي ش��هبانو رته بامه )درخشندگي سامان درس��ت و برحق( هزینه هاي 
بسیار بیشتري ثبت شده است. نویسندگان یوناني از وي یادي نکرده اند، 
اما گویا او جایگاهي پرارج داشته و نام او بسیار بر لوحه هاي اداري رونما 
مي شود. گویا او نخس��تین زن داریوش )دختر نیزه  دار وي، گوبَرَوه( بوده 
اس��ت. او پیش از آنکه داریوش شاه ش��ود، به همسري وي درآمده بود و 
چنین مي نماید که رته بامه زمین هاي گسترده اي در پهنۀ ایالمي داشته. 

گواه آن نامه اي بوده که به سرحسابدارش نوشته است.

ش��هبانو رته بام��ه از زمین هاي گس��ترده اش در الیماییس بس��یار دیدار 

مي کرده و در این دیدارها مواد غذایي بسیاري به مصرف وي و همراهانش 
مي رسیده است. او یا با همراهان پرشمارش، زماني دراز را در آنجا سپري 
کرده، یا همان کار ارتیستونه، شهبانوي دیگر را کرده. پس همان گونه که 
او بزمي کالن در تخت جمش��ید برپا ک��رده بوده، وي هم پذیرایي بزرگي 
در ش��وش برگزار کرده بوده، بلکه از آن هم بزرگ تر. بر سندهاي دیگري 
که از رته بامه نام مي برند هم با هزینه هاي باالیي روبه رو مي ش��ویم. براي 
نمونه او در هیَدلي، در مرز میان پهنه هاي ایالمي و پارس��ي، 4620 کیل 
ج��و و آرد دریافت مي کن��د و حتي در جایي به ن��ام َکنَتَوه 5660 کیل. 
ش��هبانو همۀ این هزینه ها را، با مهر خود، درس��ت شمرده. جاي مهر او 

سواري را نشان مي دهد که زوبین به دست از پشت دو گورخر مي تازد.

این طرح چندان هم زنانه نیست، اما به ما گواهي مي دهد که زنان پارسي 
مي توانسته اند با »مردها« برابري کنند. هرودت هم گزارشي در تأیید این 
س��خن دارد و مي گوید که شاهدخت هاي پارسي س��واري، شکار و حتي 
رزم مي کرده اند. کتزیاس نیز که زماني دراز پزش��ک دربار هخامنشي بوده 
)حدود س��ال 400 پیش از میالد( از وجود رکسانه، زن پارسي که پیکري 
ورزیده داش��ت و در تیراندازي و نیزه افکني بس��یار ورزیده بود آگاه بوده 

است.

رته بام��ه نه تنها زمین هاي گس��ترده اي داش��ته، بلکه دارن��دة کارگاه هاي 
بزرگ��ي با صدها کارگ��ر نیز بوده. ش��مار هرکدام از گروه ه��اي کارگران 
می��ان 420 تا 480 بوده اس��ت. بیش از این روش��ن نش��ده که آنان چه 
کاري بر دوش داش��ته اند. کارگاه ها بیشتر در منطقۀ شیراز بوده اند، اما در 
بس��یاري جایگاه هاي دیگر پیراموني نیز وجود داشته اند. بازبینِي کاروکرد 
کارگاه هاي ش��هبانو و کارگران آنها را گرداننده اي به نام َرس��َته بر دوش 
داشته که نام وي در بسیاري از سندها آمده است. همان گونه که در پیوند 
با ش��هبانوها، آتوسا و ارتیس��تونه، دیدیم، بیشتر هزینۀ رسیدگي به مردم 
از راه مالیات ها تأمین مي ش��ده. کارگ��ران نه تنها غله، بلکه انار و توت نیز 

دریافت مي کرده اند.

ملکۀ دیگري نیز همانند ملکه رته بامه گروهي از کارگران را زیر سرپرستي 
خود داش��ته. ن��ام او را تنها از راه لوحه هاي اداري مي دانیم. ش��اید آن را 
بت��وان آپاکیش خواند، اما نمي توان در این ب��اره گماني نورزید. همچنین 
وي با گروه هاي گوناگوني از کارگران شیراز سروکار داشته. کارمند دیگري 
به نام ویش��تانَه نیز به کار کارکنان آپاکیش رسیدگي مي کرده. این گروه 
هم تا آنجایي که از س��ندهاي به دست آمده مي توانیم دریابیم، 475 کارگر 

داشته است.

با بررس��ي لوحه هاي اداري تخت جمش��ید، ب��ه تصویر کام��اًل تازه اي از 



ش��اه زن هاي هخامنشي دس��ت مي یابیم. آنان زن هایي نبوده اند که مانند 
کاالهایي لوکس در شبستاني بسته نگاه داشته شوند، آنها زناني نبوده اند 
که، آن گونه که نویس��ندگان یوناني مي خواهند به م��ا بپذیرانند، مالیات 
همۀ ش��هرها را براي کفش هاي خ��ود هزینه کنند. البت��ه اندوخته هاي 
انبوهي براي ایش��ان و همراهانشان وجود داشته، اما آنان باید حتماً سهم 
خود را به اداره مي بردند. آنها خود نظارت بر امور کش��تزارها و کارگاه ها 
و کارخانه هایش��ان را بر دوش داش��تند، رهنمودهایي براي رسیدگي به 
کارگران مي دادند و درس��تِي صورتحساب ها را مي آزمودند. همچنین اگر 
کارها را کارمندان اداري ش��ان به انجام مي رساندند و نتیجه را پیش روي 
ایشان مي گذاش��تند، آنان باید با مهري، درستِي درآمدها و خرج ها را به 
گردن مي گرفتند. آنها براي این کار بسیار در کشور مي گشتند، و نه تنها با 
همراهي شاه، بلکه با تکیه به خود این کار را مي کردند و وضع کشتزارها 
و کارگاه هایشان را درست زیر نظر مي گرفتند و بر عمل مسئوالن نظارت 

مي کردند.

زنجیرة بلند از زنان به شبس��تان شاه بستگي داشتند. داریوش پس از بر 
تخت نشس��تن، سرپرستي زنان شاه پیش��ین، کمبوجیه، را نیز بر گردن 
گرفت. این کار از یک س��و، بي ش��ک تاکتیکي هوشمندانه بود که وي با 
کساني چون دخترهاي کورش بزرگ، آتوسا و آرتوستونه، پیوند زناشویي 
داشته باش��د؛ از سوي دیگر، پذیرش این زنان به استواري طبقۀ او یاري 
مي رساند. آنچه در خانۀ فرمانروا به انجام مي رسید شاید تا اندازه اي الگوي 
اش��راف و خانواده هاي بلندپایه باش��د. اما بیش��تر مردم تنها یک همسر 
داش��ته اند. همان گونه که از س��ندهاي دیگر بخش هاي قلمرو هخامنشي 
در بابل و مصر درمي یابیم، آیین و س��نت گسترده باید تک همسري بوده 

باشد. یک شهروند عادي به دشواري مي تواند از پس چند همسر برآید.

به س��ادگي مي توان از اسناد چنین برداشت کرد که یک پدر، یک مادر و 
فرزندان خانواده اي را مي ساخته اند.

در کن��ار زناني که کار اداري و دولتي داش��ته اند و در لوحه هاي اداري با 
آنها روبه رو مي ش��ویم، هزاران زن دیگر هم بوده اند که ادارة اس��ناد تنها 
در موردهایي اس��تثنایي ثبتي از آنان کرده اس��ت. آنان زن هاي پیشه ور 
و کش��اورز بوده ان��د، زنان زمینداري که با تکیه بر خ��ود کار مي کرده اند. 
حداکث��ر آگاه��ي م��ا از آنان به س��هم محصوالت غله ش��ان ی��ا تحویل 
گله ه��اي جانورانش��ان برمي گردد. از دیگر پهنه هاي شاهنش��اهي بزرگ 
هخامنش��ي، در بابل یا مصر نیز، س��اختارهاي حقوقي قابل شناس��ایي اند 
که نش��ان مي دهد زنان اشخاصي آزاد و برخوردار از حق و حقوق دانسته 
مي شده اند، مي توانسته اند دادرسي کنند، از شوهرشان جدا شوند بي آنکه 
دارایي شان را از دست دهند، یا زمینشان را آزادانه در اختیار خود داشته 
باش��ند. قانون ها بس��ته به اینکه ش��خص مصري یا یهودي بوده، اندکي 
با هم فرق مي کردند، چون اداره هاي هخامنش��ي به روشني مي کوشیدند 
س��نت هاي مردمان گوناگون را همچنان نگاه دارند. اما روي هم رفته یک 
چیز بس��یار هویداس��ت و آن اینک��ه وضعیت حقوقي زن��ان در همۀ این 
پهنه ها همانند بوده اس��ت. هرچند س��ندهاي وضعیتي چنیني در دست 
بوده و تاریخ شناس��ان از آن آگاه بوده اند، نخواس��ته اند آن را شامل مرکز 
شاهنش��اهي پارس ها و زنان پارس��ي بدانند. هم اینک بررسي موشکافانۀ 
لوحه هاي اداري تخت جمش��ید نش��ان مي ده��د که زنان پارس��ِي دورة 
فرمانروای��ي داری��وش برخ��وردار از موقعیتي بوده اند ک��ه، در میان همۀ 

مردمان کهن، یگانه و بي همتاست.

همان گونه که گفته ش��د، بر هیچ کدام از سنگ نگاره هاي بزرگ و پرشمار 
تخت جمشید زني دیده نمي شود، که این امر البته دربارة شوش و پاسارگاد 

نیز صادق اس��ت. از این رو با بدخواهي گفته اند که پارس ها اصاًل زن ها را 
تصویر نمي کرده اند؛ اما زنان به روش��ني در برنامه هاي رس��مي که نشانگر 
ش��کوه و توانمندي فرمانروایانش بوده، حضور داشته اند. هرودت گزارش 
مي کند که داریوش فرمان ساختن تصویر زرین سوگلي خود، آرتوستونه، 

را داده بوده که شوربختانه آن تصویر به دست ما نرسیده است.

در میان هنرهاي ظریف، تودة انبوهي از تصویرهایي در دس��ترس ماست 
که به خوبي نش��ان مي دهند س��ر و روي زن ها در پهنۀ بزرگ فرمانروایي 
هخامنشي چگونه بوده. در نگاه نخست، چنین مي نماید که جامه هایشان 
درس��ت همانند مردان اس��ت. همان جامۀ چین دار و همان کاله ها را به 
تن و به س��ر دارند. بیش از همه به تاج کنگره دار برمي خوریم. از آنجایي 
که مردان هم زیورهاي بس��یاري بر خ��ود آویخته اند، از این راه نمي توان 

نتایج خوبي یافت.

مي توان گفت که ُمد در همۀ این شاهنش��اهي بزرگ یک گونه بوده، همۀ 
زنان چشم به دربار شاه بزرگ در تخت جمشید داشته اند و مي کوشیده اند 
از جامه ه��اي توانگرانۀ درب��اري تقلید کنند. نمونۀ آن نگاره اي اس��ت بر 
سنگ آهک که در مصر یافت شده و هم اینک در موزة بروکلین نگاهداري 
مي ش��ود. زني را مي بینیم که جامۀ پرچین هخامنش��ي بر تن دارد. آنچه 
به خوب��ي به چش��م مي آید چین هاي جلویي و عمودي و برآمده اس��ت، و 
بخش��ي که میان چین ها جاي گرفته و چین هاي کمان مانندي دارد. جامه 
را بس��یار گش��اد گرفته اند و پشت آن آویزان است. آس��تین هایش بسیار 
فرومي افتد. بانو دس��ت هایش را بر هم گذاش��ته و النگویي پهن که س��ر 
ش��یر دارد مچ چپش را که دیده مي ش��ود، مي آراید. بر گردنش چند رده 
مروارید اس��ت، از همان گردنبندهایي که اصلش در پاس��ارگاد پیدا شده 
اس��ت. گوش��واره هاي پهني گوش هایش را مي آراید. ب��ر موهایش طوقي 
اس��ت آراسته به ردة گل، از همان هایي که جنگاوران سنگ نگارة بیستون 
هم دارند. آرایش��گر او هم از واپس��ین مد مردان تخت جمشید آگاه بوده. 
موهایش بسیار کوتاه است و درست مانند خود شاه دستۀ پرپشتي از آنها 
به گونه اي باددار دور س��رش را گرفته  است. آن گونه که سینه هایش نشان 
مي دهد وي باید ز. س��ر کوچک و آبي رنگي که از جنس��ي شیش��ه مانند 
اس��ت و ش��اید الجورد س��اختگي بوده نیز همان مدل مو را دارد. این سر 
در تخت جمشید پیدا شده، چش��م ها و ابروهایش آراسته به رنگ دیگري 
بوده اند. بیش��تر آن را چهرة شاهزاده اي دانس��ته اند، اما به خوبي مي تواند 

سیماي زني باشد.

تصویر دو زن برجس��ته همراه ب��ا پیشخدمت هایش��ان در قالیچه مانندي 
کوچک بافته ش. آن هم مانند قالیچه اي که در جنوب روس��یه پیدا شده. 
این پارچه بریده مي شده و روي زین انداخته مي شده است. اما توانسته اند 
نقش روي آن را بازسازي کنند. این زن ها هم جامۀ پرچین هخامنشي به 
تن دارند. دو سوي جامه ها و طرح آستین ها نشان مي دهند که جامه هاي 
خاتون ها بیش از جامه هاي پیشخدمت ها پارچه برده است. زنان نیز مانند 
مردهاي اش��رافي یا ش��اه، تاج هایي کوچک و کنگره دار به سر دارند. زنان 

روي آنها چادري هم انداخته اند.
زن��ان ب��ر روي نقش ه��اي مهرها ه��م اغلب ب��ا همین س��ر و روي دیده 
مي ش��وند. نمونه اي بسیار زیبا از آن امروز در موزة لوور نگهداري مي شود. 
بانویي ارجمند بر صندلي تخت مانندي که تکیه گاهي بلند دارد نشس��ته، 
همان گونه که ش��اه در تخت جمش��ید نشسته است. پاهایش را بر زیرپایي 
گذاش��ته و گلي در دس��ت دارد. وي جامۀ دربار هخامنشي را بر تن دارد، 
کالهي تاج وار سرش است و چادري بر آن. وي زني واالست که با طرحي 
درباري آگاهانه باالتر نش��ان داده ش��ده. پیش��خدمتي با موهاي دم اسبي 
بلندي که از پش��ت فروآویخت��ه در برابرش ایس��تاده و پرندة کوچکي را 



در دس��ت دارد. خواس��ته اند آن را قربان��ي بدانند، اما بازیچ��ه یا از لوازم 
آرایش است. شاید هم جانوري باشد که براي سرگرمي در دست و بالشان 

مي گرفته اند، قنارِي بانویي بلندپایه.

یکي از مهرها که امروز در لندن نگهداري مي شود به روشني نشان مي دهد 
که پرنده اي که اغلب در پیوند با زنان اس��ت به هیچ روي نمي تواند قرباني 
یک ایزد باش��د. بانو در اینجا پرندة کوچک را نگاه داش��ته تا دخترش با 

آن بازي کند.

بانوان پارس��ي در تصویرهاي بي شمار مهري دیگري هم با جامۀ پرچین 
دیده مي ش��وند. بر روي مهري که امروزه در آکسفورد نگهداري مي شود، 
مردي با جامۀ س��وارکاري و باشلق ایراني بر چهارپایه اي نشسته، زني که 
جامۀ پرچین و آس��تین  گشادي پوشیده و ته گیسوان بلندش آراسته به 

گوهر است، کوزة باده به او مي دهد.

در مهري دیگر، زني را مي بینیم که سرگرم آرایش است. وي بر چارپایه اي 
نشسته و خود را در آینه مي نگرد. زِن پیشخدمتي در پشت سرش، وي را 
با بادبزن باد مي زند. زن دیگري روبه رویش ایس��تاده تا دیگر لوازم آرایش 

را به او بدهد. آنچه که وي در دست راست دارد مانند کاله گیس است.

آنچه گذشت نگاهي گذراست بر تصویرهاي زنان دورة هخامنشي. روشن 
س��اختیم که نه جامه ها، ازجمله کاله ها، و نه زیورهایشان با مردان فرقي 
نداش��ته. حتي طرح هایي که شاه و نمایندگان را نشان مي دهند، همانند 
همان سنگ نگارة شرفیابي که به خوبي هم شناخته شده و تصویر مرکزي 
پلکان بزرگ آپاداناست، به دست زنان خودآگاه شاهنشاهي بزرگ پارس، 

آن هم بدون هیچ گونه اجبار، کار شده است.

بدین سان مي توانیم چنین نتیجه بگیریم که آن پنداره اي که نویسندگان 
یوناني پیش کشیده بودند که مي گفت زن پارسي تنها زنکي لوکس بوده 
و س��خت زیر نظر بوده و باید همۀ زندگي اش را در شبستان مي گذرانده، 
سخني نیست که پایدار بماند. نمایش ها و تصویرهایي که، پیش از هر جا، 
از لوحه هاي تخت جمشید برمي آیند، چهرة بسیار دیگرگونه اي را در برابر 
ما مي  گذارند. اتفاقاً درس��ت همان زنان پارسي دورة فرمانروایي داریوش 
هستند که، در میان همۀ مردمان جهان کهن، جایگاهي بي همتا و یگانه 
داشته اند. آنان مانند مردان امکان داشته اند در رشته هاي ویژه اي آموزش 
ببینند، و دس��تمزدي برابر آنان نیز دریافت مي کرده اند. یگانه چیزي که 
مزد را تعیین مي کرده کاري بوده که انجام مي ش��ده است. همچنین آنها 

را در جایگاه هاي پرمسئولیت و راهبرانه نیز کم نمي بینیم.



ویل دورانت چه می گوید

نویسنده:م-روشنگر

واقعیت آن اس��ت که اگر برای نوش��تن تاریخ پادش��اهی داریوش، سنگ 
نبش��ته های او در نقش رستم،بیستون به اضافه هزاران گل نبشته خزانه 
را در اختیار داریم)که به صورت غیرمس��تقیم به کار مورخ می آید( یا در 
نوش��تن تاریخ پادشاهی کوروش اعالمیه وی در بابل را در اختیار داریم، 
اما در نوش��تن وقایع و حوادث دوران پادش��اهی کمبوجیه جز پراکنده-

گوی��ی  های "ه��رودوت"، هیچ چی��ز در اختیار نداری��م! بنابراین میدان 
برای تخت و تازهای هرودوت باز مانده اس��ت. البته که ما امروز خالصه 
فوتی��وس را هم در کنار "تواریخ" داریم، اما آن هم نوش��ته یک پزش��ک 
کنیدوسی)کتزیاس( است که متأسفانه علیرغم زندگی در دربار پارس، به 
قصه گویی پرداخته اس��ت! در حالیکه اگر به نوشتن واقیع حقیقی پارس 

می پرداخت، امروز گنجینه بسیار پُر بهایی در دسترس ما بود!

من نمی خواهم پس از گذش��ت 25 قرن، نقش وکیل مدافع پسر کوروش 
را ب��ازی کنم! نیز می دانم که به هر ح��ال، کمبوجیه ی مصریان، همچون 
کوروش محبوب بابلیان نبوده اس��ت! اما واقعیت آن اس��ت که در نوشتن 
اح��وال دومین پادش��اه هخامنش��ی، از آنجا که یگانه منب��ع و مرجع ما 
هرودوت اس��ت، نهایت احتیاط را بای��د کار برد! چگونه می توانیم با وجود 
این روایت هرودوت، با دیگر اتهامات او در مورد کمبوجیه کنار بیاییم ؟

تواریخ)ترجمه دکتر هادی هدایتی(، کتاب سوم، بند 2:

مص��ری ها کمبوجیه را از خود میدانند و مدعی هس��تند که او از همین 
دختر آپریس)آپریس پادش��اه مصر از س��ال  593 تا 569 پیش از میالد 
که توس��ط آمازیس خلع شد!( به دنیا آمده)...(آنها  با این تظاهری که به 
داش��تن روابط خویشاوندی با خاندان کوروش میکنند،حقیقت را تحریف 

میکنند.در این باره چنین بود واقعیت مطلب.

م��ا کاری به اس��تدالل هرودوت ک��ه میگوید "ممکن نیس��ت کمبوجیه 
مادری مصری داش��ته باشد"،نداریم. برای ما مهم چیزیست که مصریان، 
مدعی آن بوده اند. یعنی ادعای خویشاوندی با کوروش و کمبوجیه. پس 
کمبوجیه به راس��تی آن ش��اهزاده منفور مصری ها نب��وده که هرودوت 

میخواهد آن را به ما بقبوالند.
قابل توجه تر از این، س��نگ گور به دس��ت آمده در سراپئوم)محل دفن 
گور مومیایی های آپیس( است که در سال 524 پیس از میالد به دستور 
کمبوجیه برای گاو آپیس س��اخته شده است. در این نگاره، کمبوجیه در 
حالیک��ه پیراهن مصری بر تن دارد، برای ادای احترام زانو زده اس��ت. با 
این حال، انگار معجزه سخنان هرودوت بر مورخان بیش از آن چیزیست 

که ما تصور میکنیم!

در ی��ک پاپیروس که امروز در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می ش��ود، 
چنین نوش��ته شده اس��ت: بیش از این آذوقه به آنها)کاهنان(ندهید. آنها 

باید برای خدایان خود غاز پرورش دهند!

این نش��ان میدهد که کمبوجیه از قدرت بی��ش از اندازه کاهنان مصری 
خش��مگین بوده و ب��ه همین دلیل توجه چندانی به خواس��ته های آنان 
نکرده اس��ت! بدیهی س��ت که کاهنان مصری از زمره ی متحجر ترین و 
خش��ک  مغز ترین کاهنان جهان بودند، بر اثر قدرت از دس��ت رفته خود 

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

میتوانند نماینده خواستها و آرزوهای ملت مصر باشد ؟

آیا قض��اوت هرودوت، همان قضاوت خش��م  آلود کاهن��ان مصری درباره 
کمبوجیه نیس��ت ؟ درباره تأثیرپذیری ه��رودوت از راویان مصری همین 
بس که هرودوت، کشته شدن غیرعمدی کمبوجیه را حاصل خشم خداوند 
مصر به دلیل بی حرمتی وی به آپیس میداند! البته که کمبوجیه با همین 
کم توجهی ها به کاهنان و معبد، زمینه جاری ش��دن سیل اتهامات را به 
خود هموار ساخت! هر چند که بسیاری از این اتهامات، در واقع چیزی جز 

کینه های پنهان کاهنان متعصب و تندخوی مصری نیست!

به لیست این اتهامات که چکیده بندهای 1 تا 38 از کتاب سوم هرودوت 
است، به دقت توجه کنید:

1- کشتن گاو آپیس
2-تازیان��ه زدن بزرگان مصر و تار و مار مردم مصر حین برگزاری جش��ن 

های مذهبی
3-کشتن بردیا در ایران

4-کشتن خواهر در مصر
5-کشتن ساقی ویژه دربار)فرزند پرگزاسپ(

6-زنده به گور کردن 12 پارسی واالنسب
7-اعدام خدمتکاران

امیرمهدی بدیع، فلس��فه دان و تاریخ دان ایرانی درباره داس��تان اتهامات 
کمبوجیه، چنین می نویسد:

داس��تانی کینه  توزانه و سرش��ار از مطالب نادرست، افسانه های نامعقول 



و داس��تان  هایی ج��ان گرفته و آب و روغن یافت��ه ای که حتی با وجود 
انطب��اق مصنوعی با اوضاع و اح��وال زمان کمبوجیه چیزی جز یاوه  های 
خاله زنکانه ی بی  بهره از هرگونه ارزش تاریخی نیستند. در واقع هرودوت، 
خود در نفرت منابع اطالعاتی خویش نس��بت به امپراتوری هخامنش��ی 
ش��ریک است، زیرا که این منابع از سویی عبارتند از ایونی های آسیا که از 
آن رو از کمبوجیه نفرت داشتند که در زمان پادشاهی او بود که دریافتند 
ارباب آنها از آن پس، ایران خواهد بود و از سوی دیگر کاهنان مصری که 
متعصب ترین و خرافاتی ترین روحانیت در تاریخ جهان بودند و بنابراین 
گواهی  های آنها کامال مشکوک و مردود است. زیرا ناچار بودند از فرعونی 
مانند کمبوجیه بیزار باش��ند که به اعتقادات و خرافات آنها باور نداشت.

)یونانیان و بربرها، کتاب پنچم،ص 398 و 399(

از س��وی دیگر در کنار این نفرت همراه با کینه کاهنان مصری، تندیس 
"اوجاهورس��نه" یعنی یکی از سرشناس ترین ش��خصیت های مصری را 
داریم. اوجاهورس��نه که بانفوذ ترین ش��خصیت مذهب��ی مصری بود، بر 
روی تندیس خود، که هم اکنون در موزه واتیکان نگهداری می ش��ود، "از 
کمبوجیه به نام پدیدآورنده نظم یاد کرده و او را مانند ش��اهان پیش��ین، 
منزه از هرگونه خشونت و زیاده  روی و نگهبان آیین  ها و سنت های دینی و 
نیز وارث همه ی فضیلت های باستانی معرفی میکند.)پرویز رجبی،هزاره-

های گمشده، کتاب دوم، ص191("

البته آقای رجبی پژوهشگر برجسته کشورمان، این تندیس و نیز منشور 
کوروش را حاصل مهارت دستگاه تبلیغاتی پارس میداند. اما اگر به فرض 
هم این موضوع صحت داش��ته باشد، پس می توان اتهام ها و دشنام گویی 
های هرودوت درباره کمبوجیه را حاصل مهارت دستگاه تبلیغاتی کاهنان 

مصر بدانیم و بس!

موذی  ترین مورخ جهان

ه��رودوت، به معنای اخ��ص کلمه موذی ترین مورخ جهان اس��ت. او به 
جای آنکه اس��تدالل ها،داوری ها و نتیجه گیری های شخصی را از زبان 
خویش بیان کند، آنها را در س��ناریویی از پیش طراحی ش��ده به صورت 
مکالمه ها و گفتارهایی میان ش��اه و س��ران بلندمرتبه پارس درمی  آورد! 
این ترفند موجب می ش��ود که روایات و داس��تان ه��ای "تواریخ" نه تنها 
جذابیتی دوچندان یابد و نیز بسیار دلربا تر و شنیدنی تر شود، بلکه باور 
آن ه��م برای مخاطب -خواه مخاطب آتنی عصر پریکلس، خواه خواننده 

امروزی- راحت تر  و ساده تر شود!

اما جذاب ترین نمایشنامه های هرودوت در کتاب "تواریخ" عبارتند از:

1- نشس��ت فوق العاده 7 پارسی واالنس��ب پس از خلع بردیای دروغین 
اس��ت، که در آن به بحث و گفتگو درباره "نوع حکومت آتی پارس��یان" 

میپردازند!
2- دومین و جذاب ترین س��ناریو، زمانیس��ت که خشایارش��ا با دعوت از 
بلندپایه ترین س��ران پارسی، جلس��ه جنگی محرمانه ای ترتیب داده تا 

درباره حمله به آتن، به مشورت بپردازند!
3- س��ومین و خنده  دار ترین نمایشنامه هرودوت، صحنه وصیت کردن 
کمبوجیه ی در حال احتضار اس��ت که نهایتا با دعاها و نفرین های شاه 

هخامنشی پایان می  یابد!

هرودوت در بس��یاری از موارد، بسیار حرفه ای تر از اشیل و جذاب تر از 

اوریپید، نمایشنامه اش را تنظیم کرده؛ چه بسا همین داستان سرایی ها و 
گزافه گویی های وی بود که موجب شد حتی هموطنان یونانی اش به او 
و نوش��ته هایش با نظر ش��ک و تردید بنگرند و یا او را اصال به عنوان یک 
مورخ قبول نداش��ته باش��ند! با این حال همین فرد امروز به تنها منبع و 

مرجع ما بدل شده است. برای مثال:

ارسطو او را یک افسانه پرداز میداند؛
توسیدید مورخ و سردار، وی را یک نثرنویس میداند؛

پلوتارک نویسنده و دانشمند، او را انسانی خبیث و بدنهاد می نامد؛
استرابو مورخ و جغرافیدان، او را شخصی اافسانه  دوست معرفی می کند؛

و باالخره پزش��ک کنیدوسی یعنی کتزیاس، که خودش دستی در افسانه  
س��رایی و داستان  پردازی درباره پارس��یان دارد، او را یک دروغگو و قصه  

پرداز می داند و بس!

پلوتارک اهل ش��هر تب از ایالت بئوسی، نویس��نده کتاب شگرف "حیات 
مردان نامی"، کتابی دارد زیر عنوان خباثت هرودوت)بدنهادی هرودوت(. 
وی در ای��ن کتاب به ش��رح دروغگویی ها و بدگویی ه��ای هرودوت درباره 
تبایی ها پرداخته اس��ت. او در این کتاب می نویسد اگر بخواهد از خباثت 
هرودوت بنویسد باید هزاران صفحه کاغذ سیاه کند! بخشی از نوشته های 
این دانش��مند بزرگ یونانی که توسط امیرمهدی بدیع در کتاب "یونانیان 
وبربرها" آورده ش��ده را برایتان در زیر می آورم تا پی به حقیقت امر ببرید. 

پلوتارک می نویسد:

باید مانند کس��انی که میان گل ه��ای رز می خواند، مراقب او)هرودوت( بود. 
مراق��ب بدگویی هایش، مراقب س��وءنیتی که از کاه، کوهی می س��ازد و با 
لحنی بسیار مؤدبانه بی آنکه متوجه شویم، ما را با عقاید عجیب و بیهوده 
فری��ب می دهد و حتی بهترین و نجیب ترین مردان و ش��هرهای یونان را 
نی��ز متقاعد م��ی کند.)یونانیان و بربرها، جل��د 5، ص 117، بخش پایانی 

پانوشت شماره 1(

وفت��ی پلوتارک در مق��ام یک یونانی و نه ی��ک بربر)بیگانه( از دروغگویی 
های هرودوت فریاد برمی آورد که این مرد از بدگویی از دیگران خوشش 
می آید)!(، میتوان به سرنوشت غم انگیز بربرها در تواریخ پی برد! هنگامیکه 
این م��رد از بدگویی حتی در حق برادران یونان��ی خود هیچ ابا و اکراهی 
ندارد، چگونه می توان اتظار داش��ت که درب��اره بربرها، قضاوتی عادالنه و 

منصف داشته باشد ؟!

زمیناکه دانشمند یونانی ما در کسوت یک دانشمند که وظیفه اش چیزی 
جز "پرده برداش��تن از حقیقت و بیطرفی در داوری" نیس��ت در جای به 
ج��ای کتابش میگوید با بربرها)ایرانی��ان( کاری ندارم که هرودوت درباره 
ش��ان چه قضاوتی کرده، باید به حال دانش تاریخ و تاریخنویسان، تأسف 

خورد! زیرا جایی که وجدان تاریخی نباشد، داوریها به بیراهه میروند.

دومین بخش از مقاله را با نقل قولی از برتولت برش��ت، نمایشنامه نویس 
مشهور آلمانی که مصداق بارز سخنش نویسندگان کالسیک عصر باستان 

هستند، به پایان می رسانیم:
آن ک��س که نمیداند، نادان اس��ت؛ ام��ا آن که میداند و ان��کار می کند، 

جنایتکار است!

در نوش��تار بعدی به موضوع "به سلطنت رس��یدن داریوش و لشکرکشی 
خشایارشا" خواهیم پرداخت...



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

زمینی حافظ نیز جنبه غیر جسمانی دارد.
 

مرد عاشق فقط نظر باز است و به جز از غبغب به باالی معشوق به چیزی 
نظر ندارد. و زن معشوق نه فقط از جسم بلکه از هر گونه هویت فردی نیز 
محروم است. تازه این زن خیالی چهره ای ستمگر و دستی خونریز دارد و 

افراسیاب وار کمر به قتل عاشق سیاوش خویش می بندد:
شاه ترکان سخن مدعیان می شنود           

شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد

 
در واقعیت مرد ستمگر است و زن ستم کش ولی در خیال نقش ها عوض 
می شوند تا این گفته روانشناسان ثابت شود که دیگر آزاری آن روی سکه 
خودآزاری اس��ت. با ظهور ادبیات نو زن رخ��ی می نماید و پرده تا حدی 
از عش��ق روحانی مولوی و معش��وقه خیالی حافظ برداشته می شود. نیما 
در منظومه »افسانه« به تصویر پردازی عشقی واقعی و زمینی می نشیند: 
عش��قی ک��ه هویتی مش��خص دارد و متعلق به ف��رد و محیط طبیعی و 

اجتماعی معینی است.

چوپان زاده ای در عش��ق شکس��ت خورده در دره های دیلمان نشس��ته و 
همچن��ان که از درخ��ت امرود و مرغ کاکلی و گرگ��ی که دزدیده از پس 
س��نگی نظر می کند یاد می نماید، با دل عاشق پیشه خود یعنی افسانه در 

گفت و گوست.
نیما از زبان او می گوید:

حافظا این چه کید و دروغی ست
کز زبان می و جام و ساقی ست

نالی ار تا ابد باورم نیست
که بر آن عشق بازی که باقی ست
من بر آن عاشقم که رونده است

 
برگسترده همین مفهوم نوین از عشق است که به شعرهای عاشقانه احمد 
ش��املو می رسیم.  با الهام از یادداشتی که شاعر خود بر چاپ پنجم هوای 
تازه در س��ال 1355 نوشته، شعرهای عاش��قانه او را به دو دوره رکسانا و 

آیدا تقسیم می کنیم.

رکسانا یا روشنک نام دختر نجیب زاده ای سغدی است که اسکندر مقدونی 
او را به زنی خود در آورد. شاملو عالوه بر اینکه در سال 1329 شعر بلندی 
به همین نام س��روده، در برخی از ش��عرهای تازه نیز رکس��انا به نام یا بی 
نام یاد می کند. او خود می نویس��د: رکسانا، با مفهوم روشن و روشنایی که 
در پس آن نهان بود، نام زنی فرضی ش��د که عش��قش نور و رهایی و امید 
اس��ت. زنی که می بایست دوازده سالی بگذرد تا در آن آیدا در آینه شکل 
بگیرد و واقعیت پیدا کند. چهره ای که در آن هنگام هدفی مه آلود است، 
گریزان و دیر به دست و یا یکسره سیمرغ و کیمیا. و همین تصور مایوس 
و سرخورده است که شعری به همین نام را می سازد، یاس از دست یافتن 

به این چنین هم نفسی.

در شعر رکسانا، صحبت از مردی است که در کنار دریا در کلبه ای چوبین 

چهره زن در شعر احمد شاملو

نویسنده : مجيد نفيسي



زندگی می کند و مردم او را دیوانه می خوانند. مرد خواس��تار پیوستن به 
رکسانا روح دریاست، ولی رکسانا عشق او را پس می زند: بگذار هیج کس 

نداند، هیچ کس نداند تا روزی که سرانجام، آفتابی.
که باید به چمن ها و جنگل ها بتابد، آب این دریای مانع را

بخشکاند و مرا چون قایقی فرسوده به شن بنشاند و بدین گونه،
روح مرا به رکسانا روح دریا و عشق و زندگی باز رساند.

عاشق شکس��ت خورده که در ابتدای شعر چنین به تلخی از گذشته یاد 
کرده:

بگذار کسی نداند که چگونه من به جای نوازش شدن، بوسیده شدن،
گزیده شده ام!

اکن��ون در اواخر ش��عر از زبان این زن مه آل��وده چنین به جمع بندی از 
عشق شکست خورده خود می نشیند:

و هر کس آنچه را که دوست می دارد در بند می گذارد
و هر زن مروارید غلطان را

به زندان صندوق محبوس می دارد
در ش��عر "غ��زل آخرین ان��زوا" )1331( ب��ار دیگر به نومی��دی فوق بر 

می خوریم:
عشقی به روشنی انجامیده را بر سر بازاری فریاد نکرده،

منادی نام انسان
و تمامی دنیا چگونه بوده ام؟

در شعر "غزل بزرگ" )1330( رکسانا به "زن مهتابی" تبدیل می شود و 
شاعر پس از اینکه او را پاره دوم روح خود می خواند، نومیدانه می گوید:

و آن طرف
در افق مهتابی ستاره رو در رو

زن مهتابی من...
و شب پر آفتاب چشمش در شعله های بنفش درد طلوع می کند:

مرا به پیش خودت ببر!
سردار بزرگ رویاهای سپید من!

مرا به پیش خودت ببر!

 
در ش��عر "غزل آخرین انزوا" رابطه ش��اعر با معش��وقه خیالیش به رابطه 

کودکی نیازمند محبت مادری ستمگر مانده می شود:
چیزی عظیم تر از تمام س��تاره ها، تم��ام خدایان: قلب زنی که مرا کودک 
دست نواز دامن خود کند! چرا که من دیرگاهیست جز این هیبت تنهایی 

که به دندان سرد بیگانگی جویده شده است نبوده ام
جز منی که از وحشت تنهایی خود فریاده کشیده است، نبوده ام....

نام دیگر رکس��انا زن فرضی "گل کو" است که در برخی از شعرهای تازه 
به او اش��اره شده. شاعر خود در توضیح کلمه گل کو می نویسد: "گل کو" 
نامی اس��ت برای دختران که تنها یک بار در یکی از روس��تاهای گرگان 

)حدود علی آباد( شنیده ام.

رکسانا و گل گوهر دو زنی فرضی هستند با این تفاوت که اولی در محیط 
مالیخولیایی ترسیم می شود، حال آنکه دومی در صحنه مبارزه اجتماعی 

عرض اندام کرده، به صورت "حامی" مرد انقالب در می آید.
در شعر "مه" )1332( می خوانیم:

در شوالی مه پنهان، به خانه می رسم. گل کو نمی داند.
مرا ناگاه

در درگاه می بیند.

به چشمش قطره اشکی بر لبش لبخند، خواهد گفت:
بیابان را سراسر مه گرفته است... با خود فکر می کردم

که مه
گر همچنان تا صبح می پایید

مردان جسور از خفیه گاه خود
به دیدار عزیزان باز می گشتند.

مردان جسور به مبارزه انقالب روی می آوردند و چون آبایی معلم  ترکمن 
صحرا شهید می شوند و وظیفه دخترانی چون گل کو به انتظار نشستن و 

صیقل دادن سالح انتقام آبایی ها شمرده می شود.

 در ش��عر دیگری به نام "برای ش��ما که عشقتان زندگی ست" )ص133( 
ما با مبارزه ای آشنا می شویم که بین مردان و دشمنان آنها وجود دارد و 
شاعر از زنان می خواهد که پشت جبهه مردان باشند و به آوردن و پروردن 

شیران نر قناعت کنند:
شما که به وجود آورده اید سالیان را

قرون را
و مردانی زده اید که نوشته اند بر چوبه دار

یادگارها
و تاریخ بزرگ آینده را با امید

در بطن کوچک خود پروریده اید
و به ما آموخته اید تحمل و قدرت را در شکنجه ها

و در تعصب ها

چنین زنانی حتی زیبایی خود را وامدار مردان هستند:
شما که زیبایید تا مردان

زیبایی را بستایند
و هر مرد که به راهی می شتابد
جادویی نوشخندی از شماست

و هر مرد در آزادگی خویش
به زنجیر زرین عشقی ست پای بست

 
اگرچه زنان روح زندگی خوانده می شوند، ولی نقش آفرینان واقعی مردان 

هستند:
شما که روح زندگی هستید

و زندگی بی شما اجاقی ست خاموش:
شما که نغمه آغوش روحتان
در گوش جان مرد فرحزاست

ش��ما که در س��فر پرهراس زندگی، مردان را در آغ��وش خویش آرامش 
بخشیده اید

و شما را پرستیده است هر مرد خودپرست،
عشقتان را به ما دهید.

شما که عشقتان زندگی ست!
و خشمتان را به دشمنان ما

شما که خشمتان مرگ است!

در ش��عر معروف "پریا" )1332( نیز زنان قصه یعنی پریان را می بینم که 
در جنگ میان مردان اسیر با دیوان جادوگر جز خیال پردازی و ناپایداری 

و باالخره گریه و زاری کاری ندارد.
در مجموعه ش��عر "باغ آینه" که پ��س از »هوای تازه« و قبل از »آیدا در 
آینه« چاپ ش��ده، ش��اعر را می بینیم که کماکان در جستجوی پاره دوم 

روح و زن همزاد خود می گردد:
م��ن اما در زن��ان چیزی نمی یابم گ��ر آن هم��زاد را روزی نیابم ناگهان 



خاموش )کیفر 1334(
این جست و جو عاقبت در "آیدا در آینه" به نتیجه می رسد:

من و تو دو پاره یک واقعیتیم )سرود پنجم،(

"آیدا در آینه" را باید نقطه اوج شعر شاملو به حساب آورد. دیگر در آن از 
مشق های نیمایی و نثرهای رمانتیک، اثری نیست و شاعری سبک و زبان 
خاص خود را به وجود آورده اس��ت. نحوه بیان این ش��عرها ساده است و 
از زبان فاخری که به س��یاق متون قدیمی در آثار بعدی شاملو غلبه دارد 
چندان اثری نیس��ت. شاعر شور عش��ق تازه را سرچشمه جدید آفرینش 

هنری خود می بیند:
نه در خیال که رویاروی می بینم

سالیانی بارور را که آغاز خواهم کرد
خاطره ام که آبستن عشقی سرشار است

کیف مادر شدن را در خمیازه های انتظار طوالنی
مکرر می کند.

...
تو و اشتیاق پر صداقت تو

من و خانه مان
میزی و چراغی. آری

در مرگ آورترین لحظه انتظار
زندگی را در رویاهای خویش دنبال می گیرم؛

در رویاها
و در امیدهایم!

 
)و همچنین نگاه کنید به ش��عر "س��رود آن کس که از کوچه به خانه باز 
می گرد"، "و حس��رتی"( از کتاب مرثیه های خاک که در آن عش��ق آیدا 
را به مثابه زایش��ی در چهل سالگی برای خود می داند.( عشق به آیدا در 
شرایطی رخ می دهد که شاعر از آدم ها و بویناکی دنیاهاشان خسته شده 

و طالب پناهگاهی در عزلت است:
مرا دیگر انگیزه سفر نیست

مرا دیگر هوای سفری به سر نیست
قطاری که نیمه شبان نعره کشان از ده ما می گذرد

آسمان مرا کوچک نمی کند
و جاده ای که از گرده پل می گذرد

آرزوی مرا با خود به افق های دیگر نمی برد
آدم ها و بویناکی دنیاهاشان یکسر

دوزخی ست در کتابی که من آن را
لغت به لغت از بر کرده ام

تا راز بلند انزوا را دریابم )جاده ای آن سوی پل(
این عش��ق برای او به مثابه بازگشت از شهر به ده و از اجتماع به طبیعت 

است.
و آغوشت

اندک جایی برای زیستن
اندک جایی برای مردن

و گریز از شهر که با هزار انگشت، به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند 
)آیدا در آینه(

و همچنین:
عشق ما دهکده ای است که هرگز به خواب نمی رود

نه به شبان و
نه به روز.

و جنبش و شور و حیات
یک دم در آن فرو نمی نشیند )سرود پنجم(

رکس��انا زن مه آلود اکنون در آیدا بدن می یابد و چهره ای واقعی به خود 
می گیرد:

بوسه های تو
گنجشکان پرگوی باغند

و پستانهایت کندوی کوهستان هاست )سرود برای سپاس و پرستش (
کیستی که من این گونه به اعتماد

نام خود را
با تو می گویم

کلید خانه ام را
در دستت می گذارم

نان شادی هایم را
با تو قسمت می کنم

به کنارت می نشینم و بر زانوی تو
این چنین آرام

به خواب می روم )سرود آشنایی(

حتی ش��ب که در شعرهای گذش��ته )و همچنین آینده( مفهومی کنایی 
داشت و نشانه اختناق بود اکنون واقعیت طبیعی خود را باز می یابد:

تو بزرگی مثه شب.
اگر مهتاب باشه یا نه.

تو بزرگی
مثه شب

خود مهتابی تو اصاًل خود مهتابی تو
تازه وقتی بره مهتاب و

هنوز
شب تنها، باید

راه دوری رو بره تا دم دروازه روز
مثه شب گود و بزرگی، مثه شب، )من و تو، درخت و بارون...(

ش��یدایی به آیدا در کتاب بعدی ش��املو "آیدا درخت و خنجر و خاطره" 
چنین نقطه ای کمال خود می رسد:

نخست
دیر زمانی در او نگریستم

چندان که چون نظر از وی بازگرفتم در پیرامون من
همه چیزی

با هیات او در آمده بود.
آن گاه دانستم که مرا دیگر

از او
گریز نیست )شبانه(

ولی س��رانجام با بازگش��ت اجباری شاعر از ده به ش��هر به مرحله آرامش 
خود باز می گردد:

و دریغا بامداد
که چنین به حسرت
دره سبز را وانهاد و

به شهر باز آمد؛
چرا که به عصری چنین بزرگ

سفر را
در سفره نان نیز، هم بدان دشواری به پیش می باید برد.

که در قلمرو نام.)شبانه(



 ش��املو از آن پس از انزوا بیرون می آید و دفترهای جدید ش��عر او چون 
"دش��نه در دی��س"، "ابراهی��م در آتش"، "کاش��فان فروتن ش��وکران" و 
"ترانه ه��ای کوچک غربت" توجه او را به مس��ایل اجتماعی و به خصوص 
مبارزه مسلحانه چریکی شهری در سالهای پنجاه نشان می دهد. با وجود 
اینکه در این س��الها بر خالف س��الهای بیست و سی که شعر به شما که 
عشقتان زندگی ست در آن سروده شده بود، زنان روشنفکر نقش مستقلی 
در مب��ارزه اجتماعی بازی می کنند، ولی در ش��عرهای ش��املو از جاپای 

مرضیه احمدی اسکویی در کنار احمد زیبرم اثری نیست.

چهره زن در شعر شاملو به تدریج از رکسانا تا آیدا بازتر می شود، ولی هنوز 
نقطه های حجاب وجود دارند. در رکسانا زن چهره ای اثیری و فرضی دارد 
و از یک هویت واقعی فردی خالی اس��ت. به عبارت دیگر شاملو هنوز در 
رکسانا خود را از عشق خیالی مولوی و حافظ رها نکرده و به جای اینکه 
در زن انس��انی با گوشت و پوست و احساس و اندیشه و حقوق اجتماعی 
برابر مردان ببیند، او را چون نمادی به حساب می آورد که نشانه مفاهیم 

کلی چون عشق و امید و آزادی است.
در آیدا چهره زن بازتر می ش��ود و خواننده در پس هیات آیدا، انس��انی با 

جسم و روح و هویت فردی می بیند.

در اینجا عشق یک تجربه مشخص است و نه یک خیال پردازی صوفیانه 
یا مالیخولیایی رمانتیک. و این درست همان مشخصه ای است که ادبیات 
مدرن را از کالسیک جدا می کند. توجه به "مشخص" و "فرد" و "نوع" و 

پرورش شخصیت به جای تیپ سازی.
با این همه در "آیدا در آینه" نیز ما قادر نیستم که به عشقی برابر و آزاد 

بین دو دلداده دست یابیم.
ش��املو در ای عش��ق به دنبال پناهگاه��ی می گردد، یا آنط��ور که خود 
می گوید معبدی )جاده آن سوی پل( یا معبدی )ققنوس در باران( و آیدا 

فقط برای آن هویت می یابد که آفریننده این آرامش است.

ش��اید رابطه فوق را بتوان متاثر از بینش��ی نسبت به پیوند عاشقانه زن و 
مرد داش��ته و هنوز هم دارد. بنابراین نظر، دو دلداده چون دو پاره ناقص 
انگاش��ته می ش��وند که تنها در صورت وصل می توانند به یک جز کامل و 
واحد تبدیل شوند )تعابیری چون دو نیمه یک روح، زن همزاد و دو پاره 
یک واقعیت که س��ابقاً ذکر ش��د از همین بینش آب می خورند( ،عش��ق 
)مکمل ه��ا( در واقع صورت خیالی نهاد خانواده و تقس��یم کار اجتماعی 
بین زنان خانه دار و مرد ش��اغل اس��ت و بردگی روحی ناش��ی از آن جز 
مکمل بردگی اقتصادی زن می باشد و عشق آزاد و برابر، اما پیوندی است 
که دو فرد با هویت مجزا و مس��تقل وارد آن می شوند و استقالل فردی و 

وابستگی عاطفی و جنسی فدای یکدیگر نمی شوند.

باری از یاد نباید برد که در میان شعرای معروف معاصر به استثنای فروغ 
فرخزاد، احمد ش��املو تنها ش��اعری باش��د که زنی با گوشت و پوست و 
هویت فردی به نام آیدا در شعرهای او شخصیت هنری می یابد و داستان 
عش��ق ش��املو و او الهام بخش یکی از بهترین مجموعه های شعر معاصر 

ایران می شود.
در شعر دیگران غالباً فقط می توان از عشق های خیالی و زن های اثیری یا 
لکاته سراغ گرفت. در روزگاری که به قول شاملو لبخند را بر لب جراحی 
می کنند و عش��ق را به قناره می کش��ند )ترانه های کوچک غربت( چهره 

نمایی عشق به یک زن واقعی در شعر او غنیمتی است.
 

فرستنده : زهرا فتحی

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

آلت تانيث – مادگي
آلت قتاله – كشت افزار

آلتيمتر – فرازياب
آلرژي – سهندگي
آل عبا – 5 تن

آلهه – ايزدان- پرستيدگان
آلياژ – همجوش ، همبستك

آماتور – ريژكار
آمال – آرزوها ، آرمان ها ، اميدها ، خواست ها ، كام ها

آمر – فرمان ده ،  فرماينده
آمر بمعروف – نيكي فرماي

آمين – بپذير، برآور ، چنين باد ، تراج ، ايدون باد
آمين يا رب العالمين – بپذير اي پروردگار، چنين باد اي پروردگار

آن – دم ، هنگام
آنا«- هماندم ، به يكدم ، به زودي ، دردم ، بيدرنگ

آناتومي – كالبدشكافي ، تن شناسي
آناليز- واكافت ، آناكاوي
آناليست – واكاو ، آناكاو

آنتاگوئيسم – آخشيج گري ، نيروي آخشيج
نتروپي – درگاشت

آنتي اسيد – پاد ترشك
آنتي بيوتيك – جاندارو
آنتي توكسين – پادزهر
آنتي سيكلون – واچرخه



آن دم که زمین سراسر همه فتنه و بیداد و جنگ بود ،  زماني که در 
در   ، بردند  به سر مي  بي هویتي  و  بدبختي  در  دنیا  همگان  جایجاي 
اي  تکه  بر سر    ، و علف  بي آب  و  پهناور  آن هنگام که در سرزمیني 
، سرزمیني که  افتادند  به جان هم مي  بسان حیوانات  استخوان مردم 
چونان جامانده اي از بهشت مي ماند در اوج بزرگي و شکوه و سربلندي 
، بزرگترین امپراتوري دنیا را در خود داشت . آنچنان غیر قابل انکار که 
حتي گذشته نویسان باختر نیز نتوانستند آن را نادیده بگیرند . امپراتوري 
بزرگ که بر پایه ملتي بزرگ استوار بود ،  جایي که مردمان را انسان مي 
پنداشتند و آنها را داراي حقوقي مي دانستند همپایه خودشان ، همپایه 
ي یک انسان ،  نامي که سالها سرفرازي را به دنبال میکشید و دوراني 

بي مانند .....
آورد  به هم  نتوانش  آنگونه در هم که دیگر   . همه چیز در هم ریخت 
آنگونه در سرازیر هرج و مرج که توان ایستادن ندارد و آنگونه حقیر که 
بزرگي را در افسانه هاي پابرهنگان دوران شکوه خویش مي جوید . همان 
ها که در جستجوي جانوران و حشرات تمام خاک بي ارزش خود را مي 
کاویدند و همچون ددان طعمه شان را به دندان مي کشیدند . جانوراني 
پس مانده و بي چیز که دمي برتري بر امپراتوري عظیم ایران را همسان 
ایرانیاني  . چه  بود  اینگونه  به راستي  و  به بهشت مي دانستند  راهیابي 
که سرزمینشان را بهشت تازیان گردانیدند و البته هم آنانکه هر از چند 
گاهي بساط بزم تازي را در هم مي پاشیدند  گرچه باز این ایرانیان بودند 

که در برابر فریاد آزادي خواهي هم میهنانشان مي ایستادند .
اعراب آغازي بنا نهادند براي آزادي خواهي اما تعریف آنها با همه فرق 
داشت این همان آتش کینه و عداوتي بود که با جرقه انتقام یک ایراني 
روشن شد و تا به حال در پي مشروعیت است . چه بهتر از کالم دلنشین 

برابري و مساوات که دنیاي غیر متمدن آن دوران تشنه ي آن بود .
عده اي از مورخان بر این باورند که قدرت ایدئولوژي توان حرکت را در 
وجود تازیان بیشتر و بیشتر مي کرد تا آنجاییکه به دنیاي پیشرفته ي 
آن زمان دست یافت . ولي باز در جاي جاي تاریخ نکاتي غیر قابل انکار 
مي توان یافت که داللت بر عدم بلوغ فکري و انساني حتي پس از ظهور 
تحوالت ایدئولوژیک در آنان داشت . همان خوي وحشیگري و همان میل 
به خونریزي و ددمنشي و شاید حتي بیشتر از پیش زیرا دیگر بهانه اي 

انساني نیز داشتند همان گسترش اسالم .
پیشبرد اهداف بلند مدت تازیان گرچه آنچنان هم به درازا نکشید بسته 
به دو عامل بود . نخست اینکه در اقصي نقاط دنیا به علت روي کار بودن 
حکومت هاي ایدئولوژیک ، مردم در نارضایتي به سر مي بردند . شایان 
ذکر است که چون در حکومت هاي این چنیني پایه و اساس ایدئولوژي 
است نه مردم بروز یک سري نارضایتي حال کم یا زیاد اجتناب ناپذیر 
است . در ایران  نیز مغ هاي زرتشتي مدتي بود که نفوذ بسیار باالیي 
در دربار ساسانیان به دست آورده بودند . این نکته حائز اهمیت است 
که ایرانیان از دیرباز پذیراي یگانگي پروردگار بوده اند و در سراسر تاریخ 
اقوام ایراني اثري از بت پرستي نمي توان یافت . اما آنها دین را به شکل 
را  تواند جایگاه حکومتي  تئوري مي  البته دین در   . پذیرفتند  شخصي 
این جریان  . در واقعیت  تنها در تئوري  اما  نیز به خود اختصاص دهد 
به ناکجا مي رسد و علت همان نبود آرمان شهر است . حکومت دیني 
وجود  جایي  چنین  که  میدانیم  همه  و  دارد  شهر  آرمان  به  مبرم  نیاز 
خارجي ندارد  بنابراین محکوم به شکست است . پس نتیجه اینکه عدم 
موفقیت حکومت هاي ایدئولوژیک را در همه ي موارد نمي توان به کامل 
نبودن ایده نسبت داد بلکه علت اصلي آن عدم وجود شرایط الزم جهت 

اجراست که این ایدئولوژي ها را تماما ناکارآمد مي کند و هر چند مردم 
ایده را مي پذیرند حکومت ایدئولوژیک را پس مي زنند که نشان از تجربه 
ي تاریخي مردم دارد . اما ایرانیان در اواخر دوران ساسانیان این تجربه را 
داشتند پس چرا به فتح الفتوح تازیان مدد رساندند و پله هاي پیشرفت 
آنان را با بدن سایر ایرانیان ساختند ؟ چگونه  فرهنگي بزرگ و سرزمیني 
براي سادگي و ساده  برهان  بزرگترین  این  ؟  ویراني سپردند  به  را  آباد 
دلي مردم این سرزمین است. کساني که همه را بسان خویش دیدند و 
انگاشتند کساني  نیز از سر انساندوستي و مهر خواهان براندازي بساط 
ظلم و جور ساساني هستند غافل از اینکه آینده اي بس دشوار و ناهموار 

همراه با کینه توزي و خیانت براي فرزندانشان رقم مي زنند .
ایران بزرگترین امپراتوري آن دوران بود و البته که از نظام اداري و کشور 
داري بسیار پیشرفته و پیچیده اي استفاده مي کرد . چیره شدن تازیان 
بر این امپراتوري نیرومند را مي توان دلیل دوم پیشبرد اهداف آنان خواند 
. رییس هر قبیله عرب در اوج حکومت هاي ملوک الطوایفي چه کاري جز 
شمارش افراد قبیله و احشام آنان داشت و اینکه چه کسي در روز چه مي 
خورد و چه مي پوشد و ...  پس از اسالم نیز خلفا براي انجام امور داخلي 
شبه جزیره خود به مشکل بر خوردند چه رسد به سایر فتوحات . پس 
از شکست تاریخي ایران دریچه اي نو در پیشرفت اسالم به روي تازیان 
باز شد زیرا کشوري را به دست آوردند که همه و همه بر پایه نظم بود ، 
مردماني متمدن داشت و فرهنگي غني ، نظام حکومتي منظبط و البته 
خزانه اي لبریز . همه چیز به سود بود . ثروت فراوان براي توسعه اسالم 
، نظام اداري و قانونمند براي اداره ي  سیستم هاي داخلي و خارجي و 
مردم سربزیر و پاک که عده اي از آنان دوشادوش اعراب در توسعه ي 
اسالم نقش داشتند البته دوشادوش که نمي توان گفت ، شبانه روز تالش 
کردند تا اربابان خود را که همیشه در حال بزم و خوشگذراني بودند از 

خود خشنود سازند و با تمام وجود بر این مهم همت گماردند .

فرایند تاریک

نویسنده امير هورنام



با سرعت بیشتري  در زمان بني امیه کارها براي توسعه ي بالد اسالم 
پیش رفت . حتي سریعتر از زمان خلیفه ي دوم . چرا ؟

خود  خالفت  زمان  در  عمر  خلیفه  که  شد  قضیه  این  منکر  توان  نمي 
سرزمین هاي بسیار بزرگي از جمله سرزمین ما را به زیر سیطره خود 
برد . در آن هنگام تنها عاملي که مي توانست باعث پیشروي سپاه اسالم 
شود همانا ایمان به اسالم بود . در صدر اسالم پیش از فتح ایران ، تازیان 
آنچنان خود را حقیر مي دیدند که حتي لحظه اي فکر حمله به ایران 
را در سر نمي پروراندند ولي اسالم این جرات را به آنان داد تنها از این 
. وعده ي  ناشدني کرد  انجام کاري  به  وادار  را  طریق مي شد عده اي 
بهشت و اینکه جهاد در راه خدا از همه چیز باالتر است و اجري عظیم 

دارد . 
بلکه  دید  نمي  را حقیر  امیه دیگر عرب خود  بني  زمان  آن در  از  پس 
این  و  نبود  بهشت  وعده ي  به  نیازي  دیگر   . دید  را  حقیر مي  ایراني 
همان حس پان عربیسم بود که در آن دوران موجودیت یافت و به اوج 
خود رسید . دیگر آنچنان قدرت یافته بودند که حتي استیالي آنها بر 
سراسر اروپا نیز دور از ذهن نبود زیرا خود را الیق اینچنین حکومتي مي 
دانستند . این تفکر با غلبه بر اسپانیا بیشتر قوت یافت و تهدیدي بسیار 
بزرگ براي مسحیان بود . آنها تالش همه جانبه ي خود را به کار بسته 
بودند تا به هر راهي که شده دست مسلمانان را کوتاه کنند که البته در 
این امر پیروز بودند . تنها به خاطر همراهي مردم اسپانیا و دلیل آن هم 
توهین حکمرانان اسالمي به فرهنگ و ملیت  آنها . دیر زماني بود که 
ایرانیان به دنبال تازیان مي دویدند همپایه ي اسب آنها حتي چند قدم 
عقب تر  . دختران آریایي به کنیزي این بیابان گردان در مي آمدند ... 

و هیچ نشد .
اندیشه هاي اشتباه چه به روز انسان مي آورد آنگونه او را در خود واهي 
غرق مي کند که تواني براي بیرون کشیدن خویش ندارد چرا که از غرق 
نشدن مي هراسد ، از تفکر مي هراسد ، نجات ، خوشبختي همه اینها 

واژگاني هستند که حتي اندیشیدن به آنها مجاز نیست .
ایرانیان  و  شده  تعدیل  عربیسم  پان  دیگر  عباسیان  حکومت  زمان  در 
حکومت  براي  نیز  عباسبان  بودند.  شده  تر  آگاه  اسالم  صدر  به  نسبت 
داري خود به میزان بسیار زیاد از ایرانیان بهره جستند البته شاید علت 
آن را بتوان فلسفه ي شکل گیري عباسیان دانست . شاید خود را مدیون 
هواداران ایراني خود مي دانستند شاید هم نه .شاید مي خواستند زحمات 
کسي را جبران کنندکه عامل اصلي شکل گیري خالفت آل عباس بود 
. ولي به نوعي این همه قدرشناسي بعید به نظر مي رسد و با تامل به 
مسایل مطروحه در تاریخ به پشت پرده ي این همه لطف و تنعم خواهیم 
رسید و در خواهیم یافت که منافع این اقدام در طول سالیان دراز پایه 
اي براي تحوالت بزرگ در امر پیشروي اسالم در ذهن و نهادینه شدن 
آن در وجود مردم شد مردمي که این ایدئولوژي را به عنوان جزیي از 
فرهنگ و آیین خود پذیرفتند . به گونه اي  صداي ساز نواخته شده در 
آن دوران حال نیز به گوش مي رسد آنچنان قدرتمند که گویي هر دم 
نوایي نو را در مي یابیم و هر آیینه نگاره اي زیبا را مي جوییم ولي نمي 
دانیم که سرمست و غریب کوره راهي را مي پیماییم که در نهایت به 
جایي جز بي هویتي نخواهد رسید . به هر روي گروهي از ایرانیان دیگر 
احساس بندگي نمي کردند در حالیکه شاید خود نمي دانستند بندگي 
در وجودشان نهادینه گردیده و نسل به نسل خواهد چرخید و شدیدتر 

مي شود .
در حال حاضر نیز وضع به گونه اي مشابه است . بسیارند کساني که در 
عقاید خود غوطه مي خورند و حتي نمي خواهند بدانند چرا . این هراس 
که اندیشه ي مردم را درگیر کرده و هر از چند گاهي  همچون تلنگري 
به سراغ آنها مي آید شاید یکي از بزرگتري و تاثیر گذارترین علل پیروزي 
قومي دون بر نژادي بلند پایه مي باشد . هر از چند گاهي کسي به پا مي 

خیزد  و نواي ملي سر مي دهد ولي نخستین کساني که در مقابلش مي 
ایستند همانا خود ایرانیان هستند .

بینیم که چگونه  براندازي ساسانیان مي  از  ایران پس  تاریخ  در سراسر 
مردم در برابر ستم بیداد گران سر تعظیم فرود مي آوردند و تنها عاملي 
ردپاي   . بود  مذهب  عامل  وادارد  اعتراض  به  را  مردم  توانست  مي  که 
متولیان مذهبي یا همان روحانیون به عنوان رهبران اعتراضي مردم در 
همه جاي گذشته ي نگاشته شده ي ایران دیده مي شود . اما حال چه 
چیز سبب این اعتراض ها بوده و روحانیون چگونه به این جایگاه دست 

یافتند .
با  اوقات  اي  پاره  در  حتي  و  بر  زمان  بسیار  موضوع  این  بررسي  گرچه 
دشواري فراوان از آن رو که خواننده در چه سطحي بر تاریخ مسلط باشد 

همراه است عنوان شدن پاره اي از موارد خالي از لطف نیست .
که  گرفت  مي  هنگامي شکل  معموال  مردم  آزادي خواهي  مبارزات  اوج 
یک رهبري مذهبي در کار بود . با توجه به ویژگي هاي دیني مردم اعم 
از اصول و فروع و انحرافات دیني ، مردم در پاره اي اوقات درگیر همان 
باورهاي عقیدتي خود دستاویز عده اي سودجو بودند که حتي قبول و 
عنوان این موضوع در طول تاریخ ایران غیر ممکن بود . در هر کشوري 
، مردم رکن اساسي و تاثیر گذار بر سیاست هاي آن هستند و در برابر 
انحرافات حکومتي ایستادگي میکنند و در راه اصالح آن بر مي آیند . اما 
این موضوع را در کشوري باید دید که پایه ي حکومت مردم باشد . در 
نتیجه این نوع حکومت ها هرگز دچار زوال نمي شوند زیرا مردم هرگز 
از بین نمي روند و همیشه جایگاه خود را حفظ کرده و در صدد بر طرف 
کردن کاستي ها بر مي آیند . در پاره اي کشور ها ، انسان ها در رده 
ي دوم و حتي سوم قرار دارند که این دلیل شکست و تغییرات گه گاه 
شتاب زده و انقالب وار در سیستم هاي حکومتي این گونه ممالک است 
. از زمان هاي بسیار دور ، ایرانیان به این امر خو گرفته و در همه حال 
به دنبال منطق و عقلي باالتر شتابان و با ولع بیراهه را مي پیمایند و به 

راستي اگر راه را مي یافتند ...
مشروطیت  در  که  گونه  همان   . راندیم  سخن  مردم  شدن  دستاویز  از 
دستاویز شدند ، در جنبش هاي محلي نقاط مختلف ایران دستاویز شدند 
، همان گونه که هر کسي با هر کنیه اي توانست عده بسیاري را به دنبال 
الدین  صفي  شیخ   ، صباح  ، حسن  مشعشع  علي  سید  از  کشد  خویش 
اردبیلي ، شیخ خزعل و بسیاري دیگر که در راستاي منافع خود باعث 
ریخته شدن خون عده ي بسیاري شدند . حقي به گردن آنان نیست آنها 

خالفي نکردند ایراد بر مردم است که چگونه خود را بازیچه ساختند .
در دوران مشروطیت آنگونه که در تاریخ عنوان شده همه چیز و همه کس 
به دنبال اصالحات بودند اما هر کدام اصالحات را از دید خود تعریف و 
تفسیر مي کرد . عده اي تالش در ایجاد دموکراسي و حکومتي مردمي 
پس از چندین صده مي کردند و عده اي مي خواستند از این نمد کالهي 
براي خود ببافند . در این میان همه ي نگاهها به اصل مشروطیت معطوف 
شد که دو قطب بزرگ در دو جناح در کنار هم مبارزه مي کردند  مشروطه 
خواهان سکوالر و مشروطه خواهان مشروعه خواه . اما باز هم شاهد بودیم 
این همکاري زماني که بوي پیروزي احساس شد از هم پاشید و باز هم 
دیدیم که منافع ملي بر عده اي مقدم نبود و منافع شخصي و فرقه اي 
جاي آن را گرفت . شاید این همه بي برنامگي و منفعت طلبي ریشه در 
فرهنگ مردم دارد شاید تمام مواردي که عنوان شد حاصل قرن ها تالش 
براي بر هم زدن اتحاد ملي باشد و هزاران شاید دیگر که بررسي تک تک 

آنها در اینجا ممکن نیست .
در هر کجاي دنیا که بنگریم تنها عامل یکپارچگي مردم عالقه ي آنها به 
فرهنگ و تاریخ و حس ملي آنهاست و تنها راهي  که مي توان انسجام 
یک ملت را به انفصال تبدیل کرد همانا جایگزیني این عامل با یک عامل 
ایدئو لوژیک است که ناخودآگاه عامل ملیت را به رده ي دوم یا سوم یا 



هیچ منتقل میکند . قرن ها در این سرزمین همین اتفاق افتاد . آنگونه 
که براي عده ي بسیاري مهم نبود که در سرزمین صد پاره آریایي چه 
کسي حکمران است و سردمدران با فروش خاکشان چه بر سر ایران مي 
آورند و اگر کشور گشایي و اقتدار را در دوره اي شاهد بودیم تنها و تنها 
به دلیل رسیدن به آرمان هاي شخصي یا ایدئو لوژیک بوده است . گواه 
او قدرت به دست مي گرفت  سیاست  این مدعا همان بس که هر  بر 
عقیدتي  و  شخصي  تفکرات  از  برگرفته  کامال  که  خود  داري  حکومت 
خویش بود را به کار مي بست که در نتیجه بر اثر تنگ نظري و بیهوده 
خواهي ، سرمایه هاي هنگفتي از اموال مملکتي و ملي به تاراج مي رفت 
ایران حاصل تفکرات فردي و عدم یکپارچگي  به  این گونه نگریستن   .
ملي بود که ایرانیان طي چندین صده آموزش کافي را در این  زمینه 

دیده بودند .
طبق یک اصل بسیار مهم و قبول شده ، محصول از یک فرآیند ناشي 
مي شود و بالطبع یک محصول خوب یا بد حاصل یک فرآیند خوب یا 
بد است . چگونه میتوان انتظار داشت مردمي که عمري را در بدبختي 
و تحقیر به سر برده اند و فرآیندي اسف بار را تجربه کرده اند به حفظ 
هاي  ارزش  داري  نگاه  براي  مقاومت  توانایي  و  بکوشند  خود  فرهنگ 

میهني خود را داشته باشند 
و در پایان چگونه مي توانیم انتظار داشته باشیم آزاد باشند در حالیکه 
نسل هاست همچون پرنده اي سراسر دنیاي خود را قفسي مي دانند که 

خود نیز بیرون رفتن از آن را براي خویش مجاز نمي دانند .


