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جشن مهرگان
نویسنده:فرناز گلشنی

    در دین زردش��تي ای��ام هفته وجود ندارد و 
بعب��ارت دیگر در ایران قدیم براي روزش��ماري 
هر یك از سي روز ماه، نام خاصي وجود داشته 
اس��ت، س��ال به 12 ماه تقس��يم مي شد و هر 
م��اه 30 روز و در آخ��ر ه��م 5 روز قبل از عيد 
نوروزبه سال اضافه مي شد كه به آن پنجه دزده 
مي گفتن��د. دوازده روز از این س��ي روز، همنام 
دوازده م��اه بود. هرگاه كه نام م��اه و روز یكي 
مي ش��د جش��ن مي گرفتند، چنانكه شانزدهم 
هرماه را مهرنام نهاده اند و از این رو ش��انزدهم 
ماه مهر را جشن مي گرفتد كه به جشن مهرگان 

معروف است؛
)برگرفته از تارنمای سازمان تبليغات اسالمی(

    در گفتگوی��ی كه بانو نوش��ين ش��اهرخی با 
اس��تاد جالل خالقی مطلق داش��ته اند ایشان 

چنين فرمودند:
    در روزگاران كهن در ایران سال را به دوفصل 
بخش ميكردند و نه چهار فصل. نوروز جشن آغاز 
بهار و آغاز نيمهء نخستين سال و مهرگان جشن 
آغاز پایيز و نيمهء دوم س��ال بود. همهء شواهد 
نش��ان بر این دارد كه مه��رگان را كمابيش به 
همان اهميت نوروز جشن ميگرفتند و دیرپایی 
آنرا آیين مهرپرستی كه پيش از ظهور زردشت 
در ایران رواج داش��ت تضمي��ن ميكند. از آنجا 

كه ميترا نيز مانند چمش��يد از ایزدان مشترک 
تيرهء هندی و ایرانی اس��ت، ميتوان گمان برد 
كه جشن مهرگان تا زمان زندگی مشترک این 
دو ق��وم كهنگ��ی دارد. با آغاز اس��الم نوروز به 
عنوان جشن بهار و آغاز سال حقانيت بيشتری 
یافت و مهرگان كم كم به فراموشی سپرده شد، 
بوی��ژه كه وجه نامگ��ذاری آن یعنی ارتباط آن 
ب��ا مهرپرس��تی در نام آن بود و آنرا نااس��المی 
ميكرد. با اینحال مهرگان را در دربارها تا سدهء 

پنجم و ششم هجری جشن ميگرفتند.
)برگرفته از تارنمای نوف(

    جش��ن مهرگان یكی از كهن ترین جشن ها و 
گردهمایی های ایرانيان و هندوان اس��ت كه در 

ستایش و نيایش مهر یا ميترا برگزار می شود.

    جشن مهرگان قدمتی به اندازه ایزد منسوب 
ب��ه خود دارد. تا آنجا ك��ه منابع مكتوِب موجود 
نش��ان می دهد، دیرینگی این جشن دستكم تا 
دوران فریدون باز می گردد. ش��اهنامه فردوسی 
به صراحت به این جشن كهن و پيدایش آن در 

عصر فریدون اشاره كرده است:

به روز خجسته سِر مهر ماه
به سر بر نهاد آن ك�يانی كاله
زمانه بی اندوه گشت از بدی
گرفتند هر كس ره بخردی
دل از داوری ها بپرداختند

به آیين یكی جشن نو ساختند
نشستند فرزانگان شادكام

گرفتند هر یك ز یاقوت جام
مِی روشن و چهره ی شاه نو
جهان نو ز داد از سِر ماه نو

بفرمود تا آتش افروختند
همه عنبر و زعفران سوختند
پرستيدن مهرگان دین اوست

تن آسانی و خوردن آیين اوست
اگر یادگارست ازو ماه و مهر

بكوش و به رنج ایچ منمای چهر

)شاهنامه فردوسی، تصحيح استاد جالل خالقی 
مطلق،جلد یكم، داستان فریدون(

زمان جشن مهرگان

    همانگون��ه ك��ه گفته ش��د، زم��ان برگزاری 
جش��ن مه��رگان در دوره هخامنش��ی و ب��ه 
احتمال��ی قدیم تر از آن، در نخس��تين روز ماه 
مهر بوده و اكنون حدود دو هزار س��ال اس��ت 
كه این جش��ن به ش��انزدهمين روز این ماه یا 
مهرروز از مهرماه در گاهشماری ایرانی منسوب 
اس��ت. اما ای��ن زمان در ميان اق��وام گوناگونی 
ك��ه از تقویم ه��ای محل��ی نيز به��ره می برند، 
متفاوت اس��ت. برای نمونه زمان این جشن در 
گاهش��ماری طبری/ تبری و نيز در گاهشماری 
سنتی یزدگردی زرتشتيان، فعاًل برابر با حدود 
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نيمه بهمن ماه، و در گاهشماری دیلمی برابر با 
سی ام بهمن ماه است. همه این شيوه ها برگرفته 
از گاهشماری های كهن و گوناگون ایرانی است 
ك��ه پاسداش��ت آنها در كنار گاهش��ماری ملی 

ایرانی، الزم و شایسته است.

    در مت��ون ایرانی از مه��رگان دیگری به نام 
مهرگان بزرگ در بيس��ت و یكمين روز مهرماه 
نام برده ش��ده اس��ت كه احتم��االً تاثير تقویم 
خوارزمی باستان بوده است. از آنجا كه در تقویم 
خوارزمی، آغاز س��ال نو از شش��م فروردین ماه 
محاسبه می ش��ده اس��ت؛ زمان برگزاری همه 
مراس��م س��ال، پنج روز دیرتر بوده و در نتيجه 
جشن مهرگان بجای شانزدهم مهر در بيست و 

یكم مهر )رام روز( برگزار می شده است.

موسیقی مهرگانی

    از آنجا كه در »برهان قاطع« نام مهرگان برای 
یكی از مقام ها و لحن های موسيقی سنتی ایران 
آمده اس��ت؛ و همچنين در مي��ان دوازده مقام 
نامبرده شده در كتاب »موسيقی كبيِر« ابونصر 
فارابی نيز مقام یازدهم با نام مهرگان ثبت شده 
است؛ و نيز نظامی گنجوی در منظومه »خسرو 
و ش��يرین« نام بيس��ت و یكمين لحن از سی 
لحن نامبرده ش��ده را »مهرگانی« نوشته است؛ 
گمان می رود كه در دوران گذش��ته در جش��ن 
مهرگان مو س��يقی ویژه ای اجرا می شده است 

كه ما از جزئيات آن بی اطالعيم.

آیین های جشن مهرگان

     در مجموع و بطور خالصه، جش��ن مهرگان، 
جش��ن نيای��ش به پيش��گاه »مهر ای��زد« ایزد 
روشنایی و پيمان و درستی و محبت، ایزد بزرگ 
و كهن ایرانيان و همه مردماِن س��رزمين هایی 
از هن��د تا اروپ��ا، به هنگام اعت��دال پایيزی در 
نخس��تين روز مهرماه و در حدود دو هزار سال 
اخي��ر در مهر روز از مهرماه، برابر با ش��انزدهم 
مهرماِه گاهش��ماری ایرانی )هجری خورشيدی 

فعلی( برگزار می شود.

    آنگونه كه از مجموع منابع موجود، همچون 
نگاره ها و متون باس��تانی و نوشته های مورخان 
و دانش��مندان قدیم ایرانی و غير ایرانی )مانند 
فردوس��ی، بيرونی، ثعالبی، جهانگيری، اسدی 
توس��ی، هرودوت، كتس��ياس، فيثاغ��ورث، . . 
.( و نيز آثار ش��اعران و ادیب��ان )مانند جاحظ، 
رودك��ی، فرخ��ی، منوچهری، سعدس��لمان، . . 
.( دریافت��ه می ش��ود؛ مردم��ان در ای��ن روز تا 
ح��د امكان با جامه های ارغوانی )یا دس��تكم با 

آرایه های ارغوانی( بر گ��رد هم می آمده اند؛ در 
حالی كه هر یك، چند »نبش��ته ش��ادباش« یا 
به ق��ول امروزی ، كارت تبری��ك برای هدیه به 
همراه داش��ته اند. این ش��ادباش ها را معموالً با 
بویی خوش همراه می ساخته و در لفافه ای زیبا 

می پيچيده اند.

    در مي��ان خ��وان یا س��فره مهرگان��ی كه از 
پارچه ای ارغوانی رنگ تش��كيل ش��ده بود؛ گل 
»هميش��ه ش��كفته« می نهادند و پيرامون آنرا با 
گل های دیگر آذین می كردند. امروزه نمی دانيم 
كه آیا گل هميش��ه ش��كفته، نام گلی بخصوص 
بوده است یا نام عمومی گل هایی كه برای مدت 

طوالنی و گاه تا چندین ماه شكوفا می مانند.

    در پيرام��ون این گل ها، چند ش��اخه درخت 
گ��ز، هوم یا مورد نيز می نهادن��د و گونه هایی از 
ميوه های پایيزی كه ترجيحاً به رنگ سرخ باشد 
به این س��فره اضافه می ش��د. ميوه هایی مانند: 
س��نجد، انگور، انار، س��يب، به، ترن��ج )بالنگ(، 
انجير، بادام، پسته، فندق، گردو، ُك�نار، زالزالك، 
ازگي��ل، خرم��ا، خرمال��و و چن��دی از بوداده ها 

همچون تخمه و نخودچی.

    دیگ��ر خوراكی های خ��وان مهرگانی عبارت 
بود از آش��اميدنی و نانی مخصوص. نوشيدنی از 
عصاره گياه »َه�ئوَم�ه/ هوم« كه با آب یا ش��ير 
رقيق ش��ده بود، فراهم می شد و همه باشندگان 
جشن، به نش��انه پيمان از آن می نوشيدند. ناِن 
مخصوص مهرگان از آميختن آرد هفت نوع غله 
گوناگون تهيه می گردید. غله ها و حبوباتی مانند 
گندم، جو، برنج، نخود، عدس، ماش و ارزن. دیگر 
الزمه های سفره مهرگان عبارت بود از: جام آتش 
یا نوكچه )ش��مع(، شكر، شيرینی، خوردنی های 

محلی و بوی های خوش مانند گالب.

    آن��ان پ��س از خ��وردن نان و نوش��يدنی، به 
موسيقی و پایكوبی های گروهی می پرداخته اند. 
س��رودهایی از مهریش��ت را با آواز می خوانده و 
اَْرُغ�شت می رفته اند )می رقصيده اند(. شعله های 
آتشدانی برافروخته پذیرای خوشبویی ها )مانند 
اس��پند و زعفران و عنبر( می شد و نيز گياهانی 
چون ه��وم كه موجب خروش��ان ش��دن آتش 

می شوند.

    از آنج��ا ك��ه نش��انه های بس��ياری، همچون 
تندیس ه��ا، كتيبه ها و س��نگ نگاره ها )از جمله 
نگاره ه��ای ميت��را در نم��رود داغ و كوماژن(، از 
رواج آیي��ن مهر در آس��يای كوچ��ك )آناتولی( 
حكایت می كند؛ بعيد نيس��ت كه »سماع« های 
عارفانه پيروان طریقه »مولویه« در ش��هر قونيه 
امروزی، ادامه دیگرگون شده همان ارغشت های 

ميترایی باشد.

در پایان مراسم، شعله های فروزان آتش، نظاره گر 
دستانی بود كه بطور دسته جمعی و برای تجدید 
پایبن��دی خود ب��ر پيمان های گذش��ته، در هم 

فشرده می شدند.

)برگرفته از تارنمای افتخار ایرانيان(

اس��تاد رضا غياث آبادی پزوهش��های ارزندهای 
درباره مهرگان داشته و دارند كه گویی تارنماهای 
افتخار ایرانيان نيز از نوش��تارهای ایش��ان بهره 
جسته اند. پاره های دیگری از سخنان ایشان در 

تانمای پژوهشهای ایرانی چنين است:

»م�ا خواهانيم كه پشتيبان كش�ور ت�و باشيم

م�ا نمی خ�واهي�م از كش�ور ت�و ج��دا ش�وی�م

نم�ی خ�واه�ي���م از خ�ان���ه خ����ود ج����دا 
ش�وی�م

مب��اد ج��ز ای��ن ای م�ه����ر ني���رومن��د!«

)اوستا، مهر یشت، بند 75(

    با اینكه این جشن به باورمندان دین و آیين 
كه��ن »ميترا/ مهر« تعلق دارد و با جش��ن های 
كش��اورزی در ميان روستانش��ينان و كشاورزان 
ایران��ی پيوند فروان��ی داش��ته و دارد، اما جای 
خرس��ندی است كه در ساليان اخير، بسياری از 
ایرانيان و از جمله زرتشتيان كوشش مي كنند تا 
مراس��می به یاد این جشن باستانی كه جزئيات 

آن فراموش شده است را برگزار كنند.

    نگارنده بر این باور است كه یكی از مهمترین 
الزمه ه��ای پاسداش��ت آیين های كه��ن، همانا 
خ��ودداري از دگرگون��ی و واژگونه نمایی ه��ای 
ش��خصی و دلبخواهی است. كوشش در انتساب 
آن ب��ه ادیان دیگ��ر و از جمله دین زرتش��تی، 
برهم زدِن ش��يوه برگزاری مراسم و زمان اجرای 
آن به دلخواه هر كس، و همچنين افزودن برخي 
عناصر ساختگی و بدون پيشينه تاریخی، تحریِف 
فرهنگ و بزرگترین عامل آس��يب به آیين های 
كهن است. باش��د تا با برگزاری جشن های ملِی 
باس��تانی با پاسداشت ش��يوه اصلی و كهن آن، 
آیين نياكان را گرامی بداریم و از پيشگاه »مه�ر 

ایزد« پایندگی آنرا آرزو كنيم.

خاستگاه باور به میترا

     پي��ش از ای��ن و در نوش��تار »ميترا و پيوند 
آن با س��تاره قطبی باس��تانی« ب��ه این فرضيه 
پرداختي��م )احتم��اال در كت��اب »جش��ن های 



مهرگان و س��ده«، 1384(كه سرچشمه باور به 
»ميترا/ مهر« و »گردونه مهر« در ميان ایرانيان 
و هندوان باس��تان و س��رایندگان مهر یش��ِت 
اوس�تا و س�رودهای ریگ ودا، عبارت بوده است 
از س��تاره قطبی و دو صورت فلكِی پيرا قطبی 
»خرس بزرگ« و »خرس كوچك« )دّب اكبر و 
دّب اصغ��ر(. این صورت های فلكي در متن های 
پهلوي و ادبيات فارسي با نام »هفتورنگ ِم�هين 
و ِك�هين« )بزرگ و كوچك( نيز نامبردار ش��ده 

است.

    در حدود 4800 س��ال پيش، ستاره »َذی�خ/ 
ثُ�عبان« قطب آسمانِی زمين بوده و مانند ستاره 
قطب��ِی امروزی در جای خود ثابت و بی حركت 
ایستاده و در همه شب های سال دیده مي شده 
و هيچگاه طلوع و غروب نمی كرده اس��ت. این 
س��تاره در ميان��ه دو صورت فلك��ِی پيرا قطبِی 
»خرس بزرگ« و »خرس كوچك« واقع ش��ده 
اس��ت و ای��ن دو صورت فلكی در هر ش��بانروز 
یك بار ب��ه دور آن می گردیده اند. این گردش، 
همراه با گردش صورت فلكی »ثُ�عبان«، نگاره 
باس��تاني »چليپ��ا« ی��ا صليب شكس��ته را در 
آسمان رس��م مي كرده اند كه به گمان نگارنده، 
همان »گردونه مهر« است. )برای آگاهي بيشتر 
بنگرید به: اوستاي كهن و فرضيه هایی پيرامون 
نجوم شناسِی بخش های كهن اوستا، 1382، از 

همين نگارنده(.

    ب��ه همين دليل كه مهر، نقطه ثقل آس��مان 
و س��تارگان بوده اس��ت و از دید ناظر زمينی، 
همه س��تارگان و صورت های فلك��ی بر گرد او 
می چرخيده اند؛ مهر را س��امان دهنده هستی و 
برقراركننده و پاس��باِن قانون و هنجار كيهانی 
و نظ��ام حاكم بر نظم جهان، و بعدها او را ایزد 
روش��نایی و راس��تی و پيم��ان و حتی محبت 
دانس��تند: »باش��د كه ما از محب��ت مقدس او 
برخ��وردار ش��ویم و از مهربان��ِی محبت آميز و 
فراوان او بهره مند باش��يم.« )ریگ ودا، مانداالی 

سوم، سرود 60، بند 5(.

حلقه مهر

    اما پس از 4800 س��ال پيش و هنگامی كه 
س��تاره »َذیخ/ ثُ�عبان« از قطب آسمانی فاصله 
می گيرد؛ این فاصله منجر به گردش این ستاره 
به دور نقطه قطب آس��مانی و ترس��يم دایره یا 
حلقه كوچكي در آس��مان می شود كه به گمان 
نگارنده، سرچشمه پيدایش باوري به نام »حلقه 
مهر« یا »حلقه پيمان« اس��ت كه هنوز هم به 
ش��كل حلقه پيم��اِن ازدواج در مي��ان مردمان 

روایی دارد.

    جالب اس��ت كه واژه »مانداال« در ریگ ودا و 
دیگر متن های سانسكریت هندوان )كه بخشی 
از آن در باال گفته آمد( به معنای »حلقه/ دایره/ 

گوی« است.

میترا یا مهر در اوستا

    مهر یا ميترا )در اوس��تا و پارس��ي باس��تان 
»مي�ْث���َره«، در سانس��كریت »مي�ْت�َره«(، ایزد 
نام آوِر روشنایي، پيمان، دوستی و محبت، و ایزد 

بزرگ دین و آیين مهری است.

     بخ��ش مهم و بزرگی از اوس��تا به نام »مهر 
یَ�شت« در بزرگداشت و ستایش این ایزد بزرگ 
و كهن ایرانی س��روده ش��ده اس��ت. مهر یشت، 
دهمين یشت اوس��تا و از لحاظ مضمون همراه 
با فروردین یش��ت، كهن ترین بخش آن بش��مار 
م��ی رود. مهر یش��ت از نگاه اش��اره های نجومی 
و باوره��ای كيهان��ی از مهم تری��ن و ناب تری��ن 
بخش های اوس��تا است و كهن ترین سند در باره 
آگاه��ی ایرانيان از كروی بودن كره زمين از بند 
95 همين یش��ت فرا دس��ت آمده است. از مهر 
یش��ت تا به امروز 69 بند كهن و 77 بند افزوده 

در عصر ساسانی، بازمانده است.

    مه��ر یش��ت در متن اصلی به نظم س��روده 
شده و از كهن ترین شعرهای بدست آمده ایرانی 
دانس��ته می شود. این یش��ت دلكش، سرشار از 
نيروی شاعرانه و سرچشمه سرودهای ایرانی در 
وصف دو ویژگی ارزشمند و اصيل ایرانيان یعنی 
راس��تی و پهلوانی دانسته می شود: »می ستایيم 
مهِر دارنده دش��ت های پهن��اور را؛ او كه آگاه به 
گفتار راس��تين است، آن انجمن آرایی كه دارای 
هزار گوش اس��ت، آن خوش اندام��ی كه دارای 
هزار چش��م است، آن بلندباالی برومندی كه در 
فرازنای آسمان ایس��تاده و نگاهبانی نيرومند و 
بخواب نرونده اس��ت...« )اوس��تای كهن، همان، 

صص 35 تا 56(.

    ب��ا اینكه در گردونه مه��ر، هزاران جنگ افزار 
جای دارد؛ اما اینها همه برای مبارزه با دشمنان 
راستی و پيمان شكنان بكار گرفته می شود و در 
رویارویی با مردمان او مهربان ترین اس��ت: »… 
او كه به همه س��رزمين های ایراني، خانمانی پُر 
از آش��تی، پُر از آرامی و پُر از شادی می بخشد.« 

)اوستای كهن، همان، بند 4، ص 35(.

    ن��ام »ميْث���َره« ی��ك بار ه��م در »گاتها« ی 
زرتشت آمده كه در آنجا به معنای »خویشكاری 
دینی« بكار رفته اس��ت. )اوس��تا، گزارش جليل 

دوستخواه، جلد دوم، ص 1057(.

    به اعتقاد فردیناند یوستی در »نام نامه ایرانی«، 
»ميْث�َره« در اصل به معنای »روشنایِی هميشگی« 
 Justi, Ferdinand; Iranisches( اس��ت 
 )1963  ,Namenbuch, Hildesheim
و این معنا با روش��نایِی هميشگِی ستاره قطبی 
ارتباط��ی كامل دارد. اما بعدها و بر اثر جابجایی 
س��تاره قطبي، مفهوم »روشنایی هميشگی« به 
خورش��يد و پرتوهای آن داده ش��د و در ادبيات 
فارسي »مهر« نام دیگری براي خورشيد دانسته 

شد.

    در بند 113 مهریشت، ميترا و اهورا با یكدیگر 
ادغام شده و به گونه »ميترا اهورا« آمده است.

    در پای��ان نوش��تاری ميخواني��م برگرفت��ه از 
تارنمای آریابوم

 
"ت�ا مه�رگان داری�م ب�ه والنتای�ن نیازی 

نداریم"
    اج��ازه بدهي��د در آغاز این یادداش��ت كوتاه 
بگویم كه نه تنها من به هيچ روی با ارزش های 
فرهن��گ غربی مخالف نيس��تم، برعكس بر این 
باورم كه فرهنگ هم��ه ی ملت ها ارزش هایی 
دارد كه شایس��ته ی ستایش اند و قطعا فرهنگ 
كش��ورهای غربی و حتی عربی هم از این گونه 

اند.
    ام��ا ای��ن هرگز به این معنا نيس��ت كه ما به 
ارزش ه��ای فرهنگی خودمان پش��ت پا بزنيم و 
نابخردان��ه ش��يفته ی فرهنگ دیگران ش��ویم. 
فرهن��گ پربار ما ایرانيان سرش��ار از آیين های 
ش��اد و غرور آفرین اس��ت كه هر یك به نوبه ی 
خود جزیی از ميراث معنوی بشری به شمار می 
روند و این وظيفه ی ما ایرانيان را در پاسداشت 
این ميراث ارزشمند بشری از دیگران بيشتر می 

كند.

    من به آرمان جهانی ش��دن یا فرهنگ جهانی 
احترام می گذارم؛ اما این بدان معنا نيس��ت كه 
بپذیری��م تا ی��ك فرهنگ بر دیگ��ر فرهنگ ها 
مسلط ش��ود و این ابزاری بشود برای سلطه ی 
اقتصادی و سياس��ی یك یا چند كشور بزرگ بر 

دیگر ملت ها.
    جهان��ی ش��دن از دیدگاه م��ن یعنی این كه 
هم��ه ی ملت ها همچون اعض��ای یك خانواده، 
هر آنچه را كه دارند بر سر یك سفره  به گستره 
ی جهان بگذارند و هر یك به فراخور نيازشان از 

آن توشه برگيرند.

    هم��ان ان��دازه كه »كریس��مس« حق دارد 
جهانی بش��ود، »نوروز« هميشه پيروز هم حق 
دارد كه جهانی شود. همان اندازه كه »ولنتاین« 
حق دارد جهانی باش��د، »مهرگان« ما نيز حق 



دارد كه جهانی باشد. حال اگر می بينيم كه ما 
داریم آهسته آهسته آیين های زیبای خودمان 
را فرام��وش می كنيم و دل به نغمه های دیگر 

می سپاریم از دو حال خارج نيست :
یا ما دچار یك بی غيرتی عظيم فرهنگی ش��ده 
ایم؛ ی��ا در یك خواب عميق فرهنگی فرو رفته 
ای��م، وگر نه ك��دام ملت را س��راغ دارید كه به 
این آس��انی تن به اس��تعمار فرهنگی بسپارد و 

صدایش هم در نياید.
    ش��وربختانه چند س��ال اس��ت ك��ه ترویج 
كنندگان فرهنگ غربی می كوش��ند كه جشن 
ولنتاین را به جای جشن كهن و ایرانی مهرگان 

در ایران ترویج كنند.

    »ولنتای��ن«)Valentine( ك��ه »جش��ن 
عشاق« یا »روز پسر« نيز ناميده می شود، همه 
ساله در 14 ماه فوریه توسط مسيحی ها گرامی 
داش��ته می ش��ود. 14 فوریه براساس یك باور 
قرون وسطایی روز جفت گيری پرندگان است.

نكته ی بس��يار مهم دیگ��ر تفاوت بنيادین بين 
مه��رگان و ولنتاین اس��ت. مهرگان ب��ر بنيان 
مه��رورزی آگاهانه و خردورزانه و پایدار بر یك 
پيمان مستحكم اخالقی بين دو دلداده استوار 
است. اما ولنتاین بيشتر مروج عشق های كوچه 

بازاری و سطحی است.

    از س��وی دیگر مش��هور اس��ت ك��ه در دهه 
ی س��وم مس��يحی در رم و در زمان امپراتوری 
»كالدیوس دوم« كشيشی به نام »والنتيوس« 
یا »َولنتاین« كه بعدها به نام »سنت ولنتاین« 
ی��ا »ولنتاین مق��دس« معروف ش��د، برخالف 
دس��تور صری��ح امپراتور، دختران و پس��ران را 
به عق��د هم درم��ی آورد. در آن زمان امپراتور 
ُرم تصور می كرد كه س��ربازان مجرد، نس��بت 
به س��ربازان دارای همس��ر، جنگجویان بهتری 
هس��تند، از این روی ازدواج را برای س��ربازان 

خود ممنوع كرده بود.
    امپراتور از این خودس��ری ولنتاین رنجيد و 
دستور بازداشت او را صادر كرد. اما ولنتاین در 
زندان هم بيكار ننشس��ت و به دختر كور زندان 
بان خود دل بس��ت و در پایي��ن اولين نامه ی 
عاشقانه به آن دختر، نوشت: »از طرف ولنتاین 

تو ...«

     چنان كه گفته ش��د، برخی از پژوهشگران 
بر این باورند كه چون در قرون وسطی روز 14 
فوریه را روز جفت یابی پرندگان می دانس��تند 
به همين دليل بعدها كه قرار شد روزی را برای 
عش��اق نام گذاری كنند تاریخ 14 فوریه و نام 
ولنتاین را در هم آميختند و آن را روز عش��اق 

ناميدند.

ول��ی گ��روه دیگ��ر معتقدن��د كه جش��ن روز 
ولنتاین یك رس��م قدیمی اس��ت كه ریشه در 
یك جش��نواره ی )فستيوال( رومی دارد. رومی 
های غير مس��يحی در ميانه ی م��اه فوریه كه 
ب��رای آنها آغ��از بهار بود یك جش��نواره به نام 
در  داشتند.   )LUPERCALIA(»لوپركاليا«
بخش��ی از این جشنواره دخترها نام خود را می 
نوشتند و درون جعبه ای می انداختند و پس از 
آن هر پسر یك نام را به صورت شانسی از درون 
جعبه برمی داش��ت. به این ترتي��ب آن دو در 
طول جش��نواره به عنوان دوست پسر و دوست 
دختر با هم بودند. البته در مواردی این دوستی 
به ازدواج هم می انجاميد. بعدها كليسا تصميم 
گرفت كه این جش��نواره را به نفع خود مصادره 
كند و به یك جشن مسيحی و یادبود روز اعدام 

كشيش »سنت ولنتاین« تبدیل كند.

    روز ولنتاین تا سده ی 17 مسيحی هنوز روزی 
ناش��ناخته بود. در سده ی 18 نوشتن پيام های 
عاشقانه و ارس��ال آن به صورت معمول درآمد. 
امروزه ولنتاین در حقيقت وسيله ای برای ترویج 
مسيحيت در كشورهای غير مسيحی قرار گرفته 
و مبلغ��ان مس��يحی از راه ولنتاین می خواهند 
جایی برای خود در دل مردم باز كنند و بسياری 
از بازرگانان كش��ورهای غربی هم می كوشند تا 
با به��ره برداری از ولنتاین، انواع كارت پس��تال 
ه��ای پر زرق و برق و محصوالت فانتزی خود را 
به جوانان كشورهای جهان بفروشند و به كسب 
و كار خود رونق بيش��تر دهن��د و تبليغات روی 
اینترنت و ش��بكه های ماه��واره ای تایيدی بر 

همين نكته است.
    گواه این ادعا آمار منتشر شده از فروش انواع 
هدیه ی روز ولنتاین از ش��كالت و گل و كارت 
گرفت��ه تا دیگر اجناس اس��ت. برای نمونه طبق 
آمار در انگلس��تان در روز 14 فوریه سال 2001 
تنها 22 ميليون پوند صرف خرید گل شده است 
و از سوی انگليسی ها 7 ميليون شاخه گل سرخ 
و 12 ميليون كارت تبریك ارسال شده است !!!

    ام��ا در ای��ران، چ��را ولنتاین این ش��انس را 
داشته است كه طی چند سال گذشته خود را بر 

فرهنگ ما تحميل كند ؟
    ش��اید نقش رس��انه های گروه��ی داخلی و 
خارج��ی در این مي��ان نادیده گرفته ش��ود. اما 
حقيقت این اس��ت كه اگر این رسانه ها به ویژه 
شبكه های ماهواره ای فارسی زبان خارج كشور 
و یا دوس��تان وبالگ نویس، آن قدر كه در مورد 
ولنتاین س��خن می گویند و می نویس��ند، یك 
دهم آن هم در مورد مهرگان س��خن می گفتند 
امروز جوانان ایرانی كه تشنه ی جشن و شادی 
هستند، این چنين به آیين های بيگانه دل نمی 

باختند.
    در چنين شرایطی اگر مسووالن كشور صالح 

می دیدند و اجازه می دادند تا جش��ن مهرگان 
آزادان��ه در مي��ان همه ی مردم كش��ور به ویژه 
جوانان فراگير ش��ود، ضمن اینكه یكی از سنت 
های زیبای ایرانی حفظ ش��ده بود، زمينه برای 
نفوذ اندیش��ه ها و س��نت های بيگانه به كشور 
فراهم نمی ش��د و ولنتاین به راحتی جای خالی 
جشن مهرگان را در دل جوانان ما پر نمی كرد.

    مه�رگان روز عش�اق در فرهنگ ایرانی 
است

    یكی از آیين هایی كه در روز جشن مهرگان 
بي��ش از روزه��ای دیگر به آن توجه می ش��ود، 
مهرورزی و ابراز عش��ق به هم��ه ی همنوعان و 
نزدیكان، بس��تگان و دوس��تان اس��ت و افراد به 
آنانی كه عشق می ورزند، هدیه های گوناگون از 

جمله دسته ای گل بنفشه هدیه می دهند.

    مه��رگان، این جش��ن زیبا را پ��اس بداریم و 
فرام��وش نكنيم كه تا مهرگان داریم به ولنتاین 

نياز نداریم.

    و ام��ا در پایان ذك��ر دو نكته را ضروری می 
دانم :نكته نخس��ت اینكه برخی از دوستان می 
كوشند تا روز »جش��ن اسفندگان«)سپندارمذ( 
را به عنوان روز ولنتاین ایرانی معرفی كنند. اما 
نباید فراموش كرد كه روز اسفندگان، روز زن در 
فرهنگ ایرانی اس��ت و هيچ ارتباطی با ولنتاین 
و پيوند مادی بين یك زوج جوان ندارد. هرچند 
كه ممكن است از نظر زمانی )به صورت اتفاقی( 

نزدیكی داشته باشند.

    نكته بس��يار مهم دیگر تف��اوت بنيادین بين 
مه��رگان و ولنتای��ن اس��ت. مهرگان ب��ر بنيان 
مهرورزی آگاهان��ه و خردورزانه و پایدار بر یك 
پيمان مس��تحكم اخالقی بين دو دلداده استوار 
است. اما والنتاین بيشتر مروج عشق های كوچه 

بازاری و سطحی است
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راز جاودانگی

با درود به تمامی ش��ما پویندگان راه انسانييت 
و معرفت . به تمامی آن زحمتكش��انی كه عمر 
عزیز خود را در جهت نجات جان انسانها صرف 
ميكنند . به تمامی آن عزیزانی كه برای حيات 
و زندگی دیگر همنوعانشان ارزش قائلند و جان 
دیگری را همانند جان ش��يرین خود دوس��ت 
دارند . درود به تمامی عزیزانی كه عشق كمك 
و یاری به بيمار دردمندی را دارند ، به بيمارانی 
ك��ه بخاطر بيماری العالجش��ان با تش��خيص 
پزشكان باید عضو بيمارشان پيوند بشود ، تنها 
كمك و یاری و دس��تگيری ت��و هموطن عزیز 
ميتوان��د به ندای كمك و اس��تمداد یك بيمار 
در نوب��ت پيون��د ، جواب آری ده��د و با اجازه 
پروردگار و زحمت پزش��كان و جراحان عزیز به 
حياتی دوباره دس��ت یاب��د و دل خانواده ای را 

شاد گرداند .
دوس��تان بيایيد با اهداء عضو مان پس از مرگ 
مغزی ، دست بيمار در نوبت پيوندی را بگيریم 
و به او بگویيم دوس��ت من اگر دیگر من در این 
دنيا نيستم ولی عضوم را با ميل خود و رضایت 
پروردگار به تو اهداء ميكنم تا تو از بند بيماری 
رهای��ی یابی و اجری برای آخ��رت من در نزد 

خداوند مهربان باقی بماند . 

سخنان فوق ، گوشه ای از درد و دل های یكی 
از افرادی می باش��د كه س��ال هاست از مشكل 

ریوی رنج می برد و در نوبت پيوند قرار دارد.
خيلی سخت است وقتی كه بشنویم بزرگترین 
آرزوی این فرد كه دچار مش��كل ریوی اس��ت 

فقط یك نفس عميق باشد!!
ش��اید ما روزانه چندین و چند بار ، این كار را 
انجام م��ی دهيم و زیاد هم ب��ه آن توجه نمی 
كنيم كه این نفس كش��يدن ساده برای خيلی 
از عزیزانمان فقط و فقط در حد یك آرزو باقی 

مانده است

آرزوی كه ش��اید فقط با اهدای ریه به این فرد 
بتواند محقق ش��ود و برای خيل��ی از این افراد 

هيچ وقت به واقعيت نخواهد پيوست.
از این نوع بيماران بس��يار است و شاید این تنها 
م��وردی بود از بيماران ریوی در صورتی كه باید 
ی��ادی از بيماران قلبی ، كبدی ، كليوی و ... نيز 
كرد كه زندگی عده زیادی از این افراد را ميتوان 

با اهدای عضو پس از مرگ مغزی نجات داد.
مطالب بس��ياری در مورد م��رگ مغزی و پيوند 
اعضا پس از مرگ مغزی وجود دارد ولی با توجه 
ب��ه محدودیت، فقط در این مطلب به آش��نایی 
اوليه ش��ما با اصطالحات رایج و همينطور روند 

ثبت نام و روشن نمودن نكات مبهم بپردازیم

اما مرگ مغزی چيست و چه تفاوت هایی با كما 
و زندگی نباتی دارد

مرگ مغزی چیست؟
در مرگ مغزی، خونرسانی به مغز متوقف شده، 
اكسيژن رسانی به آن انجام نمی گيرد.مغز تمام 
كاركرد خود را از دست می دهد و دچار تخریب 
غير قابل برگشت می گردد. اگرچه پس از مرگ 
مغزی اعضای دیگ��ر از جمله قلب، كبد و كليه 
ها هنوز دارای عملكرد هستند، بتدریج در صی 

چند روز آینده، از كار خواهند افتاد.
بيمار مرگ مغزی، صحبت نمی كند، نمی بيند، 
به هيچ یك از تحریكات خارجی پاس��خی نمی 
دهد و بدون استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی 

قادر به تنفس نخواهد بود.

- علل شایع مرگ مغزی کدامند؟
تصادف��ات رانندگ��ی، وارد آمدن ضربه ش��دید 
به س��ر، س��قوط از ارتفاع، غرق ش��دن در آب، 
مس��موميت ه��ا، خونریزی ه��ای داخلی مغز و 

همچنين سكته مغزی.

- مرگ مغزی چگونه رخ میدهد؟
هر گونه آسيب شدید به مغز می تواند منجر به 
تورم بافتی شود. از آنجایيكه مغز در یك فضای 
بس��ته )اس��تخوان جمجمه( ق��رار دارد و جایی 

ب��رای این افزایش حجم وج��ود ندارد، بر بخش 
های پایين تر مغز )ساقه مغز( فشار آورده، مانع 
جری��ان گردش خون به قس��مت ه��ای باال یی 
می گردد و بيش از پيش مانع اكس��يژن رسانی 

ميشود.
این فرایند ممكن اس��ت در ع��رض چند دقيقه 
یا چند روز بدرازا بكش��د. قلب به كمك دستگاه 
تنفس مصنوعی به فعاليت ادامه داده، به اعضای 
دیگر اكسيژن می رساند، در حاليكه بافت مغز و 
ساقه مغز كه وظيفه كنترل تنفس و ضربان قلب 
را ب��ر عهده دارند از این ماده حياتی)اكس��يژن( 

محروم مانده، دچار مرگ می شوند.

- چرا در مرگ مغزی، بیمار تا مدتی دارای 
ضربان قلب و تنفس می باشد؟

قلب تا زمانی كه دارای اكسيژن رسانی باشد، به 
ضربان خود ادامه ميدهد. در بيمار مرگ مغزی، 
دس��تگاه تنفس مصنوعی ) ونتيالتور ( اكسيژن 
الزم را ب��رای ضربان قلب فراه��م خواهد كرد و 
بمحض جدا كردن دس��تگاه از بيمار قلب هم از 

كار خواهد افتاد.
کما چیست؟ 

آیا همان مرگ مغزی است؟
كم��ا در واقع یك نوع اخت��الل در كاركرد مغز 
اس��ت كه ش��خص دچار كاهش ش��دید سطح 
هوش��ياری ميگردد و به هي��چ یك از تحریكات 

پيرامونش، پاسخ نميدهد.
در كما شانس بهبودی برای برخی بيماران وجود 
دارد، در صورتيكه در مرگ مغزی بهبودی بيمار 
غي��ر ممكن و مرگ وی ظ��رف چند روز حتمی 

است.

زندگی نباتی چیست؟
چه فرقی با مرگ مغزی دارد؟

زندگی نباتی، همان مرگ مغزی نيست.
ای��ن وضعي��ت تقریبا هميش��ه در پ��ی كما رخ 
م��ی ده��د. ب��ا اینكه ش��خص بي��دار بنظر می 
رسد)چش��مانش باز اس��ت( و دارای یك سری 
ح��ركات غير ارادی اعضای خویش اس��ت، هيچ 

عملكرد ذهنی و شناختی ندارد.
در واقع بيمارانی هستند كه بدنبال آسيب شدید 
مغزی، برای س��الهای متمادی زنده می مانند و 
به نظر هوش��يارند، بدون اینكه بتوانند با محيط 

اطراف خود ارتباطی برقرار كنند. 

- آیا مواردی از مرگ مغزی بوده اس�ت که 
بهبود یافته باشند؟

خي��ر، امكان بهب��ودی و بازگش��ت بيمار مرگ 
مغزی به هيچ عنوان وجود ندارد.

مواردی كه ش��نيده اید فرد دچار مرگ مغزی 



ش��ده و سپس بهبود یافته است، در واقع مرگ 
مغزی نبوده است.

این بيماران در كمای عميق بوده ولی نزدیكان 
آنه��ا به دليل آگاه��ی ناكافی چنين بردش��ت 

نادرستی كرده اند.

ش��اید مهترین س��والی كه برای هر فردی كه 
قصد ثبت نام ب��رای كارت اهدای عضو را دارد 
این باش��د كه تش��خيص مرگ مغ��زی چگونه 

صورت ميگيرد:
تشخیص مرگ مغزي

مرگ مغزي حالتي از آس��يب شدید مغز است 
كه در آن فعاليت مغز به طور كلي از بين رفته 
ولي فعاليت قلب و ریه ها با كمك دستگاههاي 
مكانيكي تهویه مصنوعي هنوز باقي اس��ت . در 
واقع واژه مرگ مغزي در س��ال 1968 توس��ط 
كميت��ه اي از ه��اروارد به این حالت برگش��ت 
ناپذیر اتالق شد و از آن به بعد هر كشوري بنابر 
مقررات وضع شده علمي و حقوقي شرایطي را 
براي تلقي این تش��خيص مهم و تأثير گذار در 

نظر گرفت .

به طور كلي معاینات باليني جهت بررسي پاسخ 
دستگاه عصبي مركزي به تحریكات انجام شده 
در بيم��اري كه در كماي عميق اس��ت و وجود 
هر گونه ش��واهدي از تنف��س در بيمار ، پایه و 
اس��اس پروتكل هاي تشخيص مرگ مغزي مي 
باش��د . ) گاهی پاسخهایي از نخاع دریافت مي 
ش��ود كه باعث رد شدن تشخيص مرگ مغزي 

نمي شود .( 
در ادامه فرایند تش��خيص م��رگ مغزي تكرار 
معاینات انجام شده ضروري است تا عدم وجود 
هر گونه پاس��خي از س��اقه مغ��زي در طي 24 

ساعت تأیيد گردد .
جه��ت تكميل این روند گرفت��ن نوار مغزي به 
م��دت 20 دقيقه نيز ضروري اس��ت كه باید 6 
س��اعت بعد تكرارش��ود ودر هر دو نوبت به جز 
امواج ناش��ي از ضربان قلب یا اثردس��تگاههاي 

محيط ، هيچ موج موثري نياید ثبت گردد.
در صورتيكه تش��خيص مرگ مغزي با هر گونه 
ابهامي همراه باش��د ، جهت تأیيد نهایي مرگ 
مغزي ، گاهي به انجام تس��ت هاي تش��خيصي 
دقيق تر نياز مي باشد كه از جمله آنها مي توان 

به داپلر عروق مغزي اشاره كرد .

انجام این تس��ت تشخيصي با دس��تگاه پرتابل 
بربالي��ن بيمار به راحتي در بخش مراقبت هاي 
ویژه امكان پذیر اس��ت و با توجه به اینكه این 
روش تش��خيصي تهاجمي نمي باش��د ، امكان 
صدم��ه به بيم��ار نيز وجود ن��دارد . با توجه به 

اینكه نتيجه این تس��ت تح��ت تأثير داروهاي 
خواب آور ، بيهوش��ي و مس��ائل متابوليك قرار 
نمي گيرد و از حساسيت باالیي برخوردار است 
یك��ي از قابل اعتمادترین تس��تهاي مكمل مي 

باشد .

ش��ایان ذكر اس��ت در واحد فراهم آوري اعضاء 
پيوندي با توجه به اهميت تش��خيص درس��ت 
مرگ مغ��زي، در بيماري كه عالئم مرگ مغزي 
را دارد اگر كوچكترین شك و شبه اي از فعاليت 
مغز وجود داشته باشد ، تست داپلر عروق مغزي 
به عنوان تست تكميلي و مورد اعتماد انجام مي 
گي��رد و در صورت عدم تأیيد مرگ مغزي ادامه 

درمان بيمار پيگيري مي شود . 

امي��دوارم ب��ا توجه به مطالب ف��وق به برخی از 
سواالت شما پاسخ داده شده باشد

ام��ا كمی ه��م باید در م��ورد نحوه ثب��ت نام و 
رضای��ت دادن ب��رای اهدای عض��و  و هدف این 

طرح صحبت كنيم.
كس��ب رضایت براي پيوند اعض��ا از بيمار مرگ 
مغ��زي در كش��ورهاي مختلف ان��واع متفاوتي 
دارد. در فنالن��د، پرتغال، اتریش، س��وئد، چك، 
اس��لواكي، مجارستان و لهس��تان فرض بر این 
است كه تمامي شهروندان با اهداي اعضاي خود 
موافق هس��تند و پس از احراز شرایط پزشكي، 

جراحي انجام مي شود. 
در آمریكا، انگلس��تان، ایرلن��د، دانمارک، هلند، 
آلمان و برخي كش��ورهاي آمریكاي التين، فرد 
باید در طول زندگي رضایت قطعي خود را ثبت 

كند. 
در اسپانيا، ایتاليا، یونان، بلژیك، لوكزامبورگ و 
فرانس��ه، عالوه بر رضایت هر فرد، خانواده او هم 

باید رضایت خود را اعالم كنند.

در ایران ، مش��ابه كش��ورهایی مثل اسپانيا)كه 
پيشرو در زمينه اهدای عضو ميباشد( در مرحله 
آخر ، باید اولي��ای دم فرد دچار مرگ مغزی به 
اهدای عضو رضایت دهن��د تا این پيوند صورت 

بگيرد
ش��اید بپرس��يد كه پس این كارت چه س��ودی 

دارد؟
هدف اول ایجاد كارت اهدای عضو، فرهنگ سازی 
و تبليغات در بين مردم ميباش��د، با داشتن این 
كارت توس��ط یك نفر، خانواده ی فرد و بيشتر 
اف��رادی كه با فرد مذكور در ارتباط هس��تند با 

دیدن كارت با این طرح آشنا می شوند.
كسی كارت اهدای عضو را ميگيرد، خانواده خود 
را نيز از این طرح مطلع ميكند، بنابراین صحبت 
های��ی مبن��ی بر موافق��ت و مخالف��ت از طرف 
خانواده مطرح ميشود كه دارنده كارت می تواند 

با استدالل خانوده خود را آگاه بسازد پس با این 
روند اگر ب��رای صاحب كارت مورد مرگ مغزی 

رخ دهد، به اهدای عضو رضایت خواهند داد.
دیگر اینكه انجام صحبت ه��ای اوليه با خانوده 
ف��رد دچار مرگ مغزی در صورتی كه با موضوع 
پيوند اعضا آش��نا باش��ند بس��يار راحت تر می 
باش��د تا صحبت با خانواده ای كه قرار هس��ت 
برای اولين بار برای آنا این موضوع مطرح شود، 
در س��ال های ن��ه چن��دان دور در برخی موارد 
برخوردها بس��يار بدی با رابطين پيوند از طرف 
خان��واده های ص��ورت ميگرد، حت��ی در موارد 
رابطين مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته بودند 
ولی خوش��بختانه در سال های اخير و با آگاهی 
خانواده از این موضوع، پذیرش این امر توس��ط 

خانواده ها بسيار راحتتر شده است.
و ام��ا مهمتری��ن مزیتی كه ای��ن كارت ميتواند 
داش��ته باشد این اس��ت كه اكثر خانواده ها كه 
خودش��ان برای پيون��د راضی ب��وده اند مطرح 
ميكنن��د كه نميدانند كه خ��ود فردی كه مرگ 
مغزی شده اس��ت از این امر)یعنی پيوند اعضا( 
راضی ميباش��د یا نه كه خوش��بختانه با داشتن 
این كارت، این مشكل نيز رفع شده و خانواده ها 
به راحتی متوجه رضایت خود فرد خواهند شد.

طریقه ثبت نام
دوستانی كه مایل به ثبت نام ميباشيد 

با مراجعه به س��ایت واح��د فراهم آوری اعضای 
پيوندی توسط آدرس های زیر

www.ehda.ir
www.iran-ehda.com

وارد قسمت "كارت اهدای عضو" شوید و سپس 
گزینه "عضو جدید" را انتخاب نمایيد

و یا به صورت مستقيم از طریق لينك زیر اقدام 
نمایيد



http : //ehda .ir/RegisterMember/
UserRegiseter.aspx

پ��س از پر ك��ردم فرم ثب��ت نام یكب��ار دیگر 
اطالعات ورودی را به صورت كامل خوانده و از 
صحت آنها مطمئن شوید و حتما به مواردی كه 

به عنوان راهنما گفته شده است عمل نمایيد
سعی ش��ود تا جایی كه ممكن هستش آدرس 
خود را دقيق وارد نمایيد، مخصوصا در مورادی 

كه آدرس ها مربوط به شهرستان ها
می شود، پالک منزل هم قيد شود

چون در خيلی از موارد عزیزان ازنوشتن پالک 
در مناطق كوچك )مانند روستا و ...( خودداری 

كرده اند
نكته مهم در هنگام وارد نمودن آدرس

ابتدا اس��م اس��تان خودتان را از ليست انتخاب 
كنيد ، س��پس منتظر بمانيد كه صفحه مجددا 
بارگذاری شود تا ليست شهرستان های استان 
مذك��ور نيز ك��ه دقيق��ا در زیر گزینه اس��تان 
ميباشد ظاهر شود ، سپس شهرستان خودتان 

را نيز انتخاب كنيد.
در قسمت آدرس ، از قيد كردن مجدد استان و 

شهرستان خودداری كنيد.
در صورتی كه نام اس��تان و شهرستان انتخاب 
شده توس��ط ش��ما با آدرس همخوانی نداشته 

باشد.
عضویت و صدور كارت شما به صورت معلق در 

ميایيد تا اطالعات خودتان را تصحيح كنيد!
مورد "كد پس��تی" را نيز حتما به صورت دقيق 
و 10 رقم��ی از روی قبض تلفن و یا كارت ملی 

وارد نمایيد.

از زم��ان ثبت نام تا حداكثر 3 الی 4 ماه كارت 
به آدرسی كه اعالم كرده اید خواهد رسيد.

    دوس��تان عزیز اگر هر گونه سوال و مشكلی 
در مورد اهدای عضو و یا ثبت نام داش��تيد می 
توانيد با ش��ماره های واحد پيوند بيمارس��تان 

مسيح دانشوری تماس بگيرید.

20109966-021 
20109419-021

از شنبه تا چهارشنبه تا ساعت 13:30 
و پنج شنبه ها نيز تا ساعت 12:45 

و ی��ا ب��ا ایمي��ل admin@ehda.ir مكاتبه 
نمایيد

مطالب بيشتر را ميتوانيد در خود سایت ایران-
اهدا و یا در لينك زیر بيابيد

با آروزی سالمتی برای همه شما عزیزان
م.الف )سفير زندگی(

مهرگانی
برای آن دس�ته از دوس�تان ارجمند و خوانندگان 
گرامی امردادنامه که در میان کاربران بسیار کوشای 
تاالر گفتگوی امرداد باشند این امکان فراهم است 
که با اقدام به ثب�ت نامه از طریق امردادنامه کارت 
اه�دای عضو خود را بس�یار آس�انتر و س�ریعتر از 
آنچه معمول این روند است دریافت دارند.باشد که 
امردادنامه نیز سهمی در این عمل نیک شما داشته 

باشد
عالقه مندان به این منظور می توانند با اینجانب در 

تاالر امرداد مکاتبه نمایند

باسپاس
سردبیر

http://www.amordad.net/emag



اردش��ير به زیان اوستایی اَرتَخَش��تَره؛به پهلوی 
ارتخشيره و به یونانی؛آرتاِكِسرِكس خوانده شده 

است.
محم��د ب��ن جری��ر طب��ری در آغ��از تاری��خ 
ساسانيان؛نس��ب آن��ان را ب��ه كيانيان رس��انده 
اس��ت و پيرامون نس��ب نام��ه اردش��ير پاپكان 
مينویسد:»اردشير پس��ر بابك پسر ساسان پسر 
مهرس پس��ر ساسان پس��ر بهمن پسر اسفندیار 
پسر بشتاسب پسر لهراسب پسر اوگی پسر كی 
مانوش بوده اس��ت« و همچني��ن در بند 30 از 
فصل 31 بندهش آمده سلس��له نس��ب اردشير 
به اس��فندیار ميرس��د.اما همانگونه كه ميبينيد 
این نس��ب نامه تا اندازه ای گنگ اس��ت وحتی 
برخی از نامها در آن به كلی گنگ و دور از ذهن 
هس��تند و بنابراین از این نسب نامه، ما در اینجا 

تنها به بابك پدر اردشير ميپردازیم:
بابك بر اس��اس نوش��ته ی طبری؛موبد موبدان 
پرستش��گاه آناهيتا بود گویا این پرستش��گاه در 
كعبه زرتش��ت كنونی به جای مان��ده بودو او را 
سرپرس��ت این پرستشگاه؛پریس��تار یا پاتشای 
ميخواندند.بابك از اردوان پنجم ش��اه اش��كانی 
فرنام پادش��اهی را برای پس��ر نخس��تش شاپور 
خواس��ت.كه با خودداری او روبه رو ش��د.با این 
وجود ش��اپور پس از مرگ پدر خود را پادش��اه 
خواند و اردش��ير را به زور پي��رو خود كرد.پس 
از مرگ او اردش��ير كه دومي��ن فرزند بابك بود 
در س��ال 220 ميالدی ؛ شهریاری استخر را به 
دس��ت آورد از آنجا كه او اندیش��ه شاهنشاهی 
بزرگی را در س��ر داشت در س��ال 223 آغاز به 
لشگركش��ی به گوش��ه و كنار كش��ور كرد و در 

نخس��تين گام كرمان را به چنگ آورد و سپس 
خوزس��تان و عمان فرمانبردار او شدند.به یاری 
بونك اصفهانی؛ مهرک نوش��زادان كه فرمانروای 
كرانه خليج فارس بود شكس��ت خ��ورد.از آنجا 
كه شاهنش��اهی اش��كانی دچار آش��فتگی شده 
بود برخی از ش��هرها و اس��تانها نيز از اردش��ير 
پشتيبانی كردند .سپس اردشير شهر سلوكيه را 
گرف��ت و به دنبال آن برخی از فرمانروایان ميان 
رودان چون آرزون و بيت آرامای و زابدیس��تا به 

زیر پرچم اردشير در آمدند.

تنها پس از گذش��ت 4 س��ال و آن هم به یاری 
هم پيمانان و شاهان ميان رودان بود كه اردشير 
توانست در سال 224 ميالدی اردوان اشكانی را 
در هرمزدگان خوزستان شكست داده و به قتل 
برس��اند البته كار دودمان اشكانی بی درنگ به 
پایان نرس��يد چرا كه اردواز فرزند اردوان پنجم 
توانست در برخی از ش��هرهای شمالی كشور تا 
س��ال 230 مي��الدی فروانروایی كن��د و در هم 

هایی نيز از او در دست است.
دو س��ال پس از كش��ته ش��دن اردوان؛اردشير 
توانس��ت تيس��فون را بگيرد و آنگاه خراس��ان و 
باخت��ر و و خوارزم و مك��ران را فراچنگ آورد و 
به هند رف��ت و پنجاب را گرف��ت و به نزدیكی 
س��يرهند رسيد و پس از گرفتن باج از شاه آنجا 

به ایران بازگشت.
در 228 ميالدی از فرات گذش��ت و آهنگ روم 
ك��رد و به الكساندرس��وز قيص��ر روم پيغام داد 
كه»آنچه روميها در آسيا متصرف اند ميراث من 
اس��ت و باید روم��ی ها به اروپا اكتفا و آس��يا را 

تخليه كنند«
الكساندرسوز فرستادگان ایران به زندان انداخت 
و با سه لش��گر به ترتيب به آذربایجان و شوش 
و قلب ایران یورش برد كه خود نيز س��رداری و 

رهبری اردوی سوم را به عهده گرفت.
اردش��ير اردوی دوم را به آس��انی شكست داد و 

كامروایی هایی  در اردوی نخست داشت هرچند 
كه هنگام عقب نش��ينی تلف��ات زیادی داد و به 
دنبال آن اردوی سوم روم نيز عقب نشينی كرد. 
پيام��د این جنگ این بود ك��ه نصيبين و حران 
به قلمرو ایران افزوده ش��د .اردش��ير در ادامه به 
سمت ارمنستان رفت اما با پایداری خسرو ؛شاه 
آن روبه رو ش��د كه در پایان توانست ارمنستان 

را به چنگ آورد.
پ��س از این جنگه��ا ؛فرمانروای��ان محلی دوره 
اش��كانی س��خت مورد تعقيب ق��رار گرفتند تا 
جایيكه بيش��تر آنها به كشورهای همسایه چون 

هند و افغانستان گریختند.
از مهمتری��ن اقدامهای او ميت��وان به موارد زیر 

اشاره كرد:
1(گردآوری اوستا

2(ایجاد پادش��اهی یكپارچه و كم كردن قدرت 
فرمانروایان محلی

3(رسمی كردن مزدیسنا و پيوند دین و دولت
4(به وجود آوردن سامانه طبقه بندی شده

 5(زنده كردن قشون جاویدان داریوش بزرگ
6(آسان گرفتن در پادفاره كردن

7(گستراندن 6 گونه سكه به صورت پی در پی
8(س��اخت ش��هرهایی چ��ون خره اردش��ير؛به 
اردش��ير؛بهمن اردش��ير؛رامهرمز اردشير؛هرمزد 
اردشير؛بوذاردشير؛هش��ت اردش��ير و بتن)تن(

اردشير.

پيرامون گردآوری اوس��تا باید گفت كه اردشير 
پس از َولَخش؛پادشاه اشكانی كه برای گردآوری 
اوس��تا تالش هایی كرده بود؛نخستين پادشاهی 
ب��ود كه ب��ه این كار هم��ت ورزی��د و هيربدان 

هيربد؛تنسر را بدین كار گمارد.

اردشير نيز مانند پدرش فرنام پریستار)پاتشخای( 
آتش��كده آناهيتا را نيز  افزون بر فرنام شاهی به 
خ��ود افزود او این ریاس��ت مذهب��ی خود را در 

اردشیر بابکان
نویسنده : یزدان صفایی
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عناوین رسمی چنين یاد ميكند:
»مزدیسن مينو چيتری هچ یزدان«به این معنی 
كه »پرس��تنده هرمزد كه چهره از یزدان دارد « 

لوكونين ص 66
اردش��ير از زمان تاجگذاری به عنوان خویش كه 
پریستار پرستش��گاه آناهيتا بوذ عنوان پریستار 
آتش��كده ش��اهی را كه به نام اه��وره مزدا بنياد 
یافت��ه بود؛افزود.او نه تنها قدرت اداری و نظامی 
بلكه امور دینی را نيز در دست داشت و همچنين 

در روز مهرگان رخت نو به مردم ميبخشيد.
او در بيس��تم مارس 224 ميالدی درگذش��ت، 
البته برخی پژوهش��گران چون نولدكه مينویسد 
شاید اردشير در ژوئيه 241 ميالدی در گذشته 
باشد.زمان پادشاهی او نزدیك به 14 سال و دو 

ماه بود

بن مایه ها:
1(تاریخ سياس��ی ساس��انيان/دكتر محمد جواد 

مشكور/دنيای كتاب
2(تاریخ ایران/حسن پيرنيا-عباس اقبال.
3(دانشنامه مزدیسنا/جهانگير اوشيدری

نقش برجسته دیهيم بخشی به اردشير بابكان ونقش برجسته كرتير

مهرگانی

خوانن��دگان ارجمن��د , امردادنام��ه در نظ��ر دارد زی��ن پس با 
فرارس��يدن چهار جشن بزرگ مهرگان ,س��ده , نوروز و تيرگان 
پيش كشی را پيش��گاه خوانندگان بزرگوار خود تقدیم كند.این 
هدیه به صورت كتاب الكترونيكی خواهد بود كه ش��ما گراميان 
می تواندید آن را از فایلخانه تاالر امرداد دریافت كنيد. بی گمان 
نظرات و پيشنهادهای شما نازنينان همواره می تواند ما را در این 

راه یاری رسان باشد.

در این شماره و به مناسبت جشن مهرگان كتاب »ایران باستانی« 
نوشته مرحوم حس��ن پيرنيا)مشيرالدوله( به پيشگاه شما تقدیم 

می گردد و در فایلخانه امرداد در دسترس است.
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در باب فرهنگ
نویسنده : امیر هورنام

بخش نخست – آشنایی

مقدمه :

جوام��ع مختلف در جهان در ه��ر دوره تفاوت 
های بس��ياری در شيوه های زندگی و مراودات 
خود داش��ته اند و این دگرگون��ی ها به جزئی 
الینفك از زندگانی مردمان تبدیل شده است .

ه��ر چند در دورانی س��رعت ای��ن تغييرات به 
نس��به كمتر از حال بود ك��ه علتی جز نگرش 
های بس��ته و نبود ارتباطات با س��ایر جوامع و 
مردمان نداش��ت اكنون ش��اهد تغييرات جزئی 
و كلی با س��رعت بس��يار باالتر هستيم كه این 
خود دارای جنبه های مثبت و منفی برای یك 

كشور و قوم می باشد.
این دگرگونيها در زمينه های مختلف می تواند 
مورد بررسی قرار گيرد و می توان جوامع را در 
ای��ن زمينه ها به خوب��ی مطالعه كرد . همه ی 
عملكرد مردم در جامعه متاثر از فرهنگ  است 
و به نوعی می توان ردپای فرهنگ را در مسایل 
سياس��ی ، اقتصادی ، اجتماعی و ...  دنبال كرد 
البته نه به آس��انی ولی این ش��يوه ی بررس��ی 
كمك های شایانی را به جامعه عرضه می دارد 
و حت��ی در م��واردی ، جامع��ه را از انحطاط و 

تباهی می رهاند .
البت��ه ما نم��ی خواهيم با دیدگاه ب��د بينانه به 
قضيه نگریس��ته و شمش��ير را ب��رای این گونه 
تغيير ها از رو ببندیم  و تنها قصد بر این داریم 
ت��ا با بيان پ��اره ای از موارد به گونه ای س��اده 
به ای��ن مهمترین عامل پيش��رفت و پس رفت 

جوامع نگاهی اندازیم .
نخست باید رویه های زندگی مردم را به صورت 
دس��ته بندی شده و بر پایه ی تعاریفی منطقی 
و علمی تفس��ير كنيم . بالطبع اولين چيزی كه 
ذهن هر ف��رد را در باره ی یك جامعه به خود 
معط��وف می س��ازد همانا فرهن��گ آن جامعه 
است همان فرهنگی كه همگان در بابش سخن 

ها گفته اند و شاید كمتر كسی به معنای ژرف 
آن نگاهی در خور داشته باشد .

در این سلس��له نوش��تار ها ، تالش ب��رای بيان 
مفاهيم و بررسی جداگانه آنها با توجه به مسایل 
تاریخی مربوط به جوامع مختلف  صورت خواهد 

پذیرفت  .

- فرهنگ چیست

فرهن��گ از جمل��ه واژگانی اس��ت ك��ه تعاریف 
بسياری برای آن گفته شده :

كميسيون فرهنگی یونسكو ) 1983 ( :  مجموعه 
ای پيچيده از خصوصيات احساسی فكری و غير 
مادی كه به عنوان ش��اخص جامعه و یا گروهی 

اجتماعی مطرح می شود
 گيدن��ز – جامعه شناس��ی )1989 ( : فرهنگ 
عبارت است از ارزش هائی كه اعضای یك گروه 
معي��ن دارند. هنجار هائ��ی كه از آن پيروی می 

كنند و كاالهای مادی كه توليد می كنند.
فرهن��گ ب��ه معن��ی ادب، تربيت، دان��ش، علم 
و معرف��ت، اداب و رس��وم و هنرها و س��نتهای 
مخصوص یك جامعه است  كه در طول  ساليان 

دراز در وجود آنها شكل گرفته است و ...
با جمع بندی این تعاریف ش��اید بتوان تعریفی 
جام��ع ، كامل ، مختصر و در عين حال س��اده 

بيان داشت :

فرهن��گ مجموع��ه ای از بای��د و نبای��د ه��ا و 
هنجاره��ای اجتماع��ی اس��ت ك��ه ب��ه صورت 
جبرگون��ه تمامی فعاليت ها و رویه های زندگی 
را تحت تاثير خود دارد . البته باید توجه داشته 
باشيم كه این هنجارها بيشتر به صورت قوانين 
نانوشته ای هستند كه پاداش و تنبيه برای اجرا 
و تخطی از آنها تنها از س��وی جامعه اعمال می 
ش��ود . بيان این نكته خالی از لطف نيس��ت كه 
در بس��ياری از موارد سيستم های حكومتی نيز 
به فرهنگ سازی اهتمام ورزیده و بسته به تفكر 
حاكم در جامعه و نوع حكومت اجزایی را به آن 

اضافه  و یا از آن می كاهند  .

با توجه به تعریف باال به راحتی می توان عواملی 
را در جامعه یافت كه نسبت به دوره های پيشين 
تغييرات��ی را از لح��اظ فرهنگی در آنها ش��اهد 
هستيم . به عنوان مثال شيوه های رانندگی در 
ای��ران را ميتوان بيان داش��ت كه بنا به تبليغات 
و به نوعی فرهنگ س��ازی در این امر دگرگونی 
های بزرگی را در آن شاهد هستيم  . شيوه های 
برخورد م��ردم  با هم ، نگاه به مس��ایل روزمره 
وهزاران مثال دیگر نيز وجود دارد كه پرداختن 
به آنها ما ر از بيان تعاریف و دیدگاههای عمومی 

باز می دارد  .
نبای��د این نكته را از نظر دور داش��ت كه اصوال 
هيچ جامعه ای را در گستره ی تاریخ نمی توان 
یاف��ت كه اثری از فرهنگ و تمدن در آنها نبوده 
باشد . هر جامعه نياز به رعایت یك سری هنجار 
ها دارد تا بتواند بواسطه ی آنها به وسعت جامعه 
از دید خود مدد رساند . با ذكر این نكته در می 
یابيم كه نمی توان در هيچ موردی از واژه ی بی 
فرهنگ در معنای واقعی آن س��ود برد و به كل 
این واژه بی معناست و فرهنگ در هر جامعه ای 

خود به خود پدید می آید.
در راه رسيدن به اعتالی فرهنگی در یك جامعه 
، موارد تاثير گذار بس��ياری وجود دارند ولی به  
بيان مهمترین عامل كه با مثال های این نوشتار 
ارتب��اط نزدیك ت��ری دارد بس��نده می كنيم و 
بررسی جزء به جزء این عوامل را به  نوشتارهای 

آتی واميگذاریم .
در این راه ، نخستين  دید را باید به افراد تشكيل 
دهن��ده ی جامعه و اینكه فرهنگ جامعه از نظر 
رعایت اصول انس��انی در چ��ه درجه از پذیرش 
قرار دارد معطوف س��اخت . مس��ایل انسانی از  
اصول  بنيادین در راه پر فراز و نش��يب فرهنگ 
س��ازی و صدور آن اس��ت و به عنوان مهمترین 
عامل در ميزان پذیرش دیگران مطرح می شود 
. به كل ، كمتر كسی را ميتوان یافت كه شيفته 
ی فرهنگی شود كه با به زیر پا گذاشتن حقوق 
انسانی مردم دست به اعمال محدودیت ،  كشتار 
و از بين بردن پيشينه ی مردمان بزند  هر چند 
این فرهنگ مملو از نكات فنی و ش��اخصه های 
تمدنی بزرگ باش��د . برای نمونه اقوامی  را می 
توان بيان كرد  كه س��الها پيش می زیسته اند و 
از نظر علمی در رده های باالیی جای داشتند اما 
خوی وحشی گری كه جزیی از فرهنگ و آیين 
زندگانی آنها بوده است مقبوليت آن ها را از دید 
دیگران خدش��ه دار می كند . پس می بينيم كه 
چگونگی نگاه س��ایرین می تواند در پيش��برد و 
بازداش��تن ، حيات و ممات یك فرهنگ نقشی 

تعيين كننده و اساسی داشته باشد .

- مبادله ی فرهنگی ،  منصفانه ترین شیوه 
ی تبادل

بسيارند كش��ورهایی كه خود مدعی فرهنگ و 
فرهنگ س��ازی هستند و همه ی تالش خود را 
برای صدور فرهنگ خ��ود به كار ميگيرند . در 
ای��ن گونه ها ، برای تبليغ��ات فرهنگی  نياز به 
جامعه ای با روابط آزاد و تبادل با سایر فرهنگ 
ها اس��ت. ح��ال در این ميان كش��ورهایی  نيز 
هس��تند كه از نظر فرهنگی و ارزش��ی در رده 
های نس��بتا برابر قرار دارند و آنها نيز از فرصت 
اس��تفاده كرده و در قبال دریافت فرهنگ ، به 
ص��دور فرهنگ خود نيز م��ی پردازند .  پس به 

http://www.amordad.net/forum/index.php?action=profile;u=7120


گونه ای تقریبا برابر صادرات و واردات فرهنگی 
صورت می پذیرد كه این رویكرد منصفانه همانا 
مبادل��ه ی فرهنگ��ی  ناميده می ش��ود . بدین 
صورت دیگ��ر بحث غالب و مغلوب وجود ندارد 
و به آس��انی نمی توان جامعه ای را از این نظر 

برتر دانست .

- تهاج�م فرهنگ�ی ، ب�ه آهس�تگی و بی 
رحم

اغل��ب در كش��ور ه��ای دارای حكوم��ت های 
ایدئولوژیك فضای فرهنگی به نس��به بسته تر 
است و در برخی به كلی بسته . علت هم واضح 
است زیرا هر ایده به همراه خود فرهنگی خواهد 
داش��ت كه ای��ن دو الزم و ملزوم یكدیگرند .در 
صورت��ی كه فرهنگ حاكم در جامعه ای از این 
دس��ت كه باطبع با صرف هزینه ها و تبليغات 
هنگفت به وجود آمده ، به نوعی به خطر بيفتد 
ایده  اصالت خود را از دس��ت داده و در معرض 
نابودی قرار می گيرد  . هملنطور كه گفته شد 
رابط��ه ی ایده و فرهن��گ در این جوامع رابطه 
ای حياتی است كه قطعا بزرگترین عامل جهت 
بس��تن مرزهای فرهنگی همين اس��ت . دیگر 
س��خن از تعامل و صدور فرهنگ نيس��ت چون 
بالذات هيچ جامعه ای حاضر نيست اجازه دهد 
فرهنگ این گونه مل��ل تاثيری روی رویه ها و 

هنجار های ملی اش داشته باشد .

در زم��ان برقراری ی��ك حكومت ای��ده محور 
، فرهنگ پيش��ين در جامعه بای��د به گونه ای 
تغيير كند كه  با ش��رایط ایده همخوانی داشته 
باش��د ودر پاره ای زمانها ، این دگرگونی ها به 
صورت ریشه ای ایجاد می شود و چون طبعا بر 
خالف ميل م��ردم و مغایر با اصول ملی جامعه 
است با مقاومت هایی روبرو خواهد شد كه البته 
به كمك نيروی جبر این قضایا در بيشتر مواقع 
مرتف��ع می ش��ود .در این هن��گام ، مبادله ای 
نابرابر به ش��كلی هجوم گونه صورت می گيرد 
ك��ه از جانب ایده هدایت می ش��ود و به عنوان 
یكی از ان��واع تهاجم فرهنگی می توانيم به آن 

اشاره كنيم.

ح��ال تصور كني��د جامعه ای نس��لی را با این 
وضعيت سپری كند . همانگونه كه پيش از این 
نيز گفته ش��د جامعه را تحت فشار و در انزوای 
كامل فرهنگی در نظ��ر بگيرید .  مردم پس از 
یافتن اولين روزنه به فرهنگ خارج  و برداشت 
های گوناگون خود از این فرهنگ و مقایسه ی 
وضعي��ت حاكم با چيزی كه می تواند باش��د ، 
درس��ت یا نادرست ، ش��روع به وارد كردن این 
فرهن��گ می كنند و كم كم  عادات ، رویه ها و 
هنجارهای جامعه رو به تغيير می گذارد . البته 

ایده نيز ش��روع به فعالي��ت هایی می كند تا به 
گونه ای به هر ش��كل ممكن جلوی ورود فيلتر 
نش��ده ی فرهنگ را بگي��رد هر چند  هزینه ها 
برای كنترل این جامعه ی تشنه ، چندین برابر 
شده و ش��اید دیگر توانی برای مهار نباشد . به 
م��رور فرهنگ ایده در جامعه هر آن كمرنگ تر 
شده تا به پایين ترین  رده ی تاثير گذاری می 
رس��د . در این زمان ، جامعه دچار استحاله ی 
فرهنگی می شود زیرا با بروز تغييرات فرهنگی 
پس از ورود فرهنگ ثانویه ، فرهنگ اصلی خود 
را از دست داده و پس از آن نيز هجوم فرهنگی 
جدید ، به كلی پيش��ينه های فرهنگی جامعه 
را از بيخ و بن ریش��ه كن می كندبه شكلی كه 
اثری از پيش نمی توان دید ، مگر در نوشتاری 
یا گفتاری ، و دیگر هيچ نمی ماند كه جامعه به 

واسطه ی آن به پيشينه ی خویش ببالد .

در پاره ای موارد ، شاهد به كار بردن فرهنگ به 
عنوان یك عامل نفوذ و تضعيف بوده ایم . به این 
ش��كل كه كشورها و جوامع ، نخست با تبليغات 
و به شيوه ای انسانی صدور فرهنگ خود را آغاز 
می كنند و در همه ی جنبه ها این مقبوليت را 
به وجود می آورند .الزم به ذكر اس��ت پذیرنده 
ی این گونه فرهنگ ها هر جامعه ای نمی تواند 
باش��د و همانطور كه  در باال به آن اش��اره ش��د 
جوامع باید شرایط  الزم را برای مورد هجوم قرار 
گرفتن دارا  باش��ند . بيشتر مردمانی كه در دام 
این ورود ها می افتند به نوعی دچار خودباختگی 
فرهنگی شده اند بدین معنا كه جامعه به پوچی 
رسيده و به علت از هم گسيختگی و در پی خالء 
فرهنگ��ی ، به دنبال یافتن چيزی الیق باليدن ، 
به پذیرش هر نوع فرهنگ كه ممكن است هيچ 
س��نخيتی با فرهنگ پيش��ين آنها نداشته باشد 
تن می دهند . پس از مدتی ارزش ها در جامعه 
جابجا شده و رویه های نو در زندگی بوجود می 
آید و به تدریج همه ی زیر ساخت های فرهنگی 
دگرگون می ش��ود . حال ، جامعه آماده است تا 

در دیگر رویكرها نيز مورد هجوم قرار گيرد .

برای درک بهتر به  بررس��ی این روند ، به شكل 
اجمالی ، در حكومت های ایده محور پرداختيم 
كه باالترین درجه از هجوم و ضربه های فرهنگی 
را پذیرا هستند . البته شایان ذكر است كه تنها 
این نظام ها نيس��تند كه این گونه مورد تهاجم 
قرار می گيرند بلكه هر جامعه ای بس��ته به نوع 
سيس��تم فرهنگی موج��ود ، می توان��د در این 

جریانات به نوعی مخرب ، هدف قرار گيرد .

در این نوشتار درباره ی  مفاهيم اساسی فرهنگ 
عمومی  ) تعری��ف فرهنگ ، مبادله ی فرهنگی 
، تهاجم فرهنگی ، اس��تحاله ی فرهنگی ، خود 
باختگ��ی فرهنگی ( به طور كل نگرانه و عمومی 

ب��ه بحث نشس��تيم . با درک ای��ن مفاهيم می 
توانيم گونه های فرهنگی را به آسانی شناسایی 
كرده و نوع رابطه ی فرهنگی را در بيشتر موارد 

تشخيص دهيم .
حوزه ی فرهنگ وبررس��ی اثرات فرهنگ بسيار 
گس��ترده اس��ت . در نوش��تار های بع��دی ، به 
تفصيل به اثرات فرهنگ در اساس��ی ترین های 

یك جامعه خواهيم پرداخت .
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فرهنگ چيست / مسعود جاللی مقدم / انتشارات 
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کنکاش�ی در ب�اب نامه�ای 
رودهای خوزستان

نویسنده:جواد مفرد كهالن

" رودهای خوزس��تان  و نویس��ندگان باس��تان 
روم و یونان: نویس��ندگان باس��تان روم و یونان 
در كتابه��ای خ��ود از رودهای خوزس��تان نام 
برده س��خن رانده اند، زیرا اسكندر، جهانگشای 
مقدون��ی، چون در س��ال 331 پي��ش از ميالد 
مسيح دارا پادشاه ایران را در خاک بابل )عراق 
عرب( شكس��ت و شهر باس��تانی بابل را گرفت. 
پس از آن برای اینكه نزدیكترین راه به س��وی 
پایتخت هخامنش��يان )اس��تخر یا پرسپوليس( 
پيش گيرد با لش��كرهای خود دجله را گذشته 
به س��وزیان )خوزس��تان( در آمد و شهر سوسا 
)ش��وش( پایتخت باس��تان عيالم، با گنجهای 
انبوه آن به دست آورد و سپس به سوی پارس 
ش��تافت. و پيش از آن كه از خوزس��تان بيرون 
رود با مردم اوكس��ی جنگيده شهر ایشان را با 
جنگ و محاصره گرفته و دیههایی را كه در آن 
مرز و ب��وم خرم و آبادان ب��ود چاپيده و ویرانه 

گردانيد."
    نامهای خوزستان و مردم اوكسی هردو ایرانی 
بوده وبه ترتيب به معانی س��رزمين بخارآلود و 
مردم خوش��بخت )بختيار( می باشند. پيداست 
ك��ه نام ای��ل بختي��اری و قبيله م��ادی بودیها 
)خوشبختان( متعلق به همين مردم اوكسی )به 
اوس��تایی وخشی( بوده اند. در كتب پهلوی نيز 
از این نام  به صورت فردذاخشتی )خوشبخت و 
كامياب( به عنوان نام نيای اساتيری و جاودانه 
مردم كنار رود كاریز ها )كارون( نام برده ش��ده 

است. كسروی در ادامه می آورد:
    "اس��كندر در ای��ن ی��ورش خود كه كش��ور 
خوزستان را از این سر تا بدان سر پيمود، ناگزیر 

بود كه رودهای بزرگ آن سرزمين را یكی پس 
از دیگ��ری بگذرد و این بود كه تاریخ نویس��ان 
یونان و روم كه داس��تان كشورگشائيهای او یا 
سرگذشت برخی از جانشينان وی را نوشته اند، 
آن رودها را ش��ناخته از آنها س��خن رانده اند. 
ليك نامهایی كه آن نویس��ندگان  با این رودها 
داده اند نه تنها اكنون ش��ناخته كس��ی نيست 
بلكه در نوشته های نویسندگان تازی و پارسی 
از آغاز اسالم چنين نامهایی در هيچ جا نيامده. 
از آن س��وی چون نویس��ندگان یونان تنها در 
ميان سخن راندن از داستان اسكندر و دیگران 
از آبهای خوزس��تان نام برده و جداگانه آنها را 
نستوده اند و چنانكه در خور است نشناسانيده 
اند، آن اس��ت كه به آس��انی نتوان پی برد كه 
از كدام نام كدام رود را خواس��ته اند و آن رود 
اكنون به چه نام خوانده ميش��ود..... استرابون، 
یك��ی از نویس��ندگان به نام عهد باس��تان. نام 
چهار رود را از خوزس��تان برده، می نویس��د: " 
اس��كندر به رودهای بسياری نيز گذشت كه بر 
آن كش��ور روانند و به خلي��ج پارس می ریزند، 
چه پس از رود خوآس��پ ، كوپرات می آید كه 
سرچش��مه آن خاک مردم اوكسی است. باز در 
آنجا آگرادات می باش��د كه از روزگار سيروس 
و از آن ش��هریار بدی��ن نام خوانده ش��ده، این 
رود به قس��متی از خاک پ��ارس می گذرد كه 
كوئيل پرس��يس )آبگير پارس( خوانده ميشود 
و در نزدیك��ی پازارگاد نهاده اس��ت." كرتيوس 
و آریان دوتن از تاریخ نویس��ان یونان، چون از 
رود  شوش سخن می رانند آن را اولو می نامند 
و بطلميوس می نویس��د كه سر چشمه اولو در 
ماد بود و به دریا جدا از شط العرب، می ریخت. 
كرتيوس چون ش��هر اوكس��ی ها را می ستاید، 
نام تازه دیگری از رودهای خوزس��تان می برد. 
چنانكه می گوید: آن ش��هر در ميانه سوزیان و 
پ��ارس و در خاور پازی تيگر و در باختر اوروات 
ب��ود." نظر به موقعي��ت جغرافيایی و معنی نام 

های شهر اوكسی )شهر مردم خوشبخت( و رام 
هرمز )شادی وآس��ایش خدا(  شهر اوكسی ها 
باید همان رامهرمز كنونی بوده باش��د. كسروی 

در پيگيری گفتارش می آورد:

"در ای��ن چند جمله ك��ه ازنویس��ندگان یونان 
آوردیم، ش��ش نام رود از خوزستان را می بينيم 
كه باید از هر یك جداگانه س��خن رانده،  كه به 
كدام یك از رودهای این كشور گفته می شد، و 

اینك ما به آن می پردازیم:

1- خواسپ: از روش گفتار استرابون می توان 
به آس��انی فهميد كه وی در ش��مردن رودهای 
خوزستان پی اس��كندر و لشكركش��يهایش را 
گرفته بدین سان كه رود بزرگی را كه اسكندر 
نخس��ت گذش��ته، تاریخ نویس نيز نخست نام 
م��ی برد و پس از آن دومی و س��پس س��ومی 
و س��ر انجام چهارمی را می نویس��د. به عبارتی 
دیگر ترتيبی را كه رودهای خوزس��تان در روی 
زمين از باختر به س��وی خاور دارند، در نوشته 
استرابون نيز از روی همان ترتيب شمرده شده 
اند. پ��س باید گف��ت كه خواس��پ همان رود 
كرخه اس��ت كه ازس��وی باختر نخس��تين رود 
خوزس��تان می باش��د. دليل دیگر این مس��ئله 
نوش��ته ه��رودوت می باش��د كه چ��ون از رود 
ش��وش گفتگو می كند آنرا خوآس��پ می نامد 
و همچنان نوش��ته كرتيوس كه ميگوید: "چون 
اسكندر به شوش می آمد فرمانروای كه آبوليت 
نام داش��ت پسر خود رابرای پيشواز بدان سوی 
رود خوآسپ فرس��تاد و وی جهانگشای یونانی 
را ت��ا كنار رود آورد كه خود آبوليت نيز تا آنجا 
به پيشواز شتافته بود." دليل دیگر است. از این 
نوشته بسيار آشكار است كه خواسپ جز كرخه 
نيست كه از نزدیكی شوش می گذرد." به نظر 
می رس��د نام آبوليت سامی بوده وبه معنی پدر 
شير مانند  ميباشد. اما نام قدیمی و كنونی رود 
مذكور یعنی خوآس��پ و كرخه هردو به وضوح 
ریشه ایرانی داش��ته وبه معنی دارنده اسبان و 
كره اس��بان خوب می باشند. مسلّم به نظر می 
رس��د این نام در اصل متعلق به شهر خرم آباد 
شاپور خواس��ت در اصل شاپور خواسپ/ كرخه 
)یعنی جای��گاه زایش و پرورش اس��بان و كره 
اسبان لرس��تان( یعنی سرزمين ضحاک / آژی 
ده��اک بيوراس��پ )دارنده هزار اس��پ = آگوم 
كاک رمه=اژده��ای دارن��ده شمش��ير ی��ا نيزه 
خونين پادش��اه معروف كاس��يان( بوده كه در 
عهد باس��تان اسبان آنجا شهره آفاق بوده است 
چه دو ش��اخه اصلی كرخه به نامهای كش��كان 
و گاماس��ب )جایگاه آمد وشد اسبان( در مسير 
طوالنی خود از كنار این ش��هر م��ی گذرند. از 
قرار معلوم اس��بان معروف عربی از نژاد همين 
اسبان خواسپی / نيس��ایی می باشند چه خود 



واژه عربی فرس )اسب( به وضوح گواه این ادعا 
اس��ت. نام شهر اليگودرز را در همين رابطه می 
ت��وان به جایگاه پرورش و زایش گوس��اله های 
با ارزش به ش��مار آورد. به اعتق��اد نگارنده نام 
كوهس��تان زاگ��روس )یعنی كوه زغ��ن یا كوه 
كنارس��ياه رود( نيزاز نام بومی كهن هاشمار یا 
نام یك شاخه این رودخانه برگرفته شده است 
چه هم اكن��ون این رودخانه با ن��ام تركی قره 
سو )آب س��ياه( ناميده ميشود كه از كوهستان 
زاگروس در كرمانش��اهان سرچشمه می گيرد. 
گفتنی اس��ت نام ش��اهنامه ای زاگروس یعنی 
اس��پروز )یعنی كوهستان رودخانه اسبان( باید 
ازهم��ان نامهای باس��تانی ش��هر نهاوند یعنی 
كرخه و خواسپ برگرفته شده باشد. ظاهراً نام 
این كوهس��تان در منابع كهن بابلی و آش��وری 
وعيالمی هاشمار آمده است كه در لغت كاسی 
به معنی ش��اهين وباز)س��يمرغ( است. از اینجا 
می توان چنين نتيجه گرفت منظور از زاگروس 
یا زاغرود در اصل به معنی زغن رود بوده است. 
چه زغن با دمی دوشاخه از لحاظ نام مربوط به 
زاغها و از لحاظ جنس از نوع بازهای ش��كاری 
معروف اس��ت.  قابل توجه اس��ت كه در شمال 
كوه زاگروس هن��وز قصبه و رودخانه ای به نام 
ش��اهينی وجود دارد. ناگفته نماند بخش ميانی 
رود كرخ��ه یعنی س��يمره با نامهای باس��تان 
س��ومورزو و س��يموروم ارتباطی ندارد . ش��اید 
ربطی با نام س��مور )سيمور پهلوی( یا سی باره 
فارس��ی داشته اس��ت. خود نام دجله )رنگهای 
اوس��تا به معنی رود س��يالبی( كه كرخه بدان 
می پيون��دد در اصل از كلم��ه اكدی ادیكالت 
یعنی فراخ ساحل )= عراق( برگرفته شده است. 
ایرانيان آنرا به ش��كل تيگریس) رود تيز( تلفظ 
كرده و از آن نام مترادف اروند رود را س��اخته 

بوده اند. 
كسروی در مورد رود دوم می آورد:

2- ایولئ�وس )اولو(. دوبود وكينير این رود را 
جز خواس��پ )كرخه( دانسته اند، و دوبود گفته 
كه اولو نام باستانی چشمه بزرگی است كه اكنون 
به نام چاهو یا ش��اهور)چاهور( خوانده ميشود.... 
بطلميوس آش��كار گفته كه اولو را سرچشمه در 
م��اد بود و خ��ود به دریا جدا از ش��طالعرب می 
ریخت... وانگهی نویسندگان یونان اولو را در خور 
كشتيرانی ستوده می گویند اسكندر كشتيهای 
از كار افت��اده خ��ود را از آن رود- از جوی��ی كه 
بریده بودند- به شط العرب فرستاد...." كسروی 
در باب اینكه تصور م��ی كند از ایولئوس )اولو( 
نيز مراد كرخه اس��ت به خطا می رود چه همان 
طوریك��ه می دانيم تنها رود قابل كش��تی رانی 
خوزس��تان همان كارون است كه سرچشمه در 
اراضی بختياریها )اعقاب بودیهای ماد( دارد ولی 
مسلّم به نظر می رسد نظر به نام ایولئوس كه می 
توان آن را شرور وچاه شيطانی زیر زمينی معنی 
كرد، نام كارون اصل سامی داشته وبه معنی رود 
چاه بوده اس��ت و این نام گذاری از افسانه های 
اساتيریی حادث شده كه در مورد چشمه بزرگ 
چاهو از ش��عب كارون وجود داشته است و خود 
نام رود كارون و گنج اساتيری زیرزمينی قارون 
از آن گرفته شده است. دليل این گفته همانا نام 
پهلوی رود كارون یعنی آب كاریزها می باش��د 
كه كنارش مكان جاودانيی به نام فردذاخش��تی 
به معنی بختيار به شمار آمده است. از آنجایيكه 
رود كارون در مح��ل اتصال خود به اروند یعنی 
كنار خرمش��هر یا محم��ره از قدیم حفار ناميده 
ميش��ود. لذا نام قدیمی خرمشهر یعنی محمره 
از تحریف نام محفوره )حفر شده، ازهمان ریشه 

حفار( پدید آمده است.
كسروی به درس��تی رود سوم یعنی كوپرات  را 

همان رود دزفول )آبدیز( آورده است:

3- کوپرات. استرابون آشكار می نویسد كه پس 
از خواسپ، كوپرات می آید. پس ناچار باید گفت 
كه كوپرات نام باستانی رود دزفول می باشد كه 
از خاور كرخه می گذرد ، و دليل دیگر این گفته 
آن اس��ت كه دیودروس، از تاریخ نویسان یونان، 
می نویس��د كه آنتيخوس )یكی از جانش��ينان 
اسكندر( با اردوی خود در یك شب از كنار اولو 
تا كنار كوپرات را در نوردید. زیرا در خوزس��تان 
دوتا رودی كه كه دوری آنها از همدیگر به اندازه 
راهپيمایی یكشبه اردویی باشد، جز كرخه و آب 
دزفول نيس��ت و این دو رود در نزدیكيهای شهر 
شوش چهار یا پنج فرسنگ از هم دور هستند، و 
این اندازه راهپيمایی اردویی در یك ش��ب بيش 
نيس��ت." در تأیيد گفتار كسروی باید گفت نام 
كوپرات به لغت كهن ایرانی به معنی دارنده پل 
خ��وب بوده و نام دزفول و آبدیز نيز مركب از دژ 

و پل و آب می باشند.
نام رود چهارم پازی تيگر آورده كه به یونانی به 

معنی دجله كوچك است:

4- پ�ازی تيگ��ر از روی ترتيبی كه اس��ترابون 
در شمردن رودهای خوزس��تان نگهداشته باید 
گفت كه نویس��ندگان یونان از پ��ازی تيگر جز 
رود كارون را نخواس��ته اند و سرچشمه آن، كه 
اس��ترابون گفته از كوره اوكس��ی ها می باشد، 
ش��ناخته نيس��ت." باید گفت كه نظر به ترادف 
نام اوكس��ی و بختياری باید هم��ان چهارمحال 

بختياری و نواحی كوهستانی مجاور آن شمرد.
سرانجام كسروی از نامهای آگرادات و اورواتيس 
نام م��ی برد و آنهارا نامهای رود جراحی )طاب( 

می داند:

5- آگرادات. این رود را استرابون پس از پازی 
تيگ��ر نام می ب��رد و در خ��اور كارون كه ما آن 
راپ��ازی تيگر دانس��تيم رود بزرگی ك��ه ماننده 
كرخ��ه و رود دزف��ول و كارون باش��د، جز رود 
جراحی یا طاب كه از سر حد پارس و خوزستان 
می گذرد، نيس��ت." در تأیيد گفته كسروی باید 
گفت نامهای آگرادات )داده آتش( و طاب)آفتاب 
تابان( و جراحی )در اصل آگراهی، یعنی منسوب 
ب��ه آتش( مفهوم واحدی را اراده می نمایند. نام 
رود ششم یعنی اورواتيس نيز در این رابطه بوده 
و متعلق به ش��اخه ش��رقی هم��ان رود جراحی 

)طاب( یعنی مارون مباشد:

6- اورواتیس. این نام در نوشته استرابون، كه 
ما آن را آوردیم، برده نش��ده و تنها از كرتيوس 
اس��ت كه ما آن را ميش��نویم و او می گوید كه 
در خ��اور كوره اوكس��ی ها بوده اس��ت و بارون 
دوبود، پس از جس��تجو و كنجكاوی فراوان كه 
كوره اوكس��ی ها همان جلگه مالمير می باشد، 
و اورواتيس را هم جز نام دیگر آگرادات یا طاب 
ندانسته است."  در تأیيد و اصالح این گفته باید 
گف��ت كه نام رود  اورواتيس را می توان بس��يار 
تل��خ معنی نمود كه با ن��ام رود مارون مطابقت 

دارد.
سرانجام در رابطه با جزایر و بنادر كهن معروف 
خليج فارس باید گفت كه بطلميوس جغرافيدان 
مشهور قرن دوم ميالدی در خليج فارس از سه 
بندر/جزیره به نامهای آراكيای اسكندر )خارک( 
و تاریاني��ا )بندرطاهری، س��يراف( و س��وپات 
)=س��وفات، سفين جزیره كيش( نام برده است. 
مسلم به نظر ميرسد جزء آخرشكل قدیمی نام 
اخير یعنی "ات" عالمت جمع عربی تصور شده و 
با عالمت جمع و نسبت "ین" جایگزین گردیده 
است. بطلميوس در خود خوزستان تنها از یك 
جزیره به نام تازیان یاد كرده اس��ت كه مطابق 
خود همان جزی��ره بزرگ آبادان)آوان عيالمی( 
اس��ت. از آنجایی كه هرودوت نام شهر بندری 
آب��ادان را به ص��ورت خاراكس)خارک، خرمای 



تازه و كاماًل نرسيده( ذكر كرده است، لذا معلوم 
ميشود نام ایرانی تازیان )تازه- یئونه( به معنی 
مردم  منطقه خرمای تازه/خارک و همچنين به 
معنی نام ایرانی اعراب بوده است. البد با توجه 
به ش��باهت همين كلمات خر و خرما و خارک 
بوده اس��ت كه اس��توره خر خرما پس اندازنده 
دّجال در روایات مربوط به موعودها پدید آمده 
اس��ت. به هر حال جالل آل احمد در حواش��ی 
كتاب خ��ود "جزیره خارک" ب��ه نقل از كتاب 

خليج فارس، تأليف آرنولد ویلسون می آورد:
"كشتيهای ایران در عهد انوشيروان از آپلوگوس 
)آپو- لوچ، یعنی س��احل آب، بندر( در نزدیك 
دهانه فرات به س��مت یمن -كه انوشيروان در 
تب و تاب تصرف آن ميس��وخت- روانه شدند." 
نام آپولوگوس در اینجا نش��انگر آن اس��ت كه 
نام آب��ادان اصل ایرانی و قب��ل از آن هم اصل 
عيالمی داشته و از واژه عربی عباد گرفته نشده 
است؛ گرچه مردمان بومی كهن آن ایرانی تبار 
نبوده و از نس��ل عيالميان و بابليان س��ومری و 
اكدی و آراميان و اعراب بوده اند كه س��رانجام 
به سلك دارندگان زبان عربی و فارسی در آمده 
اند. اگر نام بغداد از نام مكش��وفه بگداتّو اكدی 
مأخوذ باش��د كه به احتمال زی��اد همين طور 
هم هس��ت؛ نام ش��هر نزدیك آن تيسفون كه 
پایتخت ایرانيان اش��كانی و ساسانی بوده، اصل 
ایرانی داش��ته و از كلم��ه مركب تيچی)روان(- 
آف)آب(- اون)عالم��ت جمع و نس��بت( یعنی 
ازت��رادف نامهای ایرانی دجل��ه یعنی تيگریس 
و رنگها س��اخته ش��ده ب��وده اس��ت چه كتب 
پهل��وی نام شهرتيس��فون و رود دجله را تحت 
نام اوستایی مش��ترک رنگها )دارای آبهای تيز 
رو و س��يالبی( ذك��ر ك��رده اند. ل��ذا قياس  و 
مطابقت نام ش��هر تيس��فون با نام الهه یونانی 
تيس��يفون به معنی "قات��ل كينه جو" )نام الهه 
افعی ش��كل( حتی در قي��اس با ایزدان ماروش 
مع��روف بابلی م��ردوک و ائا ره ب��ه جایی نمی 
برد. نظر به س��ری پله های صخ��ره ای طویل 
حفاری ش��ده بر س��احل س��يراف نام این بندر 
مع��روف كهن جنوب ایران در عهد اعراب را كه 
به صورت شيالو)=ش��ی رف( نيز ذكر شده، می 
توان به معنی بندر دارای ردیف پله های صخره 
ای گرفت. یونانيان كل منطقه س��واحل شمالی 
خليج فارس و دریای عمان یئوتيا )به اوستایی 
یعنی س��رزمين بدون س��رما( یاد نموده اند كه 
در نقطه مقابل نام سرزمين اوتيان )یعنی مردم 
سرزمين سرما= س��ئيریمه( است كه به دشت 
مغان آذربایجان یعنی منطقه مغان سئورومتی 
اطالق ميش��ده اس��ت. رهبران تاریخی معروف 
مردم اخير س��پيتمه جمش��يد)داماد و وليعهد 
آستياگ( و پسرش سپيتاک زرتشت )گئوماته 

بردیه( بوده اند.

آژانس – نمايندگي ، كارگزاري , بنگاه 
، نماينده ، كارپردازي ، دفتر نمايندگي

آژانس معامالت – كارگزاري
آسانسور – آسان بر – باالبر
آسايش طلب – آسايش جو

آستر لباس – آستر پوشاك ، زژه
آستيگماتيسم – كژ بيني

آسم – ربو ، تنگدم
آسوده خاطر – آسوده دل ، شادان دل

آسياي صغير – ِهٌرم
آسيستان – دستيار

آشپزخانه ي اپن – آشپزخانه ي باز
آش عدس – آش نسك ، آش 

نرسك 
، نسكبا

آشوب طلب – آشوب خواه
آغا – خانم ، بي بي  ، خاتون

آفات – آسيب ها ، گزندها ، بيماري 
ها

آفاق – كرانه هاي آسمان ، آسمان ، 
كران ها ؛ كران تا كران ، جهان ، گيتي

آفاقي -  بيروني ، كراني
آفت – آسيب ، گزند

آفت رسيده – آسيب ديده ، آگفت 
ديده

آفت زده – آسيب ديده

برابرها پارسی
کاری از الف.نیکویی



ابوریح��ان بيرون��ی در التفهي��م می نویس��د:» 
مهرگان، ش��انزدهم روز است از مهر ماه و نامش 
مهر، اندرین روز افریدون ظفر یافت بر بيورسب 
جادو، انك معروف اس��ت به ضح��اک و به كوه 
دماوند باز داش��ت، و روزها كه س��پس مهرگان 
اس��ت همه جش��نند، بر كردار آنچ از پس نوروز 

بود.......«1
از این روی به خجس��تگی این روز ، به چگونگی 
پيروزی فریدون بر ضح��اک ماردوش به روایت 

شاهنامه نگاهی می اندازیم.

ضحاک 2شاه س��تمگر كه با شكست جمشيد3 
ش��اه؛ به قدرت رس��يده بود پس از هزار س��ال 
فرمانروایی همراه با ستم و جفا سرانجام در روز 
مه��ر از ماه مهر به دس��ت فری��دون 4از جایگاه 
زور به زیر كشيده ش��د. اكنون داستان پيروزی 
فریدون بر ضحاک را از شاهنامه باز می خوانيم

پ��س از آن كه كاوه 5محضر دروغين ضحاک را 
پ��اره كرد؛از دربار او بيرون رفت و خروش��ان به 

بازار رهسپار شد:

خروشان همی رفت نيزه به دست
كه ای نامداران یزدان پرست
كسی كو هوای فریدون كند

سر از بند ضحاک بيرون 
كند

ن��زد فریدون  به  یكایك 
شویم

ب��دان س��ایه ی ف��ر او 
بغنویم

با ای��ن فریاد دادخواهی؛ 
دش��من  از  دوس��ت 
بازشناخته شد و سپاهی 
بزرگ گرد او آمدند و به 
نو)فریدون(  درگاه ساالر 
شدند.فردیون با پيوستن 
سپاه كاوه آهنگ ضحاک 

می كند:

فریدون چو گيتی بر آن 
گونه دید

ضحاک  پي��ش  جه��ان 
وارونه دید

س��وی مادر آمد كمر بر 
ميان

به سر بر نهاد كاله كيان

خروشيدن سنگ بيدار كرد
به افسون همان سنگ بر جای خویش

ببست و نغلتيد یك ذره پيش
فریدون كمر بست و اندر كشيد

 نكرد آن سخن را بر ایشان پدید

با پش��ت س��ر گذاش��تن این رویداد؛فریدون به 
س��مت كاوه حركت كرد و ل��ب اروند رود؛ خانه 
ك��رد و از نگهبان رود برای گذر از آن ؛ كش��تی 

خواست كه پاسخ شنيد:

چنين داد پاسخ كه شاه جهان
چنين گفت با من سخن در ميان

كه كشتی كسی را مران تا نخست
 جوازی به ُمهرم نيابی درست

و از این روی فریدونيان ناچار ش��دند كه با اسب 
ب��ه آب بزنند و پس از گ��ذر از رود به كنگ دژ 
هوخت رس��يدند و به ش��هر فرمانروایی ضحاک 
نزدیك شدند.فریدون از دور كاخ ضحاک را دید 

و به سمت آن تاخت اما :

طلسمی كه ضحاک سازیده بود
سرش به آسمان بر افرازیده بود

فریدون ز باال به زیر آورید
كه آن جز به نام جهاندار دید

یكی گرزه ی گاو سر برش
زدی هر كه آمد همی در برش
وزان جادوان كاندر ایوان بدند

همان نامور نره دیوان بدند
سرانشان به گرز گران كرد پست

نشست از بر گاه جادو پرست
نهاد از بر تخت ضحاک پای

كاله كيی جست و بگرفت جای

و بدین س��ان فری��دون وارد كاخ ضحاک ش��د 
اما به هر س��وی كه نگریست نش��انی از خود او 
ندید.دختران شبس��تان ضحاک را آزاد كرد كه 
در مي��ان آنان؛ دختران جمش��يد نيز بودند و از 
ستمكاری های ضحاک بسی شكوه و گالیه نزد 
فریدون كردند و در گفت و شنودی، فریدون از 

آنها می خواهد كه:

بباید شما را كنون گفت راست
كه آن بی بها اژدهافش كجاست

كه دختران جم در پاس��خ؛ جای ضحاک را به او 
می گویند:

برو خوبرویان گشادند راز
مگر كاژدها را سرآید گاز

بگفتند كه سوی هندوستان
بشد تا كند بند جادوستان

كه من رفتنی ام سوی كار زار
ترا جز نيایش مباد ایچ كار

و همراه دو بردادر بزرگترش سوی بازار آهنگران 
رفتند و گرزی گران برای فریدون س��اخته شد 
و س��پاهی گران فراهم آمد و به سمت پایتخت 

حركت كردند:

سپاه انجمن شد به درگاه او
به ابر اندر آمد سر و گاه او

به پيالن گردن كش و گاو ميش
سپه را همی توشه بردند پيش

و چون شب فرا می رسد:
سروشی بدان آمده از بهشت

كه تا بازگوید به او خوب و زشت
سوی مهتر آمد بسان پری

نهانش بياموخت افسون گری
كه تا بند ها را بداند كليد

گشاده به افسون كند ناپدید
فریدون بدانست كان ایزدیست

نه اهریمنی و نه كار بدیست

فيدون پس از این ؛بس��يار ش��ادمان ش��د و به 
خواليگرش دس��تور داد تا خورش��ی فراهم كند 
و با خ��وردن آن به خواب عميقی رفت؛ برادران 
جفا پيشه او قصد جانش را كردند و سنگی خارا 
و بزرگ را از كوه به سمت سر فریدون در خواب؛ 

غلتاندند و پنداشتند كه او مرده است اما:

به فرمان یزدان سر خفته مرد

پیروزی فریدون بر ضحاک 
به روایت شاهنامه

نویسنده : یزدان صفایی
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و ادام��ه می دهند كه فرد پيش بينی كننده ای 
به او گفته است: فریدون؛ تو)ضحاک( را شكست 
می دهد و تو)ضحاک( ب��رای خنثی كردن این 
پيش بينی؛ باید خون » دام و دد و مرد وزن« را 
در »یكی آبزن« بریزد و پس از انجام این كار به 
اینجا باز خواهد گش��ت. در این هنگام كاندرو 6 
به كاخ وارد ميش��ود فریدون را  در كنار شهرناز 
و ارنواز 7 می بيند و شگفت زده می شوداما خم 
به پيش��انی نمی آورد و ستایش كنان پيش می 
رود. فریدون كه ای��ن چنين می بيند؛ از او می 
خواه��د كه برود و مجل بزم و ش��ادی را فراهم 

كند:

بفرمود شاه دالور به اوی
كه رو آلت بزم شاهی بجوی

كندرو خواسته ی فریدون را اجرا می كند تا این 
كه در بامداد فردا:

چو شد بامدادان روان كندرو
برون آمد پيش ساالر نو

نشست از بر باره ی راهجوی
سوی شاه ضحاک بنهاد روی

و چون پيش ضحاک می رس��د آن چه كه روی 
داده ب��ود را بازگو می كند و وصف فيدون و دو 

برادرش را می گوید:

برآشفت ضحاک بر سان گرگ
شنيد سخن آرزو كرد مرگ

به دشنام زشت و به آوای سخت
به تندی بشورید با شور بخت

و در ادام��ه كندرو ؛ ضحاک را تحریك می كند 
تا این كه:

جهاندار ضحاک از این گفتگوی
به جوش آمد و تيز بنهاد روی

بفرمود تا برنهادند زین
بر آن راه پویان باریك بين

ضحاک با س��پاهی ش��امل » نره دیوان و جنگ 
آوران« به س��مت كاخ می تازد و از سمتی دیگر 
مردم ني��ز كه » از جور ضحاک دل خون بدند« 

به فریدون پيوستند:

خروشی بر آمد ز آتشكده
كه بر تخت اگر شاه باشد دده
همه پير و برناش فرمان بریم

یكایك ز فرمان او نگذریم
نخواهيم برگاه ضحاک را

مر آن اژدها دوش ناپاک را

ضح��اک كه چنين م��ی بيند؛ سراس��ر تن را با 
آهن و پوش��اک جنگی می پوش��اند تا شناخته 
نشود سپس بر آن كاخ بلند وارد ميشود.با دیدن 
دختران جمشيد كه» گشاده به نفرین  ضحاک 

لب« خشمگين شد:

همان تيز خنجر كشيد از نيام
نه بگشاد راز و نه بر گفت نام
ز باال چو پی بر زمين بر نهاد

بيامد فریدون به كردار باد
بدان گرزه گاو سر دست برد

بزد بر سرش ترک او كرد خورد

و درست در همين لحظه:

بيامد سروش خجسته دمان
مزن گفت كو را نيامد زمان

هم ایدون شكسته ببندش چو سنگ
ببر تا دو كوه آیدت پيش ننگ

به كوه اندرون بود بند اوی
نياید برش خویش و پيوند اوی

پس از این سخنان؛ فریدون با كمر بندی از چرم 
شير، دو دست و ميان ضحاک را بست. سپس بر 
تخت ضحاک نشست و برای مردم به سخنرانی 

پرداخت و سخن  از داد و دهش و نيكی راند.

همه شهر دیده به درگاه بر
خروشان بدان روز كوتاه بر
كه تا اژدها را برون آورید

به بند كمندی چنان چون سزید

سپس فریدون، ضحاک را به سمت كوه می برد 
و »همی خواس��ت كه آرد س��رش را نگون« كه 

سروش7 برای بار دوم می آید و می گوید:

كه این بسته را تا دماوند كوه
ببر هم چنين تازیان بی گروه

و این چنين ش��د كه ضح��اک در دماوند به بند 
كشيده شد:

بياورد ضحاک را چون نوند
به كوه دماوند و كردش بند

چو بندی بر آن بند بفزود نيز
نمود از بد بخت مانيد چيز

از او نام ضحاک چون خاک شد
جهان از بد او همه پاک شد

و این چنين بود كه پس از هزار س��ال س��تم و 
جادوگری ضحاک؛ زمانه تاج شاهی را به فریدون 
پور آبتين سپرد.فریدون به روایت شاهنامه 500 

سال زنده ماند :

ببد در جهان پنج سد سال شاه
به آخر شد و ماند زو جایگاه

برفت و جهان دیگری را سپرد
به جز حسرت از دهر چيزی نبرد

چنينيم یكسر كه و مه همه
تو خواهی شبان باش و خواهی رمه

پا نویس ها
1.پژوهش��ی از كيان مهر احمدی/ب��ر گرفته از 
www.amordad. تارنمای امرداد به نش��انی

net/forum
2.ضحاک كه در اوس��تا آژی دهاک ناميده شده 
است پس از كشتن پدرش "مرداس" و پيروزی 
بر جمش��يد به تخت می نش��يند. او هر هر روز 
مغ��ز دو جوان را خوراک ماران روی دوش خود 
می كند. بخش نخس��ت نام آژی دهاک "آژی"؛ 
در بنددوم فرگرد نخس��ت وندی��داد به چم مار 

سرخ آمده است.
3.جمش��يد جانشين تهمورث است كه در اوستا 
به یََم خورش��يد چهر نامور اس��ت و در دوره او 
پيش��رفت بسيار حاصل ش��د تا جایيكه بيماری 
و مرگ درس��رزمين او از ميان رفت اما او مغرور 
شد كه به پادافره ی آن فر ایزدی را از دست داد 
و از این روی از تخت ش��اهی به پایين كش��يده 

شد.
4.در اوس��تا تراتئون و در پهل��وی فرتن ناميده 
شده اس��ت.پور آبتين و از نسل جمشيد است و 

در داستان های هندی نيز حضور دارد.
5.در پهلوی كاوخ نام دارد.آهنگری مش��هور كه 
ضحاک هفده پس��ر او را كش��ته ب��ود و درفش 
كاویان به او منسوب است و در شكست ضحاک؛ 

فریدون را همراهی كرد.
6.وزیر ضحاک

7.دختران جمشيد
8.در اوس��تا س��رئوش اس��ت كه چ��ون ندایی 
درونی، به رنگ س��بز نمود پيدا ميكند و در روز 
رس��تاخيز یكی از س��ه ایزدی اس��ت كه به كار 
داوری مردم��ان می پ��ردازد و همچنين نام روز 
هفدهم از گاهش��مار زرتش��تی است.سروش به 

چم فرمانبرداری است .
* برای پانویس ها از فرهنگ دهخدا و دانشنامه 

ی مزدیسنا استفاده شده است*

بن مایه:
ش��اهنامه حكيم ابوالقاس��م فردوسی/س��ازمان 
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حافظ و منتقدانش
نویسنده : امیرحسین شالچی

كمابيش همۀ دیوان های پارسی با گذشت زمان 
ك��ش می آیند و ورم می كنند، این جس��تار در 
بارۀ حافظ بس��يار مسلم تر است، چرا كه كسان 
می كوشند از آن فالی بيرون كشند و سرایندگان 
و دانش��وران و رونویس��ان كوشش می كنند كه 
بيت ها یا س��روده های خویش را دزدكی به آن 
درآورند تا از برك��ت آن كتاب بهره ای ببرند یا 
به شكرانۀ نام حافظ، آوازه مند گردند. همچنين 
شاید برخی از رونویسان خواسته باشند بندهای 
س��روده های وی را به فهم و خرد خود »بهتر« 
سازند. نيز شاید ثبت های گوناگونی از آنها بوده 
باشد، چون حافظ یك سروده را به بيش از یك 
روایت می نگاش��ته یا خود، مت��ن را ویرایش یا 
وارس��ی می كرده )این را ه��ردر گمان می زند(. 
یكی از چاپ های تفس��ير س��ودی 574 سروده 
را در بر می گي��رد، در چاپ بروک هاوس كه به 
س��ال های 1854 تا 1860 برمی گردد با 574 
سروده روبرو می شویم، و چاپ نخست »دیوان« 
در كلكته به س��ال 1791، بيش از 725 سروده 
دارد. پي��ش از هر كجای دیگر در هندوس��تان 

افزوده های بسياری می یابيم.
در  را  حاف��ظ  س��روده های  ش��گفت آميزی 
دس��ت نویس  های گران به��ا و پرش��ماری ني��ز 
بازمی یابيم كه استادان خوشنویس سروده های 
او را ب��ر كاغذ رنگينه یا هم��راه زیورهای رنگی 
نوشته اند و بيشتر، كناره هایی افسانه ای هم در 

پيرامون��ش افزوده ان��د. آیا آنان 
به هنگام انج��ام این كار بدین 
جس��تار می اندیش��يده اند ك��ه 

بيت:
دانس��ت كه خواهد ش��دنم مرغ 

دل از دست
وز آن خط چون سلس��له دامی 

نفرستاد
اش��اره ای به دبيرۀ »مسلس��ل« 
اس��ت ك��ه در دیوان ه��ا كاربرد 

داشته؟
دس��ت نویس هایی  همچني��ن 
از دی��وان در دس��ت اس��ت كه 
آراسته به مينياتور هم می باشد؛ 
هم اكن��ون زیباتری��ن آنه��ا در 
موزۀ فوگ آرت دانش��گاه هاوارد 
نگاهداری می شود و می توان آن 
را یادگار س��ال 1527 دانست. 
شناخته ش��ده ترین مينياتور آن 
صحنه ای را نشان می دهد كه در 
آن سرمستی آسمانی و زمينی، 

س��رزمين های خاوری آن، معنای عرفانی از آن 
بيرون كش��يده می شد. سروده های این سراینده 
تعبي��ری نمادین یافت، این تعبيرها هماهنگ با 
اصل هایی بود كه نویس��ندگانی مانند محس��ن 
فيض كاش��انی گزاره می كردند، در این كار، هر 
ك��دام از زلف های یار، جلوه ای مبهم از هس��تی 
حادث بود، اما می توانس��ت اشاره ای بر »جالل« 
خدا نيز باش��د؛ هر ميخان��ه ای یگانگِی آغازین و 
سادۀ یزدان اس��ت و جز اینها. از همين جاست 
ك��ه گاه پيش می آمده ك��ه صوفيان هندی تنها 
س��ه كتاب را نزد خویش نگه می داشتند: قرآن، 

مثنوی موالنای رومی، و دیوان حافظ.

گویا اروپا نخس��تين بار از زبان پی یترو دال واله 
كه كتابش Viaggi )س��فرنامه( در سال 1650 
در ونيز بيرون آمده، نام حافظ را ش��نيده باشد. 
كم وبيش 50 س��ال پس از آن، در سال 1697، 
فرانتس منينسكی، ترجمان اتریشی و نویسندۀ 
نخس��تين دانشنامۀ تركی، یكی از غزل هایش را 
برگ��ردان كرد. هرچند اندك��ی پيش از وی، در 
سال 1690، توماس هاید در آكسفورد نخستين 
غ��زل حافظ را برگردان كرده ب��ود، اما برگردان 
او تازه یك س��ده پ��س از آن بي��رون آمد. گام 
بعدی را گ��راف رویتستس��كی، دیپلمات جوان 
اتریشی برداشت، و نيز دوستش سر ویليام جونز 
كه پ��س از آن به كار در ف��ورت ویليام درآمد. 
آنها كارهایش��ان را از راه نامه ن��گاری هماهنگ 
می س��اختند، جونز در سال 1770، سيزده غزل 
را به فرانس��وی لطيف��ی بي��رون داد، در حالی 
كه رویتستس��كی یك س��ال پس از او، برگردان 
التي��ن و بي��ت به بيت ش��انزده غ��زل را همراه 
یادداشت هایی در »نمونۀ سرایش آسيا«ی خود 
 Poeseos به چاپ رس��اند. سه سال پس از آن
 Asiatice Commentariorum libri
sex جونز بيرون آمد كه نخس��تين نگاه گذرا به 
ادبيات تازی و پارس��ی است و جونز در این كار 
در براب��ر تعبير عرفانی از حاف��ظ موضع گرفته. 
جون��ز س��روده های س��رایندۀ ما را ب��ه التين و 
یونانی برگرداند و در Persian Song خود به 

بازسرایی آزادی از »ترک شيرازی« پرداخت:
 Sweet maid, if thou would’st charm

…my sight
در همان هنگاِم زندگ��ی وی در كلكته بود كه 
آپچان نخس��تين چاپ س��نگی دیوان حافظ را 
بيرون داد، چاپی كه هرچند بسيار خودستایانه 
بيرون داده شده بود، اما برای نخستين بار متنی 
چاپ ش��ده را در دس��ت پژوهش��گران می نهاد. 
هنوز سال 1800 نش��ده بود كه یك انگليسی 
به نام ج. ه. هيندلی »سروده های پارسی« خود 
را بيرون داد، اما چون مش��كل غزل را به گوش 
اروپایی ها ناآشنا می دانست، از به كار بردن آن 

پایكوب��ی فرش��تگان و موس��يقی بيخودكنندۀ 
درویش��ان با هم همآواز گش��ته اند. نگاره گر آن، 
سلطان محمد، همان كسی است كه تصویرهای 
ش��گفت مع��راج پيامبر در دس��ت نویس نظامِی 

بریتيش موزیوم را كشيده است.
به هنگام مرگ حافظ در پی جنگی كه در دشت 
توكاها درگرفته ب��ود، بخش بزرگی از بالكان به 
فرمانروایی عثمانی پيوس��ت گشته بود، و كارگر 
افتادن سرایش حافظ بر نخستين تركی سرایانی 
چون ش��يخی )درگذشته به س��ال 1451(، و یا 
بيش از آن بر احمد پاش��ا )درگذش��ته به سال 
1496( ك��ه س��راینده ای شيرین س��خن بوده، 
به خوبی احس��اس می ش��ود. البته سرایش آن 
ش��يرازی را نيز بای��د همراه ب��ا بدگمانی گونۀ 
رسمی دین دید و ش��كی در آن نمی توان كرد؛ 
اگر چنين نباشد، چه نيازی بوده كه مفتی بزرگ 
ابومسعود )درگذش��ته به سال 1578( خواستار 
فتوای فقهی گردد، همان چيزی كه گوته زمانی 
پ��س از آن، در دی��وان باختری-خاوری خویش 
دوب��اره آن را بازت��اب می ده��د: مفتی گفت كه 
سخنی در ناهمس��ازی با آن سروده ها نمی توان 
گفت، اما ش��اید برخی از خوانن��دگان پاره ای از 
بنده��ا را بد دریابند- وی با ای��ن فتوا جنجالی 
به راه انداخته كه س��ده ها ب��ه روز مانده. فتوای 
ابومس��عود در زمانی داده ش��ده كه سه تفسير 
شناخته ش��ده برای س��روده های حافظ پدیدار 
گشته بوده. شمعی و ُسروری پایۀ تفسير عرفانی 
آن را ریختند، و س��ودی بوسينایی به بازگشایی 
خشك و دستوری آن پرداخت. بازگشایِی خشك 
اما كارآمد او، پس از آن بر بيش��تر خاورشناسان 
اروپای��ی كارگ��ر افتاد، در جایی ك��ه در ایران و 

http://www.amordad.net/forum/index.php?action=profile;u=8508


پرهيزید؛ از همين هنگام است كه بيشتر كسان 
به ویژه انگليسی ها، برگردان هایشان را به روش 
آزادی می نویس��ند كه در آن بيشتر، هر مصرع 
یك س��طر سرایش��ی می ش��ود، این جستاری 
اس��ت ك��ه آ. ج. آرب��رری در فهرس��ت نغزش 
 Hafiz and his English translations
Islamic Culture(, 1946( ب��ه آن نگرش 
انداخت��ه و آن را بازش��ناخته اس��ت. اما با این 
كار آن س��بك بلورین و درخشانی كه جذابيت 
ویژه ای به سروده های وی می بخشيد، از دست 

رفته است.
اندكی پس از بي��رون آمدن برگردان های جونز 
و رویستس��كی، ج. گ. هردر كه خواب ادبيات 
جهانی را می دید، نوشت: »از ترانه های حافظ به 
اندازۀ بسنده دیده ایم، سعدی برای ما كارآمدتر 
بوده اس��ت«، چون این خداشناس و پژوهشگر 
آلمانی برگردان گلستان را كه در سدۀ هفدهم 
انج��ام پذیرفته ب��ود )برگردان آلمان��ی آن به 
كل��ك آدام اولئاری��وس ب��وده، 1651( ب��ا آن 
اخالق كاربردی اش، به روش��نی برتر و بهتر از 
حافظی كه پی بند و افس��ار نب��ود، می دید. اما 
با هس��تِی این، حافظ بيشتر و بيشتر اروپایی ها 
را سوی خود كش��يد؛ حتی خاورشناس بزرگ 
فرانس��ه سيلوستر دو ساسی هم یادداشت هایی 
در ب��اره اش دارد. ام��ا ای��ن یوزف ف��ون هاّمر 
)-پورگ اشتال( )1774 تا 1856( خاورشناس 
نستوه اتریشی بود كه كار برگردان همۀ دیوان 
را به گردن گرفت. هاّمر حافظ را در سال 1791 
در اس��تانبول خواند و خود را تا اندازۀ بسياری 
به تفسير سودی س��پرد. برگردان وی در سال 
1812/ 1813 در دو پ��وش و در اش��توتگارت 
از چاپ برآم��د، ش��وربختانه لغزش های چاپی 
بسياری دارد كه البته اگر كسی متن پارسی را 
بشناسد، نادرستی های خط ناخوانای هامر را به 

سادگی باز تواند انگاشت.
هامر برگردان خود را هرچند كه بسيار خشك 
است، سرایش ش��مرده؛ البته به گوته هم الهام 
بخش��يده. سرس��خن هامر هم ارزشمند است، 
چون وی اشاره ای به یكپارچگی سبك شناختی 
دارد، ب��رای نمونه س��خن از تكرار عوض كردن 
شخص ها می گوید، همان چيزی كه به حساب 
»كاس��تِی یكپارچگی« فرضی انگاشته می شود. 
همچنين هامر مفعول عش��ق را مذكر برگردان 
می كند تا گرفتار تناقض نش��ود و ناچار نگردد 
»دخترها را به خاطر سبيل باریكشان« بستاید. 
هامر پنج سال پس از آن باز در »تاریخ سخنوری 
در ایران« خود دگرباره به این سرایندۀ شيرازی 
روی كرد و او را »زیباترین و س��رزنده ترین گل 
خوش��بو... در دس��ته گل س��رایندگان پارسی« 
شمرد و نيز وی را »نه تنها حافظ قرآن... ، بلكه 
آتش مقدس روی محراب هنر سرایش« خواند. 
سروده های حافظ برای او »انفجار روحيۀ باالی 

كامجویی و می پرستی« است.
ای��ن تعبي��ر در س��دۀ نوزده��م ب��ر بس��ياری 
ام��ا  افت��اد.  كارگ��ر  آلم��ان  س��رایندگان  از 
پراس��تعدادترین ترجمان س��رایش پارسی هم 
از مكتب هومر بيرون آم��د، فریدریش روّكرت 
)1788 تا 1866( كه گل های خاوری )1822( 
او، ب��ه خاطر چند خودآزمای��ی در برگردان به 
روش هام��ر و البته نيز ب��ه خاطر خوانش ویژۀ 
پارس��ی، یگانه حافظی را كه با زبان و فرهنگ 
آلمانی س��ازگاری خوبی یافته، به دس��ت داده 
اس��ت. حال وهوا و هماهنگی كام��ل تصویرها، 
تأثيرگ��ذاری را بر این س��روده های آلمانی زبان 
بخشيده اند كه با تأثير سروده های حافظ بر یك 
پارسی زبان پهلو می زند. از این گذشته روكرت 
ب��ا برگردان غزل های موالنای رومی، قالب غزل 
را ب��ه ادبي��ات آلم��ان درآورده و در »گل های 
خاوری« خود اس��تادانه از آن بهره جس��ته، اما 
چند دهه پس از آن همان قالب را در برگردان 
س��روده های حافظ نيز به كار بس��ته است. این 
برگردان ها- بهتر از همۀ برگردان های پيشتر و 
پس تر خود- زمانی دراز پس از مرگش شناخته 
ش��دند؛ ش��اگرد روكرت، پل دو الگارد در سال 
1877، 42 غزل و 28 رباعی بيرون داد؛ هرمان 
ِكِریِن بورگ در س��ال 1926، 45 غزل دیگر را 
به چاپ رس��اند، ویليام آیلرز در س��ال 1940 

رباعيات حافظ را بيرون برآورد.
در زمان روك��رت دو كار ب��زرگ در بارۀ حافظ 
و به زبان آلمانی بيرون آمد: ویرایش ارزش��مند 
متن به دس��ت هرمان بروک ه��اوس )1854 تا 
1860( و چاپ سه پوش��ی با برگردان موزون به 
خامۀ وینسنتس هون روزن تْسوایگ-شوان نا كه 

تا امروز هنوز كارآمد مانده است.
در اینجا ميدان آن را نداریم كه س��راغ جس��تار 
كارگر افتادن حافظ بر گوته برویم، اما هميش��ه 
باید در نگر داش��ت كه افس��ون آميزِی سرایش 
غنایی پارس��ی تنها در دی��وان باختری-خاوری 
پژواک نيافت��ه، بلكه تفاهم ش��گفت انگيز گوته 
ب��ا تاریخ، دی��ن، و هنر س��رایندگی خاورزمين 
در »یادداش��ت ها و نوش��تارهایی در بارۀ دیوان 

باختری-خ��اوری« نيز خود را پدیدار س��اخته. 
كار هان��س هاینریش ِش��ِدر »ماج��رای گوته و 
خاورزمين« )1938( هنوز هم بهترین درآمد در 

این جستار می باشد.
تأثي��ر روك��رت را می ت��وان در س��رودۀ گراف 
پالتن دید كه س��اخت غزل و ن��ام حافظ را در 
س��رایش دلپذیرش »آینۀ حافظ« به كار گرفته 
و دش��واری های خویش را زیر جامۀ شيك قالب 

برون مرزی فرو پوشانده. بيت آغازین وی:
»برخي��ز، برخي��ز ای حافظ- ما می را دوس��ت 

داریم، مانند تو... «
در برداش��ت این جهان��ِی ن��اب از س��روده های 
س��رایندۀ ش��يراز مس��ئوليتی ن��دارد. یك��ی از 
س��رایندگان پرش��ماری كه راِه ازُمدافتادۀ او را 
دنبال كرده اند و بيزاری خود از پيشوایان دینی 
و سركش��ی خویش از كليس��ا را به نام حافظ به 
گفت��ار درآورده اند، گ. ف. دامر )درگذش��ته به 
سال 1875( می باشد و البته وی سرآمد ایشان 
نيز به شمار اس��ت. از آن جایی كه او- كه خود 
خداش��ناس ب��وده- از خداشناس��ان بریده بود، 
بيزاری خود از كليس��ا را بار غزل هایش كرد. در 
كنار دامر كه بر تفس��ير حافظ خود، هنرمندانه 
چيزهای��ی نيز از برامز اف��زوده )گل های خاوری 
روك��رت هم چند متن زیبای ش��وبرت را در بر 
گرفت��ه(، می ت��وان فریدریش بوِدن اش��تدت را 
نيز از ميان ش��مار باالی پس��روان آلمانی حافظ 
برجسته ساخته بيرون كشيد. »سرایندۀ شيراز« 
)1880( كتابی اس��ت برای ش��هروندان ساده، 
در حال��ی كه هانس بتگ��ه در آن رویاانگيزی را 
 Lieder des Hafiz, Leipzig, نوآوری كرده
 Persische1938 و نيز در ,Insel-Verlag
از   )1944  Spruchgedichte )Leipzig
ارنس��ت برترام، حافظ دل آویز و روش��ن زبان را 
زیر جامۀ س��نگين و غربی پنهان كرده. بازتابی 
ش��گفت از سرایش حافظ در جایی پيدا می شود 
كه به دشواری می توان گمانش را برد. نيچه بوی 
فراجهانی س��رایش حافظ را می شنود و رو به او 

می گوید:
ميكده ای كه تو برای خود ساخته ای،

از هر سرایی بزرگ تر است،
آشاميدنی هایی كه تو در آن می نوشی،

جهان هم تا ته نمی نوشد...
تو سر به اندیشه فرو بردِن همۀ بلندی هایی،

تو درخشش همۀ ژرفناهایی،
تو مستِی همۀ مستانی-

چرا، چرا ترا می؟
نيز بس��ياری از خاورشناس��ان به دنبال تفسير 
این جهانِی ناب از حافظ رفتند. هرمان اته یكی 
از س��رآمدان ویژه شناس��ان ادبيات پارس��ی در 
آغاز سدۀ بيستم، حافظ را »یكی از بزرگ ترین 
س��رایندگان غنای��ی همۀ زمان ه��ا« می نامد و 
تأیيدكنان گفتاری از یوهانس ش��ر ویژه شناس 



تاری��خ ادبيات م��ی آورد كه گفته ب��وده حافظ 
س��روده هایی را آفریده كه ه��ر گونه تعصب را 
ش��وخی كنان به باد ریشخند می گيرد. اته خود 
در حاف��ظ، چه��رۀ س��راینده ای را می بيند كه 
جشن خوش��ِی ميانه روانۀ زندگی را گرفته و با 
وانمودسازی و دورنگی پيوسته پيكار می كرده، 
و نستوه خواس��تار ارزش های واالی آدمی بوده 

است.
گویا روی این سخن به سرهنگ ه. ویلبرفورس 
كالرک باشد كه در سال 1891 »دیوان« حافظ 
را ب��ه نثر برگردان كرده بوده و تفس��ير عرفانی 
بغرنج��ی از س��روده های او را پي��ش كش��يده 
ب��وده، همچنين این س��خنان می تواند در برابر 
آدالبرت مركس نيز باشد كه در سال 1893 در 
س��خنرانی پرآوازۀ دورۀ سرپرستی اش، در شهر 
هایدلب��رگ »ایده ها و خط��وط بنيادین تاریخ 
همگان��ی عرفان« گفته بود ك��ه در خاورزمين 

همه حافظ را یك عارف می شمارند.
دلبس��تگی ب��ه حاف��ظ در آلمان پایان س��ده، 
اندكی كاس��تی گرفت، اما باز در انگلستان نيرو 
برداش��ت، همان جایی كه نوشتاری برجسته از 
كتاب »تاریخ ادبيات ایران، پوش سوم، 1920« 
از خام��ۀ ا. گ. براون برون تراوید. آ. ج. آربرری 
داس��تان پذیرش حاف��ظ در بریتانيای بزرگ را 
بنيادین بازگفته، وی در این كار، برگردان آزاد 
گرت��رود بل را به گونه ای وی��ژه برتر از كارهای 
دیگر ش��مرده و بر آن اس��ت كه آن را بهتر از 
برگ��ردان هرمان بيك نل ك��ه زمانی دراز را در 
ش��يراز گذرانده بود تا جّو آن را در دل بپذیرد، 
می ت��وان خواند. و اگر ج. ه. هيندلی در س��ال 
1800 به خوانندگانش در بارۀ كاربرد قالب  غزل 
هش��دار داده بود، 18 غزل والتر ليف )1898( 
نشان می دهند كه او هشدار به جایی داده است. 
جان پاین چهار سال پس از او، گزاره ای دیگر از 
سروده های حافظ در قالب غزل را به دست داد 
كه اندكی خوش��نودی برمی انگيخت؛ بازسرایی 
ر. ل��و گالين )1905( نيز چندان كام آميز نبود. 
همين سخن را می توان در بارۀ آ. گویز )1927( 

گفت، چنان كه از نام آن نيز برمی آید:
 Les poèmes érotiques ou ghazals
 de Chems ad-Din Mohammad
 Hafiz en calque rhythmique et

.avec rhyme á la persane
نگاهی فهرست وار به چگونگی پذیرش حافظ در 
باخترزمين را آ. كریمسكی در سال 1924 و در 
 Khafiz to yoho pisni كيف، زیر عن��وان
بيرون داده كه یان ریپكا هم در »تاریخ ادبيات 

ایران« خود بارها به آن استناد نموده است.
حافظ همواره ش��ناخته تر می گش��ت: در سال 
1881 نخس��تين برگردان آن به زبان چكی از 
چاپ برآمد، در سال 1891 راسموسن دانماركی 

پژوهش خود را وقف وی كرد، و بسيار

پس از او در سال 1927 گزارۀ نروژی آن بيرون 
آمد. ش��مار برگردان های كوچك تر انگليس��ی و 
آلمان��ی نيز باال رفت و ميان دو جنگ و نيز پس 
از س��ال 1945 برگردان های روسی و لهستانی 
گوناگونی از دیوان بيرون آمد؛ در س��ال 1960 
گزاره ای مجارس��تانی آن به چاپ رس��يد، و در 
س��ال 1944 كوشش��ی ش��د تا حافظ به درون 

جهان تازی آورده شود.
هویداست كه در منطقه هایی كه حافظ از روزگار 
كهن ستوده می شد، برگردان های شمارمندی- 
ش��اعرانه یا ميان س��طری- انج��ام پذیرفته بود؛ 
برخی چاپ ها حتی یك »فالنامه« هم در پایان 
خ��ود دارند. س��تایندگان هندوس��تانی حافظ، 
ویرایش ها یا گزیده هایی را از دیوان بيرون دادند؛ 
برگردان های اردو را نيز هيچ نباید فراموش كرد. 
یك روایت ميان سطری به هندی و برگردان های 
پنجابی گوناگونی در دست است، نيز به سندی 
هم كوش��ش هایی در راه گشودن حافظ گشته. 
در تركيه برگردان پرارزش��ی از خامۀ عبدالباقی 
گل پينارل��ی برون ترواید، این برگردان به س��ال 
1944 در استانبول بيرون آمده و برگرداننده اش 

به پُردانشی شناخته می شود.
دلبس��تگی به حافظ پ��س از جنگ جهانی دوم 
دنباله یاف��ت. آ. ج. آربرری در »پنجاه س��روده 
از حاف��ظ« خ��ود )1945 و 1953( گلچين��ی 
دلپسند از كارهای پيشين بریتانيایی ها به دست 
داده و پيش س��خنی بر آن افزوده؛ از آن هنگام 
بازس��رایی هایی به چاپ رس��يدند كه برخی كم 
و برخی بس��يار به مت��ن اصلی وف��ادار بودند و 
بيت های حافظ حتی یك كتاب آشپزی پارسی 

چاپ آمریكا را نيز آراست.
آنچه كه آربرری در انگلستان كرد، هانری ماسه 
در فرانس��ه كرد. »ُجنگ پارس��ی« )1950( او، 
كتابی اس��ت كارآم��د. دكتر خانلری نوش��تاری 
در »دل ای��ران« )1951( دارد، و ونس��ا مونتی 
برگردان گزینش��ی خ��ود »نه غ��زل از حافظ« 

)1954( را به او پيشكش نموده است.
در آلمان س��رایش حافظ، گئورگ یاكوب را كه 
هميش��ه به چنين چيزهایی دلبستگی داشت، 
به نگاشتن نوشتاری دلچس��ب در بارۀ ميخانه 
و ل��وازم آن در »جش��ن نامۀ نولدكه« )1906( 
برانگيخت، پس روش��ن اس��ت كه چرا هلموت 
ریت��ر بازس��رایی زیبای خود را از س��روده های 
حافظ در »جش��ن نامۀ یاكوب« )1932( بيرون 
داده اس��ت. واپس��ين برگردان ارزشمند حافظ 
ب��ه آلمانی به دس��ت رودولف كایْ��ل )1957( 
انج��ام یافت��ه. س��پس ی. كریس��توف بورگل 
جنگی كارآمد در كتابفروشی ركالم بيرون داد 
)1972( كه می توان آن را با »پنجاه سروده«ی 
آربرری همس��نجی نم��ود، این كت��اب نگاهی 
فهرس��ت وار و نغز به پژوهش های پيوس��ته به 
حاف��ظ و ویژگی ها و چگونگی س��رایش غنایی 

پارس��ی نيز انداخته اس��ت. ب��ورگل در كتاب 
باریك��ی به نام »س��ه پژوهش در ب��ارۀ حافظ« 
)1975( كاروكرد خود را در زمينه های برگردان 
و تفس��ير دنباله گرفت��ه و در این كار به مفهوم 
»رندی« نگرش��ی ویژه انداخته و آن را با یكی 
از زبانزدهای گوته در دی��وان باختری-خاوری 
یكس��ان دانس��ته. ما به خاطر چ��اپ تازه ای از 
برگردان روكرت از حافظ كه به در سال 1988 
بي��رون داده، وامدارش هس��تيم. پس از آن كه 
پژوهشگران سرآمد ایران روی بازسازی متن ها 
كار كردن��د، پژوهندگان اروپای��ی و آمریكایی 
كوشيدند دوباره سراغ مس��ئلۀ حافظ بروند. از 
آنجایی كه نامه ن��گاری در زمان جنگ چندان 
س��اده نبود، كار دوچندان ش��د. ظاهراً یكی از 
دشواری های بنيادین همان كاستی یكپارچگی 
غزل های وی بود كه همروزگارانش هم او را زیر 
چنين سنجش��ی برده بودند. هيندلی در سال 
1880 نوش��ت: »حافظ... این آزادی را به خود 
می دهد كه با چش��مان بيخ��ود الهام، از زمين 
به آس��مان و از آس��مان به زمي��ن بنگرد كه با 
جستار سرودۀ تركيبش جور باشد.« گرترود بل 
كه در سرس��خن برگردان خود كوشيده حافظ 
را از چش��م انداز باختری تفسير كند، از خویش 
می پرس��د كه چرا »كمابي��ش هيچ پژواكی« از 
رویدادهای سياس��ی ایران در س��روده های وی 
نمی ت��وان یاف��ت. وی با این گفت��ار نكته ای را 
پيش كشيده كه 50 سال پس از آن بحث های 
آتشينی را به راه انداخته است. فریدریش فایت 
كه در س��ال 1908 پایان نام��ۀ دكتری خود را 
در بارۀ »بازس��رایی هایی از افالت��ون در دیوان 
حافظ« نوشته، گونه ای »یكپارچگی اندیشگی« 
را در س��روده های او یافت��ه. هان��س هاینریش 
ش��در در كار اس��تادانه اش »ماج��رای گوته و 



خاورزمين« )1938( با پافش��اری می گوید كه 
حاف��ظ جس��تارهای گوناگ��ون را مانند بخش 
تكرارش��وندۀ یك آهنگ با ه��م تركيب كرده، 
این رایی اس��ت ك��ه پ��س از وی آ. ج. آربرری 
ني��ز نمایندگی ك��رده، وی طرحی می دهد كه 
پيشرفت از گونه ای س��ادگی یادآور سعدی، به 
س��وی س��اختاری مانند یك آهنگ چندآوایی 

می باشد.
شدر به تفس��ير كالسيك س��روده های غنایی 
حافظ وفادار می ماند و با كارل ش��ولتس كه در 
س��ال 1941 در نوش��تاری گفته بود پيشرفت 
معنوی حافظ س��راینده WZKM را می توان 
از راه عوض ش��دن تأكيدها و نام های اشخاص 
بازش��ناخت، مخالف��ت می ورزد، ش��ولتس در 
آن نوش��تار به گفت��اری از محم��ود هومن به 
ن��ام »حافظ چ��ه می گوید« می پردازد. ش��در 
در ناهمس��ازی با ش��واتس- كه ندانس��ته- به 
برآیندهایی مانند آنچه كه ر. لِس��كو در كتابش 
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)1944( رسيده، دس��ت یافته، می پردازد. وی 
دوره هایی را مانن��د نخ هایی كه دانه های گوهر 
بيت های غ��زل را به هم پيوس��ته می دارند به 
گامه ه��ای گوناگون زندگی س��راینده نس��بت 
می دهد. نخس��تين ب��ار این اندیش��ه به ميان 
كشيده می ش��ود كه حافظ ستایش سرایی بوده 
كه تردستانه بخش آغازین چگامه یعنی بخش 
ارابۀ اندیش��ه های »سياسی«  كام گرایانه اش را 
خود كرده، چنين اس��ت كه دلدار مورد خطاب 
وی، در واقع ستوده، فرمانروا یا وزیری است كه 

سراینده به ستایشش درآمده است.
هنگامی كه ه. ر. رومر متن آموزه نامۀ دانشگاهی 
خود »مس��ائل حافظ پژوهی« را در سال 1951 
بيرون داد، به اندیشه های لسكو نزدیك شد و از 
این رای پدافند كرد كه تاریِخ دست كم برخی از 
س��روده ها را می توان روشن ساخت. شوربختانه 
بارها می بينيم كه یك غزل نزد آربرری و لسكو 
به دو گروه كاماًل دیگرگونه نسبت داده می شود 
و ب��ر این پایه می توان گفت كه تا راه حل هنوز 

راه درازی در پيش است.
یك سال پس از چاپ نگاه فهرست وار اما كارآمد 
روم��ر، دو نوش��تار از گ. م. ویكن��ز در »بولتن 
مدرسۀ پژوهش های خاوری و آفریقایی« بيرون 
آمد كه حافظ دوس��تان را برآشفته ساخت. وی 
پافشاری بسياری ورزید كه در پيشرفت سرایش 
پارس��ی، جای »نمایش��نامه« تهی مانده و این 
چيزی است كه از جهان بينی همگانی اسالمی 
آب می خورد؛ البته تفس��ير وی مانند مبالغه ای 
اس��ت در صنعت ادبی »مراعات نظير«، از یك 
مصرع به سرتاس��ر غزل. با ای��ن می توان هم آوا 
ش��د، ام��ا او در »واكاوی معنی های نخس��تين 
و دومين غزل س��وم حافظ« می كوش��د در هر 
هنگام از واژگان پيوس��ته به تركان شيرازی كه 

اغلب مورد آزار بوده اند، هرگونه پيوند شدنی و 
ناشدنی را با احساس »تركی« سراینده پيدا كند. 
مری بویس در نوش��ته ای سخت با او رویارویی 
كرده، چون بر آن است كه آن پژوهشگر بسيار 
پی چندمعنایی بودن واژگان نوشته ش��ده رفته 
و خوان��دن ش��فاهی، ترانه و س��رود را یكس��و 
نهاده اس��ت. و براستی كه هزاران هزار نيوشندۀ 
دانش نياموخته از سخن حافظ لذت برده اند، بی 
آن كه به اندیش��ۀ متن نوشته شده باشند. مری 
بویس می پذی��رد كه هر كس��ی می تواند برای 
ه��ر واژه ای ی��ك یا چند معن��ی دوم بيابد و از 
بازتاب های پش��ت پ��ردۀ آن دم زند، معنی ها و 
بازتاب هایی كه نمی توان به سادگی از كنارشان 
گذشت. نظریۀ ارزشمند ویكنز می تواند اندكی 
به دریافت مسئله  یاری رساند، اما نمی تواند آن 

را حل كند.
ای��ن دیدگاه های ش��در را آ. بازانی، پژوهش��گر 
ایتاليای��ی ب��ا دگرگونی های��ی ان��دک، اقتباس 
نم��ود. وی نخس��تينۀ »غيراحساس��ی، اندكی 
خردگرایان��ه«ی حافظ را كه غزل پارس��ی را از 
سروده های رومانتيك اروپا )و پيش از هر چيز از 
»بازسرایی ها«ی سرایش پارسی!( جدا می سازد، 
پي��ش روی هم��گان كش��يد. اما او پافش��اری 
ویژه ای روی »غزل های وحشی« و »ساقی نامه« 
می كن��د و در ناهمس��ازی با ش��در، آنه��ا را در 
شمار دلنش��ين ترین و شخصی ترین سروده های 

سراینده می آورد.
خاورشناس��ان آمریكای��ی ني��ز ب��ه حافظ روی 
كرده ان��د؛ ميش��ایيل هيلمن در س��ال های 70 
به س��نجش چ��اپ انتق��ادی غزل ه��ای حافظ 
مس��عود فرزاد پرداخته و در سال 1976 نوشتار 
»یكپارچگ��ی در غزل ه��ای حافظ« را نگاش��ته 
ك��ه گرنوت ویندفور آن را پس زده اس��ت. ایرج 
بشيری مانند هيلمن باز به تفسير ترک شيرزای 
پرداخت��ه، اما از نگاه س��اخت گرایانه. در فنالند 
هم هنری برومز خواس��ته گونه ای خویشاوندی 
ميان حافظ و برخی نحله های نمادگرایی فرانسه 
بيابد، اما نخس��تين گام ه��ا را نيز در راه نگارش 

كتاب شناسی حافظ برداشته است.

در برابر نفس��يرهای غزل ه��ای حافظ در باختر 
كه پيوس��ته انتزاعی تر می شوند، چند پژوهشگر 
ایرانی و روس می كوشند پيام »سياسی« حافظ 
را كش��ف كنند. باده، دلدار، و محتس��ب را باید 
از نو ش��ناخت؛ ای. س. براگنيسكی دنباله روی 
محمد بهار می ش��ود و بر آن است كه هراس از 
رخدادهای سياسی را می تواند در زیر استعاره ها 
دریابد، و حافظ از نگاه او خواس��تار و مشتاق به 
آزادی ش��خصی ب��وده و در ای��ن راه خود را در 
جای��گاه خطر نهاده، یك »رند« راس��تين بوده، 
این واژه از دیدگاه او »تجس��م قهرمانِی مبهم« 
حافظ اس��ت. یكی دیگر از پژوهشگران شوروی، 
شاایسالم شامحمدوف در نوشتاری در جشن نامۀ 
یان ریپكا می نویس��د كه حافظ استعداد خود را 
در خدمت آدم های س��اده گذاش��ته؛ این همان 
»رند« ناب اس��ت ك��ه از زندگی روی زمين مزه 
می جوید و به خواب بهش��ت فرو نمی رود. بيت 

پرآوازۀ حافظ:
غالم همت آنم كه زیر چرخ كبود

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آگاه است
نشان می دهد كه وی اهل »تدخير دینی« است، 
هرچن��د كه واژۀ همت و نيز همۀ درآميزۀ بيت، 
به ای��ده آل ناب صوفيانه برمی گ��ردد. اما حافظ 
از چش��م انداز ش��امحمدوف آدم دورۀ نوزایی و 

سراینده ای پيشرفته است.
در اینج��ا باید از تاخت ه��ای اقبال به حافظ در 
چاپ نخس��ت »اس��رار خ��ودی« )1915( نيز 
یادی كرد. این تاخت ها خود از ارزش پژوهش��ی 
ویژه ای برخوردارند، در بارۀ احمد كس��روی نيز 
چنين اس��ت، وی بر آن اس��ت كه سنجشگران 
باختری از این روی حافظ را بسيار دوست دارند 
ك��ه وی چهره ای متعادل از خاورزمين كامجو و 

نامولّد را به نمایش می گذارد.
اما براس��تی چه چيزی حاف��ظ را چنين یگانه 
س��اخته اس��ت؟ در ای��ران ب��ه اندازۀ بس��نده 
س��رایندۀ برجس��ته هس��ت، اما نام وی بسيار 
درخشنده تر از دیگر س��رایندگان غنایی است. 
شدر و بازانی به حق به این نكته اشاره می كنند 
كه ما برای دریافت درس��ت بزرگی حافظ باید 
پن��دارۀ معمول باختری خود از س��رودۀ غنایِی 
عش��ق های زودگذر را یك س��وی نهيم. حافظ 
یك س��رایندۀ دانش آموخته اس��ت و آدم باید 
پي��ش از بازگش��ایی همۀ زیبایی ه��ر كدام از 
بندهایش، نخس��ت تاروپود پيچيدۀ پيوندها و 
بازی های پيوسته به فن سخنوری را به سامان 
درآورد- ریپ��كا اش��ارۀ ویژه ای ب��ر اهميت این 
بازی ه��ای واژگانی و معنایی دارد. تازه هنگامی 
كه ریشه های س��خنورانه خوب دریافته شوند، 
می توان به بررسی پایه های گوناگون دریافت و 
برداشت وی پرداخت یا اميد به فهم آنها داشت. 
س��روده های حاف��ظ آن تاریك��ی رومانتيك را 
الماس هایی تراش خورده اند، چنان  ندارند، آنها 



خوش تراش كه هم��واره به رنگ های تازه ای به 
نگر می آیند. روكرت یگان��ه برگردانندۀ آلمانی 
ب��وده كه چيزی از این رن��گ »غيررومانتيك« 
س��روده های حاف��ظ دریافت��ه، اگ��ر ریلكه در 

غزل واره هایی برای اوفِئوس می گوید:
ای حاف��ظ م��ن، گلزارهای��ی را تران��ه كن كه 

نمی شناسی-
مانن��د گلزارهای اصفهان و ش��يراز كه در جام 

ریخته شده اند...
ای��ن را از راه احساس��ی ش��هودی، این ویژگی 
بس��يار شفاف س��رایش پارس��ی دریافته است. 
نمی توان چشم داشت كه سراینده احساس های 
خود را از دس��ت ما فرو ریزد؛ باالترین هنر این 
اس��ت كه احساس ها چنان پالوده شوند و نرم و 
بيخته گردن��د كه در پایان، بند بی نقصی بماند 
كه همچون سرش��ك گالب، ب��وی هزاران گل 
پيش��ين را بدهد. آنگاه آن بن��د به خوانندگان 
چن��ان می نماید كه آنان با روحيات خود آن را 

تفسير كنند و نقل نمایند.
ش��اید زیباترین بيان را ایران شناس دانماركی 
آرتور كریستن س��ن كرده باش��د كه نوشتارش 
در ارج نهی به حافظ در كتاب ش��در »ماجرای 
گوت��ه و خاورزمي��ن« )ب��رگ 177(، ب��ه زبان 
آلمانی بيرون آمده؛ این نوشتار یكی از بهترین 
نوش��ته هایی اس��ت كه در بارۀ حافظ نگاش��ته 
ش��ده و به همسنجی س��رایش وی با زیورهای 
آبگينۀ پارس��ی می پ��ردازد، »ب��ا بهره گيری از 
بيكرانگی ش��كل های آرایش��ی و هندس��ی كه 
با تناس��ب خوبی به س��امان درآورده شده اند و 
طرح های خوش س��بك گياهان و گل هایی كه 
در ميانش��ان نواری آراینده همراه با گفتارهای 
قرآن و فریادهای پرهيزگارانه و نوشته ش��ده به 
حروفی پيچ درپيچ و برجس��ته«. م��ا می توانيم 
س��خنی را به این بيفزایيم و آن این كه چنين 
مجموعه ای رنگ خود را هر دم، بسته به این كه 
در زیر كدام روش��نایی نگریسته شود، دگرگون 
می س��ازد. در اینجا به رویكرد ویكنز در زمينۀ 
»ویژگی غيرنمایش��ی بودن« س��رایش پارسی 
نزدیك می ش��ویم و نيز می توانيم از گوته یادی 
كنيم كه در سروده ای كه در دیوان برای حافظ 

گفته، می سراید:
این كه هرگز به فرجام نمی رسانی،

ترا بزرگ می كند،
و این كه هرگز نمی آغازی،

بخت توست!
چرا؟ چون گوته دانسته كه قالب  غزل تا اندازۀ 
باالیی ویژگی های س��رایش پارس��ی را تعيين 
می كند. قافيۀ تكرارش��ونده، س��روده را اندكی 
آشفته و رنگارنگ بازمی نمایاند، و روح سراینده 
ب��ه جای آن كه خ��ود را روی یك نكته تمركز 
دهد، به س��وی های گوناگون می رود، چنان كه 
گوت��ه هم در دنبالۀ گفت��ارش می گوید: »برای 

س��راینده ای ك��ه وزن، رعایت هجاه��ا و قافيه 
بزرگ ترین س��نگ های س��ر راهش می باشند، 
همي��ن خود امتيازی بزرگ اس��ت كه وی گره 
معماهایی كه ب��ر گردنش گذارده اند یا خود به 
گردن گرفته را بگش��اید؛ به خاط��ر یك قافيۀ 
غيرمنتظره از یك اس��تعارۀ خوب می گذریم و 
از هوش س��راینده ای كه توانسته در تنگاتنگی 
چنان، پایدار بماند، خورس��ند می شویم.« گوته 
در دنباله »چيرگی راهبر باال« را در سروده های 
حاف��ظ بازمی شناس��د و می گوی��د ك��ه چنين 
س��روده ای می تواند روان را آزاد سازد، در گرو 
این كه آن به سطح روح ناب و پاک برسد. وی 
می دانس��ت كه نمی توان تنها از برون به داوری 

سر حافظ نشست.
بای��د ب��ه عرف��ان ایران��ی و عرفان عاش��قانه و 
برجس��ته ای كه احمد غزال��ی و روزبهان بقلی، 
همش��هری حافظ به پيش برده ان��د برگردیم تا 
بتوانيم »ش��اهد« زیبایی باشيم و معنای زیبایی 
را ب��ه عن��وان باالتری��ن تجلی ی��زدان دریابيم. 
آنگاه می توان س��روده های وی را از هر پایه های 
درنگریس��ت و تفس��ير نمود- دلدار، یك ساقی 
مهروی تواند بود، و فرمانروای سنگدل، سروری 
خدایی و دس��ت نيافتنی: در هر كدام از حالت ها 
همۀ نام هایی كه س��راینده بر دل��دار می گذارد، 
درست اس��ت- ترک زیباروی و سنگدل هر سه 
اف��ق را در بر می گيرد. چون س��راینده در برابر 
مفعول مهر خود، ارج نهی و پرس��تش او، همواره 
یك بنده می ماند و بس، بنده ای كه پی خواست 
یار است. و اگر به سروده ای مانند ترک شيرازی 
كه بارها و بارها نقل ش��ده درنگریم، آن ترک را 
مورد آزار نمی بينيم، چنان كه یك ترجمان مدرن 
آمریكایی در ای��ن باره گفته: »این بيت پيش از 
هر چيز جذابيتی دارد كه از كاربرد چيره دستانۀ 
صنعت »مراعات نظير« به دس��ت آورده: ما سه 
مفهوم گيتاش��ناختی داریم: ش��يراز، سمرقند و 
بخارا؛ سه مفهوم پيوس��ته به جهان اعضای تن 
داریم: دل، دست، و خال؛ یك ناهمسازی داریم 
كه از سدۀ ایزدهم هستی یافته: ترک و هندو كه 
در س��نت كالسيك سروِر سپيدپوست، زیباروی 
و ستكار، و بردۀ س��ياه، تهيدست و فرودست را 
نشان می دهند )در پيوند با این می توان به معنای 
اخترش��ناختی بهرام همچون »ترک آسمان« و 
كيوان همچون »هندوی آسمان« نيز اندیشيد.( 
این بيت بی نقص و س��خنورانه به س��ادگی این 
آرزو را به گفتار درمی آورد كه در برابر خردترین 
نش��انۀ لطف ی��ار/ فرمانروا/ ی��زدان باید بهترین 

دارایی هایی زمينی را پيشكش نمود.
می ت��وان هر كدام از بيت ه��ای حافظ را چنين 
تفسير نمود و تاروپودی ش��گفت از تصویرها را 
دید كه می گذارند بسيار گوناگون تفسير و تعبير 
ش��وند. آنچه بر سر این افزون می آید، دلنشينی 
زبان اس��ت، كه فين تيزن در دیباچۀ كارآمدش 

بر وزن شناسی پارسی بدان اشاره نموده- واژه ها 
ملودیك به هم پيوس��ته می ش��وند، هيچ درزی 
ميانش��ان نيس��ت، گروه��ای وزن شناس��ی به 
روش��نی و بازی كنان و ساده برآورده می گردند، 
این در حالی اس��ت كه هنگام بررس��ی كارهای 
س��رایندگان دیگر معموالً احساس می كنيم كه 
آن��ان كوش��يده اند و كار ذهنی دش��واری را بر 
خود گمارده اند تا معنا و وزن را با هم پيوس��ته 
س��ازند. ویكنز در دانشنامۀ اسالم درست نوشته 
ك��ه حافظ »چند تا از ظریف ترین و از نگاه فنی 
برجس��ته ترین س��روده ها« را گفته. تا اندازه ای 
ب��ه بازی ب��ا مرواری��د می ماند و چني��ن به نگر 
می آید كه جهان محس��وس و جه��ان فرای آن 
ب��ا تراِزش و تعادلی كامل در آن هس��تی دارند. 
هيچ كس نمی تواند راز س��رایش حافظ را بهتر 
از آن خاورش��ناس و سرایندۀ آلمانی كه ما را با 
وفادارانه ترین برگردان غزل های حافظ سپاسگزار 
خویش س��اخته، به گفت��ار درآورد، یعنی همان 
فریدری��ش روك��رت ك��ه در »روزنوش��ت های 

شاعرانه«، بيش از صد سال پيش نوشته:
حافظ آن جایی كه به نظر می آید،
تنها از محسوسات سخن می گوید،

دارد از فرامحسوسات می گوید،
یا آن جایی كه گویا،

در بارۀ محسوسات چيزی می گوید،
مگر تنها از فرامحسوسات نمی گوید؟

راز وی فراتر از محسوسات نيست،
چون محسوسات او،

فرای محسوسات است.



افشین,سیمایی از نیرنگ
نویسنده : امیر هورنام

تاریخ سرشار از هجوم و تاختن اقوام مختلف به 
س��رزمين پر مهر ایران اس��ت  . این امر هميشه 
ب��ا مقاومت عده ای هر چن��د قليل روبرو بوده . 
ب��ه گونه ای كه در زمانهای��ی ، ایران  به عنوان 
ميعادگاه آزادی خواهان بدل  شده كه در سراسر 
گذشته ی آن نشانه هایی برای این امر می توان 
یاف��ت و تقریب��ا در برابر هر هج��وم و تاراجی ، 
بودند كس��انی كه بر می خاس��تند و سرفرازانه 
در راه آرمانه��ای مل��ی ، جان خود را از دس��ت 

می دادند .

البت��ه در دوران��ی نيز این قيام ه��ا  به گونه ای 
مذهبی جهت می گرف��ت ولی در ورای آن می 
تواني��م همچنان رگه هایی از ع��رق ملی را نيز 

در یابيم.
گرچه درصد بسيار كمی از این بر خاستن ها به 
سرانجامی خوش می نشست ولی باز هم نام نيك 
این دوس��ت داران ميهن در كتاب های تاریخی 

به عنوان زینتی بی مثال دیده می شود .

بالطبع هر جنبش��ی ، مقاومتی را از سوی حكام 
ب��ر می انگيخ��ت و غالبا جنبش ه��ای ملی  با 
كمك دیگر ایرانی ها كه جيره خوار بيگانه بودند  

نافرجام می ماند .
در هم��ه ی زمانها به ویژه پ��س از ورود اعراب 
ب��ه ایران  ، هم ميهنانی را می یابيم كه از دل و 
جان مایه گزارده و در جهت رسيدن بيگانگان به 
اهداف ن��ا جوانمردانه ی خود كه همانا به طوق 
بندگی كشيدن ایرانيان بود بدون در نظر گرفتن 
ارزش ها و گرایش��ات ملی یاری می رساندند و 
همچ��ون بازویی نيرومند برای درهم شكس��تن 

این حركت ها ، تالشی چشمگير داشتند .

یك��ی از ای��ن ایرانيان حيدر ب��ن كاووس ملقب 
به افش��ين بود . او در زمان معتصم عباسی می 
زیس��ت و از جایگاه نس��بتا باالیی برخوردار بود 
و ب��ه نوعی مهمتری��ن عامل در اینك��ه به این 
درجه ی رفيع دس��ت یابد مبارزه ، س��ركوب و 
دس��تگيری یكی دیگر از ایرانيان بود كه بيست 
سال همچون خاری در چشم عباسيان ، روزگار 

را به آنها تنگ كرده بود .
جالب اینجا كه عباسيان به واسطه ی یك ایرانی 
بر مسند قدرت نشستند و پس آن نيز یك ایرانی 

كابوس آنها را به رویا بدل ساخت .

ب��ا به زبان آوردن نام افش��ين ناخودآگاه فكر به 
س��وی بابك خرمدین ، آزادیخ��واه آذربایجانی  
معطوف می شود كه بيست سال در آن خطه به 
مبارزه پرداخت و هيچ یك از س��رداران عباسی 

توانای شكست او را نداشت . افشين نيز سالها به 
كار وی مشغول بود تا آنجا كه نيرنگ گونه او را 

به چنگ آورد و به پيش خليفه فرستاد .

ش��اید بزرگترین لطفی كه می شد به عباسيان 
كرد ، حتی بزرگ تر از به خالفت رساندنش��ان 
، دس��تگيری بابك بود و آنچنان پر اهميت می 

نمود كه پاداشی عظيم را در پی  داشت .

طبری می گوید :

.. در آن وق��ت كه افش��ين مقاب��ل بابك بود به 
جز مقرریه��ا و آذوقه و كمكه��ا ، هر روز كه بر 
مينشست ده هزار درهم جایزه داشت  و هر روز 

كه بر نشستن نبود پنج هزار درهم ..

و در جایی دیگر به نقل پس از دستگيری بابك 
می پردازد :

معتصم افشين را تاج داد و دو شانه پوش جواهر 
نش��ان پوش��انيد . بيس��ت هزار هزار درم به دو 
داد ك��ه از آن جمله ده هزار هزار درم جایزه ی 
وی بود و ده هزار هزار درم را ميان مردم س��پاه 

خویش پخش كند و او را والیت دار سند كرد

حال می توان پی برد كه خدمات افش��ين بسان 
یك معج��زه برای معتصم ب��ود . این موضوع را 

دكتر زرین كوب اینگونه نقل می كند :

در این بيس��ت س��ال مام��ون و معتص��م برای 
برانداخت��ن او ) باب��ك ( چاره جویيهای بس��يار 
كردند. لشگر های بسيار برای دستگير كردنش 
فرس��تادند . ام��ا گذش��ته از نارضایت��ی م��ردم 
ك��ه مایل نبودند ب��ار دیگر اس��تيالی عربان را 
تحمل كنند تنگی راهها و س��ختی س��رماهای 
آن حدود  ، همواره س��رداران مس��لمانان را  با 
ناكامی و شكس��ت روبرو ميكرد . در سال 220 
هجری معتصم ، حيدر بن كاووس ، اميرزاده ی 
اشروس��نه را كه به افشين معروف بود به جنگ 

بابك فرستاد .

افشين همه ی تالش خود را می كرد تا به هدفی 
كه همانا برقراری حكومت خود بود دس��ت یابد 
و در این راه از حيله و نيرنگ بس��يار س��ود برد 
ول��ی در ماجرای مازیار دیگر خدعه موثر نيفتاد 
و افشين پای خود را به مجازات خليفه باز دید .  
او بارها و بارها كوش��ش خود را به كار می بست 
تا حداكثر س��ود را از قي��ام بابك ببرد و آن تنها 
با س��ركوب بابك امكان پذیر ب��ود و این مرحله 
نخس��ت بود . اهداف بابك با افش��ين یكی نبود 
و تنها  می توانس��ت از س��ركوب بابك به عنوان  
راه��ی برای اثبات خود در درگاه معتصم  س��ود 
ببرد و اینگونه نيز ش��د و او صاحب مال بسيار و 

http://www.amordad.net/forum/index.php?action=profile;u=7120


جایگاه واالتری در پيش چشم خليفه شد .
حت��ی در كارزار جن��گ با روميان نيز توانس��ت  
مراتبی بلند برای خود  به دس��ت آورد آنچنانكه 
حس��ين ابن ضحاک باهل��ی در وصفش چنين 

سرود :

...
افشين شمشيری است كه تقدیر خدای

آنرا به دست معتصم كشيده است
...

افش��ين در استفاده از مازیار نيز كوتاهی نكرد و 
با برانگيختن و تحریك اوبر ضد حاكم خراس��ان 
، راه  را برای رس��يدن به حوایج خود هموار می 

ساخت .
مازیار نخس��ت  بر سر مش��كلی كه با آل طاهر 
داش��ت س��ر به نافرمانی زد  و پ��س از مدتی بر 
اقدام��ات خود افزود آنچنان كه افش��ين او را به 
ای��ن امر ترغيب كرده بود و از او پش��تيبانی می 
كرد .زیرا او نيز همچون مازیار خواستار برافتادن 

حكومت خاندان طاهر از خراسان بود .

طبری چنين می گوید :

معتصم به عبداهلل طاهر نوش��ت و دس��تور می 
داد كه با مازیار نبرد كند . افش��ين نيز به مازیار 
نوشت و دستور می داد كه با عبداهلل طاهر نبرد 
كن��د و بدو خبر می داد كه ب��ه نزد معتصم در 
باره ی وی چنانكه دلخواه اوست عمل می كند 
. مازیار نيز به افش��ين نامه می نوشت و اوتردید 
نداش��ت كه مازیار با عبداهلل بن طاهر مقابله می 
كن��د و با او مقاومت می كند چندان كه معتصم 
را نيازمن��د كند ك��ه او را و غير او را به س��وی 

مازیار فرستد .

ولی مازیار پس از دستگيری و اعتراف ، همه ی 
نقشه های افشين را نقش بر آب كرد و دست او 
به بدترین ش��كل ممكن برای اربابان تازی خود 
رو ش��د. هرچند از مدت ها پيش افشين توسط 
خليف��ه تحت نظر بوده و این مراقبت ها به علت 
فضای��ی كه در درب��ار معتصم بر ضد او ش��كل 

گرفته بود هر دم بيشتر می شد .

ماج��رای مازیار و كم��ك های افش��ين به او و 
همچنين ارسال اموال به زادگاهش كه به واسطه  
عبدااله بن طاهر عيان ش��د او را به اصلی ترین 
دش��من شناخته ش��ده ی خليفه بدل ساخت و 

همه چيز خود را از دست داد .

و مرگ افش��ين كه پای��ان كارش را در دنيا رقم 
زد . ش��اید دردناک  از آن رو كه یك ایرانی زاده 
بود و به نوعی عب��رت آميز برای آنانكه مليت و 
س��رزمين خود را در راه اهداف غير به حراج می 

كشند.

در تاریخ ایران ، افشين ها بسيار بوده اند و همه 
نيز به دس��ت اربابان خ��ود به بدترین حاالت  از 
صحنه محو ش��دند ولی هنوز هم هستند بسيار 
كه افشين وار س��رای اميد ایران را به سرسرای 

یاس و مشقت بدل می سازند .
                                                                                                                                   

 
با نگاهی به :
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یک  بغل ستاره

به نام ایزد یكتا
آفریننده ی جهان هستی

بام��دادان با آوای پدر ك��ه خطاب به فرهاد می 
گفت : فرهاد برخيز بيدار گشت ...

فرهاد ش��تابان از  بسترش برخاست ، رو به پدر 
نمود و درودی به پدر گفت.

باورش نمی شد كه تا آن هنگام از روز خوابيده 
باش��د، هر روز روال برنام��ه اش چنين بود كه  
پيش از بر آمدن آفتاب از خواب بر می خاست ، 
به نيایش بامدادیش می پرداخت و كمی ورزش 
می كرد، سپس نيم ساعتی را به خوانش نسك 
م��ی گذراند ،آنگاه برای خری��د نان بامدادی از 
خان��ه بيرون می رف��ت ،اما آن��روز عقربه های 
س��اعت هفت و سی دقيقه را نشان می داد و او 

تا آن هنگام خوابيده بود.

ش��تابان لباس پوش��يد و برای خرید نان آماده 
ش��د ، هنگاميكه از درب اطاق  خارج می ش��د 
، م��ادرش او را فراخواند و گف��ت :فرهاد امروز 
پدرت بجای تو نان خریده است ، آنقدر خسته 
بودی كه ه��ر چه پدرت ت��و را فراخواند بيدار 
نش��دی ، هنگاميكه من به اطاقت آمدم و تو را 
در آن حال دیدم ، گمان كردم كه سالهای سال 
است كه در حال كندن كوه بوده ای و به همين 

شوند اینگونه در خواب ژرف فرو رفته ای .

فرهاد چيزی برای گفتن نداش��ت، نمی دانست 
شوند این خواب طوالنی و بی سابقه چيست؟

مادر ، فرهاد را آوا داد كه برای خورن چاشت به 
آنان بگرود، فرهاد نيز اینچنين كرد.

ناگهان به یاد اتفاقات روز پيشين افتاد، از جای 
برخاست تا از خانه بيرون رود كه با آوای پدرش 

ميخكوب شد.

پدر فرهاد كه دید فرهاد بدون خوردن چاشت 
از جای برخاس��ته و از  نهار خوری خارج شده 
بدنبالش برخاس��ته بود ، كه دید فرهاد در حال 
بيرون رفتن از خانه اس��ت ، او را آوا داد  فرهاد 
مگر عاش��ق شده ای پسر ؟ چه شده ؟ چرا غذا 

نمی خوری؟  شب گذشته نيز شام نخوردی.

و فره��اد ك��ه ان��گار راز دلش لو رفته باش��د با 
سخنان پدر در جای خود ميخكوب گشت.

پدرش او را برای خوردن چاش��ت فراخواند و او 
ناگزیر پذیرفت.

پ��س از اینكه به ناچاری چند لقمه از چاش��ت 
را خ��ورد ، از پدر اجازه گرفت ت��ا به كارهایش 

برسد.

مادر به او گفت :فرهاد ش��ب قرار است به خانه 
ی همسایه ی تازه امان برویم كارهایت را طوری 

برنامه ریزی كن تا همراه ما بتوانی بيایی.

فرهاد با بدرودی به پدر و مادرش از خانه خارج 
شد وارد حياط كه ش��د خنكای هوای بامدادی  
احس��اس خوبی در او بوجود آورد، اما دوباره یاد 
دیروز و اش��تباه بزرگش افت��اد و پس از آن یاد 

سخن پدر كه او را عاشق خوانده بود.

آرام آرام مس��ير خانه تا درب حياط را گذراند ، 
از حياط خارج شد و به سوی  خانه ی دوستش 

رهسپار گشت.

هنگاميكه وارد كوچه ای كه خانه ی دوس��تش 
بود ،گردی��دد از فاصله ی دور دید كه كيوان به 
س��وی او می آید، بله او دیر كرده بود، و كيوان 

می آمد كه به نزد فرهاد برود .

هنگاميكه به یكدیگر رسيدند كيوان رو به فرهاد 
خطاب كرد: پس كجایی پس��ر؟ هيچگاه سابقه 

نداشته كه دیر كنی ، اتفاقی افتاده ؟

فرهاد گفت نه فقط خواب ماندم .

با هم بدنبال كارهایشان رفتند ، نيم روز بود كه 
فرهاد به خانه بازگشت ، مادر كارهایش را انجام 
داده ب��ود و كم كم در حال آماده كردن س��فره 

ی نهار بود.

فرهاد با گفتن درود ، به كمك مادرش شتافت ، 
ظرف های آماده شده را بر سر سفره ی نهار برد 
و پ��س از اینكه س��فره ی دو نفره ی نهار چيده 

شد، به مادرش خسته نباشيدی گفت.

مادر از او سپاسگزاری كرد و دوباره قرار شب را 
به فرهاد یادآور گشت .

فرهاد كه دید اكنون كه پدر نيس��ت رو به مادر 
ك��رد و گفت : مادر من ش��ب نم��ی آیم، اصال 
حوصله ندارم. می خواه��م به كارهای باز مانده 

ام رسيدگی كنم.

و م��ادر به فرهاد گفت كه باید برای آش��نای با 
همسایه ی تازه ش��ان او هم با آنان همراه شود 

، اما فرهاد با ش��وندهایی كه ب��رای مادر آورد ، 
مادرش پذیرفت كه فرهاد ش��ب همراه آنان به 

شب نشينی نرود.

هنگام غروب خورش��يد پدر از سر كار  به خانه 
بازگش��ت ، ش��ام را زودتر خوردند تا برای شب 

نشينی دیر گاه به خانه ی همسایه نروند.

س��اعت 9 ب��ود كه م��ادر و پدر راه��ی خانه ی 
همسایه شدند، پدر بسته ی شيرینی در دست ، 

همراه مادر از درب بيرون رفتند .

بامدادان هنگاميكه با آوای مالیم مادر چشمانش 
را ب��از كرد ، گرمای خورش��يد را بر روی  چهره 
اش احس��اس می كرد چشمانش را كه به آرامی 

باز كرد مادر را در كنار خود دید .

گرمایی ك��ه بر روی چه��ره اش حس می كرد 
حكایت از تب شدید داشت ، تشنگی لبهایش را 

خشك كرده بودو تمام بدنش می سوخت .

مادر با ظرفی آب و دس��تمال در كنار بس��ترش 
نشسته بود و هر از گاه دستمال را از روی چهره 
ی فرهاد بر می داشت و آنرا در ظرف آب خنك 
خي��س می كرد و دوباره بر روی چهره ی فرهاد 

می گذاشت .

آرارم آرام از بس��ياری تبش كاس��ته ش��د، مادر 
برایش كمی س��وپ آورد و از فرهاد خواس��ت تا 

كمی بنشيند و چند قاشق از آن بخورد.

فرهاد در بسترش نشست و با بی اشتهایی  چند 
قاشق از سوپ را خورد، احساس سبكی می كرد، 
چرا كه كمی از تب سنگينش كاسته شده بود.

م��ادر رو به فرهاد كرد و گفت: دیش��ب جای تو 
خالی ب��ود ، چرا همراه ما به خانه ی همس��ایه 
مان نيامدی؟ آنها دو پسر و یك دختر دارند كه 
هر یك از دیگری بهتر هس��تند همگی مؤدب و 

زیبا .

به پدرت گفتم كه دخترش��ان را برای دایی ات 
در نگر گرفته ام ، دختر بسيار زیبا و با كماالتی 
اس��ت، اما پدرت مخالف است و می گوید كه از 

نگر سن و سال بسيار از هم دور هستند.

فرهاد گفت مادر ش��ما در همين بار اول  به دید 
یك خواس��تگار دخترش��ان را نگریستيد؟ مادر 
خطاب ب��ه فرهاد گفت: دخترک بس��يار زیبا و 
با ادب ب��ود و همچون نامش چون س��تاره می 

درخشد.

تاره؟ ! او چند  ناگه��ان فرهاد به خود آمد : س�



ساله است؟

كی به اینجا آمده اند؟ و مادر با اش��تياق فراوان 
از اینكه توانس��ته بود، دخترک را برای برادرش 
تك��ه بگيرد آغاز به تعریف از خوبيهای دخترک 

نمود.

پ��س از پای��ان یافت��ن س��خنانش دریافت كه 
اش��ك در چشمان فرهاد حلقه زده است ، ولی 
اندیش��يد كه این از تب ش��دید فرهاد است، از 

فرهاد درخواست كرد تا در بسترش بيارامد.

فره��اد كه احس��اس كرد عش��قش را یافته اما 
مادرش آنرا درخور دایی دانسته شكست خورده 
و ناالن با تبی شدیدتر از پيش در بستر آرميد.

مژگان��ش را كه ب��ر روی هم گذاش��ت قطرات 
اشك از چشمانش خارج شدند.

در یك لحظه با حركت ش��دیدی كه حس كرد 
، به خود آمد، خودروی پشت سری با خودروی 
او برخورد نموده بود، فرهاد آرام اش��ك هایش 
را پ��اک كرد و از خودرو پایين آمد، و راننده ی 

خودروی دیگر نيز .

هر دو به خس��ارت وارد آمده می نگریس��تند ، 
خودروی فرهاد اندكی صدمه دیده بود و راننده 
ی خودروی پش��تی رو به فرهاد گفت كه : شما 
اصال حواس��تان جم��ع نبود، ناگهان از ش��تاب 
خودروی ش��ما كاسته ش��د و من تا جایی كه 

امكان داشت از برخورد پيشگيری كردم، اما...

با گفتگویی آرام با هم به یك هم رایی رسيدند 
و چند لحظه پس از آن  هر دو به حركت خود 

به سوی مقصد به راه افتادند.

خورش��يد در حال غروب ك��ردن بود كه فرهاد 
ب��رای نوش��يدن چ��ای و كمی اس��تراحت در 
نزدیك��ی قه��وه خان��ه ای ایس��تاد ، و پس از 
شستش��وی دس��تها و چهره اش بر سر ميزی 
نشس��ت و منتظر ماند تا كارگر قهوه خانه برای 

گرفتن سفارش به نزدش بياید.

پس از نوش��يدن چ��ای و خرمایی ك��ه همراه 
كلوچه محلی هم��راه بود ، از قهوه خانه بيرون 
آم��د ه��وا تقریب��ا تاریك ش��ده ب��ود و فرهاد 
چراغهای ماش��ينش را روش��ن كرد و به سوی 

مقصد به حركت خود ادامه داد.

خسته و تنها مس��ير برایش بسيار طوالنی می 
نم��ود، دیگر در افكارش غرق نبود و به اتفاقات 
ام��روز می اندیش��يد ، كه چگونه بام��دادان با 
شادمانی فراوان برای دیدار عزیزانش راه شمال 

تا تهران را در پيش گرفته بود و پس از ساعتها 
رانندگی خود را به آنان رسانيده بود.

اما هنگاميكه چمدان وس��ایلش را دیدند با بهت 
و ناراحتی با س��ردی ب��ا او برخورد كردند و او با 
دلتنگی ، اما آرامش پس از ساعتی از نزد آنان به 

سوی خانه ی هميشگی اش بازگشت.

نمی توانست باور كند كه اینقدر از مهر و محبت 
ها كاسته شده است كه نتوانند وجودش را برای 

مدتی كه زیاد هم نبود بپذیرند.

خس��ته بود اما تالش می كرد تا خود را به خانه 
برساند، چرا كه تنها جایی بود كه در آن احساس 

آرامش می كرد...خانه

دو س��اعتی تا پایان راه باقی بود و او برای اینكه 
خوابش نبرد پخش رایو را روشن كرد و سی دی 
مورد عالق��ه اش را در آن جای داد، صدایش را 
كمی بلندتر كرد و شروع به همخوانی با خواننده 

كرد.

پس از یك ساعت به یك رستوران بين راهی كه 
می شناخت رسيد، خودرو را به كنار جاده راند و 

از خودرو پایين آمد و به داخل رستوران رفت.

صاحب رس��توران كه او را به خوبی می شناخت 
با دیدن فرهاد برای اس��تقبال و خوشامد گویی 
به سوی فرهاد آمد ، او را در آغوش گرفت و در 

جای خصوصی نشانيد.

فرهاد سپاسگزاری كرد و برای شستشوی دست 
و روی به دستش��ویی رستوران رفت پس از آن 
بر س��ر ميز مخصوص رفت كه صاحب رستوران 
خ��ود با ظ��رف چای به ن��زد فره��اد رفت و در 

كنارش نشست.

رو ب��ه فرهاد كرد و گفت پيش از ظهر كه اینجا 
بودی از شما خواستم كه نهار خود را نوش جان 
كنيد و سپس بروید اما اینقدر عجله داشتی كه 
گرس��نه  به حركت خود ادامه دادی ، پس چرا 

بازگشتی؟

و فره��اد ب��ا ش��نيدن ای��ن س��خنان احمد كه 
روزگاری همكالسی بودند و از دوستان صميمی 

، به اندیشه فرو رفت.

می اندیشيد كه با آن همه اشتياق برای رفتن و 
دیدار ....چرا بازگشته است؟

...
ستاره

پایان بخش سوم


