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م از  آزادگان ا  از ا

شناسی دانشگاه تهران تردیـد داشـتـیـم           یک سال پیش در همین زمان، برای ادامه فعالیت در کانون ایران           
گرفت و آینده سختی را پیش رو داشتیم. همان نگرانی که بسیـاری                چرا که حمایت های الزم صورت نمی      

شـنـاسـی بـرای          های پیش کانون داشتند و به همین دلیل تا قبل از سال پیش، کانون ایـران                 از اعضای سال  
 مدت نسبتاً زیادی به صورت جدی فعال نبود.

اما با گذشت یک سال دستاوردهایی که حاصل شده برای ما امیدوار کننده است و پیوستن جوانان برومند                  
باشد. اکثر دوستانی که سال گذشته به کانون آمـدنـد و یـک                    به این کانون، نوید بخش آینده ای روشن می        

آموختگی هستنـد و بـیـشـتـر             آموخته شدند و یا در آستانه دانش        سال در کنار یکدیگر فعالیت کردند دانش      
دوستان گرچه معتقدند فعالیت در این شرایط سخت بود اما خاطرات خـوبـی را از فـعـالـیـت در کـانـون                              

 شناسی دارند. ایران

به طور کلی فضای سیاست زده دانشگاه تـهـران کـار را بـرای                   
هـای    ها از فعالیت    های فرهنگی سخت کرده است و حمایت        فعالیت

فرهنگی که جنبه سیاسی ندارند گـاه نـزدیـک بـه صـفـر اسـت!                      
همانطور که این شماره تابستانی سرزمین آزادگان به صورت رایانـه           
ای گسترش یافت چراکه حمایت مطلوبی از نشـریـات دانشـجـویـی               

گیرد که به صورت چاپی با این تعداد صفحه به انتـشـار               صورت نمی 
 برسد. 

خوشحالیم که پایگاه خردگان در گسترش این شماره ما را یـاری             
های فرهنـگـی تـداوم        ها و همیاری    کرد و امیدواریم این همکاری    

یابد چراکه بزرگ ترین مشکل جامعه ما مشکالت فرهنگی است و            
 باید رویکرد جدی تری به فرهنگ باشد. 

 به امید ایرانی آباد و آزاد و شاد

 سخن نخست

امام علی (ع): به کار برخیزید! پـس             
به پایان رسانید! و پایدار مانیـد! پـس        
شکیبایی [کنیـد]، شـمـا را پـایـانـی               

 است، خود را بدان برسانید.
 ؛ ترجمه سید جعفر شهیدی)176(نهج البالغه، خطبه 



ن آزادگان 1394شهریور  -شماره پنجم  م از  آزادگان رز ا  از ا

 تیر: جشن نیلوفر 6
ايرانيان باستان نيـلـوفـر را بسـيـار گـرامـي               

داشتند. همانطور كه از آثار باستاني بـدسـت            مي
آمده از تمدن با شكوه ايران باستان از جـملـه            

خوريم. خـرداد روز        تخت جمشيد، به اين نماد زيبا بسيار بر مي        
كـه     »نـيـلـوفـر    «(روز ششم) از تيرماه، جشني است به نـام             

 ابوريحان بيروني در آثارالباقيه به آن اشاره كرده است. 
 

های  تیر: روز مبازه با سالح 8
 شیمیایی 
ايران يكي از كشورهايي است كـه قـربـانـي            

هاي شيميايي بوده اسـت. صـدام بـر               سالح
خالف قوانين بين المللي در جنگ با ايران از اين سالح استفاده    

 كرد.
 

 ) تیر: جشن تیرگان13( 10
ايـن     10تا     8درباره اين جشن بزرگ در رويه       
 شماره نوشتاري ويژه آمده است.

  
 

 ] تیر: جشن خام خواری15[
هاي سغد باستان كه يكي از منـاطـق           از جشن 
نشين بوده و همواره فرهنگي ايرانـي در        ايراني

آن منطقه از جايگاه قابل توجه برخوردار بـوده         
است. سغد باستان داراي گاهشماري ويژه خـوده بـوده كـه                
شباهت بسيار فراواني با گاهشماري ايراني داشته اسـت. مـاه              
چهارم آن  كه بيروني بساك يا بساكنج نوشته است و همزماني            
با تير ماه داشته است. بيروني درباره روز پانـزدهـم ايـن مـاه                  

نويسد: روز عمس خواره است و از آنچه با آتش پخته شـود                مي
آثارالباقيه نمايند (بيروني، ابوريحان محمد بن احمد.           اجتناب مي 

. ترجمه اكبر داناسرشت. تهران: امير كبـيـر.            عن القرون الخاليه  
 ).364-362: ص 1386

 ) امرداد: جشن امردادگان7( 3
امرداد (بي مرگي و جاودانگي) داراي جـايـگـاه            

اي است و نماد جاوداني و تندرستي و دير  ارزنده
زيستن است. امرداد در ميان يكـي از هـفـت              

امشاسپندان جاي دارد و واپسين آنها است. هفت در فـرهـنـگ         
ايراني يادآور طي كردن راه هاي كمال است و وجود اين جشن            

 باشد. در اوج گرماي تابستان يادآور پختگي و رسيدن به اوج مي
جشن امردادگان در امرداد روز (روز هفتم) از امرداد ماه و بـه                 

شود. ابوريحان بيروني درباره اين جشن و  پاس امرداد برگزار مي
اي است كه به حفظ گيتي و    مرداد فرشته«امرداد نوشته است:     

اقامه غذاها و دواهايي كه اصل آن نبات است و مزيل جـوع و              
). آذربـاد    336(همان: ص         »ضرر و امراض هستند موكل است     

مهراسپندان هم سفارش به نشاندن درخت و دارو در امرداد روز           
 كند. گل زنبق، نماد امرداد است. مي

 
 امرداد: بزرگداشت سهروردی 8
الدين يحيي سهروردي كه به شيخ اشراق  شهاب

نـمـايـد     ه.ق). چنين مي   587 - 549آوازه دارد ( 
هاي ايـران بـاسـتـان          كه سهروردي با انديشه   

ها بـرده اسـت؛ هـرچـنـد             آشنايي خوبي داشته و از آنها بهره      
هاي يونان، ايران و اسالم بـوده         اش محل تالقي انديشه     انديشه

روز    است (ديناني، غالمحسين ابراهيمي. سخنرانـي در سـال            
الدين سهروردي، موسـسـه پـژوهشـي             بزرگداشت شيخ شهاب  

اشراق يعني سپيـده    «حكمت و فلسفه با همكاري فرهنگستان.        
 ibna.ir. خبرگزاري كتاب ايران، ايبنا »صبحگاهي، طليعه فجر

 ).1386امرداد  9. 6288كد مطلب: 
 

 امرداد: جشن چله تابستان 10
جشن چله تابستان در هنگام افزايش گـرمـاي         

شود و هنوز هم در بـرخـي از              هوا برگزار مي  
ها مانند خراسان جنوبي چنين چشني بـا      بخش

 شود. و... برگزار مي »چله تموز«نام 

5 
 کاری از نویسندگان پایگاه خردگان

 روزهای ارزشمند و رویدادهای تابستان



  1394شهریور  -شماره پنجم 
ن آزادگان م از  آزادگان رز ا  از ا

 امرداد: صدور فرمان مشروطیت 14
مظفرالدين شاه قـاجـار       1285مرداد    14 در روز   

، »عدالتخانـه «هفت ماه پس از دستور تاسيس       
فرمان مشروطيت را صـادر كـرد. جـنـبـش               

مشروطيت، بي گمان از رويدادهاي بزرگ تـاريـخ تـحـوالت             
 آيد. سياسي ايران به شمار مي

 
 ] امرداد: جشن بامی خواره18[

از ديگر جشن هاي سغدي در مـاه پـنـجـم.             
ابوريحان بيروني نام ماه پنجم گـاهشـمـاري          

نوشته و بر اساس اسناد       »اشناخندا«سغدي را   
   šn’kγntyčسغدي به دست آمده از كوه مغ نام ايـن مـاه               

برگردان بخش هايي از كـتـاب       «ثبت شده است فرايمن، ا. ا .          
پرفسور فرايمن در مورد اسناد تقويم سغدي يافته شده در دست        

تـقـويـم    «. ترجمه اميركاوس باالزاده. در   »نوشته هاي كوه مغ 
. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تهـران. صـص              »سغدي

). اين ماه همزماني با امرداد مـاه      209. ص:   1371.  209-213
نـويسـد:      داشته است. بيروني درباره روز هجدهم اين ماه مـي           

شـود     خواره گفته مي    خوره است كه بامي     روز هجدهم آن بابه   «
(بيروني، ابوريحان محمـد بـن          »يعني آشاميدن عصير خالص   

. ترجمه اكبر دانـاسـرشـت.       آثارالباقيه عن القرون الخاليهاحمد.  
 ).36: ص  1386تهران: امير كبير. 

 
 امرداد 28امرداد: کودتای  28

يكي از رويدادهاي تلخ تاريخ معاصر ايران كـه          
اياالت متحده آمريكا چندين بار به نقش خـود          

 در كودتا اعتراف كرده است.
 

شهریور): جشن  4امرداد ( 31
 شهریورگان

هـاي     ايرانيان باستان در اين جشن بـا آيـيـن          
داشتند. شـهـريـور        خاصي شهريور را بزرگ مي     6 

يكي از امشاسپندان است و به گفته بندهش، گياه شاهسپرغـم           
(شاهسپرم) ويژه امشاسپند شهريور مي باشد. در رساله خسرو و             
ريدگ، خوش بويي اين گياه ستايش شده و بوي آن را چونـان             
بوي پادشاهي دانسته است. ابوريحان بيروني از قـول زادويـه            
(موبدي زردشتي بوده است كه همزمان با  بيروني مي زيسته و             
بسياري از اطالعات زردشتي را بيروني داده است) نوشته است:           

اين روز را آذر جشن مي گويند و اين روز براي آتش هـايـي         «
كه در خانه هاي مردم است عيد است و اين عيد در قديم آغـاز          
زمستان بوده و در اين عيد آتش هاي بزرگ در خانه هـا مـي                
افروختند و عيادت خداوند و ستايش او را زياد مي نـمـودنـد و                
براي صرف غذا و ديگر شادماني ها به گرد هم جمع مي آمدند             
و مي گويند كه اين آتش را براي رفع سرما و يبوستي كـه در                
زمستان حادث مي شود مي افروختند و مي گفتـنـد انـتـشـار                
حرارت چيزهايي را كه براي نباتات زيـان آور بـاشـد دفـع                  

آثارالباقـيـه عـن      (بيروني، ابوريحان محمد بن احمد.          »كند  مي
. ترجمه اكبر داناسرشت. تهران: امـيـر كـبـيـر.                القرون الخاليه 

 ).337-336: ص  1386
 
شهریور: بزرگداشت پورسینا، روز  1

 پزشک 
پزشك، انديشمند، رياضي دان، فـيـلـسـوف،           

توان هـمـاورد      موسيقيدان و ... !! پورسينا را مي           
شـده تـريـن         ها دانست. يكي از شناخـتـه         ها و دانش    همه فن 

دانشمندان ايراني و از بزرگ ترين دانشمندان جهان. مردي كه           
همتايي داشت و در        افزون بر دانش اندروزي، نيروي بدني بي      

زمينه هاي بسياري كاردان بود. روز بزرگداشت پورسيـنـا، بـه              
دليل دانش باالي پزشكي او، روز پزشك هم نامگذاري شـده            

 است.
 

شهریور: بزرگداشت زکریای  5
 رازی، روز داروساز
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م از  آزادگان ا  از ا

زكرياي رازي مردي خوش خو و نيك كردار بود كه مهربـانـي             
پـرداخـت.      ويژه اي به تهيدستان داشت و به درمان آنهـا مـي        

كيمياگر (شيميدان)، پزشك، دارو ساز و انديشمند بزرگ ايرانـي     
كه در شهر باستاني ري زاده شد. يادگارهاي ارزشـمـنـد وي                

آن هم    –جايگاه ويژه اي در دانش جهان دارد و كارهاي رازي           
بسيار شگفت آور است. يافتن الكل و جـوهـر             -در دوران كهن  

باشد. به دلـيـل دانـش           هاي بزرگ رازي مي     گوگرد از دستاورد  
باالي رازي و دستاوردهاي او روز بزرگداشت او روز داروسـاز             

 هم در نظر گرفته شده است.
 

شهریور: بزرگداشت ابوریحان  13
 بیرونی

هاي ارزنده اش، بسيـاري از         بيروني با پژوهش  
هاي ديرين را براي ما نـگـاه داشـت.              فرهنگ

دانند كه در ريـاضـي،        مي »مردم شناسي «بيروني را پدر دانش     
ستاره شناسي، گاهشماري، جغرافيا، تاريخ و.. كارشنـاس بـود.             
يروني با ديده اي دانشمندانه و خردمندانه به تاريخ نگاه كرده و            

 همت زيادي در يافتن حقايق از خود نشان داده است.
 

شهریور: بزرگداشت شهریار،  27
 روز شعر و ادب پارسی
سيد محمد حسين بهجت تبريزي از شـاعـران          
خوش سخن ايراني بود كه در شهر تبريـز زاده           
شد. وي در غزل سرايي بسيار توانمند بود و آثار او همواره مورد          
توجه اهالي شعر و ادب قرار گرفته است. روز درگذشت وي بـه              
عنوان بزرگداشت وي و همچنين روز شعـر و ادب پـارسـي                

 نامگذاري شده است.
 

 شهریور: آغاز هفته دفاع مقدس 31
يكي از جنايت كاران تاريخ بدون شك صـدام          
بود. صدام جنگي خونين را عليه ايران بـه راه             

هاي زيادي به مـردم       انداخت و در طول آن رنج     

ايران تحميل كرد. در طي اين جنگ بهترين فرزندان خاك مـا             
شهيد شدند و آثار اين جنگ ناجوانمردانه هـنـوز هـم ديـده               

 »سعد بن ابي وقـاص «شود. صدام جنايتكار معتقد بود روح      مي
در او حلول كرده است تا بار ديگر قادسيه را تكـرار كـنـد! از                   

را بر روي خود گذاشتـه        »سردار قادسيه «مايه    همين رو نام بي   
بود. افكاري پوچ كه با كرداري اهريمني قصد انـجـام آن را                 
داشت. اما اين رويا را به همت دريا دالن ايراني به گـور بـرد.                 

فرزند سعد  »عمر بن سعد«براي مردمان ايران، صدام در حكم    
بن ابي وقاص بود كه در فاجعه كربال نقش داشت. همـانـطـور              
كه بسياري از شهيدان با الهام از بينش امام حسين (ع) و ياران               

 وفادارش تشنه شهيد شدند.

 مي خواستم شعري براي جنگ بگويم
 شود نمي ديدم
 گفتم: ،قلم زبان دلم نيست ديگر
 ها را زمين گذاشت قلم بايد

 سالح سرد سخن كارساز نيست ديگر
 سالح تيزتري برداشت بايد
 براي جنگ بايد

 لوله تفنگ بخوانم از
 واژه فشنگ با

 خواستم مي

 براي جنگ بگويم شعري
 -دزفول -براي شهر خودمشعري 
 كه لفظ ناخوش موشك را ديدم

 به كار برد بايد

 اما

 موشك
 كاست كالم مرا مي زيبايي
 كه بيت ناقص شعرم گفتم

 هاي شهر كه بهتر نيست خانه از
 شعر من هم بگذار
 هاي خاكي مردم خانه چون

 باشد و خون آلود خرد و خراب
 كه شعر خاكي و خونين گفت بايد

 كه شعر خشم بگويمبايد 

 فصيح فرياد شعر

 -هرچندناتمام -

... 

 شعری برای جنگ سروده قیصر امین پور
 »شعر فصیح فریاد«بخشی از 
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 از نمايشنامه آرش بهرام بيضايي:
گوينـد آرش      و من مردمي را مي شناسم كه هنوز مي        

 )53: ص 1373باز خواهد گشت... (بيضايي، 
 

مدتي است از جشن تيرگان گذشته است ولي شايسته         
بود در اين شماره تابستاني گاهنامه سرزمين آزادگان يادي كنيـم از             
پيوند سه گانه باران و تير و آرش، يادي كنيم از شـور و شـادي                    
ايرانيان در اين جشن ملي ايراني... شور و شادي كه تـمـام آيـيـن                     
هايش تيرگاني است... از جنس باران است... از جنس فداكاري آرش                 

 است....  
در منابع آمده است كه آرش با آنكه مي دانست پس از انـداخـتـن                 
تير، جان مي دهد، ولي براي مردم چنان كرد و تمام جان خود را در                

تير گذاشت. داستان آرش را بايد اسـطـوره          
 ميهن دوستي و مردم دوستي دانست.

نـام    »تير روز «سيزدهمين روز از هر ماه      
دارد و وقتي تير روز از تير ماه فـرا رسـد              

هاي باستاني ايـران      ترين جشن   يكي از مهم  
فرا مي رسد؛ جشن تيرگان كه الـبـتـه بـا             

روزه كه در گاهشمـار       31هاي    تغييرات ماه 
امروزي ايراني ايجاد شده، روز اين جشـن         

تير تـطـابـق دارد.          10در گاهنماي امروزي با     
هاي بزرگ ملي چند مفهوم و مناسبت ملي و           معموال براي اين جشن   
هـا و       هايي وجود داشته است كه به مناسبـت         ديني و مراسم و آيين    

 اندازيم. هاي مربوط به تيرگان نگاهي مي برخي آيين
تير، يكي از ايزدان در دين زرتشتي است كه معوال آن را موكل بـر               

) و    1دانند و از اين رو از همكاران امشاسپند خورداد است (             باران مي 
در يك يشت به نام تير يشت نيز در اوستا دارد. در برابر ايـن ايـزد،                   

).  37-36: صـص     1387قرار دارد (هينلز،       »اَپوش«ديو خشكسالي،   
در تير يشت پس از يك توصيف اساطيري و زيبا از چرخه آب كه به               

ه     «گويد:     انجامد مي   وسيله نيرويي ايزدي يعني تير مي      پس آنگاه، مـ
پاك پديدآورنده ابر به جنبش در آيد. بـاد نـيـمـروزي          
وزيدن آغازد و مه را به پيش به راهي كه هوم شـادي             

باد  گذرد بـرانـد. پـس            بخش گيتي افزاي از آن مي      8 

و ابر و تگرگ را بــه كشــتــزارهــا و              بارانمزدا آفريده،   چاالك  
: 1387) (اوستا، دوستـخـواه،         2(   » هاي هفت كشور برساند     خانمان

 ).337ص 
ترين ماه سال در ايران است و اتـفـاقـا             ترين و خشك    ماه تير گرم  

آيين باران خواهي ايرانيان باستان در جشن تيرگان نيز در اين مـاه             
انجام شده است همراه با مراسمي كه به نام آبريزگان يا آب پاشان             
معروف است و امروزه نيز ميان برخي اقوام ايراني همچنـان رايـج              

 است.
گرديزي دليل مردم اصفهان بـراي آب         
پاشان را به ماجراي يك خشكسـالـي در          
روزگار شاهنشاهي پيروز ساساني نسـبـت       

دهد كه پيروز در اين روز به آتشـكـده            مي
رود و از خداوند تقاضاي باران  آذرفرنبغ مي

رساند تـا      كند و به درويشان ياري مي       مي
اين كه در اين روز خشكسالي به پـايـان           

رسد و باران مي بـارد... (گـرديـزي،                 مي
 ).526و  518: ص 1363

اما بيروني و گرديزي داستان اصل و ريشـه بـرگـزاري آيـيـن                  
چون كيخسرو  «آبريزگان در تيرگان را اين گونه توضيح مي دهند:           

از جنگ با افراسياب برگشت در اين روز به ناحيه ساوه عبور نمود و              
به كوهي كه به ساوه مشرف است باال رفت و تنها خود او بـدون                 
هيچ يك از لشكريان به چشمه اي وارد شد. وي در آن جا از هوش    
رفت ولي اين كار با رسيدن بيژن پسر گودرز مصادف شد و قـدري              
از آب چشمه به روي كيخسرو ريخت... و از آن زمـان رسـم آب                    

 .»پاشيدن به هم يادگار ماند
به هر روي با توجه به ايزد تير و ارتباط اين جشن با او، بـاران و                  

هاي ايـن جشـن و          ترين بنيان   تواند يكي از مهم     باران خواهي مي  
البته، آيين آبريزگان باشد. اما اينكه رخداد هنگام بازگشتن كيخسرو           

 میثم صائبی

 پاشيدن آب از مراسم تيرگان بوده است

 شناسی دانشجوی کارشناسی باستان

 پیوند سه گانه باران و تیر و آرش 
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از جنگ با توران را مناسبت آبريزگان تيرگان دانسته اند، ذهن ما را              
هاي ايران و تـوران        به مناسبت ديگر اين جشن كه آن هم به جنگ         

كشاند؛ ماجرايي كه در آن آرش شيواتير مأمور پرتاب           مربوط است مي  
تيري براي پايان جنگ و مشخص كردن مرز ايران و توران اسـت.              

 يابد. ماجرايي كه آن هم در نهايت به بارش باران پايان مي
) بـر     4) پرتاب شد و بر كنار رود جيحون (           3تيري كه از البرز كوه (      

درخت گردوي تنومندي نشست و آنجا مرز ايران و تـوران شـد و                 
 جنگ پايان يافت.

اشاره اي به اين داستان در همان تير يشت اوستا نيز شده است امـا                
تير، ستاره رايومـنـد     «ها در اوستا كهن تر هستند:          ها و مكان    نام كوه 

بـتـازد،     »ستاييم كه شتابان به سوي درياي فراخ كرت         مند را مي    فره
بهترين تـيـرانـداز      -تيرانداز    »آرش«چون آن تيرِ در هوا پرّان كه        

بينداخت... » خوانونت«به سوي كوه  »ايريوخشوث«از كوه  -ايراني
آنگاه آفريدگار اهوره مزدا بدان دميد، پس آنگاه آب و گياه و مـهـرِ          

) (اوستا، دوستـخـواه،       5(   »فراخ چراگاه، آن (تير) را راهي پديدآوردند        
 ).338و  331: ص 1387

اما به جز اين متن اوستايي در ميان متون پهلوي، يـك مـتـن از                  
ماه فروردين «ماجراي آرش با آوردن نام خود او ياد كرده كه آن هم       

منوچهر و آرش شيوا تيـر، سـرزمـيـن از             «...  است:     »روز خورداد 
 ).118: ص 1391عريان، » (افراسياب توراني باز ستاندند

اما برخي متون پهلوي ديگر كه از اين ماجرا ياد كرده اند، داستـان              
تيراندازي آرش را با شخصيت زو در آميخته اند و گاه به نقش آرش              
در پرتاب تير به زو پسر تهماسب نسبت داده شده است. در يكـي از                 

) كه اشاره به اين ماجرا كرده نيز، افراسيـاب           6متون پهلوي ديگري (    
دهد كه دليل ايـن        شود و زو پاسخ مي      دليل نيامدن باران را جويا مي     

خشكسالي همين پيمان شكني افراسياب در جنگ اسـت و زو بـا                
كند و افراسياب تـا        پرتاب تير مرز را آنجا كه بايد باشد مشخص مي         

گرداند و در آن روز، باراني بسيار         روز باد سپاه خود را به توران باز مي        
زمين در     بارد و از رسم جشن تيرگان و البته از بندي كه در ايران              مي

بندند و در روز باد آن را بـاز كـرده بـه دريـا                   تير روز به دست مي    
 ).25-23، صص 1390كند (اكبري مفاخر،  اندازند نيز ياد مي مي
اين ماجرا را كه يا در زمان شاهي منوچهر يا زو پور تهماسـپ رخ        

: 1368داده ثعالبي در شاهنامه خود به تفصيل آورده است (ثعالبـي،              
) برخي ديگر مانند بيروني و گـرديـزي (گـرديـزي،                91-89صص  
 ) نيز اين داستان را روايت كرده اند.526و  518: ص 1363

سپندارمز بر منوچهر حـاضـر      «كند كه:      بيروني اين گونه روايت مي    

شد و از او خواست تا تير و كماني خاص بسازند و منوچهر آرش را كـه                 
مرد با ديانتي بود گفت كه تو بايد اين تير و كمان را بگيري و پـرتـاب                  
كني و آرش برپا خواست و برهنه شد و گفت اي پادشاه و اي مـردم                  
بدن مرا ببينيد كه از هر زخمي و جراحتي و علتي سالم اسـت و مـن              
يقين دارم كه چون با اين كمان اين تير را بيندازم پاره پاره خواهم شد               
و خود را تلف خواهم نمود ولي من خود را فداي شما كردم سپس بـه                 
قوت و نيرويي كه خداوند به او داده بود كمان را تا بناگوش خود كشيد               
و خود پاره پاره شد و خداوند باد را امر كرد كه تير او را از آن كـوه                       

: صـص     1389(بيرونـي،        »بردارد و به اقصاي خراسان پرتاب كند...         
334-335.( 

معموال اين ماجرا داراي شش مرحله است كه رنگ و بـوي جشـن                
 تيرگان نيز در آن جاري است:

 تاختن افراسياب به ايران و آمدن خشكسالي -1
آگاهي دادن به منوچهر (يا زو) در مورد چگونگي پرتاب با پـيـام             -2

 ايزدي (سپندارمذ)
 پرتاب تير به دست آرش كمانگير -3
 مشخص شدن مرز ايران و توران -4
 بارش  باران -5
 )24-23: صص 1390برپايي شادي از باران (اكبري مفاخر،  -6

با اينكه ماجراي آرش و تيراندازي او آن گونه كه ثعالبي و بيروني و               
گرديزي گفته اند در شاهنامه فردوسي نيامده، اما در ابياتي از نامـداري             
آرش و تير آرش و حتي ماجراي آرش را ياد كرده است كه نشان از آن          
دارد كه حكيم توس با ماجراي آرش به خوبي آشنايي داشته است. در               

 آوريم: اينجا برخي از اين اشارات فردوسي به آرش را مي
 در گفتار اندر رزم ارجاسپ با گشتاسپ: 

 از آن  زخمِ  آن  پهلَوِ  آتشي
 كه ساميش گرزست و تير آرشي 

 )129، ص 5: ج 1393(شاهنامه، خالقي مطلق، 
 كند: در ماجراي خسرو پرويز و بهرام كه به شاه زمان آرش اشاره مي

 كه بد شاه هنگام آرش؟ بگوي!
 سرآيد مگر بر من اين گفتگوي!

 
 چنين گفت بهرام كانگاه شاه

 منوچهر بد با كاه و سپاه!

 )33، ص 8(همان: ج 
 9 
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يا در پاسخ خسرو به شيرويه كه به مسافت طوالني پـرتـاب تـيـر                 
 آرش اشاره دارد:

 چو آرش كه بردي به فرسنگ تير
 چو   پيروزگر   قارن   شيرگير!

 )350(همان: ص 
 

هم چنين يك سرود به زبان گوراني از داستان آرش از قرن هشتم             
 ه. در دست است كه از پير كاظم كنگاوري:

 ...اَو كوي آرشان، اَو كوي آرشان
 بارگه شام وستن اَو كوي آرشان

 
 شام منوچهر بي، چاور رورشان
 ميرد كمانگير، و گرد دا نشان

 
 گرد و دو دستش، تير و تركشان
 آما و هربرز، سر كويِ سركشان

 
 تيري وست نه زي، بي و مرزشان
 گيانش پي ايران برشي و خشان

 
 اَوسا و فرمان، خواجاي خواجكان
 وِراستن جشني، و نام تيريگان..

 )45: ص 1390(اكبري مفاخر، بهار 
 
به جز آن آيين شادي و آب پاشي كه به آن اشاره شد، يكي ديگـر                

به دست يا لـبـاس     »تير و باد  «از رسوم جشن تيرگان بستن دستبند       
دستنويس «است كه بي گمان همان بندي است كه در متن پهلوي            

مايه نگاره: امرداد بن  10 

به بستن آن اشاره شده. اين دستبند كه از هـفـت نـخ          »29م. او    
ابريشمي هفت رنگ به رنگ رنگين كمان (به ياد كمان آرش و به               

شود را به ياد فـداكـاري و جـان         ياد آمدن باران)  به هم بافته مي  
بندند و در      سپاري آرش، در روز اصلي جشن (تير روز) به دست مي            

باد روز (به ياد تير آرش كه به باد سپرده شد تا در مـرز ايـران و                      
دهند. گويي در اسطوره مردمـي آن           توران بنشيند) آن را به باد مي       

تير پس از ده روز سفر به ياري باد از تبرستان تا تخارستان بـر آن                 
 ).664: ص 1380درخت گردو مي نشيند (رضي، 

امروزه هنوز زرتشتيان جشن تيرگان را با شكوه و شادماني بر پـا              
دهند و پوشاك نـو        دارند، همه تن و صورت خود را شستشو مي          مي

كنند و به سر خوشي و شادي و آب پاشي مي پردازند. در                به تن مي  
گويند و در باد روز هنگام به بـاد            كرمان و بم به آن تيرو جشن مي       

 خوانند: دادن تيروباد اين سرود را مي
 تير برو باد بيا

 غم برو شادي بيا
 محنت برو روزي بيا
 خوشه مرواري بيا

 )87-86: صص 1390(نيكنام، 

هاي ديگر ايراني هنگامي كه دور هم جمع          در اين روز مانند جشن    
شدند و از شادي و خوشبختي با يكديگر مي گفتند، فـال هـم           مي
گرفتند، مانند فال مخصوص اين جشن يعني فـال كـوزه كـه                 مي

گفتند يا فال حافظ در مـيـان           مي    »چك ودوله «زرتشتيان به آن    
 ).665-664: صص 1380؛ رضي، 88-87افتري ها (همان: صص 

 پانويس:
 نك: خرده اوستا، برساد -1
 33(يشت ها،) تير يشت، كرده ششم، بند  -2
و به گفته  »ايريوخشوث«مجازاً از اين نام استفاده كرده ايم نام اصلي كوه در اوستا  -3

 »رويان«بيروني و گرديزي كوه 
 به گقته بيروني و گرديزي در كوهي ميان فرغانه و تخارستان -4
 38و  37؛ نيز نك: كرده نهم، بند 7و  6(يشت ها،) تير يشت، كرده چهارم، بند  -5
 29دستنويس م. او  -6



به اينكه آثار متعددي از تاسيسات تاريخي در محوطه و اطراف              
توان به وجود     شود، گفت: در اين خصوص مي       اين شهر ديده مي   

هاي   هاي دسترسي و پلكان سنگي و سازه        ديوارهاي قلعه و راه   
هاي اطراف اين شهر      نگهباني و انبار آذوقه و پناهگاه در كوه        

 اشاره كرد.
مهاجر با اشاره به اينكه نه تنها شهر دارابگرد بلكه ديوار گلي             
آن قابليت ثبت در فهرست جهاني را دارد، اظهار داشت: طبق            

هاي به عمل آمده، در تالشيم تا ديوار اطراف اين            برنامه ريزي 
رسد را در كتاب      شهر هخامنشي كه طولش به شش كيلومتر مي    

 ركوردهاي گينس به ثبت برسانيم.
رسد پشت اين ديوار خندقي بزرگ براي حفاظت بيشتر           به نظر مي  

از شهر ايجاد شده بود كه دسترسي به شهر را در مواقع خطر بسيار               
متر و عرض آن      10كرده است. عمق اين خندق بيش از           مشكل مي 

متر بوده كه اين منطقه نيز دچار فرسايش شده است. اين                 50حدود  
خندق پيوسته مملو از آب بوده و به گفته مورخين، در اين خندق گياهاني               

پيچيده و مانع     شدند مي   وجود داشته كه به دور پاي افرادي كه وارد آن مي          
هاي   شده و البته آب مورد نياز خندق نيز از رودخانه             از شناكردن آنها مي   

 شده است. اطراف تامين مي
 
 

 در مراسم افتتاح بخش دوره اسالمي موزه ملي بيان شد:
جهانگيري: نبايد به آثار تاريخي به عنوان اشياء مرده 

 ها نگاه كنيم در موزه
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور با           
وجود كسالت به مراسم افتتاح موزه دوران اسالمي رفت و اين موزه را                 

 سال افتتاح كرد. 9پس از 
وي در اين برنامه كه ظهر هفتم شهريور ماه برگزار شد، گفت: گسترش             

هاي اصلي كشور است. موزه فقط مركزي براي            ها يكي از ظرفيت     موزه
نشان دادن اشياء تاريخي نيست بلكه مركزي است كه حيات فرهنگي در             

آيد و    آن جريان دارد و گذشته به زبان مي        
گويد. هر ملتي كه از گذشته        با ما سخن مي   

تواند   خود شناخت دقيقي داشته باشد مي       
 آينده سرفرازي را بسازد.

معاون اول رئيس جمهور افزود: به دليل          
كنم   عالقه شخصي و مسئوليتم فكر مي       

توسعه ايران درست است كه       
به منابع فيزيكي و مادي نياز       

  1394شهریور  -شماره پنجم 
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 نامه: كتاب
. فردوسي پژوهي (مجموعه مقاالت       »آرش و جشن تيرگان   «).  1390اكبري مفاخر، آرش (      -

 .28-17گردآورده ياسر موحدي فر). چاپ اول. تهران: خانه كتاب. صص 
. مجله مطالعات ايراني دانشـگـاه      »در كوي آرشان ...      «).  1390اكبري مفاخر، آرش (بهار        -

 .62-43. صص 19شهيد باهنر كرمان. ش 
 . ترجمه اكبر داناسرشت. تهران: امير كبير.آثارالباقيه). 1389بيروني، ابوريحان ( -
 . تهران: نيلوفر.آرش). 1373بيضايي، بهرام ( -
. ترجمه محمد فضائلـي.      تاريخ ثعالبي پاره نخست   ).  1368ثعالبي، عبدالملك بن اسماعيل (       -

 تهران: نقره.
 . تهران: مرواريد.اوستا كهن ترين سرود هاي ايرانيان). 1387دوستخواه، جليل ( -
 . تهران: بهجت.شماري و جشن هاي ايران باستان گاه). 1380رضي، هاشم ( -
 ): متن هاي پهلوي گردآوريده جامسب آسانا. تهران: علمي.1391عريان، سعيد ( -
. به كوشش جالل خالقي مطلق. تهران: مركز دايـره       شاهنامه).  1393فردوسي، ابوالقاسم (     -

 المعارف بزرگ اسالمي.
. با تصححيح عبدالحي حبيبي، تهـران:   تاريخ گَرديزي).  1363گرديزي، ابوسعيد عبدالحي (      -

 دنياي كتاب.
 . تهران: فروهر.از نوروز تا نوروز). 1390نيكنام، كورش ( -
. ترجمه ژاله آموزگار، احمد تفضلي. تهران: نشـر     شناخت اساطير ايران ).  1387هينلز، جان (     -

 چشمه.

ساله  2500ترين ديوار گلي تالش براي ثبت طوالني
 در گينس

ديوار گلي شهر دارابگرد به عنوان طوالني ترين و عريض ترين ديوار            
ساله دنيا هنوز در فهرست آثار جهاني قرار ندارد و آن طور كه                 2500

گويند اين شهر نه تنها قابليت ثبت در فهرست يونسكو             كارشناسان مي 
را دارد بلكه براي ثبت اين ديوار در كتاب ركوردهاي گينس نيز                   

 هايي در دست انجام است. پيگيري
رئيس انجمن دوستداران ميراث فرهنگي داراب در اين رابطه به               
خبرنگار مهر گفت: با اينكه شهر دارابگرد عناويني چون نخستين شهر            

ساله دنيا    500مدور فالت ايران و طوالني ترين ديوار گلي دو  هزار و              
كشد اما هنوز در ابعاد بين المللي و حتي ملي معرفي نشده               را يدك مي  

 است.
محمدباقر مهاجر ادامه داد: راه دسترسي به اين شهر باستاني فارس             

توان   به نسبت ديگر شهرهاي تاريخي كشور بسيار آسان است و مي             
مسير گردشگري هم براي آن     
تعريف كرد، اما هنوز اين اثر        

هاي سفر      تاريخي در بسته    
گردشگران داخلي و خارجي       

 جاي ندارد.
رئيس انجمن دوستداران       
ميراث فرهنگي داراب با اشاره     

 خبرهای فرهنگی
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هاي فرهنگي    هاي معنوي است. ظرفيت     دارد ولي شرط كافي حتما سرمايه     
گيرد به همين دليل بايد به صورت جدي به           است كه در اختيار ما قرار مي      

ميراث فرهنگي توجه كرد و به اشياء تاريخي به عنوان اشياء مرده اي كه               
 بينيم نگاه نكنيم. ها مي فقط آنها را در گوشه اي از موزه

هاي بزرگي    جهانگيري اضافه كرد: گاهي بايد تاسف خورد به اينكه غارت         
در آثار تاريخي ايران انجام شده است و يا اينكه اين بخش از فرهنگ                  
ايران به خوبي حفاظت نشد. سوءمديريت در بخشي از آن حاكم بود. در                
اين دولت تالش شد بخش وسيعي از ميراث فرهنگي كه از ايران خارج                
شده بود، برگشت داده شود و برخي از آثار در سطح جهاني به ثبت                     

رسد. وظيفه جدي ما حفاظت از اين ميراث فرهنگي است و اينكه اجازه               مي
هاي بزرگ شود. طوري كه اكنون        ندهيم با اتفاقات منفي تبديل به فاجعه      

 در كشورهاي ديگر شاهد به تاراج رفتن و تخريب ميراث فرهنگي هستيم.
معاون اول رئيس جمهور عنوان كرد: خوشحاليم كه موزه دوران اسالمي           

شود. دوران اسالمي     يابد و موزه پيش از تاريخ نيز افتتاح مي           گشايش مي 
ما، دوران فرهنگ و تمدن و دوران گفتگوي زنده است. نبايد دوران قبل و              
بعد از اسالم را فراموش كرد. بايد از همه آنها به عنوان دوران افتخار ياد                 
كرده و آثارش را به نمايش بگذاريم و افتخار كنيم كه ملت متمدني                   

خواستيم با تكيه بر گذشته، آينده خوبي براي ملت ايران                هستيم و مي  
 بسازيم و نقش واقعي خود را ايفا كنيم.

مايه نگاره: مهر بن  
 حسين رزاق نژاد
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 اثر تاريخي ايران در انتظار ثبت جهاني 200بيش از 
 

معاون ميراث فرهنگي سازمان    
ميراث فرهنگي و گردشگري       
كشور گفت: به دنبال توسعه        

اي هستيم و در      هاي زنجيره   ثبت
هاي ايراني و     اين خصوص خانه  

هاي   هاي ايراني از اولويت     حمام
 ما براي ثبت جهاني هستند.

منطقه مركزي، افزود:     -وگو با خبرنگار ايسنا       محمدحسن طالبيان در گفت   
تخت جمشيد، ميدان نقش جهان و چغازنبيل از اولين آثار باستاني و تاريخي             

اند و آخرين آنها نيز محوطه         ايران هستند كه در فهرست جهاني ثبت شده        
است و آثاري نظير سه         »ميمند«و منظر فرهنگي        »شوش«تاريخي  

كليساي ارامنه و باغ ايران در قالب يك شماره، رنگ جهاني به خود                    
 اند. گرفته

يا   10اي به جاي يك خانه يا يك حمام،           وي با بيان اينكه با ثبت زنجيره      
اي در    شود، گفت: ثبت زنجيره     خانه يا حمام معرفي و ثبت جهاني مي          20

فرد به همين منوال      خصوص باغ، كليسا و اماكن مشابه تاريخي منحصر به         
 است.

هاي ثبت آثار در فهرست ميراث جهاني اشاره كرد و               طالبيان به مزيت  
شود، از ابعاد گوناگون       افزود: وقتي اثري به عنوان ميراث جهاني ثبت مي          

المللي بويژه يونسكو قرار خواهد         هاي بين   حفاظتي مورد حمايت سازمان    
 گرفت.

فرد بودن آثار براي جامعه بشري را شرط اصلي براي ثبت              وي منحصر به  
جهاني دانست و افزود: ثبت آثار در فهرست جهاني تابع مقررات و معيارهاي             

گيرد و    ها و كارشناسان خبره انجام مي       بسيار دقيقي است كه با نظر ارزياب      
 شود. ها لحاظ مي هاي الزم يونسكو در ثبت آن مالك

قنات تاريخي كشور از نامزدهاي اصلي        11وي بيان كرد: در حال حاضر        
كشورمان براي ثبت در فهرست ميراث جهاني يونسكو هستند كه يكي از              

 آباد اراك است. ها، قنات ابراهيم اين قنات
او با تاكيد بر لزوم پرستاري از قنات در روزگاري كه با مشكل كم آبي                   

ها به دنبال موضوعات اقتصادي       مواجه هستيم، تصريح كرد: در مرمت قنات      
ها براي ما مهم است از اين         و كسب درآمد نيستيم، بلكه اقتصاد فرهنگي آن       

رو ضمن نگاه ويژه به قنوات از بعد اقتصاد فرهنگي شرايط الزم را براي                  
 ثبت جهاني اين ميراث ماندگار فراهم خواهيم كرد.

قراول توسعه كشور است،       طالبيان با بيان اينكه ميراث فرهنگي پيش         
ها به پايان     گفت: كارها و اقدامات كارشناسي اوليه براي ثبت اين قنات             
 رسيده است و هم اكنون در مرحله كارشناسي نهايي قرار دارد.

مايه نگاره: ايسنا بن  
 حميدرضا دستجردي
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ناحيه فرهنگ و تمدن ايران زمين نقش مهمي در پيشرفت          
تمدني جهان داشته است. در شكل گيري ايـن نـاحـيـه                
مردمان بخش هاي گوناگون اين ناحيه فرهنگـي نـقـش            
داشته اند و طي تجربيات مشترك دستاوردهاي نيـكـي را            

 »جهان ايـرانـي   «عرضه كردند. براي اين بخش از عنوان         
دانيـم    استفاده كرديم تا مفهوم فرهنگي آن رساتر باشد. مي         

به مرور داراي يك مفهوم سياسي هم شـده           »ايران«واژه  
گوييم يك منطقه بخشي از ايران بوده اسـت،            و وقتي مي  

آيد كه از نظـر سـيـاسـي            اين ابهام و اين سوال پيش مي      
بخشي از ايران بوده است يا از نظر فرهنگي؟! اما وقـتـي               
بگوييم يك منقــطه بخـشي از جــهـان ايـرانـي بـوده               
 اســت، اشاره به دسـتاوردهـاي فــرهنگي و تمدنـي دارد.
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در طول تاريخ با زنان و بـانـوان          
نامدار در نقاط گونـاگـون جـهـان          

شويم. هـمـانـنـد          ايراني روبرو مي  
آتوسا، يوتاب، آرتادخـت، گـرديـه،        
پوران دخت و... . به طوري كه گـاه       

هاي دلكـش از هـوش و            داستان
درايت زنان در حكايات ايراني آمده      

هايي از     است. در اين ميان داستان     
دالوري و جنگاوري زنان ايـرانـي        
هم به يادگار مانده اسـت كـه از            

تـوان بـه        مشهور ترين آنها مـي     
داستان گردآفريد در شاهنامه اشاره     

 كرد.
هاي باستاني سغد و نگاره زنان در         اما شايد كمتر درباره ديوارنگاري    

ها شنيده باشيم. سغد باستان يكي از          اين ديوارنگاري 
مناطق ايراني نشين فرارود بوده و همواره فرهـنـگ          
ايراني در آن منطقه از جايگاه قابل توجه بـرخـوردار           

توان به    هاي مهم اين منطقه مي      بوده است؛ از بخش   
سمرقند و بخارا اشاره كرد كه بعد از اسالم پـايـگـاه             
مهمي براي فرهنگ ايراني شد. زبان سغدي كـه از            

هاي ايراني شاخه شمال شرقي اسـت، نـقـش             زبان
مهمي در جهان باستان داشته و در فرارود به عنـوان      
زبان ميانگان (ميانجي) مطرح بـوده اسـت (نـك:               

). از دستاوردهاي مهم هنري سـغـد     1383زرشناس،  
ها اشاره كرد كـه     ها و نقاشي توان به ديوارنگاري    مي

عالوه بر اهميت هنري، درباره فرهنگ مردمان سغد        
هـا     هاي زيادي براي گفتن دارنداين نـقـاشـي          حرف
اي شدند براي نگارگري ايراني در دوران پـس           زمينه

 از اسالم.
هاي ايرانـي     هاي داستان   ها بسياري از شخصيت     در اين ديوارنگاري  

: 1390شوند (نك: بلنيتسـكـي،           همانند رستم ديده مي   
؛ همچنين براي دانش بـيـشـتـر         1394؛ خالقيان،   160

165:  1386درباره رستم در متون سغدي نك: قريب،    

-198 .( 
نام رستم در متون سغـدي هـم         
آمده و آنچه در اين متون جالـب        

نمايد اين است كه نام رستـم         مي
هاي ايراني غـربـي را         آواي زبان 

دارد و بيشتر شبيه بـه پـارسـي          
ميانه و پارتي است تا سغدي! اين        

دهـد كـه احـتـمـاالً            نشان مي 
سغديان داستـان را از ديـگـر           
مردمان ايراني شايد اشكانيان وام     

) و   181:  1386گرفته اند (قريب،     
مناطق گوناگون جهان ايـرانـي       

 تبادالت فرهنگي درخوري  داشته اند.
هاي سغدي نقش بسيار پـر رنـگـي ايـفـا                زنان در ديوارنگاري    

هاي بزم و رزم       كنند و حضور فعالي در صحنه       مي
دارند، گاه دوشادوش مردان در حركت هسـتـنـد          

) و گاهي با مـردان در حـال نـبـرد                 1(تصوير   
هاي سغدي    باشند. ايزدبانوان زيادي در نقاشي       مي

شوند و البته نوازندگان زن همانند هـنـر           ديده مي 
هاي سغدي هـم جـلـوه گـر             ساساني در نقاشي  

هـاي     هستند. اين حضور فعال زنان در نـقـاشـي          
سغدي بسيار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتـه        

 است.
هايي كـه از زنـان          هاي سغدي صحنه    در نقاشي 

جنگجو تصوير شده است كـه جـالـب تـوجـه               
ها كه مقياس نسبـتـاً        نمايند. در يكي از نقاشي       مي

بزرگي دارد، صحنه جنگ تن به تـن بـيـن زن              
جواني كه زره به تن دارد و مردي جنگجو نشـان           

). صحنه ديگر شبيه به آن        100:  1390داده شده است (بلنيتسكي،      
هم وجود دارد كه زن جنگجو تنهايي با شمشير آخته ترسيم شـده              

 ).2) (تصوير Azarpay, 1981: p.115است (
ها تصور گروهي زنان جنـگـجـوي دالور            اما مشهور ترين نقاشي   

هايي   است كه در حال نبرد با جنگجويان مرد هستند. گرچه بخشي            14 

 مجید خالقیان
 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ های سغد باستان نگاهی کوتاه به تصویر زنان در دیوارنگاری

: پنجكنت، سواران جنگجوي زن و 1تصوير 
 )36: ص 1390مرد (بلنيتسكي، 

 های باستانی زنان جنگجوی ایرانی در نقاشی
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از اين صحنه از بيـن رفـتـه          
است اما مشخص است كه در      
ميان جنگجويان بـر زمـيـن        

 -كشته يـا زخـمـي      –افتاده  
جنگجويان زن را هـم در          
رديف مردان وجود دارند كـه       
موهاي بافته بلندشان از زيـر       
كالهخود بيرون زده اسـت.       
نكته جالب توجه اينـكـه در        

ها زنـي      بخشي از اين نقاشي   
جنگجو را روي فرشي نقـش      
دار (چيزي شبيه به برانكـارد)       

كنند. لـكـه قـرمـز           حمل مي 
پخش شده روي سيـنـه اش        

تـوان     ). به طور كلـي مـي         3دهد كه زخمي است (تصوير         نشان مي 
حدس زد كه اين صحنه نبرد ميان جنگجويان زن و جنگجويان مرد            

). زنان همچون گردآفريد با       105:  1390دهد (بلنيتسكي،      را نشان مي  
دالوري تمام به جنگ مردان رفته اند، اما در نهايت مردان تـوفـيـق               
بيشتري در اين جنگ به دست آورده اند كه يادآور داستان گردآفريـد       

 و سهراب است.

 : پنجكنت، زني جنگجو 2تصوير 
 با شمشير آخته

)Azarpay, 1981: p.107( 

: پنجكنت، حمل زن جنگجوي شكست خورده 3تصوير 
 )72: ص 1390(بلنيتسكي، 

 ها: نامه ها و ياري مايه بن

علي عزتي،  . ترجمه عباسهنر تاريخي پنجكنت). 1390بلنيتسكي، الكساندر ( -
 تهران: موسسه تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري متن.

. پايگاه خردگان. »رستم در آثار باستاني چين«). 1394تير  20خالقيان، مجيد ( -
 .٩٣۶۵=kheradgan.ir/?pنشانه راياتاري: 

، 9. نامه پارسي. س »زبان سغدي در يك نگاه«). 1383زرشناس، زهره (بهار  -
 .26-5. صص 1ش 

. به كوشش محمد شكري فومشي، مطالعات سغدي). 1386قريب، بدرالزمان ( -
 تهران: طهوري.

- Azarpay, Guitty (1981). Sogdian Painting: The Pictorial Epic in 
Oriental Art. With contributions by A.M. Belenitskii, B. I. Marshak, 
and Mark J. Dresden. London: University of California Press. 

در شاهنامه فردوسي درباره گردآفريد اينچنين 
 است: آمده

 
 زني بـــود بر ســــان گـــرد ســوار
 همـيشه به جنـــگ انــدرون نامــدار

 
 كـــــجا نـــام او بـــود گـــردآفريد
 كه چون او به جنگ اندرون كـس نديد
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سغد يا گسترده تر از آن، فـرارودان،        
هـاي    هاي نخستين تيره    يكي از پايگاه  

هاي شـكـل       هند و ايراني و از هسته     
گيري و تكوين فرهنگ ايران باستـان       
بوده، و در زمان اشكاني و ساساني به         

هاي مـوجـود مـيـان           جهت درگيري 
شاهنشاهي ايران با اقوام شرقي، بستر      

هاي ملي    گيري و تكوين حماسه     شكل
ايران بوده است؛ لذا مسلما مـنـاطـق         
شرقي ايران به عنوان مناطقي كه پـر        

هاي حمـاسـي      تكرار ترين فضاها در اوستا هستند و همچنين بستر داستان         
هاي فرهنگي و سياسي و مردم        پهلوانان ايران، جايگاهشان در اذهان نخبه     

 ايران باستان بسيار برجسته بوده است.
پس از اسالم نيز، سمرقند و بخارا به عنوان دو كالنشهـر در عـلـم و                    

يابند، طوري كه سمرقند را يكي از     فرهنگ و اقتصاد جايگاه خود را باز مي       
ناميدند و بخارا را به عنوان يك شهـر نـمـاديـن در                  جنات اربعه عالم مي   

 كردند. فرهنگ و اقتصاد با القاب مبالغه آميز خطاب مي
هدف اين نوشتار كوتاه آن نيست تا به واقعيت بخارا به مثابه يك شـهـر                
نگاه كند و تاريخ و ساختار و نهادهاي آن را بررسي كند، چنان كه موضوع               
مطالعه پژوهشگران تاريخ اجتماعي و جغرافياي تاريخي هست؛ بلكـه بـه             
بخارا به مثابه يك تصوير، ايده و نماد پرداخته شده است. به سخن ديـگـر                 

بر آن هستم تا تبيين كنم چگونه و چرا بخارا تبديـل            
اسـطـوره چـه      -اسطوره شد؟ اين شهر   -به يك شهر  

زيربناهاي سياسي و فرهنگي داشتـه اسـت؟ و در             
 مناسبات قدرت چه نقشي ايفا كرده است؟

دانم در ايران تا كنون كسي به اين          تا جايي كه مي   
هـاي نـو و          مساله نپرداخته است؛ چنان كه روش      

هاي نو عمدتا جايگاهي در تاريخ نگاري ايـران            نگاه
نداشته و ندارد. لذا من حتي در حوزه مباني نـظـري       
اين بررسي هم با محدوديت منبع مواجه بودم و از            

فرهنگي نـبـود تـا        -آنجايي كه مفهومي جغرافيايي   
را پيشنهاد كـردم.     »اسطوره-شهر«دربرگيرنده منظور من باشد، اصطالح    

پس پيش از هر چيز الزم است ضمن تعريف اين مفهوم، بـه             
كوتاهي مرز اين مفهوم را با دو اصطالح ديگر مشـخـص             

 16 كنم، يعني اسطوره و آرمانشهر.

پرواضح است كه مفهومي كه من اينجا از اسطوره مد نـظـر دارم در                
معناي ساختاري آن است، چنان كه كاسيرر، روالن بارت و كمپل نيز تـا     
حدودي به همين ترتيب از اسطوره براي مناسبات مدرن استفـاده كـرده        

بيان نمادين و استعاري و درعين حال تجريدي و انتزاعي از            «اند؛ يعني   
. اين تعريف از اسطوره با تعريف امثـال فـريـزر و                »ها  الگوها و مناسبت  

هاي پـيـش از        دستگاه فكري انسان  «تايلور و... كه از اسطوره به عنوان           
عصر علم و فلسفه، براي توضيح جهان به شكل يك روايت قـدسـي و                 

كند و بـا       مينوي از آغاز و انجام آن كه جايگاه انسان را نيز مشخص مي            
گـرايـي تـوام        گرايي و تقدس    بي زماني، جاندارپنداري، نمادپردازي، آيين    

 گيرند، تفاوت دارد. ، در نظر مي»است
سرزميني آرمانـي   «اسطوره با آرمانشهر به معني      -همچنين اصالح شهر  

و خيالي كه منعكس كننده آرزوهاي بشر (به طور كل) و جامعه و شخص        
چنـان كـه       »باشد  پديدآور آن (به طور جزء) مي       

آگـوسـتـيـن،       امثال افالطون، توماس مور، سنت    
كابه در آن حـوزه        بيكن، كامپانال، اتين    فرانسيس

به آفرينش ادبي دست زده اند، و در اسـاطـيـر            
توان به آرمانشهرهاي اسـاطـيـري         ايراني نيز مي  

دژ اشاره كـرد، تـفـاوت          چون ورجمكرد و گنگ   
اسطوره مورد نظر من نه آرماني است     -دارد. شهر  

و نه خيالي؛ اسطوره اي است كه از يك شـهـر             
واقعي (بخارا، بغداد، رم، آتن، پـاريـس، لـنـدن،             
نيويورك، مسكو و...) ساخته و پرداخـتـه شـده               

مركـزيـت   «شوند عمدتا     اسطوره مي -است، شهرهايي كه تبديل به شهر     
مـحـسـوب       »منطقه هستـه اي    «دارند و به تعبير ژئوپليتيكي        »قدرت
شوند. همچنين آرماني هم نيست، گرچه ممكن است متون هنري از               مي

 اسطوره بخارا-شهر
 بهروز پویا

 بخارا یک شهر نمادین در فرهنگ ایرانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ*

 * گرايش آسياي مركزي و قفقاز

پس از اسالم نيز، سمرقند و بـخـارا بـه            
عنوان دو كالنشهر در علم و فرهنـگ و          

يابند، طوري    اقتصاد جايگاه خود را باز مي     
كه سمرقند را يكي از جنات اربعه عـالـم          

ناميدند و بخارا را به عنوان يك شهـر           مي
نمــادين در فــرهنگ و اقتـــصـاد بـا          

 كردند. القاب مبـالغه آميز خطــاب مـــي
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آنها چنين تصويري نيز ارائه دهند. آرمانشهرها عمدتـا          
شود كـه عـدالـت،         هايي خيالي اطالق مي     بر سرزمين 

هاي آن اسـت، امـا          آزادي و آرامش و نشاط از مولفه      
شـكـوه و     «كوشند يـك        ها عمدتا مي    اسطوره-شهر

را منعكس كنند و در مورد رونق و جـريـان              »زيبايي
زندگي و صور تمـدن و فـرهـنـگ در آن شـهـر                    

 كنند. تصويرسازي مي
» مـنـطـقـه هسـتـه اي          « ها بايد دستكم در يك زمينه،         اسطوره-شهر

هايي از سرزمين يـك دولـت           محسوب شوند. مناطق هسته اي به بخش       
شود كه به دليل سلطه سياسي، احساسات شديد ملي گرايانه يـا              اطالق مي 

 نقش رهبري اقتصادي، بر ساير مناطق برتري داشته باشند.
 توان به پنج گروه تقسيم كرد: با اين تعاريف، مناطق هسته اي را مي

. هر كجا كه حدود و مرزهاي دولت، همزمان با توسعه نظارت سياسي،              1
از يك كانون گسترش يافته و اين كانون در تحوالت تاريخي و فـراز و                  

اي   هاي آن دولت نقش اساسي بر عهده داشته است، با مناطق هسته             نشيب
تاريخي يا جوانه اي روبرو هستيم؛ مانند حوزه پاريس در فرانسه و منطقـه              

 مسكويت در روسيه.
ها و عالئم ملي در يـك         . هر گاه تمركز احساسات ملي گرايانه، سنت        2

منطقه مشاهده شود، با هسته ملي روبرو خواهيم بود. تقريبا هميشه چنيـن              
منطقه اي، شهرِ پايتخت را كه جلوه عملي فرهنگ ملي است نيز در بـر                 

هاي ملي    دارد؛ حوزه شهري بوداپست، بهترين نمونه براي اين قبيل هسته         
 است.

 . نقش رهبري اقتصادي...3
هـاي     . نقش رهبري تاريخي، فرهنگي در گـرايـش           4

 استقالل طلب...
: ص   1377هاي تاريخي و متروكه... (ميرحيدر،            . هسته  5

139-140( 
توان نقش اين مـنـاطـق هسـتـه اي را در                   حال مي 

دهي يك تصوير اسطوره اي از خودشان مورد توجه           شكل
توان گفت اگر مناطق هسـتـه اي        قرار داد، به عبارتي مي    

ها مـظـهـر       اسطوره-شوند، شهر   مركز عيني اقتدار يك كشور محسوب مي      
شوند و كاركرد هويتي برجسته اي براي مردمان آن           ذهني آن محسوب مي   

كشور دارند. [در نگاه فوكو به رابطه قدرت و دانش] ما با قدرت به معنـاي                   
شـونـد      ها هنگامي كه رمزگشايي مي  سمبوليك سر و كار داريم، اما سمبل      

كنند...، معنا در طول زمان و مكان ثـابـت بـاقـي                    معناي خاصي پيدا مي   
ماند...، يك كار مهم براي يك جغرافيادان فرهنگي ايـن اسـت كـه                     نمي

هاي گفتماني مربوط به فضا و مكـان در بـرابـر                نشان دهد، چگونه رويه   
كنند؛ در تجزيـه و        ساختارهاي قدرت مقاومت كرده و يا آنها را تقويت مي         

هاي خاص قابل تشـخـيـص هسـتـنـد و                تحليل متون است كه گفتمان    
 ).201: ص 1391شود (اسميت،  قدرتشان آشكار مي

ها در نتيجه چگونگي تصـويـر شـدن داراي               مكان
شوند و سپس به دانشي   شخصيت، شهرت و ماجرا مي    

دهنـد...     كه از تصوير آنها وجود دارد واكنش نشان مي       
تـوانـد      . در سطحي پيچيده تر فرآيندي انعكاسي مي        

وجود داشته باشد، فرايندي كه به وسيله آن مكان و           
شوند، [بـراي مـثـال]           تصوير آنها با هم تركيب مي     

توان به ساختار پاريس به عنوان مكاني تـقـريـبـا              مي
جهاني براي عشق [، هنر و روشنفكري] به وسيله فيلم، رمان و مخـصـوصـاً         

 ).206-205آهنگ فكر كرد (همان: ص 
اسطوره پـاريـس    -اين كتاب به شهر     15خانم پامال شومر اسميت در فصل       

كـنـد، بـه طـور           يابي مي   پردازد و علت تصوير اساطيري پاريس را ريشه         مي
اسـطـوره   -خالصه نظر وي در مورد اينكه چگونه پاريس تبديل به يك شهر           

 توان چنين جمع بندي كرد: شده است را مي
هاي فرانسه كـه       اتفاقات تاريخي شكوهمند در اين شهر از جمله انقالب          -

 هايش كم كم اروپا را فراگرفت موج آن و آرمان
 مركزيت پاريس در علم، فرهنگ، هنر و روشنفكري در دوره اي - 
مطرح بودن پاريس به عنوان مكاني براي پناهندگان نخبه كشـورهـاي              - 

 ديگر
نقش سياسي آن در اروپا و جـهـان بـه طـوري كـه بسـيـاري از                           - 

 هاي تاريخي و قراردادهاي مهم در اين شهر منعقد شده است كنفرانس
هاي فرهنگي و سـيـاسـي فـرانسـه         از همه مهمتر اين كه مردم و نخبه      -

هـا و       همواره ادعاي اين ميراث را داشته اند و همواره اين ادعا را در رمـان          
 هاي ارتباطي حفظ و بازنمايي كرده اند ها و ديگر متن فيلم

توان به مواردي اشـاره كـرد          به طور جزئي تر نيز مي       -
همچون جريان داشتن زندگي و رونق فضاهاي عمومي،        

هاي تاريخـي     سمبل گرايي در شهر كه عمدتا نوستالوژي      
يا آرماني درونمايه آنهاست، نوگرايي و مطرح شـدن بـه            
عنوان پايتخت مد، زيباسازي شهر از سنگفرش تا فضاي         

 سبز و نورپردازي و...
حال اگر با اين چارچوب نظري به بخاراي قرون وسطـي           

توان تا حدودي پرده از چگونگي و چرايي تبديل آن بـه يـك                  بپردازيم، مي 
 اسطوره برداشت.-شهر
 

 اتفاقات تاريخي
آيد كه بخارا تا پيش از اسالم يك دهكده سغدي با مـذهـب                 چنين بر مي  

غالب بودايي بوده است، كه حاكم محلي آن (بخارا خدات، كي) در محـدوده                
خود نيز داراي يك قدرت محلي بوده، نام بخارا در هيچ يـك از               

هاي ايران باستان يا متون زرتشتي نيامده، با اين حـال             كتيبه
 17گويا به هنگام فتوحات اعراب، شهر بخارا مهمتريـن شـهـر             

اسطوره مورد نظر من نه آرمانـي       -شهر
است و نه خيالي؛ اسطوره اي است كه        
از يك شهر واقعي (بخارا، بغـداد، رم،          
آتن، پاريس، لندن، نيويورك، مسـكـو       

 و...) ساخته و پــرداخته شــده است.

ها در نتيجه چـگـونـگـي          مـكان
تصوير شدن داراي شخـصـيـت،       

شوند و سپس     شهرت و ماجرا مي   
به دانشي كه از تصوير آنها وجود       

 دهــند. دارد واكـنش نشـان مي
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 )31: ص 1384واحه بود (فراي، 
كند: بخارا بر خالف بسياري از شهـرهـاي            همانگونه كه بارتولد تاكيد مي    

اين منطقه، همواره در همين جاي كنوني بوده و بر اثر گـذشـت زمـان،                  
توان گفت بخاراي پس  )، لذا مي 240مكانش تغيير نيافته است (بارتولد: ص      

از اسالم، در همان جايگاه باستانيش تداوم تمدني داشته است؛ گرچه گويـا             
 شود. مركزيت شهر از ماخ به نومجكث منتقل مي

تغيير و تحوالت و رشد بخاراي پس از اسالم را بايد در چند رويداد كلـي                
جستجو كرد، كه البته موضوع اين جستار نيست و بسيار كـوتـاه بـه آن                  

شود. امكان زراعت و معادن غني، مهاجرت مردماني از مناطقي         پرداخته مي 
غربي ايرانشهر (به ويژه پارس) به اين مناطق در پي سلطه اعراب، رونـق                 
بيش از پيش راه ابريشم و تجارت كه بخارا به عنوان يك شهر تـجـاري                 

كـرد، مـرز        مهم در اين ميان نقش ايـفـا مـي          
، نقشـي كـه      »دارالكفر«استراتژيك فرارودان با    

خراسان در سقوط امويان ايفا كرد و پس از آن            
هـا و       هاي مقاومـت، قـيـام        شكل گيري هسته  

طلب ايراني و نـخـسـتـيـن           هاي استقالل   نهضت
هاي نخستـيـن    هاي مستقل ايراني در سده   كانون

اسالمي به ويژه در نيشابور، مرو و بخارا؛ ايـنـهـا            
همه موجب شد تا به قول اشپولر، خـراسـان (از             

مركـز واقـعـي      «جمله فرارودان) تبديل شود به       
هـاي     سياسي و فرهنگي مردم ايـران در سـده        

 ).72: ص 1391(اشپولر،  »نخستين اسالمي
با توجه به تاريخ بخاراي نرشخي، تاريخ طبري، فتوح البلدان و مـنـابـع                

هاي بيشتري نسبـت      ديگر، ما در مورد روند فتوحات اسالمي در بخارا داده         
آيد كه نخستـيـن بـرخـورد           به خيلي از مناطق ديگر داريم. از منابع بر مي          

هجري به فرماندهي عبيداهللا بـن        54سپاهيان اسالم و شهر بخارا در سال        
زياد بود كه خاتون بخارا را شكست داد، از بخارا غنائم زيادي بـه دسـت                  
آورد (از جمله چهار هزار برده اي كه از بيكند گرفت) و آن را تابع و خـراج                    
گذار خالفت كرد. اما بخارا مثل بسياري ديگر از نقاط ايـران (اسـتـخـر،                    
گرگان و...) چند بار شورش كرد و تابعيت را نپذيرفت. سرانجام قتيبة بـن                    

ه به فرمان حجاج بن عبدالملك اموي، حاكم منطقـه   86مسلم كه از سال     
ه بخارا را به صورت جدي فتح كرد و نيمـي از               90-89شده بود، در سال     

هاي سـابـق مـردم         ها اختصاص داد كه در خانه       شارستان شهر را به عرب    
هجـري در      93بخارا سكني گزيدند. همچنين نخستين مسجد را در سال           

كنند و تمهيداتي براي نمازگـذاري مـردم در نـظـر            كهندژ بخارا برپا مي 
 گيرند از پول دادن تا فتواي امكان پارسي نماز خواندن. مي

مسلم است قبايل كوچيده به بخارا كه قدرت خالفت پشت سـر            
شدند، چه مشكالتي     آنان بود و با ايدئولوژي نيز مشروع مي       

آورد به طور مثال اعراب حق داشتـنـد           براي مردم به بار مي     18 

هرگاه خواستند در منزل افراد رحل اقامت بيافكنند يا از آنهـا بـيـگـاري                 
بكشند؛ براي مثال در تاريخ بخاراي نرشخي آمده است كـه يـكـي از                  

رود و دو تـن از            اعراب به منزل شخصي در بيكند (از توابع بخارا) مي           
كنـد و اجـازه بـردن           برد، چون مرد مقاومت مي    دخترانش را با خود مي    

كند، فردا قتيبة بن مسلم       دهد و آن عرب را زخمي مي        دخترهايش را نمي  
گذراند   با سپاهش به بيكند يورش آورده، تمام مردان بالغ را از دم تيغ مي             

گيرد. البته مشابه اين قضـايـا در هـمـه جـاي                 و باقي را به بردگي مي     
ايرانشهر مشهود است، اما گويا در خراسان كه اعراب بيشتـري سـاكـن               

گرفـت؛ بـه       هاي بيشتري صورت مي     كشي  ها و بهره    شدند، جور و جنايت   
ترين سرداران عرب مانند حجاج ثقفي و قتيـبـة بـن             ويژه اين كه سفاك   

مسلم و يزيد بن مهلب در اين منطقه فعال بودند. همه اينها منجر شد به                
هاي اسالمي، همچنان كانونـي بـراي          اين كه خراسان در نخستين سده     

هـاي     هاي فكري ايراني و قيام      جنبش
بزرگ ضد بيگانه باشد، چـنـان كـه           
جنبش ابومسلم خراساني كه به نابودي   

ه.ق) نيز انجامـيـد در           132بني اميه (   
اين استان پا گرفت و زمينه ساز قدرت        

ها در جـامـعـه نـوپـاي             نمايي ايراني 
157: ص    1345اسالمي شد (يوسفي،     

-158 .( 
در نيمه نخست قرن دوم هجري، بـه         

هاي ديـگـري      جز قيام ابومسلم با قيام    
آفريد، سنباد، يوسف بـرم، شـريـك       در خراسان مواجه هستيم از جمله به   

مهري، استادسيس، المقنع و...؛ الزم است توجه داشته باشيم كه چـهـار                 
ها كانونش بخارا بود يعني ابومسلم، شـريـك مـهـري،            عدد از اين قيام   

هاي مـلـي،       برم و المقنع. [در برخي از اين قيام ها عالوه بر جنبه               يوسف
هاي مذهبي هم ديده مي شد]. مطرح شدن بـخـارا بـه عـنـوان                       جنبه
هاي ايراني و به عبارت ژئوپليتيك        ترين كانون مقاومت    ترين و مهم    اصلي

، در تصـويـر   »منطقه هسته اي استقالل طلبي«آن، تبديل شدن به يك    
ها، يعني    آينده آن بسيار موثر است و به همين دليل در جغرافياي شورش           

هاي مساعد براي تشكيـل       ماورالنهر، خراسان، سيستان و طبرستان زمينه     
ها فراهم آمد؛ سامانيان در ماورالنهر، طاهريان در خراسـان،            اوليه حكومت 

هايي تشكيل دادنـد.      صفاريان در سيستان و علويان در طبرستان حكومت       
هاي گوناگوني عـلـيـه        ها با مركزيت    در همه حال در اين مرحله حكومت      

بغداد به وجود آمدند كه هر كدام نمونه كوچكي براي راهيابي به شرايـط              
 ).186: ص 1384استقالل بودند (نورائي 

هاي پاريس و تاثير آن در تاريخ فرانسه، اروپا           پس همانطور كه انقالب    
اسطوره بود، مركزيت بخارا    -و جهان از عوامل تبديل پاريس به يك شهر        

هاي استقالل طلبانه ايراني و مطرح شدن آن بـه         ها و نهضت    براي قيام 
نيز نقش مهـمـي       »منطقه هسته اي استقالل طلبي ايراني     «عنوان يك   

نقشي كه خراسان در سقوط امويان ايفا كرد و پـس            
هـا و       هاي مقاومت، قـيـام      از آن شكل گيري هسته    

طلب ايرانـي و نـخـسـتـيـن              هاي استقالل   نهضت
هاي نـخـسـتـيـن         هاي مستقل ايراني در سده      كانون

اسالمي به ويژه در نيشابور، مرو و بخارا؛ اينها هـمـه            
موجب شد تا به قول اشپولر، خـراسـان (از جـملـه                

مركز واقعي سـيـاسـي و        «فرارودان) تبديل شود به      
 .»هاي نخستين اسالمي فرهنگي مردم ايران در سده
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 در اين تصوير اسطوره اي از بخارا داشت.
 

 »منطقه هسته اي سياسي«نقش سياسي بخارا به عنوان يك 
شود. اميـر      در زمان سامانيان، بخارا به عنوان پايتخت سياسي انتخاب مي         

اسماعيل ساماني، نه تنها بخارا را مركز امارت قرار داد و بناهاي زيادي در       
شهر ايجاد كرد، بلكه در دوران او يك پادشاهي تاسيس شد كـه يـادآور                 

 ).70: ص 1384هاي باستاني ايران بود (فراي،  امپراتوري
سامانيان به جد تالش در راستاي احياي شاهنشاهي ايران داشتند و از              

توان اين دوره را به ثمـر نشـسـتـه              اين جهت مي  
هاي شعوبيه به شمار آورد. از ديوانسـالري           كوشش

و آداب درباري كه از ايران باستان گرتـه بـرداري            
شده بود تا رساندن نسب خود به بهرام چوبـيـن و             

هـاي     حتي نام سامانيان، همه نماينگر اين كوشش      
 سياسي آگاهانه در راستاي هويت ملي ايراني است.

قدرت گيري سامانيان در شرق ايرانشهر، در درجه اول يك اسـتـقـالل               
سياسي بود، اما اين استقالل سياسي به استقالل فرهنگي و اقتصادي نيـز             
منجر شد. براي مثال سامانيان موفق شدند تا حدود زيادي دست خلفا را از               

هاي تـاريـخ       استثمار اقتصادي مردم فرارودان كوتاه كنند. با توجه به گفته          
بايست پس از چهارمين استيالي اعراب (در           ه بخارا مي    88بخارا در سال    

زمان قتيبه بن مسلم) ساالنه دويست هزار درهم به خلفا و ده هزار درهـم                
به دنبال اصالحات پـولـي كـه            185پرداختند. سال      به حكام خراسان مي   

به جريان درآمد، خراج بخارا كه قبال كمتر از دويسـت              »درهم غطريفي «
كرد، اين بـار در       بايست بار سنگيني را تحمل مي هزار درهم نقره بود، مي 

درهم بود، كه بعدتر كمتر شد. قرن سوم هجري قـمـري      1،068،567آغاز  
دانگ بود كه بعدها كمتر شد.  5/5درهم و  1،168،566خراج بخارا در آغاز  

 1،189،200ابن خردادبه هم در عصر خليفه الواثق باالهللا، خراج بخارا را              
خراج بخـارا     278كند. يعقوبي نيز در البلدان در حدود سال            درهم اعالم مي  

نويسد. بايد توجه داشت عمال خالفت تا چه اندازه            را يك ميليون درهم مي    
هـا بـا سـكـه           در دريافت اين خراج سنگين جدي بودند و الزاما نيز خراج          

شد، بسياري نيز به شكل منسوجات و تولـيـدات كشـاورزي،               پرداخت نمي 
شـد. در زمـان          برده و بيگاري كشيدن دريافت مي     

سامانيان به طور كامل خراج دادن به خالفت پايـان          
يافت و صرفاً هدايايي تشريفاتي بـراي خـالفـت             

؛ فـراي،    349: ص     1391شد (اشپولر،      فرستاده مي 
 ).123: ص 1387

مركزيت قدرت بخارا براي بيش از يك قـرن بـا            
اقتدار ايراني در آسياي مركزي توام بود، فراي در مورد تصويـري كـه از                 

داشتـنـد، و       نويسد: مردم ناحيه سخت بزرگشان مي        سامانيان باقي ماند مي   
هاي بعد بر سرير قدرت بودند جانب آنها را رعـايـت    هايي كه در دوره  دولت
كردند. خاطره سامانيان نه تنها به عنوان آخرين سلسله ايراني آسـيـاي                مي

مركزي، بلكه بدين خاطر كه اين سلسله منطقه آسياي مركـزي را تـحـت                 
حكومتي واحد متحد كرد و ميراث ايران باستان را از خطر نابـودي رهـايـي                 

). بايد توجه داشت كه      140: ص  1387بخشيد، سالهاي دراز باقي ماند (فراي،        
خاطره اين اقتدار با شهر بخارا توام بود، چنان كـه اسـتـخـري در فصـل                     

و حاكم و غالب درين اقليم و        «نويسد:     ماورالنهر وقتي در مورد سامانيان مي     
تمامت خراسان، آل سامان بودند و ايشان از فرزندان بهرام چوبين اسـت و                

نظير بود و در كتب اخبار ايشان         حكايت او در قوت و شوكت در زمانه خود بي         
. باالفاصله پس از آن      »را شهرتي هر چه تمام تر است      

و مثل آن اسباب در مملكت اسالم هيـچ         «نويسد:     مي
ملكي را منيع تر و عدت و ساز و آلت حرب و شوكـت              
و عظمت و كمال اسباب چون مـلـك ايـن اقـلـيـم             

 »شـوكـت و قـوت       «. يعني اساسا خاطـره        »نيست
سامانيان با اين اقليم در اذهان مردم گره خورده بـود،         

دانـنـد،      گويد: بخاراييان سرزمين خود را متبرك مـي   چنان چه ابن حوقل مي   
طوري كه جنازه هيچ پادشاه و فرمانروايي تا كنون از آن خارج نشـده اسـت                 

 ).   218: ص 1345(ابن حوقل، 
 

 » منطقه هسته اي فرهنگي«نقش بخارا به عنوان يك 
در اينكه سامانيان نخستين سلسله ايراني تباري هستند كه در پرورش شعرا            
و ادباي فارسي زبان كوشيده و نسبت به گسترش زبان پارسي توجهي ويـژه              
داشته اند، ميان صاحب نظران اختالفي نيست. استمرار قدرتمنـد نـهـضـت                
شعوبيه در عهد سامانيان و ديگري دوري قلمروي اين سلسـلـه از مـركـز                  
خالفت عباسي بود كه زمينه را براي نوعي استقالل فرهنگي و علمي آمـاده              

در اين باره عقيده جالب توجه و درستي ابراز داشته است،             »برتلس«كرد.     مي
گويد كه سامانيان بر خالف طاهريان دريافته بودند كه بدون احيـاي              وي مي 
هاي كهن فرهنگي، استقالل ديرپاي دولت آنان نيز ميسر نخواهد شـد              سنت

 ).179: ص 1390(فروزاني، 
گرچه رونق بخارا در دوره نوه [امير اسماعيل ساماني] بود، معهذا از همـان                
دوره امارت اسماعيل، ادبا و دانشمندان از نقاط ديگر شرق جـهـان اسـالم،                
شروع به مهاجرت به بخارا كردند. هجوم دانشمندان بـه            

قبة االسالم در بـالد      «بخارا چنان بود كه اين شهر لقب        
يافت، و با بغداد كوس برابري زد، چون بخارا يكي            »شرق

: ص    1387از مراكز تجمع ادباي مبرز عصر بود (بخـارا،          
70-71.( 

در اين دوره بيشتر عالمان و ادبا و شعرا دستكم يك بـار              
افتاد، چنانكه ثعالـبـي گـويـد:        براي تحصيل يا تدريس گذرشان به بخارا مي   

مجمع عظمت و كعبه كشور و محل اجـتـمـاع مـردان               «بخارا  
مردمان بخارا در ادب و      «گويد:     و جيهاني مي    »است روزگار

 19و مـقـدسـي         »فضل بهتر از جاهاي ديگرند به ماورالنـهـر        

سامانيان به جد تالش در راستاي احياي       
شاهنشاهي ايران داشتند و از اين جهـت        

توان اين دوره را به ثـمـر نشـسـتـه               مي
 هاي شـعوبيه به شـمار آورد. كوشـــش

سامانيان بر خالف طاهريان دريافتـه      
هـاي     بودند كه بدون احياي سـنـت      

كهن فرهنگي، استقـالل ديـرپـاي        
 دولت آنان نيز ميـسر نخــواهد شد.
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مركز دانشمندان بسيار است، جزء دانشمنـد و تـفـسـيـردان،               «گويد:     مي
 .  »اندرزگويي نكنند

دانشمندان، منجمان، ادبا و ديگـران بـه دربـار            
آمدند، تا آنجا كه بخارا به عنوان مـركـز             بخارا مي 

علم و دانش در سراسر عالم اسالم آوازه اي بلـنـد            
هاي احوال ادبا نظير يتيمـه الـدهـر            داشت. تذكره  

ابومنصور ثعالبي و لباب االباب محمد عـوفـي و            
ديگران اسامي و آثار شعراي اين عصر را به دست          

: ص   1387كنند تكان دهنده است (فراي،         دهند و فهرستي كه ذكر مي       مي
124-125.( 

مـجـمـع    «و    »قبة االسالم «در مورد تصوير اساطيري از بخارا به مثابه         
، ذكر نكته اي الزم است، در مزارات بـخـارا و              »مخزن دانش «و    »علم

آيد كه به لغت مغـان        نويسند بخارا از بخار مي      تاريخ جهانگشاي جويني مي   
دهد، زيرا كه بخارا مركز علما و فضال بوده است. مسـلـم                 معني دانش مي  

 »وهـاره «است كه چنين ادعايي پايه ندارد و واژه بخارا به احتمال زياد از              
آيد، شايد هم از بهار و نام منطقه طبيعي گرفـتـه              به معني معبد بودايي مي    

شده باشد، اما اينكه از بخار به معني دانش مشتق شـده بـاشـد، درسـت                   
نمايد. ما اينجا با يك روايت اساطيري مواجه هستيم، يعني كـوشـش                نمي

شده است مجمع علم بودن به ذات بخارا پيوند داده شود و ايـن ويـژگـي                  
 بخارا را ازلي كنند.  

 
 »منطقه هسته اي اقتصادي«نقش بخارا به عنوان يك 

هاي مـتـرقـي آب         همانطور كه ذكرش رفت امكان كشاورزي با سيستم       
رساني، تجارت، صنعت (به ويژه توليد پارچه)، معدن كـاوي و از هـمـه                    

تر مركزيت اقتصادي بخارا در منطقه در كنار سمرقند، رونق اقتصادي             مهم
بااليي براي آن به وجود آورده بود و بازارهاي هفتگي و مناسبتي متعـددي           

شد كه در تبديل بخارا بـه يـك         در بخارا و شهرهاي حومه آن برگزار مي       
قدرت اقتصادي نقش بسازيي داشت. در مورد بحث ما كه تاثير اين رونـق               
اقتصادي در تصوير اساطيري از بخارا هست، بايد اشاره كرد يكي از القـاب    

 بود.» مدينة التجار«بخارا 
 

 جريان زندگي در بخارا
همانطور كه پامال شومر اسميت در مورد تصوير اساطيري پـاريـس بـه               
نقش زيبايي و شكوه شهر و جريان داشتن زندگي و جنب و جوش در شهر               

توان به اين مساله در بخارا نيز پـرداخـت، چـنـان كـه                 كند، مي   اشاره مي 
هاي مختلف بخـارا بـه         ذكرش رفت بازارهاي پر رونق و شلوغ در شهرك        

هـا بـه        صورت هفتگي و مناسبتي و دائم برقرار بود. در تاريخ          
برگزاري مراسمي براي سياوش، جشن نوروز (و نـوسـرد)،             

ترين پهلوان، مجالـس بـزم شـبـانـه،              جشني براي شجاع   20 

 ها در بخارا اشاره شده است. ها و ورزش بازي
در جغرافياهاي تاريخي تصويري شكوهمند از بخارا ارائه شـده اسـت،             

بخارا شهري بزرگ است و آبادان تريـن        «نويسد:     نويسنده حدود عالم مي   
شهر است اندر ماورالنهر و مستقر ملك شـرق         

و هيچ اقليم و    «نويسد:     يا استخري مي    »است
شهري ديده نشده كه در سبـزي و نـزاهـت             
مانند بخارا باشد، جهت آن كـه اگـر كسـي             
باالي قهندز آن بايستد بر هر طرف كه نـظـر           
اندازد سبزي و آب روان او را معاينه و مشاهده          

ها[ي] مزرعه      باشد و زمين    كند، و در آن زمين آسمان مانند مكبه سبز مي         
و ضياع ايشان تمامت راست و هامون است و هيچ التوا و اعوجاج در آن                

تر و معـمـورتـر و          نيست و در تمامت ماورالنهر و خراسان، شهري خوش        
. »اهل و سكان آن توانگرتر از بخارا نيست، به قدر عرصه و عمارت آن              

هاي اسالمي سفر كرده بود نيز تـاكـيـد       ابن حوقل كه به بيشتر سرزمين    
 كند هيچ شهر به رونق و آباداني بخارا نديده است. مي

شهر بخارا در اين دوره بسيار وسيع و پرجمعيت بوده است، اگر روايـت              
هاي باستان شناسي نيز تاييد شده است در مـورد حصـار               رايج كه با داده   

هـايـش     دوازه در دوازده فرسنگ بخارا بپذيريم، مجموعه بخارا و شهرك         
هزار كيلومتر مربع بوده انـد.       5كيلومتري به مساحت      250در يك محيط    

بارتولد جمعيت بخارا و حومه اش را در زمان مورد نظر نيم ميليون نـفـر              
تخمين زده است كه در آن عصر رقم بـااليـي اسـت. گـرچـه فـراي                      

هاي نيم ميليون نفر و يك ميليون نفر را براي بـخـاراي قـرون            تخمين
داند ولي معتقد است قطعا جمعيت بخارا بيـش از             وسطي مبالغه آميز مي   

). جيـهـانـي در مـورد            135: ص    1384صد هزار نفر بوده است (فراي،        
در همه خراسان و ماورالنهـر،      «نويسد:     وسعت، جمعيت و آباداني شهر مي     

. استخري نيز در    »هيچ شهر انبوه تر از مردم و عمارت چون بخارا نباشد          
در تمامت خراسان و ماورالنهر     «نويسد:     مورد انبوهي و تراكم جمعيت مي     

ها[ي] به يكديگر متصل مانـنـد           هيچ شهري با انبوه و خلق بسيار و خانه        
 .»بخارا نيست

مساجد و مدارس و ديگر بناهاي عمومي باشكوه، بازارهاي شلوغ، ارگ،           
هاي فراخ، بناهاي خشتي و چـوبـي و            هاي هفت گانه شهر، كوچه      دروازه

هاي روي آن، همه چهره  فضاي سبز انبوه و رودهاي جاري در شهر و پل      
توان به كرات در      باشكوهي به شهر داده بودند، و تصوير اين شكوه را مي          

 ادب پارسي خواند.
 سرايد: چنانكه رودكي در عصر ساماني با غرور مي 

 امروز به هر حالي بغداد، بخاراست
 كجا مير خراسانست؟ پيروزي آنجاست...

 
 كند: و باز عشق خود را به اين شهر اين گونه بيان مي

 هر باد كه از سوي بخارا به من آيد

ها به برگـزاري مـراسـمـي بـراي              در تاريخ 
سياوش، جشن نوروز (و نوسرد)، جشني براي         

ترين پهلوان، مجالس بـزم شـبـانـه،            شجاع
 ها در بخارا اشاره شده است. ها و ورزش بازي
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 با بوي گل و مشك و نسيم سمن آيد 
 (شعري كه ابوسعيد ابوخير هم آن را تكرار كرده است)

 و:
 روي به محراب نهادن چه سود؟

 دل به بخارا و بتان تراز 
 

 .بوي جوي موليانو از همه معروف تر و زيباتر شعر 
را با اوصافي بـيـان         »بخاراي شريف «موالنا نيز عشق و ارادت خود به        

 كند همچون:  مي
آن بخـارا   «،  »در بخارا در هنرها بالغي    « ،  » اي بخارا عقل افزا بوده اي     « 

 .»مسكن شاه هست و شهرِ يار من«و  »مخزن دانش بود
    

 تكرار مداوم تصوير بخارا
البته الزم است دوباره اشاره كنم كـه مـوضـوع ايـن               
نوشتار در درجه نخست اين نيست كه واقعا بخاراي عصر        

هـاي     ساماني داراي جريان زندگي و رونق و مركـزيـت         
مورد اشاره بوده است يا نه، بلكه موضوع اين است كه در    

شود. البته به هر حال هر متن نيـز   متون چه تصويري در اين مورد ارائه مي 
از يك واقعيت منتج شده، اما چيزي كه كاركرد هويتي دارد تصوير شـهـر       
است، به طور مثال در هر حال حاضر بسياري از افرادي كه تصـويـري از                 
شهر نيويورك در ذهن دارند شهر را از نزديك نـديـده انـد (حـتـي از                       

آيـد كـه       ها)، اما با بردن نام نيويورك تصويري در ذهن آنان مي             آمريكايي
هاي زرد رنگ و       هاي منهتن، مجسمه آزادي، تاكسي      شامل آسمان خراش  

شود. اين تصوير به احتمـال       به طور كل يك شهر شكوهمند و پر رونق مي         
زياد برگرفته از تصاوير هاليوود است، دستكم از دهه بـيـسـت مـيـالدي                 

هاي نيويوركي آغاز شد و بعداً به صورت جـدي تـر تـوسـط                   ساخت فيلم 
هاليوود پيگيري شد. واضح است كه نيويورك هاليوود اگر تصويري متضاد            

توان گـفـت كـه         هاي شهر نداشته باشد، دستكم مي       يا متفاوتي با واقعيت   
تواند بـراي قـدرت        ها است، آن بخش از واقعيت كه مي         بخشي از واقعيت  

 ايجاد مشروعيت و براي مردم ايجاد هويت و اراده و غرور ملي كند.
توان گفت، بسيـاري از مـردمـان            در مورد بخارا هم تقريبا همين را مي       

ايران، در قرون وسطي امكان سفر و ديدن و تجربه زيستن در بـخـارا را                  
هاي تجاري، علمي و... .            نداشتند، مگر عده اي محدود و معدود با انگيزه        

ها (مـثـال       اكثر افراد تصوير و ذهنيتشان از بخارا را به وسيله متون و روايت            
كردند و اين تصوير براي افرادي كه         اشعار رودكي و موالنا و...) دريافت مي          

نمود، اسطوره مكـانـي       ديدند همچون يك اسطوره مي      واقعيت بخارا را نمي   
كه در شرق قرار گرفته، دارالملك ملوك عجم هست، مدينة التجار هسـت             

شود و قبةاالسالم و مجمع عـلـم و             و در آن بازارهاي باشكوه برگزار مي      
ها و مدارس بزرگش هـزاران اديـب و              مخزن دانش است و در كتابخانه     

 دانشمند و فيلسوف و... فعال هستند.          
دهد، چـنـان كـه         اين اسطوره خود فارق از واقعيت به بازتوليدش ادامه مي         

ها و يا فضاهاي عمومي، تصـاويـري          گويد: به محض اينكه مكان       اسميت مي 
كنند، اين تصاوير به دفعات توسط خالقان متون بـا بـه               شناخته شده پيدا مي   

هايي كه دائما معاني از پيش تعيين شده را            كار بردن آنها به عنوان چارچوب     
ها و فضاهاي استفـاده شـده          شوند، بنابرين مكان    كنند، تقويت مي    مراوده مي 

 ).207: ص 1384شوند (اسميت،  بخشي از زبان ارتباطي مي
براي مثال، موالنا در عصري كه بخارا توسط مغوالن ويران شده و ديـگـر               
اثري از آن رونق و شكوه سابق را ندارد، در دفتر سوم مثنوي مـعـنـوي در                    

دهـد و       حكايت عزم بخارا كردن، يك تصوير اسطوره اي از بخارا ارائه مـي            
گنجاند، ضمـن ايـنـكـه          مضامين عرفاني مورد نظرش را در اين داستان مي        

توان در اين داستان يـافـت.         هايي از عشق خود موالنا به بخارا را نيز مي           رگه
هاي وصف مبالغه آميـز       همچنين تحت تاثير بودنش از متن     

توان اثر بـومـي    پيش از خودش، مثال در اين شعر موالنا مي      
 جوي موليان رودكي را ديد:

 ريگ آمون پيش او همچون حرير
 آب جيحون پيش او چون آب گير

چيزي كه كاركرد هويـتـي      
 دارد تصـوير شهـــر است.

 ها: نامه ها و ياري مايه بن
. ترجمه جعفر شعار. تهران: بنياد صورة االرض). 1345ابن حوقل (محمد بن حوقل)، ( -

 فرهنگ ايران.
 . ترجمه سعيد خاكرند. تهران: ميراث ملل.مسالك و ممالك). 1371ابن خردادبه ( -
. ترجمه محمد بن اسعد بن عبداهللا ممالك و مسالك). 1373استخري، ابراهيم بن محمد ( -

 تستري. به كوشش ايرج افشار. تهران: انتشارات موقوفات محمود افشار.
 . تهران: دانشگاه امام صادق.جغرافياي فرهنگي). 1391اسميت، پامالشومر ( -
. ترجمه مريم ميراحمدي، تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي). 1391اشپولر، برتولد ( -

 جلد دوم. تهران: علمي فرهنگي.
 . تهران: توس.2. ترجمه كريم كشاورز. چ تركستان نامهبارتولد، واسيلي والديميريچ.  -
. به كوشش منوچهر ستوده. تهران: حدود العالم من المشرق الي المغرب). 1363نا ( بي -

 طهوري.
. ترجمه علي بن عبداالسالم كاتب. اشكال العالم). 1368جيهاني، ابوالقاسم بن احمد ( -

 مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.
. ترجمه تاريخ سياسي و اجتماعي خراسان در آغاز حكومت عباسيان). 1389دانيل، التون ( -

 مسعود رجب نيا. تهران: علمي فرهنگي.
 . تهران: اميركبير.خراسان بزرگ). 1363رنجبر،احمد ( -
. ترجمه محمود محمودي. تهران: بخارا دستاورد قرون وسطي). 1384فراي، ريچارد ( -

 علمي فرهنگي.
. جلد تاريخ ايران كمبريج. ترجمه حسن انوشه. در »سامانيان«). 1387فراي، ريچارد ( -

 چهارم. تهران: اميركبير.
تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران ). 1390فروزاني، ابوالقاسم ( -

 . تهران: سمت.در دوره سامانيان
). تاريخ مالزاده (در ذكر مزارت بخارا). به اهتمام احمد 1339مالزاده، احمد بن محمود ( -

 گلچين معاني. تهران: ابن سينا.
 . تهران: انتشارات سمت.مباني جغرافياي سياسي). 1377ميرحيدر، دره ( -
. ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن تاريخ بخارا). 1363نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر ( -

 نصر القباوي. تصحيح سيد محمد تقي مدرس رضوي. تهران: توس.
 907-205انديشه سياسي ايراني و پايتخت هاي ايران («). 1384نورائي، مرتضي (بهار  -
پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان. دوره دوم، -. مجله علمي»ه)

 .40شماره 
 . تهران: ابن سينا.ابومسلم سردار خراسان). 1345يوسفي، غالمحسين ( -
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بـيـنـيـم و         اين روزها در گوشه و كنار نوشتارهايي را مي        
شنويم كه با ادعاهايي همراه هستـنـد و            هايي را مي    گفته

متأسفانه گويندگان قصد سوء استفاده از آنها را دارنـد. از             
اين رو بر آن شديم تا بخشي را بـه بـررسـي چـنـيـن                   
ادعاهايي اختصاص دهيم و با توجه به اسناد، مـدارك و            
 منابع تاريخي نگاهي دقيق تر به موضوعات داشته باشيم.



متأسفانه هنوز بعد گذشت سالها  مواردي را              
شنويم كه ريشه در اظهارات فرقه دموكرات            مي

آذربايجان دارد. اين موارد كه معموال بدون پشتوانه        
شوند، به دنبال دشمن معرفي         و منبع گفته مي     

ها در ايران باستان هستند، در        كردن مادها و پارس   
صورتي كه منابع نشان از اتحاد اين اقوام ايراني با           

 يكديگر دارند. 
هايي كه سازگار با منافع       در تاريخ معاصر ايران به علت ورود انديشه   

بيگانگان بودند، وقايع هولناك و سختي براي اين مرز و بوم پيش               
آمد كه يكي از اين وقايع قدرت گرفتن فرقه دموكرات در آذربايجان            

بود كه تحت      »اذربايجان جبهه سي   «و ايجاد منطقه خودمختار       
حمايت نظامي، سياسي و ايدئولوژيك استالين قرار داشت. در واقع             

هاي بدون    هايي با تحريف تاريخ به دنبال هويت سازي          چنين فرقه 
 ريشه بودند تا قدرت خود را مستحكم تر كنند.

فريدون ابراهيمي دادستان كل آن فرقه  مقاله اي دارد مربوط به              
به   »كند...  آذربايجان صحبت مي  «در تبريز كه با عنوان        1324سال  

چند ورق از تاريخ      «چاپ رسيده و در توضيحش نوشته است             
! وي در اين مقاله سعي در تحريك مخاطبان دارد و              »پرافتخار ما 

ها   ارتباط ايران و آذربايجان را استثمار شدن مادها توسط فارس              
خيال «گويد:    داند! وي در مقدمه هدف خود را اينچنين مي              مي

هاي فاقد اساسي علمي و سرتا پا افتراهاي ننگين               نداشتم نوشته 
هاي مركز و عده اي از نويسندگاني كه كوس              اي از روزنامه    پاره

رسواييشان بر سر هر كوي و برزن نواخته شده و گذشته تيرو و                  
نااليقشان بر همه روشن است، چيزي بنويسم. مقصود من از نوشتن           

ها اينست كه اوال ياوه سرايان تهران را سرجاي خود               اين ياداشت 
بنشانم ثانيا از حقوق و تاريخ و مدنيت درخشان ملت آزاديخواه و                

سابقه تاريخيش  -پرافتخار خود دفاع كرده و نشان دهم كه كيست           
چيست و نياكانش چه كساني بوده و در راه دفاع از حيثيت ملي خود               

 . »ها نمودند... چه فداكاري
هاي او اصال علمي نيست و حتي گاهي آشكارا            اما در واقع نوشته   

باشد. در اينكه منطقه آذربايجان تاريخ             در تضاد با منابع مي       
پرافتخاري داشته است، شكي نيست، مردمان سرزميني كه امروز به           

شناسيم، مردماني با فرهنگ بودند و دستاوردهاي با            آذربايجان مي 
شكوهي داشتند. اما اين پيشينه پر افتخار در كنار ديگر مناطق ايراني            
و پيوند ناگسستني آذربايجان با ايران حاصل شده است. موضوعي             
كه امثال ابراهيمي با تحريف منابع قصد حذف و ناديده گرفتن آن را             

 داشتند.
كنيم و به     در اينجا به چند مورد كوتاه از نوشته ابراهيمي اشاره مي          

 پردازيم. نقد آن مي
آغاز   »ضربت از پشت  «وي بخش مربوط به كوروش را با عنوان         

شود كه جنگ آستياگ، پادشاه ماد با كوروش سه           كرده و مدعي مي   
سال طول كشيد و بنا به نوشته هرودوت مادها از پير و جوان در                 

 دادند! ها داد مردانگي مي اين جنگ
هاي افسانه اي هرودوت براي يافتن           هرچند تكيه بر داستان     

حقايق تاريخي كافي نيست اما ابراهيمي حتي به هرودوتي كه به             
كند پايبند نبوده است. بر طبق گفته هرودوت               آن استناد مي   

لشگريان مادي برخي گريختند و برخي به كوروش پيوستند                
) و آستياگ به زور مردم شهر را مسلح         127، بند   1(هرودوت، كتاب   
) اين يك تحريف آشكار از جانب ابراهيمي          128كرد (همان، بند    

است. بايد توجه داشت كه بر اساس رويدادنامه نبونئيد كه طبيعتا             
شود كه پس از حمله پادشاه ماد         معتبر تر از هرودوت است، ذكر مي      

به كوروش، سپاهيان ماد بر پادشاه خود شوريدند و شاه را تحويل              
). از  2و    1، بند هاي     2كوروش دادند (رويدادنامه نبونئيد، ستون       

ها و هم     آنجايي كه مادر كوروش مادي بوده است و هم پارس            
مادها از اقوام ايراني بودند، پيوستن سپاهيان ماد به كوروش بسيار            
طبيعي بوده و كوروش بزرگ به عنوان پادشاهي بيگانه شناخته              

 نمي شده است.
گويد   ابراهيمي سپس كوروش را جاه طلب خونريز خوانده و مي           

ها قومي عقب افتاده بودند و در مراحل اوليه فرهنگ و                 پارس«
 . »تمدن به سر مي بردند

ها پس از بدست آوردن حاكميت         شود كه: پارس    وي مدعي مي  
درصدد برآمدند مادها را اسير و برده خود نمايند، ... زبان خود را از               

 همان زمان به ملت ماد تحميل نمايند!
هاي   درباره زبان آذربايجان و ماد تا كنون پژوهش           

217: ص   1386مفصلي انجام گرفته است (نك: رضا،       

 احمدرضا حسینی
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 اتحادی که قصد کمرنگ کردنش را داشتند

 شناسی دانشجوی کارشناسی باستان

 هاي ايراني، تخت جمشيد دست دوستانه تيره

 هایی که از آذربایجان نیست  نقدی بر صحبت



 ها: نامه ها و ياري مايه بن
هاي اصلي عبراني و كلداني و يوناني. به  ). كتاب مقدس. ترجمه شده از زبان1359( -

 همت انجمن پخش كتب مقدسه در ميان ملل.
. تهران: وزارت امور اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول). 1386رضا، عنايت اهللا ( -

 خارجه.
خالصه تاريخ كتزياس از كوروش تا اردشير (معروف به خالصه ). 1380كتزياس ( -

 . ترجمه كامياب خليلي. تهران: كارنگ.فوتيوس)
 . ترجمه ابوالحسن تهامي. تهران: نگاه.زندگي كوروش (تربيت كوروش)). 1389گزنفون ( -
هاي هخامنشي. ترجمه نازيال خلخالي. به كوشش ژاله  ). كتيبه1386لوكوك، پير ( -

 آموزگار. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
 ). تاريخ هرودوت. ترجمه مرتضي ثاقب فر. تهران: اساطير.1389هرودوت ( -

هاي   ) و آشكار است كه زبان مادها در آن زمان هماهنگي              234-
هاي ايراني    ها داشته است و هر دو از زبان           آشكاري با زبان پارس    

هاي فراواني ميان اين اقوام        بوده اند. از نظر فرهنگي هم شباهت        
ايراني وجود داشته است. در واقع شاهنشاهي هخامنشي ادامه دولت           
ماد بود و پادشاهان هخامنشي، مادها را مهمترين قوميت در دستگاه           

دادند. به طور كلي آنچه در منابع اشتراك دارد اين است             خود قرار مي  
ها شكل گرفته     ها و پارس    كه حكومت هخامنشي در ابتدا از اتحاد ماد      

و اين اتحاد تا پايان دوران آنها هم باقي بوده است. بر اساس منابع                
ها پيوند خويشاوندي ايجاد شده است. به گفته           ميان مادها و پارس   

كتزياس و گزنفون همسر كوروش يك مادي بوده است (كتزياس،            
رسد   ) و به نظر مي    19، بند   5، بخش   8؛ گزنفون، دفتر    5، بند   2كتاب  

هاي   داريوش هم با دختر كوروش ازدواج كرده است. در نوشته              
شود؛ اين    گزنفون اتحاد ماد و پارس به صورت روشن معلوم مي             

كوروش نامه كامال هويدا است. از          5، بخش   1موضوع در كتاب     
گويد   منابع يهودي هم نبايد غافل شد. در كتاب دانيال از رويايي مي            

ها عنوان    كه در آن يك قوچ صاحب دو شاخ، سلطنت مادها و پارس           
دهد پادشاه يونان (كتاب دانيال،       شود و بزي كه آن را شكست مي         مي

) در كتاب استر هم از هفت رئيس پارسي و            21و    20، آيات   8باب  
نشستند   آيد كه در مملكت به درجه اول مي         مادي سخن به ميان مي    

). در تخت جمشيد به كرات حضور مادها و          15و    14، آيات   1(باب  
بينيم. از جمله تصوير زيباي زير كه            ها را در كنار هم مي         پارس

بزرگان مادي و پارسي در حال گفتگو و مهرورزي به يكديگر                  
 ).1باشند (تصوير  مي

در ادامه باز فريدون ابراهيمي به دنبال وارونه جلوه دادن وقايع               
كند. او    هاي زمان داريوش اشاره مي        تاريخي است و به شورش      

گويد او قهرمان تاريخي ملت          گئوماته را هومات ناميده و مي         
آذربايجان بود! سپس به كتيبه بيستون پرداخته، به جنگ فرورتيش           

نويسد: نتيجه    كند. وي در جمالتي تعجب آور مي          مادي اشاره مي  
مقاومت مادها تأسيس يك ساتراپي جداگانه در بخش اصلي ماد بود           
كه در آن مادها بصورت خودمختار تحت رهبري شخصي بنام                

  1394شهریور  -شماره پنجم 
ن آزادگان  رز

 اتروپات بودند و وي برگزيده مردم بود. 
گرچه درباره كتيبه بيستون و اقدامات داريوش بحث مفصلي ميان             

كشد و در اين      پژوهشگران پيش آمده است كه بررسي آن به درازا مي          
گنجد اما بد نيست به اين نكته اشاره كنيم كه بر اساس                 مجال نمي 

كتيبه بيستون اين مادها بودند كه داريوش بزرگ را ياري رساندند، به             
طوري كه وقتي فرورتيش در ماد به دروغ خود را پسر هووخشتره                 

كند، داريوش فقط با سپاهي كوچك از         (پادشاه پيشين ماد) معرفي مي    
كند. همچنين هنگامي كه فرد         ها او را سركوب مي        مادها و پارس   

ديگري به دروغ خود را پسر هووخشتره معرفي كرد توسط سپاه پارسي            
و مادي اين بار به سرداري يك مادي سركوب شد (كتيبه بيستون،                

 ).14، بند 2ستون 
اين نيز برما پيداست كه آتروپاتي كه فريدون ابراهيمي او را حاكم               

نامد، خود از سرداران وفادار داريوش سوم و                خودمختار ماد مي   
خشترپاون ماد بوده و پس از حمله اسكندر فقط توانست شمال ماد را              

هاي مورخان باختري از جمله        براي خود نگه دارد. بر اساس نوشته        
استرابو در زمان اسكندر سرداري به نام آتروپات يا اتورپات در نواحي              

 ).81: ص 1386آذربايجان قدرت گرفت (رضا، 
گويد: چيزي كه بايد بسيار مورد        ابراهيمي هنگام نتيجه گيري هم مي     

هاي مديدي در زير حاكميت       ها مدت   توجه قرارگيرد اينست كه پارس    
بردند، بعدها در صدد برآمده اين مدنيت را بخود بسته            مادها به سر مي   

هاي تاريخي ايران     و آن را از خود معرفي نمايند و اين در تمام دوره             
 شود و اثرات آن با تمام شدت به عصر ما رسيده است. ديده مي

مشكل آنجاست كه آنقدر تعصب قوم گرايي و قوم مداري در اين               
نويسنده آشكار است كه اتحاد اقوام ايراني را ناديده گرفته است و                 
بيشتر بر اساس ذهنيت قوم گرايانه خود تاريخ نگاري كرده است و نه              
منابع و اسناد تاريخي. اين روند متأسفانه هنوز هم توسط برخي ادامه              
يافته است. جالب اين است كه عده اي امروزه به همين صورت تاريخ              

گويند! چنين    برند و هرسخني را با ناسزا پاسخ مي           را زير سوال مي    
مطالبي سواي از آنكه متعصبانه و پر از جعليات است باعث ايجاد يك              

 شود. جو و فضاي دروغين مي

م از  آزادگان ا  از ا

 : بزرگان پارسي و مادي در حال مهرورزي به يكديگر1تصوير 
24 



  1394شهریور  -شماره پنجم 
ن آزادگان م از  آزادگان رز ا  از ا

انتزاعي و مينوي است؛ مانند مفاهيم نيستي، بدي، تاريكي، سرما و خشكي             
گونه مفاهيمِ    دانيم كه اين    ). همه مي   55: ص   1390و... (بندهش، بهار،     

) و در صورت نبود هستي، نيكي، روشني، گرما و            10انتزاعي وجود ندارند (   
گونه است.    كنيم. اهريمن هم همين      ها استفاده مي    رطوبت و... از اين نام     

گونه كه اورمزد بنِ هستي (واجب الوجود) و نيكي هاست و اين،                   همان
سازد، در نقطه مقابل،      هستي بخشي و آفرينش مادي را براي او ممكن مي          

هاست و اين، تنها پتيارگي و        اهريمن بن نيستي و بدي    
آسيب رساني به موجودات را براي او ممكن ساخته، نه           
هستي بخشي چيزي و نه آفرينش مادي. آفرينش             
ديواني كه خود آنها نيز مفاهيم مينوي اند، نه از جنس            
هستي بخشي است بلكه از جنس تباهكاري است. آنان         
نيز شبيه سرما و تاريكي هستي ندارند. حتي در متون            
اوستايي و پهلوي براي بيان تفاوت اعمال اورمزد و اهريمن از دو نوع فعل و              
اسم اهورايي و اهريمني استفاده كرده اند. براي نمونه در مورد فعل آفرينش             

و براي پتيارگي     -Ɵwarəs (.frā)در اوستا، براي آفرينش اهورايي، فعل           
بردند (رضايي    را به كار مي     -karət (.frā)اهريمني، فعل   

) يا حتي در متون پهلوي به        71: ص   1380باغ بيدي،   
نشانه وارونه كاري اهريمن نام اهريمن را وارونه مي            

) بنابراين   62: ص     1393نويسند... (اكبري مفاخر،       
توانسته كاري را بكند كه از نوع          اهريمن هيچگاه نمي  

كارهاي اورمزدي باشد. اورمزد، قادر مطلق است              
 ,Madan, 1911: 198.22؛ دينكرد: 100: ص 1392(دينكرد ششم، آهنگري، 

) و از روي تدبير براي مبارزه با اهريمن زماني براي              199.4
) ولي خود از روي پيش دانشي كه او         11مبارزه تعيين كرده (   

داند كه پيروز نهايي اين نبرد        دارد و اهريمن ندارد، خوب مي     
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 تر به توحید و ثنویت در ایران باستان نگاهی شفاف اهریمن نیست!
 میثم صائبی

 شناسی دانشجوی کارشناسی باستان

ها را به خود       يكي از مسائلي كه درباره تاريخ و فرهنگ ايران انديشه             
) است. اينجا    1كند، مسئله ثنويت در دين ايرانيان باستان (             مشغول مي 

) را در اين باره بررسي       2ها و آراي ديني ايراني (        خواهيم همه انديشه    نمي
و حتي    »اوستا«) يا   3(  »متون پهلوي «هايي از     كنيم؛ ولي با آوردن پاره     

تحليل متخصصان دين ايران باستان، سعي داريم مفهوم واقعي اين اعتقاد را            
 تر كنيم تا به ابهامات گاه مغرضانه پاسخ داده شود. شفاف

) از آن ها    4ها (   ها و بدي    گويد كه نيكي    آري، دينكرد سخن از دو بن مي       
-52و    17-14، صص   2: ج   1381ريشه گرفته اند (دينكرد سوم، فضيلت،        

تواند يگانه پرستي و توحيد ديني ايرانيان باستان را زير              ) ولي اين نمي   54
 يابد... سوال ببرد، چون مسئله اين جا پايان نمي

) و زدار   6) هستند و از اين دو (سپندار مينو (         5اين دو بن هر دو مينُوي (       
ها هرگز توانايي حضور در جهان مادي را ندارد               )) ، مينويِ بدي    7مينو ( 

) و  Dadestan-i Denig, West, 1882: 19.2؛  162: ص   1393(اكبري مفاخر،   
تواند آن را به بدي، نابودي و تباهي بكشاند (مينوي خرد، تفضلي،                فقط مي 

)، تباهي كه شايد آن را بتوان پادآفرينش ناميد (دينكرد سوم،            71: ص   1385
طور كه در سرآغاز بندهش (       ). همان 210-206، صص   2: ج   1381فضيلت،  

(بندهش، بهار،   »آفرينشِ آغازين هرمزد و پتيارگيِ اهريمن...     «گويد:    ) مي 8
 ).33: ص 1390

تر و شايد دليل سخنان بند پيش اين است            اما نكته مهم  
تر از آن است كه اين         كه اختالف ميان خير و شر بنيادي       

: 1387دو را از نظر مرتبه وجودي همتراز بدانيم (شاكد،             
). دليل آن، سخني است كه بارها در ال به الي              37ص  

هستي اورمزد،  «شود و آن      متون باستاني زرتشتي ديده مي    
) يا همان عدم     53: ص   1382) (ارداويراف نامه، ژينيو،      9(»نيستي اهريمن 

امكان وجود اهريمن است؛ به اين معني كه آنها اصالً براي اهريمن گوهر                
وجود و هستي قائل نبودند، چه برسد به اين كه توانايي هستي دادن داشته                

باشد. به گفته دينكرد اين جزء معتقدات بايسته زرتشتيان           
كند   است، براي يك نمونه دينكرد ششم دو بار تاكيد مي           

ها و ازلي و      كه هر فرد در روز سه بار وجود ايزدان و نيكي           
ابدي بودن آنان و در برابر به عدمي بودن و نابودي                  

: 1391اهريمن و ديوان (چيده اندرز پوريوتكيشان، عريان،         
: 1392) را اعالن كند (دينكرد ششم، آهنگري،           66ص  
 »به هستي ايزدان و نيستي ديوان بي گمانم          «)  139و    100و    91ص  

 ).106: ص 1391(يادگار بزرگمهر، عريان، 
در واقع اهريمن، منشأ هر صفتي است كه اصالً از نظر وجودي ناممكن                

)، ولي داراي مفهومي      64: ص    1388(ويليامز،  ] نفي كامل وجود   [است  

ها هرگـز تـوانـايـي          مينويِ بدي 
حضور در جهان مادي را ندارد و        

تواند آن را بـه بـدي،            فقط مي 
 .نــابــودي و تبــاهي بكــشاند

دليل آن، سخني است كه بـارهـا        
در ال به الي متون بـاسـتـانـي           

شـود و آن         زرتشتي ديده مـي    
  »هستي اورمزد، نيستي اهريمن«



  1394شهریور  -شماره پنجم 
ن آزادگان م از  آزادگان رز ا  از ا

) و اهريمن    35: ص    1390ها هستند (بندهش، بهار،         خير و شر، نيكي    
 ).161، ص 1: ج 1381مغلوب سپندارمينو است (دينكرد سوم، فضيلت، 

آيد اين است كه اگر        اما سوال ديگري كه اين جا براي ما پيش مي             
اهريمن و ديوان همواره مفهومي مينُوي اند و گوهر وجود در آنان نيست،              
پس چگونه برخي موجودات با صفات بد و ناخوشايند مادي مثل مار و                 

دهند؟ پاسخ استاد بهار در        ) را نيز به اهريمن نسبت مي        12خرفستران ( 
اما ديوان و   «پاسخي راه گشاست:       »پژوهشي در اساطير ايران    «كتاب  

دروجان و سپاه اهريمن، بيشتر مينوي اند و جسم مادي و گيتي، اگر داشته              
باشند، از آنِ جهان هرمزدي است. آنان از بدي و بدكاري و رنج مردم زور                

(بهار،   »شوند...  تر مي   يابند و ستنبه    گيرند و بيشتر زور آوري در ستم مي         مي
 ).165: ص 1391

طبق توضيحات بندهش، در واقع باور بر اين بوده           
خوانند   كه گرچه خرفستران را موجودات اهريمني مي       

اما هستي و وجود آنان از اورمزد است و پس از آلوده            
)، اورمزد در آفرينش     13شدن به مينويِ اهريمني (      

تنشان به آنان ظاهري داد كه مردمان از مينويِ آلوده          
و گزنده آنان با خبر شوند و چهره اي مطابق صفات مينُوي اهريمنيشان به              

 ).100-97: صص 1390آنان داد... (بندهش، بهار، 
پس حتي هستي موجوداتي كه به اهريمني معروف شده اند از هرمزد               
است و تنها از ديدگاه صفات مينُوي، آنان آلوده به صفات گزنده و آسيب                
رسان شده اند. اورمزد، تنها هستي بخش است اما آفرينش او سراسر                 

ها است و به دليل پيش دانشي كه دارد ممكن نيست به هيچ نوعي                 نيكي
ها را پايه گزار باشد و به اين دليل است كه به باور اغلب ايرانيان                   او بدي 

تواند آفريده اورمزد باشد و اهريمن        باستان، اهريمن و هيچ گونه بدي، نمي      
دانستند كه    را بني مينُوي براي مفاهيم انتزاعي بدي و نيستي و تاريكي مي           

از هر نگاه، اين اهريمن با مينويِ اورمزد به هيچ روي همخواني و شباهت              
). اما اين بن تنها يك بن          33: ص    1385ندارد (مينوي خرد، تفضلي،       

يابد. براي فهم بهتر اين نوع توحيد،          انتزاعي است و هيچگاه هستي نمي      
 كتاب چهارم دينكرد: 8و  7، 3خوب است نگاهي بيندازيم به بند هاي  

بدانيد كه اصل يكي است آن هم (در وجود) قائم به ذات، نه معلول             -3«
 و حادث.

(ديگر اينكه) دو نيز يكي است و آن يك (در مرحله وجود)، قائم به                  -7
ذات (است) و نه چيز ديگر و اين گونه مي نمايد كه (خداوند قائم به ذات)                 
بنا بر اصل و قاعده و حصر عقلي، (بدون ترديد) واحد مطلق است. تقابل                
عوامل دو گانه به اين معنا نيست كه وحدت در برابر وحدت، بلكه (به اين                
معناست) كه يكي پس از ديگري به صورتي فاني از يك آيين پيروي مي               

 ).14كنند (
اما دوگانگي در نام، بدين سبب است كه (هميشه نام)              -8

شود، در حالي كه هريك نامي جدا         يكي با ديگري گفته مي     26 

 ).60-59: صص 1393(دينكرد چهارم، رضايي،  »از يكديگرند
سخنان اين بندهاي دينكرد چهارم و ديگر متون پهلوي نيز نشان                

دهد كه اين ثنويت زرتشتي، تنها دو نام هستند در مينو ولي از ميان                  مي
اين دو يكي ازلي است ولي آن ديگر عدمي است و يكي است كه وجود                
او واجب است و ديگري اصالً امكان وجود ندارد؛ پس تنها اورمزد هست             

 و اهريمن نيست!
كند، بسيار دور از االهيات دو خدايي         ثنويتي كه دينكرد از آن دفاع مي      

است. بلكه، عقيده به يك خداي خالق است كه پرستندگان او سر در گم              
عقيده  عام ديگري نيستند كه خلقت شر را هم به خداي خير و مهربان و         

دهد و از اين رو عدل االهي را محل ترديد             دوستدار آفريدگان نسبت مي   
 :Madan, 1911؛ دينكرد      63: ص    1388كند (ويليامز،      واقع مي 

362.10-14.( 
شاكد در اثر خود، تحول ثنويت درباره ارائه يك            
تعريف از ثنويت زرتشتي، اين گونه اظهار نظر            

مانند بيشتر مسائل در نوع شناسيِ          «كند:    مي
(تيپولوژي) مطالب ديني، در اينجا هم آسان نيست        
كه تعريفي جامع و مانع و از نظر روش شناسي             
مقنع به دست دهيم كه بتوان آن را در همه جا به كار بست. داليل اين                 

آيد، يكي اين است كه ثنويت، سخت به          امر تا آن جا كه به نظر من مي        
توان اين دو را از هم تفكيك          وحدت پيوسته است، چنان كه عمالً نمي       

(شاكد،   »كرد و تفاوت ميان دو، تفاوت در درجه است و نه در كيفيت               
 ).36: ص 1387

از نظر نوع شناسي، دشوار بتوان ثنويت را يك مقوله مستقل در دين به              
شمار آورد. بستگي آن با وحدت، چندان زياد است كه لزوماً بايد چنين                
تصور كرد كه ثنويت، چيزي نيست جز تشديد يك خصوصيتي كه ذاتي             
هر دينِ وحداني است. توحيد، چون كيهان را در دست قدرت يك خدا                

هاي چند خدايي با مسئله شر دست و             نهد، ال جرم بيش از نظام         مي
گريبان است و بايد راه حلي براي اين مسئله بجويد، كه آخر االمر، شر را               
جايي ميان خدا و جهان قرار مي دهد؛ به عبارت ديگر، در راهي كه از                  

شود، جايي براي او مي يابد. به اين معنا هر            خدا آغاز و به جهان ختم مي      
توحيدي، ثنويتي است و چون هر ثنويتي مايل است كه شر را در                    

اي فرو تر از خدا قرار دهد، در واقع توحيد است. تفاوت آنها تفاوت                 مرتبه
 ).41در مرتبه و شدت و تأكيد است و نه در ذات (همان: ص 

ريشه هاي اين نوع توحيد و ثنويت زرتشتي در اوستا و مخصوصا در                
 »گاهان«ها و حتي در سرودهاي اوستاي كهن، در               ونديداد و يشت   

و   21زرتشت نيز به صورت ضمني قابل مشاهده است (همان: ص                
) و در پيام زرتشت نيز اين دو مينويِ نيكي          35-34، صص   1388بويس:  

در آغاز، آن دو مينو كه با       «و بدي از عالم انديشه و تصور برخاسته اند:           
هم در تجرد، پديدار شدند؛ در انديشه، گفتار و كردار، يكي نيك و                    
ديگري بد است. از آن دو، نيكوكاران هستند كه شيوه درست را                     

هستي موجوداتي كه به اهـريـمـنـي          
معروف شده اند از هرمزد است و تنهـا         
از ديدگاه صفات مينُوي، آنان آلوده بـه        
 صفات گـزنده و آسيـب رسان شده اند.



   

 1394شهریور  -شماره پنجم 
ن آزادگان م از  آزادگان رز ا  از ا

گزينند، نه بد كاران. آنگاه كه آن دو مينو به هم               برمي
رسيدند، نخست زندگي و نازِندگي را (بنياد) نهادند و            
چنين باشد به پايان هستي؛ بهترين منش پيروان              
راستي را و بد ترين زندگي، هواداران دروج را خواهد             

؛ نك:   4و      3، بند     30(گاهان، يسنا، هات       »بود
 ).193-184: صص 1390؛ ساسانفر، 15-14: صص 1387دوستخواه، 

) پهلويِ اين دو بند از گاهان آمده است،          15اما در گزارشي كه در زند (       
ضمن ترجمه متن اوستايي به زبان پهلوي، تفسيري نيز بر آن نگاشته                
است كه به صراحت از اين بند، همان توحيد با نگرش ثنوي مطرح شده را               

) 6، داستان گيومرت (   »زندگي و نازندگي  «كند. از جمله براي       برداشت مي 
را مثال زده است و هرمزد را براي زندگي او و اهريمن را براي نازندگي                  

 ).135: ص 1391او... (مزداپور و آذر نيوش، 
، از اين دو مينو يعني      2، بند   45سپس از در هات    

ها) و انگره مينو      سپند مينو (مينوي اورمزد و نيكي     
همان اهريمن) در     -ها و بدي ها        (مينوي پليدي 

گويم از    اينك سخن مي  «كنار هم سخن مي رود:      
آن   »سپند (مينو) «دو مينو. در آغاز آفرينش،         

نه منش،  «را چنين گفت:      »انگره (مينو) «ديگري  
نه آموزش، نه خرَد، نه باور، نه گفتار، نه كردار، نه            

و   51: ص   1387(دوستخواه،    »دين و نه روان ما دو (مينو) با هم سازگارند         
 ).691-690: صص 1390ساسانفر، 

بنابراين در نظر نگارندگان متون پهلوي نيز ثنويت، تنها راه ساده اي                
براي رهايي از مسئله شر در جهان نيست، بلكه بيشتر با بسط و گسترش               
آموزه معروف خود زرتشت است كه انسان موجودي اخالقي است كه بايد             
بين خير و شر انتخاب كند: با انتخاب خير، او به بازسازي جهاني كمك                 

نظمي است. بر طبق اين       كند كه در معرض حمله نيروهاي ديوآساي بي         مي
شكل اخير از فكر زرتشتي، كه حاصل تأمل متكلمان عصر ساساني است،             

است كه از اصلي      »اراده به نابودي  «شر نه انساني است و نه االهي، بلكه         
است و به خودي خود وجود ندارد         »نفي و انكار  «شود كه يكسره      ناشي مي 

 ).65، ص 1388و صرفاً تاريكي و جهل و شهوت است (ويليامز، 
به همين دليل، حضور ديوان در جهان به عنوان يك حقيقت در دانش               

شود بلكه به عنوان پديده اي در دانش انسان            هستي شناسي شناخته نمي   
) و از اين     Shaked, 1961: p.234شناسي و روان شناسي مطرح است (        

) تنها يك   17گوييم ثنويت در دين غالب ايرانيان باستان (          روست كه مي  
: ص  1391ثنويت انتزاعي، اخالقي و معنوي است (مزدا پور و آذر نيوش،             

 زند. ) و هيچ لطمه اي به يگانگي اورمزد و توحيد دين زرتشتي نمي139

 متون باستاني ايراني به زبان پهلوي ساساني -3
 نيكي و بدي دو مفهوم مينوي است -4
 مينُوي=معنوي، انتزاعي -5
 مينويِ اورمزد (مينوي افزاينده) -6
 مينوي بدي ها (انگره مينو، اهريمن) -7

يكي از متون پهلوي كه بنا به گفته خود متن، بر اساس زند نوشته شده اسـت (زنـد                        -8
 آگاهي!) 

 ).Madan, 1911: 534.5-6دينكرد: اهريمن نبود و نَبود ( -9
براي نمونه در دانش فيزيك چيزي به نام سرما و تاريكي وجود ندارد، اين عدم وجود                -10

به آن لقب بدهـيـم، سـرمـا را              »سرما«گرماست كه ما را بر آن داشته كه اسمي به نام            
شود وجه مقابل گرما دانست چرا كه گرما از وجود داللت مي كند اما سرما امـريسـت                    نمي

 عدمي و تاريكي لفظي است كه ما ايجاد كرده ايم تا فقدان كامل نور را توضيح دهيم...  
البته هدف يورش اهريمن خود اورمزد نمي تواند باشد و اولين هدف يورش او اوليـن                  -11

آفريده ي انتزاعي اورمزد، بهمن (نيك انديشي) است (ديـنـكـرد           
 ).59، ص1393چهارم، 

حشرات موذي و خزندگان گزنده در متون باستاني ايـرانـي،             -12
خرَفستَران نام دارند. براي اطالعات بيشتر حتماً نك: (بنـدهـش،              

 )99-97بهار، صص 
مفاهيم آسيب رسان و ناخوشايندي كه در آنان است مانـنـد              -13

هاي اين  زهر و انتقال بيماري ها و... (البته بندهش از برخي نيكي             
برد و آن ها را استثنا        موجودات مانند عسل و ابريشم را نيز نام مي        

 داند...)  كند و از مينوي اورمزدي مي مي
براي اطالعات بيشتر حتماً نك: (دينكرد چهارم، رضـايـي،               -14

 )227، پانويس 60، ص 1393
خوانده مي شـود (گـزارش پـهـلـوي            »زند«ترجمه و تفسير اوستا به زبان پهلوي،   -15

 اوستا)...
 انسان نخستين (زنده ي ميرا) -16
 .مزديسنا (دين زرتشتي) -17

27 
ثنويت در دين غالب ايـرانـيـان         
باستان تنـهـا يـك ثـنـويـت           
 انتزاعي، اخالقي و معنوي است.

 پانويس:
اين جستار متمركز بر ثنويت در دين زرتشتي است تا بازتاب دهنده باور ديني غـالـب                   -1

 ايرانيان باستان باشد 
باور هاي ديني ديگر مانند مانوي، زرواني و مزدكي كه باور هايي جدا از دين زرتشتي                  -2

 هستند و در اين جا به آن ها نمي پردازيم

چيزي به نام سرما و تاريكي وجود ندارد، ايـن           
عدم وجود گرماست كه ما را بر آن داشته كـه            

به آن لقب بدهيم، سرما       »سرما«اسمي به نام    
شود وجه مقابل گرما دانست چـرا كـه            را نمي 

گرما از وجود داللت مي كند اما سرما امريست         
عدمي و تاريكي لفظي است كـه مـا ايـجـاد              

 ايم تا فقــدان كامل نور را توضيح دهيم. كرده

 كتابنامه:
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. جستاري در فلسفه زرتشتي (مجموعـه    »ريشه هاي فلسفه زرتشتي«).  1388بويس، مري (  -
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عالوه بر تجربيات تاريخي ايران، تجربيات تاريخي ديـگـر          
ملل مي تواند راهگشا باشد. اگرچه مشي سرزمين آزادگـان           
پرداختن به تاريخ و فرهنگ ايران است، اما بـايـد تـوجـه               
داشت كه بررسي تجربيات ديگر مردمان جهان ارزشـمـنـد           
است و ممكن است ما هم در شرايط آنها قرار بگيريـم. از               
 اين رو بخش كوتاهي را به اين موضوع اختصاص داده ايم.



وي در فصل دوم كتابش در صدد است نشان دهد كه در طي                  
هاي يازدهم و دوازدهم تا حدي         قرون وسطا دوم يعني از آغاز سده       

در آن تغييراتي صورت گرفت، البته وي اين تغييرات را نگرش                 
نويسد بيشتر اين تغييرات ظريف و           داند بلكه مي     جديدي نمي 

نامحسوس اند كه به تدريج معنايي نمايشي و شخصي به انس و               
). او مدعي   36: ص   1392الفت سنتي فرد با مرگ داده اند (آريس،          

ترين   است كه فرد در اين دوره با مرگ به عنوان يكي از بزرگ                 
شد و به فكر گريختن يا بزرگ داشتن آن             قوانين زندگي روبرو مي   

شد چرا كه     افتاد. فرد تنها با مقداري تشريفات پذيراي مرگ مي          نمي
هايي بود كه هر نسلي پيوسته مجبور بود به           ترين آستانه   يكي از مهم  

هايش چهار    ). او براي تاييد نوشته      37عبور از آن بود (همان ص       
 پديده را برگزيده و بررسي مي كند:

 تصوير روز داوري و رستاخيز در پايان جهان -1
انتقال اين داوري در روز رستاخيز به پايان حيات هر شخص،               -2

 به زمان مشخص مرگ
مضامين و عاليق مكابري نمايش داده شده در تصاوير مربوط            -3

 به فساد جسماني اجساد
سنگ نوشته مزارها و شخصي شدن آشكار قبرها. در واقع وي             -4

دهد كه مرگ خود شخص اهميت خاصي           در اين فصل نشان مي     
 كند. كند. وي اين مسئله را در چهار مورد مذكور بررسي مي پيدا مي

خواهد نشان دهد كه با آغاز قرن          در فصل سوم اثرش آريس مي      
هجدهم معناي جديدي درباره مرگ شكل گرفت. او مدعي است در           

اين دوره ديگر فرد متوجه و نگران خود نيست بلكه نگران           
نويسد كه مرگ و ياد ديگري        مرگ ديگري است. او مي    

هاي نوزدهم و بيستم الهام بخش مراسم جديد           در سده 

فيليپ آريس را جزو نسل سوم مورخان مكتب           
آنال دانسته اند. وي از جمله نخستين مورخاني بود          

هاي آن در غرب        كه به مسئله مرگ و نگرش        
انديشيد و درباره آن تحقيق كرد. كتاب وي               

آيد به    همانطور كه از عنوان و محتوايش بر مي          
هاي مردم غرب در اين باره مي پردازد.              ذهنيت

م   1960ها رويكردي بود كه در دهه          تاريخ ذهنيت 
در ميان مورخان مكتب آنال رواج يافت. هدف از           

 باشد. اين رويكرد بررسي نگرش هاي مردم در زندگي روزمره مي
 -2مرگ رام شده،      -1كتاب آريس متشكل از چهار فصل است:         

 مرگ ممنوعه. -4مرگ تو،  -3مرگ خود شخص، 
او در اين چهار فصل مرگ را در بستر زمان و در ذهنيت مردمان                
غرب بررسي نمود و تغييرات و علل و عوامل آنها را در كتابش ذكر               

 كرد.
وي در فصل نخست كتابش در صدد است نشان دهد كه نگرش              
به مرگ در يك بازه زماني بلند مدت ايستا بوده است. وي در اين                 

آيد مدعي است كه مرگ در نگرش         فصل همچنانكه از نام آن بر مي      
كه آنها    طوري  سنتي مردمان غرب امري آشنا و نزديك بوده است به          

نسبت به مرگ بيم نداشتند و حتي قبل از مرگ خود را براي مراسم               
رفتند بدون    كردند. در واقع آنها به استقبال مرگ مي           آن آماده مي  

آنكه از آن هراس داشته باشند. اين مسئله در نگرش آنها چنان                 
امري عادي و ملموس بود كه حتي والدين، دوستان، همسايگان و             

: 1392كودكان در كنار بستر فرد محتضر حضور داشتند (آريس،              
). هچنين مراسم فرد محتضر به سادگي  و بي هيچ زرق و                21ص

برقي و بدون نشان دادن هيچ شور و احساس زيادي انجام ميشد              
). او سپس براي آنكه نگرش مردم كنوني (قرن              22(همان، ص 

نويسد كه برعكس آن      بيستم) را نسبت با آن دوران مقايسه كند، مي        
دوران كه مرگ حالتي رام شده داشت، امروزه مرگ براي مردم غرب            

كه حتي از شنيدن نام آن هم ابا دارند.            طوري حالتي وحشيانه دارد به   
يكي از نقاط مثبت اثر آريس استفاده وي از منابع و متون متنوع اعم              

هنري و حتي آثار و ابنيه تاريخي و غيره           -ادبي    –از متون تاريخي    
است. در واقع وي براي آنكه ذهنيت مردم غرب در باب مرگ را                 

 بررسي نمايد از متون و منابع متنوعي بهره جسته است. 

 تاریخ مرگ
 علیرضا طایران
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 های غربی در باب مرگ از قرون وسطا تا کنون نگرش

 دانشجوی کارشناسی تاریخ



هاي   شناسي دانشگاه تهران، در سلسله نشست          كانون ايران 
گفتگو محور، ميزبان دانشجويان اهل بحث و گفتگو بود. اين           

هاي   نقالي، ورزش «،  »هويت ايراني «ها با موضوعات      نشست
 »شاهنامه و هويت ايراني    «،  »اي و هويت ايراني      زورخانه

 و ... در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار شد.
هاي گفتگو محور، فضاي مناسبي را براي تبادل              نشست

كند و شرايطي ايجاد      اطالعات در ميان دانشجويان ايجاد مي     
 شود كه دانشجويان با آراء و عقايد گوناگون آشنا شوند.   مي

آذر   10نخستين نشست گفتگو محور در ظهر روز دوشنبه،           
برگزار شد كه حضار به طور كلي ديدگاه خود را درباره             1393

هويت ايراني بيان كردند. در اين نشست با نظر همه دوستان           
گفتگو شد و حضار      »هويت«به صورت ويژه درباره مفهوم       

ديدگاه دانشمندان و انديشمنداني كه درباره هويت نظر              
 هاي خود بيان كردند. اند، در كنار ديدگاه داده

از آنجايي كه اين نشست مورد استقبال حضار قرار گرفت و              
همچنين زمان در نظر گرفته شده به پايان رسيد، قرار بر آن               

 »هويت ايراني «شد كه دومين نشست گفتگو محور با موضوع          
 برگزار شود.

برگزار   1393آذر    17دومين نشست گفتگو محور در روز دوشنبه          
هاي حضار درباره مليت و ايراني بودن          شد و در اين نشست ديدگاه      

 مورد بحث قرار گرفت.
برگزار شد    1393آذر ماه     26در سومين نشست كه روز چهارشنبه        

ها، براي نيم سال دوم       يك جمع بندي صورت گرفت و ادامه نشست       
 در نظر گرفته شد.
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ها و برخوردي رمانتيك و       ها و قبرستان    آرامگاه
: ص  1392پر طمطراق با مرگ شد (آريس،           

).در واقع در اين دوران به تدريج با مرگ به               60
عنوان فراقي تحمل ناپذير روبه رو هستيم. او براي            

آنكه تفاوت اين دوره را با ادوار قبل را ارزيابي كند                 
نويسد در قرن نوزدهم، احساسات جديدي در حاضران           مي

گريستند، به دعا      شدند، مي   بيدار شد. آنها برانگيخته مي      
كردند... بدون    پرداختند و با ايما و اشاره باهم صحبت مي           مي

شك، ابراز اندوه بازماندگان از اين عدم تحمل فراقي ناشي              
شود كه تازه پديدار شده است. با اين حال مردم تنها از قرار                مي

گرفتن در كنار فرد محتضر يا به ياد آوردن خاطره فرد مرده غصه             
شدند. همان مفهوم مرگ بود كه آنها را برميانگيخت               دار نمي 
 ).64(همان: 

فصل آخر كتاب آريس تحت عنوان مرگ ممنوعه از جذابيت                
دهد كه چگونه در      خاصي برخوردار است. وي در اين فصل نشان مي        

دوره مدرن مرگ تبديل به موضوعي ممنوعه جايگزين سكس شد.            
هايي درباره سكس     دانيم در دوره ويكتوريا محدوديت      همانطور كه مي  

ها در    و مسائل مرتبط با آن وجود داشت. اما به تدريج اين محدوديت           
ها را با مسائل      ها بچه   كه خانواده   طوري  قرن بيستم رنگ باخت. به     

كردند، اما تحول عجيبي كه در اين دوره رخ داد اين             جنسي آشنا مي  
بود كه مرگ تبديل به موضوع ممنوعه جانشين سكس شد                   

گويند پدربزرگشان در ميان باغي پر گل در          ها مي   كه به بچه    طوري به
). اين در حالي    97حال استراحت است و مسائلي از اين قبيل (همان:          

ها در    بينيم كه بچه    است كه در متون و آثار قرون قبلي غرب مي           
كنار فرد محتضر حضور داشتند؛ اما در قرن بيستم آنها را از ديدن              

كردند. آريس عقيده دارد مرگ كه در يك            صحنه مرگ دور مي   
بازه زماني بلند مدت تقريبا ايستا بود، به يكباره در طي تقريبا دو              

كه هم    طوري  سده اخير دستخوش تحوالت زيادي شده است. به       
وحشت آور و هم به موضوعي ممنوعه تبديل گشته است. او             

نويسد مرگ كه در گذشته آن چنان در همه جا حاضر و               مي
از اين رو امري آشنا بود، محو و ناپديد شد و به امري شرم              

 ).90آور و ممنوع بدل گشت (همان: ص 

تاريخ مرگ: نگرش هاي غربي در باب مرگ از قرون           ).  1392آريس، فيليپ (  
 . ترجمه محمد جواد عبدالهي. تهران: نشر علم.وسطا تاكنون
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 از کانون چه خبر؟!
 های گفتگو محور نشست

 هادی نوروزی
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اسفند   4در نيم سال دوم هم چند نشست گفتگو محور برگزار شد. نخستين نشست گفتگو محور نيم سال دوم در تاريخ دوشنبه                         
برگزار شد. در اين نشست مرشد محمد نيري (مدرس بين المللي             »اي و هويت ايراني     هاي زورخانه   نقالي، ورزش  «با موضوع     1393

 مرشدي و نقالي) هم حضور داشت.
برگزار شد. اين     1394ارديبهشت    14ديگر نشست گفتگو محور به عنوان نخستين گردهمايي دهه فرهنگي خردمند توس در تاريخ               

همراه بود. نكته قابل توجه اين نشست حضور چندين تن از دانشجويان                   »شاهنامه و هويت ايراني    «نشست با بحث درباره       
 تحصيالت تكميلي بود كه ديدگاه هاي ارزشمندي را درباره شاهنامه و هويت ايراني مطرح كردند.
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 دانشجويان دانشگاه تهران، تاالر اصلي)
سومين گردهمايي دهه فرهنگي خردمند توس: هـمـايشـي بـا                --

، باشگاه دانشجويان 1394ارديبهشت  22(   »زبان پارسايان«موضوع  
 دانشگاه تهران، تاالر اصلي)

دهـه  «با توجه ويژه به       –شماره چهارم نشريه سرزمين آزادگان        --
 )1394(ارديبهشت  »فرهنگي خردمند توس

هاي فرهـنـگـي، هـنـري و             شركت در پنجمين جشنواره كانون      -
اجتماعي سراسر كشور (جشنواره رويش) و كسب رتـبـه پـنـجـم                  

 )1394كشوري (ارديبهشت 
شناسي بـاشـگـاه        برگزاري انتخابات شوراي مركزي كانون ايران       -

، بـاشـگـاه      1394ارديـبـهـشـت          27دانشجويان دانشگاه تهران (    
هاي فرهنگـي، هـنـري و           دانشجويان دانشگاه تهران، دفتر كانون    

 اجتماعي)
 های کانون نگاه کنید به:  های برنامه ها و فیلم برای دیدن عکس

.htm2193039poa.com/tag/7http:// 
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 منم آرش
 چنين آغاز كرد آن مرد با دشمن

 منم آرش سپاهي مردي آزاده
 به تنها تير تركش آزمون تلختان را

 اينك آماده
 مجوييدم نسب
 فرزند رنج و كار

 گريزان چون شهاب از شب
 چو صبح آماده ديدار

 مبارك باد آن جامه كه اندر رزم پوشندش
 گوارا باد آن باده كه اندر فتح نوشندش

 شما را باده و جامه
 گوارا و مبارك باد

 دلم را در ميان دست مي گيرم
 و مي افشارمش در چنگ

 دل اين جام پر از كين پر از خون را
 دل اين بي تاب خشم آهنگ

 كه تا نوشم به نام فتحتان در بزم
 كه تا بكوبم به جام قلبتان در رزم

 كه جام كينه از سنگ است
 به بزم ما و رزم ما سبو و سنگ را جنگ است

 در اين پيكار
 در اين كار

 دل خلقي است در مشتم
 اميد مردمي خاموش هم پشتم

 كمان كهكشان در دست
 كمانداري كمانگيرم
 شهاب تيزرو تيرم

 ستيغ سر بلند كوه ماوايم
 به چشم آفتاب تازه رس جايم

 مرا نير است آتش پر
 مرا باد است فرمانبر

 و ليكن چاره را امروز زور و پهلواني نيست
 رهايي با تن پوالد و نيروي جواني نيست

 در اين ميدان
 بر اين پيكان هستي سوز سامان ساز

 پري از جان ببايد تا فرو ننشيند از پرواز
 پس آنگه سر به سوي آمان بر كرد

 به آهنگي دگر گفتار ديگر كرد
 درود اي واپسين صبح اي سحر بدرود

 كه با آرش ترا اين آخرين ديداد خواهد بود
 به صبح راستين سوگند

 بهپنهان آفتاب مهربار پاك بين سوگند
 كه آرش جان خود در تير خواهد كرد
 پس آنگه بي درنگي خواهدش افكند
 زمين مي داند اين را آسمان ها نيز
 كه تن بي عيب و جان پاك است

 نه نيرنگي به كار من نه افسوني
 نه ترسي در سرم نه در دلم باك است

 درنگ آورد و يك دم شد به لب خاموش
 نفس در سينه هاي بي تاب مي زد جوش

 ز پيشم مرگ
 نقابي سهمگين بر چهره مي آيد

 به هر گام هراس افكن
 مرا با ديده خونبار مي پايد

 به بال كركسان گرد سرم پرواز مي گيرد
 به راهم مي نشيند راه مي بندد

 به رويم سرد مي خندد
 به كوه و دره مي ريزد طنين زهرخندش را

 و بازش باز ميگيرد
 دلم از مرگ بيزار است

 كه مرگ اهرمن خو آدمي خوار است
 ولي آن دم كه ز اندوهان روان زندگي تار است
 ولي آن دم كه نيكي و بدي را گاه پيكاراست

 فرو رفتن به كام مرگ شيرين است
 همان بايسته آزادگي اين است
 هزاران چشم گويا و لب خاموش
 مرا پيك اميد خويش مي داند

 هزاران دست لرزان و دل پر جوش
 گهي مي گيردم گه پيش مي راند

 پيش مي آيم
 دل و جان را به زيور هاي انساني مي آرايم

 به نيرويي كه دارد زندگي در چشم و در لبخند
 نقاب از چهره ترس آفرين مرگ خواهم كند

 نيايش را دو زانو بر زمين بنهاد
 به سوي قله ها دستان ز هم بگشاد

 برآ اي آفتاب اي توشه اميد
 برآ اي خوشه خورشيد

 تو جوشان چشمه اي من تشنه اي بي تاب
 برآ سر ريز كن تا جان شود سيراب

 چو پا در كام مرگي تند خو دارم
 چو در دل جنگ با اهريمني پرخاش جو دارم

 به موج روشنايي شست و شو خواهم
 ز گلبرگ تو اي زرينه گل من رنگ و بو خواهم

 شما اي قله هاي سركش خاموش
 كه پيشاني به تندرهاي سهم انگيز مي ساييد

 كه بر ايوان شب داريد چشم انداز رويايي
كه سيمين پايه هاي روز زرين را به روي شانه 

 مي كوبيد
 آتشين را در پناه خويش مي گيريد كه ابر 

 غرور و سربلندي هم شما را باد
 امديم را برافرازيد

 چو پرچم ها كه از باد سحرگاهان به سر داريد
 غرورم را نگه داريد

 به سان آن پلنگاني كه در كوه و كمر داريد

 زمين خاموش بود و آسمان خاموش
 تو گويي اين جهان را بود با گفتار آرش گوش

 به يال كوه ها لغزيد كم كم پنجه خورشيد
 هزاران نيزه زرين به چشم آسمان پاشيد

 نظر افكند آرش سوي شهر آرام
 كودكان بر بام

 دختران بنشسته بر روزن
 مادران غمگين كنار در

 مردها در راه
 سرود بي كالمي با غمي جانكاه

 ز چشمان برهمي شد با نسيم صبحدم همراه
 كدامين نغمه مي ريزد

 كدام آهنگ آيا مي تواند ساخت
طنين گام هاي استواري را كه سوي نيستي 

 مردانه مي رفتند ؟
 طنين گامهايي را كه آگاهانه مي رفتند ؟

 دشمنانش در سكوتي ريشخند آميز
 راه وا كردند

 كودكان از بامها او را صدا كردند
 مادران او را دعا كردند

 پير مردان چشم گرداندند
 دختران بفشرده گردن بندها در مشت

 همره او قدرت عشق و وفا كردند
 آرش اما همچنان خاموش

 از شكاف دامن البرز باال رفت
 وز پي او

 پرده هاي اشك پي در پي فرود آمد
 بست يك دم چشم هايش را عمو نوروز

 خنده بر لب غرقه در رويا
 كودكان با ديدگان خسته وپي جو

 در شگفت از پهلواني ها
 شعله هاي كوره در پرواز

 باد غوغا
 شامگاهان

راه جوياني كه مي جستند آرش را به روي 
 قله ها پي گير
 باز گرديدند

 بي نشان از پيكر آرش
 با كمان و تركشي بي تير

 آري آري جان خود در تير كرد آرش
كار صد ها صد هزاران تيغه شمشير كرد 

 آرش
 تير آرش را سواراني كه مي راندند بر جيحون

 به ديگر نيمروزي از پي آن روز
 نشسته بر تناور ساق گردويي فرو ديدند

 و آنجا را از آن پس
 مرز ايرانشهر و توران بازناميدند

 قسمتی از چکامه آرش کمانگیر از سیاوش کسرایی
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