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م از  آزادگان ا  از ا

در طول روزهای تابستان، نشریه سرزمین آزادگان که پیشتر بـه صـورت چـاپـی انـتـشـار                        
ای گسترش یافت و خوشبختانه با استقـبـال بسـیـار خـوبـی                   یافت، ابتکاراً به صورت رایانه      می

ای، حـفـاظـت از مـحـیـط               روبرو شد. همچنین به علت کاهش مصرف کاغذ، در حالت رایانه           
آید. با توجـه   یابد؛ هیچگونه محدودیتی هم در تعداد صفحات به وجود نمی زیست افزایش می 

به این مزایا کیفیت و کمیت مطالب باالتر رفت و از این روی با توجه به استقبال خوب و تجربه           
خوب شماره پنجم تصمیم بر آن شد که زحمات مدیر مسئول مبتکر پیشین را ادامـه داده و                    

شناسـی دانشـگـاه تـهـران بـه صـورت                  شماره ششم نشریه سرزمین آزادگان کانون ایران      
 ای گسترش دهیم. رایانه

گرچه در ابتدا قرار بود شماره ششم نشریه مربوط به ماه           
مهر باشد اما به علت روزهای نخستین سال تـحـصـیـلـی و                
همچنین محترم شمردن روزهای عزاداری سیـدالشـهـدا و           

شهید صحرای کربال، گسترش این شماره را به تاخیـر            72
آبـان) سـالـروز          7انداختیم. با توجه به آنکه در آبـان مـاه (                

کورش بزرگ قرار داشت، بر آن شدیم تا در این شماره هم            
به رویدادها و روزهای ارزشمند مهر ماه و هـم روزهـای             

 آبان ماه بپردازیم.

 سخن نخست
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 مهر: بزرگداشت موالنا 8
الدين محمد بلخي از بزرگترين شاعران و         جالل

عرفاي جهان. اشعار موالنا در سـطـح جـهـان             
محبوبيت دارد و فرهيختگان زيادي شعـرهـاي        

ستايند. به طور كلي آنچه در آثار موالنا قابل تـوجـه       وي را مي  
باشد كه از      است، سنت بيان مفاهيم عميق در قالب داستان مي        

 دوره باستان در ميان ايرانيان جاي داشته است.
 

 ) مهر: جشن مهرگان10( 16
جشن مهرگان يكي از يادگارهاي ارزشـمـنـد          
دوران باستان است و تا حد نوروز در مـيـان             
ايرانيان ارزش داشته است. جشن مـهـرگـان           

هـاي     ها و آيـيـن      اي متناسب با انديشه     مانند نوروز در هر دوره    
همان دوره در ميان مردم جاي داشته اسـت. از هـمـيـن رو                   

ها و پندارهاي فراواني درباره آن وجود دارد. آن            ها، داستان   گفته
توان گـفـت، پـيـونـد آن بـا                چيزي كه درباره اين جشن مي     

مهرورزي و عهد و پيمان است. همانگونه كه طبع زيبا دوسـت             
آدمي حاضر نبوده نوروز را كه جشن طبيعت اسـت فـرامـوش              
كند، مهرگان هم كه با مفاهيم انساني پيوند داشـتـه، هـزاران              
سال در ميان مردم باقي مانده است. هر انساني با هر آييـن و                

پسندد و شايد از همين رو اين جشـن         فرهنگي، مهرورزي را مي   
از نخستين روزگاران در ميان ايرانيان جاي داشته و سپـس بـا          

 هاي نوين، ارزشش پايدار مانده است. آمدن آيين
 

 مهر: بزرگداشت حافظ 20
خواجه شمس الدين محمد بن محمـد حـافـظ          
شيرازي، يكي از بزرگترين شاعران ايران و بـه         

تـوان     عقيده برخي بزرگترين شاعر ايران. مـي       
اي با شعـرهـاي       گفت همه كس و با هر عقيده      

برد. در شعر  كند و از خواندن آن لذت مي حافظ ارتباط برقرار مي
حافظ راز عجيبي وجود دارد و همين راز است كه او را متمـايـز               

 كند.  مي
 

مهر : پیروزی کاوه و فریدون بر  21
 ضحاک
آنچه در داستان كاوه و ضحاك بسيار شگـفـت         

باشد. ماراني كه بـر        انگيز است، مغز جوانان مي    
دوش ضحاك رسته اند نماد خوي اهريمني و ددمـنـشـيـنـد؛               
خوراكشان مغز سر جوانان است. حال چرا مغز؟ و چرا جوانـان؟             
مغز جايگاه تفكر و تعقل است و مغز جوانان پرشورتر و پوياتـر؛             

تواند تهديدي خطرنـاك      پس چه بهتر اين نيروي بالقوه كه مي       
 براي هر حكومت مستبدي باشد از ميان بر چيده شود.

 
 آبان : روز کوروش بزرگ 7

رويـدادنـامـه    «بر اساس يك سند باستاني كه        
نام گرفـتـه اسـت، روز سـوم مـاه                 »نبونئيد

Arahsamna           بابلي، كوروش بزرگ پـس از
ورود به شهر بابل، با استقبال با شكوه مردم بابل روبـرو شـد                

). اين روز مصادف با       19و    18، بند   3(رويدادنامه نبونئيد، ستون     
اكتبـر بـرابـر       29باشد و  پيش از ميالد مي 539اكتبر سال     29

هفتم آبان (در برخي از سالها هشتم آبان) است. بنابـرايـن بـه                  
عنوان كوروش بزرگ مطرح شد و از آن پس با استقبال ايـران             
دوستان و دوستداران كوروش بزرگ همراه بود. به طوري كـه             

شود. آنچه     هر سال، هفتم آبان به ياد كوروش گرامي داشته مي         
نمايد همسخني و اشتراك منابع       درباره اين شخصيت، جالب مي    

باشد. منابع تاريخي دربـاره      تاريخي درباره نيك سيرتي وي مي 
كمتر پادشاهي چنين شرايطي دارند؛ آن هم منابعي كه توسـط           
اقوام و ملل گوناگون نگارش يافته اند. اين در حالي است كـه               
كمابيش آثار باستاني كه از دوره باستان به جـا مـانـده انـد،                  

تريـن   كنند. با ارزش  اي مثبت از كوروش بزرگ ترسيم مي       چهره
كنند، آثـار     مواردي كه چهره مثبتي از كوروش بزرگ ترسيم مي        

توان به آثار بابلي اشاره كـرد.     باشند كه از جمله مي باستاني مي 
آثاري مانند استوانه كوروش و رويدادنامه نبونئيد كه از رفـتـار             

رانند كه عالوه بـر آنـكـه            نيك كوروش با مردمان سخن مي     
همساني نسبي با منابع يهودي دارند، اسناد و الواحـي كـه از               
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زندگي روزمره مردم آن روزگار باقي مانده است، كـمـابـيـش              
 كنند. محتويات اين آثار را تأييد مي

 
 آبان : جشن آبانگان 10

شايد مهم ترين موضوع اين جشن گراميداشت       
آب است كه در ميان ايرانيان باستان از ارزش         

 شمردند. زيادي برخوردار بوده و آنرا مقدس مي
مورخان يوناني نوشته اند كه ايرانيان در آب جـاري خـود را                
شستشو نمي كردند و به عبارتي آب را آلوده نمي كردند. همين             
موارد از متون كهن ايراني هم برداشت مي شود. ابـوريـحـان               

آبانماه روز دهـم آن روز          «بيروني در آثارالباقيه مي نويسد:       
ماه است و آن عيدى است كه براى توافق دو نام آبانـگـان                آبان

گويند و در اين روز زو پسر تهماسب بشاهى رسيد و مردمـانـرا              
بحفر انهار و تعمير آن امر كرد و در اين روز بـه كشـورهـاى                  

گانه خبر رسيد كه فريدون بيوراسب را اسـيـر كـرده و                  هفت
ها و اهـل        بسلطنت رسيده و مردم را امر كرده كه دوباره خانه         

خود را مالك شوند و خود را كدخدا بنامند يعنى صاحب خانه و              
(بـيـرونـي،        »خود او نيز بخانه و خانواده خود فرمـانـروا شـد            

ابوريحان محمد بن احمد. آثارالباقيه عن القرون الخاليه. ترجمه           
 ).340: ص 1386اكبر داناسرشت. تهران: امير كبير. 

 
 خوانی آبان : روز کتاب و کتاب 24

شوربختانه مطالعه كتاب در كشور ما بسيار كـم         
هـاي     شده است و اكثر مردم به مطالعه كـتـاب      

پردازند؛ رويكرد مدرك گرايانه آسيب       درسي مي 
فراواني به فرهنگ ما زده است. از اين رو بايد بيشتر و بيشتر به  

 خواني بپردازيم. فرهنگ كتاب
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 كرد... مي
يكي از جواناني كه قرار است مغزشان خوراك مارها شود، كـارِن             

، صـص    1: ج    1353فرزند آهنگري است از شهر اصفهان (بلعمي،         
) به  97: ص  1387؛ مان، 15-16: صص    1328؛ ثعالبي،   145-144

ايستد و عـلـيـه او شـورش             نام كاوه كه قهرمانانه در مقابل او مي       
) كـاوه از       68، ص   1: ج 1391كند... (شاهنامه، خالقي مطلق،   مي

آيد، پيشبند چرمين خويش را بر سر نـيـزه             كاخ ضحاك بيرون مي   
دهـاك  هركه خواهان مرگ ايـن اژي   «آورد:    كند و فرياد بر مي    مي

»ستمگر اهريمني و خواهان پادشاهي فريدون است به من بپيوندد         

) از آن رو كه براي پادشاهي      15: ص    1328؛ ثعالبي،   69(همان: ص   
كسي را جز فريدون، كه فره ايزدي از جمشيد گسسته اين بار به او              

دانـد.     )، شايسته نـمـي   490-491: صص  1387رسيده (دوستخواه،  
پيوندد و دستور به ساختن گـرزي   فريدون نيز به ياري قيام كاوه مي  

دهد... (شاهنامـه،    به نام گرز گاوسار براي فروكوفتن اژي دهاك مي 
) فريدون با كمك كـاوه     70-71، صص   1: ج    1391خالقي مطلق،   

شود و    ، در نبرد عليه ضحاك پيروز مي      2آهنگر و جوانان نجات يافته    
 كشد... كوبد، او را به بند مي آن گرز را بر سر او مي

فر بگسست، آن فرّ جمشيد... اين فر را فريدون پسر خاندان               ...«
(اوسـتـا،        »... 3آتبين برگرفت... آن كه اژي دهاك را فرو كـوفـت             

 ).490-491: صص 1387دوستخواه، 
خواست او را بكشد از        برد و هنگامي كه مي      ها مي و به ميان كوه    

سروش پيامي رسيد كه بايد او را در دماوند كوه به بند بـكـشـي...                   
)  پس فريدون او را      84، ص 1: ج   1391(شاهنامه، خالقي مطلق،     

در بندي ابدي در دماوند زنداني كرد... و از آن پـس فـريـدون                      
 شاهنشاه جهان و داراي فر ايزدي بود. 

جشن مهرگان (مهر روز و مهر ماه) نيز به سالروز پـيـروزي                      
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م از  آزادگان ا  از ا

تاريخ ايران همانند بسياري از كشور هاي كهن ديگـر          
شود. اين اساطير مـعـمـوالً           با تاريخ اساطيري آغاز مي    

-نخستين نمونه هاي پديده هاي گوناگون اجتـمـاعـي         
فرهنگي را در غالب تاريخ اساطيري، به مـا عـرضـه              

كنند. مانند نخستين مهار آتش توسط انسـان، نـرم           مي
كردن فلز براي نخستين بار و استفاده از آهن در آهنگري، آموخـتـن              
نخستين خط نوشتاري از ديوان، نخستين پـوشـاك هـاي انسـان،               
نخستين قيام مردم در برابر فرمانرواي ستمگر و نخستين نشاني كـه            
به عنوان درفش، آن را برافراشتند و در تاريخ اساطيري ايـران، ايـن       

).  232: ص   1365نخستين درفش، درفش كاوياني بود (ابن رستـه،           
درفشي كه نشان  قيام مردم عليه بيدادگر بيگانه و برانداختـن او و                
نماد حمايت ملّت از شاهنشاهان دادگر و ايراني بود. درفشي كـه در               
دوره هاي ايران باستان از آن به عنوان پرچم و درفش ملي ايرانشهر             

 در كنار ديگر درفش هاي شاهي و نظامي استفاده كرده اند.
 

 داستان کاوه:
داستان كاوه و درفش او در روايات ملي، از گسستن فر از جمشـيـد               

؛ شاهنامه، خـالـقـي      490: ص    1387شود (اوستا، دوستخواه،       آغاز مي 
) كه يورش ضحاك و تصاحـب تـاج و        45، ص 1: ج 1391مطلق،  

تخت جمشيد و ستمگري ها و بيدادگري هاي حكومت اهريمني او            
را به دنبال دارد، كه پس از آن دو مار اهريمني بر شـانـه هـاي او                    

رويند كه از قضا خوراك آنان مغز جوانان ايران زمـيـن اسـت...               مي
) در اين حين فريدون پسر آبتين (از نـوادگـان       55-56(همان: صص     

بنا به گفته اوسـتـا (اوسـتـا،              /varena/جمشيد) در سرزمين ورِنَ        
به گفته  1هاي پدشخوارگر) برابر كوه 663، ص2: ج  1387دوستخواه،  

) Darmesteter, 2001: v. 1, p. 3,9گزارش پهلوي زند ونديداد (     
زاده شده و پنهاني توسط گاوي به نام برمايه، به دور از نـيـرنـگ                   
ضحاك براي يافتن و از ميان بردن آن كودك، پـرورش يـافـت و                 
هنگامي كه به شانزده سالگي رسيد از هويت خود آگاه شد و انديشـه             
بر انداختن ضحاك را در سر پروراند و خود را براي اين پيكار آمـاده                

 میثم صائبی
 شناسی دانشجوی باستان

 درفش کاویانی، کهن ترین درفش ملی ایران

 نقاشي: علي واعظي

  كوه هاي البرز مركزي -1
ا هدو آشپز ضحاك به نام ارمايل و گرمايل هر بار يك جوان را از ميان آن دو جوان قرباني ضحاك نجات داده و آن ها به ياري فريدون در كوه  -2

 ).56-57پيوستند (شاهنامه، خالقي مطلق: ص  مي
 36-37زامياد يشت، بند هاي  -3

 ردپای نگاره درفش کاویانی پیش از ساسانیان
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داد كاوه فريدون بر بيداد ضحاك و اسارت او در دماوند و افـراشـتـه                
شـود  شدن درفش كاوياني و تاج گذاري فريدون نسبـت داده مـي             

: 1328؛ ثعالبـي،     339: ص    1389؛ بيروني،   509: ص    1381(رضي،   
 ).89، ص 1: ج 1391؛ شاهنامه، خالقي مطلق، 16-17صص 

درباره ريشه نام كاوه و درفش كاويان نيز به دليل كوتاهي جسـتـار              
رسـد، نام كـــــاوه از ريشـه       خالصه وار بايد گفــت كه به نظر مي       

kāvaya/ /  است و شايد بـتـوان كـاوه را از خـانـدان                   4اوستايي
«kavi» (kay)   ،حـتـي      160: ص 1382به شمار بياوريم (يوستي (

بلعمي تاريخ نگار قرن چهارم ه.ق. نيز واژه كَي را كه به درفش كَيان            
داند كه از اصفـهـان در نـبـرد              نسبت داده از نسل همان كسي مي      

: صـص     1380كند (بلعمـي،      فريدون عليه ضحاك از او حمايت مي      
99-98.( 
 

درفش کاویانی، درفش ملی در ایران باستان، در کـنـار           
 دیگر درفش ها:

درفش كاوياني به عنوان درفشي كه از دل مردم آزاده و شـيـردل               
ايران زمين برخاسته تا نمادي باشد از  قيام و ايستادگي مردم (كاوه)               
در برابر فرمانروايان بيدادگر و متجاوز به خاك ميهن (ضحاك تازي)            
از آن پس در جايگاه درفش ملي ايران و نماد شهرياري دادگرانـه و               

 بيداد ستيز قرار گرفت...

 چو كـاوه برون شد ز درگـاه شاه /  برو انجــمن گشت بازارگاه
 همي برخروشيد و فرياد خواند / جهان را سراسر سوي داد خواند

 بپوشند هنــگام زخـم دراي  /از آن چرم كاهنگران پشت پاي 
 / هــمانگه ز بازار برخاست گَردهمان كاوه آن بر سر نيزه كرد 

 بدان بي بها ناسزاوار پوست / پديد آمد آواي دشمن ز دوســت
 

 8 

رود و      سپس كاوه به جايگاه فريدون در كوه هاي پدشخوارگر مـي           
فريدون پس از ديدار كاوه و درفش چرمين او بر نيزه يك گاره اختر بر               

 آويزد: اندازد و ديباهاي سرخ و زرد و بنفش به آن مي روي آن چرم مي
ن ي چـآن پوسـت بر نيزه بر ديد كَي / به نيكي يكي اختر افكند پ 

 بيــاراست آن را به ديباي روم / ز گــوهر برو پيكــر و زر و بـوم
 بزد بر سـر خويش چون گرد ماه / يكي فال فرخ، پي افگند شــاه

 فروهشت ازو سرخ و زرد و بنفش / همي خواندش كاوياني درفش      
 )69-70، صص 1: ج 1391(شاهنامه، خالقي مطلق، 

 
از آن پس هر كدام از شاهان ايراني گوهري به آن آويختند (بلعمـي،               

) و آن را به جز در جنگ هاي بزرگ و در ميـان               148، ص   1: ج    1353
). جـايـگـاه درفـش         82: ص  1365آوردند (مسعودي،   سپاه بيرون نمي 

كاوياني در ميان درفش هاي ايران باستان به عنوان درفش ملي بـوده             
ها نيز به طور جداگانه در كنار آن به كار           هاي شاهنشاه و يگان   و درفش 

)، به طوري كه فردوسـي نـيـز در        19: ص 1344رفتند (نيرنوري،   مي
شاهنامه ضمن توصيفي از سپاه ايران، اين دو درفش (درفـش مـلـي                

 كاوياني و درفش شهنشاه) از هم تفكيك كرده است:
 هـاي بنفشميان سـپه كاوياني درفش / به پيش انـدرون تيغ

درفش شهنشاه با بوق و كوس / پديد آمد و شد زمين آبنـوس       
 )135، ص 3: ج1391(شاهنامه، خالقي مطلق، 

 
توان به يكي از      براي نمونه مي  

توصيف هاي گزنـفـون دربـاره       
درفــش كــورش يــا درفــش       
شاهنشاهي هخامنشيان اشـاره     

 كرد:
كورش مقرر داشـت هـمـه        «

سپاهيان چشمشان را به درفش     
شاهي كه بر باالي سـرش در         
اهتزاز بود، بـدوزنـد... درفـش            
كورش عقابي بود از زر ناب كـه        
بر نيزه بلندي قـرار داشـت و           
پرهاي بزرگش را از همـه سـو         
گسترده بود. اين عالمت هـنـوز        
درفش جنگي پادشاهان پـارس     

)1291-1285ماهنامه كاوه (تهران  -قيام كاوه و درفش كاوياني   

و...) و از خـانـدان شـاهـي              491، 137، ص 1387در اوستا، داستان نبرد فريدون و اژي دهاك با روايتي كهن تر آمده است (اوستا، دوستخواه،                      -4
نشده؛ اشاره مستقيم به شخصيت كاوه بيشتر در متون متاخرتر ديـده     »كاوه«بسيار ياد شده است اما اشاره مستقيمي به شخصيت قهرماني             »كَوي«

 مي شود...
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)1291-1285ماهنامه كاوه (تهران  -قيام كاوه و درفش كاوياني   
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 ).193-194: صص 1392(گزنفون،  »است
بينيم گزنفون صراحتاً بيان داشته كه ايـن درفـش            همانطور كه مي  

عقاب (يا شاهين)، درفش شاهي هخامنشيان بوده نه درفشي عمومي   
 و ملي سرزمينشان.

 
 به دنبال نگاره درفش کاویانی در آثار باستانی:

درفش ملي ايران در دوره ساسانيان به گواهي متون تاريخي، همان 
هـاي غـيـر      هايي كه تنها با نشانـه     درفش كاوياني است. اما پرسش     

توانيم در     مستقيم قادر به پاسخ آنها هستيم اين است كه چگونه مي          
اين فاصله زماني ميان برپايي درفش كاويـانـي در عصـر تـاريـخ                  
اساطيري و دوره متاخر تاريخ ايران باستان (ساسانيان)، نشاني از اين             

ايم نگاره و ظاهر    درفش بيابيم و پرسش ديگر اين كه چگونه توانسته        
 درفش كاوياني را آن طور كه در متون تاريخي آمده متصور شويم؟

گيري جامـع و     به شوند كوتاهي جستارمان قادر به تحليل و نتيجه        
پـردازيـم... از مـتـون              مانع نيستيم، اما به بررسي برخي مدارك مي       

دانيم كه درفش كاوياني دوره ساساني به اختر كـاويـان             اسالمي، مي 
اي روي آن نقش بسته و با ديباهاي سرخ و زرد           معروف بوده و ستاره   

تـر كـردن     و بنفش و گوهرها تزيين شده است. حال بـراي روشـن             
مان را از دوره سـاسـانـي پـيـشـتـر               پيشينه اين درفش، كمي قدم    

گذاريم. دودمان شاهزادگان پارسيِ پرَترَكَه كه يك فرمـانـروايـي              مي
محلي را از نيمه اول سده سوم پيش از ميالد در پارس داشتند، خـود               
را از سلوكيان و سپس از پارتيان مستقل و گاهي نيمه مستقل كردند             

هايي كه بر ايـن  ها و نگارهو به نام خود سكه نقره ضرب كردند و نام       
سكه ها نقش شده، ارتباط نزديك با هخامنشيان بقا و تداوم فرهنگ            

، 1390دهد (ويسـهـوفـر،          و آيين باستاني را در ميان آنان نشان مي        
هاي اين شاهزادگان پارس، مـربـوط    ). آخرين سكه    146-145صص  

گـذار شـاهـنـشـاهـي         به اردشير پنجم، همان اردشير بابكان، بنيـان       
هـا  هاست كه پرتركه). همين  118، ص 1390ساسانيان است (اميني،  

را به حلقه اتصالي ميان رسوم و فرهنگ هخامنشي و ساساني مبدل             
 كرده است.

هاي دودمان پرتركه مـا بـه نـگـاره            در نگاره هاي نخستين سكه    
خوريم   درفشي در كنار يك بناي مذهبي و شاه در حال نيايش بر مي            

اي است چهار پر كه در ميـان        كه درفشي است كه در ميان آن ستاره       
هر چهار پره يك دايره كوچك نـقـش بسـتـه و درفـش داراي                  

هايي است و در برخي موارد شاهيني بر روي درفش قرار دارد               شرابه
). اين درفش در اين سـكـه از       57-58، صص   1387(كريستن سن،    

فرمانرواياني كه آخرينشان، نخستين شاهنشاه ساساني است و ايـن          
گونه بر آن در كنار بناي مذهبي و شاه و نشان معروف به فروهـر،                

هايي كه در مـتـون از         بر روي سكه تاكيد شده، با توجه به نشانه        
تواند درفش    ترين آن اختر كاويان است، مي     درفش كاوياني كه مهم   

؛ 97-102: صـص     1387ملي يا همان درفش كاوياني باشد (مان،   
 .Shapur Shahbazi, 1996: V؛   122: ص    1387بختورتاش،  

314-312VII, pp. (5. 

اما اين تنها جايي نيست كه ما به درفش مـربـعـي شـكـل بـر                    
 500-460خوريم، در نگاره يكي از گلدان هاي يوناني دوريس (        مي

بينيم كه بـا      در موزه لوور نيز ما سرباز ايراني را مي          6پيش از ميالد)   
وجود بر زمين افتادن درفش خود را استوار نگـاه داشـتـه اسـت.                 
صفحه بيرق به شكل مستطيلي است كه به وسيله دو وتر كه از دو              
زاويه مقابل ترسيم شده به چهار سه گوشه مساوي تقسيـم شـده              
است و با توجه به سياه و سفيد بودن طرح جام درفش دو مـثـلـث                 
سفيد و دو مثلث سياه دارد. طرح اين درفش يادآور هـمـان طـرح                 

؛ 82ستاره چهار پره درفش پـرتـركـه هـاسـت (هـمـان: ص                     
 ).97-102و  56: صص 1387سن، مان،  كريستن
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)102: ص 1390سكه چهار درهمي هوبرز پرتركه (اميني،   

)62: ص 1387طرح زاره از سكه هاي پرتركه ها در تخت جمشيد (كريستن سن،   

آن را درست نمي داند (نـفـيـسـي،       »كريستن سن«با اين ديدگاه موافقند ولي        »لوي«و    »زاره«و    »يوستي«چند تن از خاورشناسان از جمله         -5
 )9، ص 1328

 همزمان با دوره هخامنشي -6
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كه در متون، سرخ و زرد و بنفش معرفي شده، شايد در اثري مشهور بـه          
كه صحنه نبرد اسكندر با   7موزاييك نبرد ايسوس در شهر باستاني پمپئي 

دهد، بتوان يافت. در پشـت سـر داريـوش،              داريوش سوم را نشان مي  
درفشي است كه شوربختانه نگاره آن آسيب ديده و تنها، اثري از حاشيـه              

شود كه    سرخ رنگ و قسمتي از رنگ ارغواني (بنفش) درون آن ديده مي             
اي در مـيـان     دو زايده زرد رنگ يكي در گوشه و ديگري قسمتي از دايره           

 .Shapur Shahbazi, 1996: V. VII, ppباالي آن مشهود است (     

). جداي گوشه سالم درفش در اين موزاييك، باقي آن آسيـب              312-314
اي از    ديده و از ميان رفته است. اما همين قسمت باقي مانده مانند گوشه    

: 1387شود (مان،       هاي پرتركه را يادآور مي    يك پازل، طرح درفش سكه    
 .Khaleghi-Motlagh, 1996, p؛ 160، ص 1382؛ يوستي، 100ص  

) در زير تصويري از اين موزاييك و تصوير بازسازي شده آن آمده    .315
 است.

با توجه به مشخصات ياد شده طرحي كه از اين درفـش، بـه دسـت                   
)، كـه بـا        232: ص  1365آيد، درفشي است سرخ رنگ (ابن رسته،   مي

اي چهار پره زرد رنگ (اختر)، تزيين شده و در              ديباهاي بنفش و ستاره   
اي كوچك زرد رنگ نقش بسـتـه و داراي             ميان هر پره آن نيز دايره     

 هاي تزييني سرخ و زرد و بنفش است.شرابه
امروزه رياست جـمـهـوري ايـران دوسـت            
تاجيكستان، پرچم سرخ و سفيد و سبز رياست        
جمهوري دولتش را با طرحي مشابه از درفش        

 كاوياني مزين كرده است.
 

از طرفي سنگ نگاره بار عام هخامنشيان در خزانه تخت جـمـشـيـد               
اي مربع شكلي است كه مانند برخي ديگر نـقـوش            داراي سنگ كنده  

تخت جمشيد، رنگ و لعاب داشته ولي امروزه خالي از هر گونه طـرح               
رنگي است و باالي سرنيزه يكي از سربازان  قرار دارد كه يحيي ذكـاء               

). امـا      98-99: صص    1387داند (بختورتاش،      آن را درفش كورش مي    
كند كه بر سر نـيـزه قـرار            گزنفون درفش كورش را عقابي معرفي مي      

گويد. هـم      گرفته و از نقش بستن آن بر روي صفحه مربع سخني نمي           
دانيم درفش كاوياني با توجه به متون مـتـاخـرتـر، مـربـع                   چنين مي 

) و امكان اين كه اين درفـش در           32: ص    1387مستطيل بوده (فرخ،     
هاي پرتركه، همان درفش كاوياني باشد، بيشـتـر         كنار شاه، مانند سكه   

 است.

تا به حال برخي سرنخ هايي از نشانه هاي طرح درفش كاويانـي در               
آثار پيش از ساساني را مرور كرديم اما رنـگ آن را              

10 

)33: ص 1344نگاره جام دوريس (نير نوري،   

)99: ص 1387سنگ نگاره خزانه تخت جمشيد (بختورتاش،   

اين موزاييك يك كپي از دوره رومي است از يك نقاشي دوره هلـنـي                 -7
 )Shahbazi, 1996: p. 312پيش از ميالد) ( 320(حدود 
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 نامه: كتاب
) ترجمه حسين قره چانلو، االعالق النفيسه): 1365ابن رسته، احمد بن عمر ،

 چاپ اول، تهران: مرواريد.
) (موزه ميرزا محمد سكه هاي ايران قبل از اسالم ): 1390اميني، امين

 كاظميني)، چاپ دوم، تهران: پازينه.
) تهران: تاريخ پرچم ايران از باستان تا امروز): 1387بختورتاش، نصرت اهللا ،

 بهجت.
) تأليف محمد بن جرير طبري، تاريخ بلعمي): 1353بلعمي، ابو علي محمد ،

 تصحيح محمد تقي بهار، چاپ دوم، تهران: انتشارات زوار.
) تأليف محمد بن جرير طبري، تاريخ بلعمي): 1380بلعمي، ابو علي محمد ،

 .تصحيح محمد تقي بهار، تهران: انتشارات زوار
) ترجمه اكبر داناسرشت، چاپ ششم، آثارالباقيه): 1389بيروني، ابوريحان ،

 .تهران: امير كبير
) در شرح سالطين ايران، شاهنامه ثعالبي): 1328ثعالبي، ابومنصور عبدالملك ،
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 درفش کاویانی، درفش دادخواهی، درفشی جاودانه:
درفش كاوياني از روزگاران بسيار كهن كه تاريخ مه آلود آن را بـايـد               

تا پايان دوره تاريخي ايران باستان، درفـش          8در اساطير جست، پيوسته   
) و ملت غيور و   46: ص    1387ملي ايران و همواره پشتوانه سپاه (فرخ،         

، اين درفـش بـه       9دادخواه ايران بوده است، تا اين كه در جنگ نهاوند         
افتد و عمر  همراه ديگر تاراج هاي تازيان، به دست ضرار بن خطاب مي        

دهد كه گوهرها را بركنند و تازيان آن پوست را بسـوزانـنـد،       دستور مي 
؛ مسكـويـه،   82-83: صص 1349؛ مسعودي، 148: ص 1353(بلعمي،  

) همان پوستي كه از خون دل دادخواهي ملت ايـران،            311: ص  1369
 براي برانداختن بيداد ضحاك تازي بر سرنيزه افراشته شده بود. 

اما اين درفش پس از هر تاخت و تاز به اين مرز و بوم نيز، همچنـان                 
در دل مردم ايران برافراشته بوده و در ادبيات حماسي و ملي ايـرانـي                

زند. هنوز، با وجود سرمايه هاي   عشق به دادخواهيِ كاوه وارانه موج مي    
ملي مانند شاهنامه و جشن مهرگان كه سالروز پيروزي درفش كاوياني           

توانند شكوه اين درفش را حـس كـنـنـد. درفـش                  است، مردم ما مي   
كاوياني يعني ايستادگي و دادخواهي در برابر بيدادگري، يعني بـيـرون            
راندن دشمن بيگانه و غارتگر از ميهن، يعني زدودن نيروهاي دروغ و             
اهريمني از جامعه، اين درفش با سوزاندن آن چرم آهنگري از بـيـن                

رود، اگر هنوز مردمي باشند كه درفش دادخواهي كاوياني را در دل      نمي
خود افراشته بدارند و آتش عشق به ايران را دل خود جاودانه، فـروزان              

 بدارند...كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست... 

 با توجه به اشاره به مدارك يادشده -8
    يا فتح مداين -9



هاست ها آشنا هستيم كه سال       ايهمه با دست اندركاران فيتيله       
مشغول هنرنمايي در صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران هستند.             

 ايم. خيلي از ما از دوران كودكي با آنها همراه بوده
خبر توقيف شدن اين برنامه كمي شوكه آور بود و دليل آن توهين به              

عنوان شد. اين موضوع هم     آبان ماه     15در برنامه روز جمعه     ها    قوميت
با عذرخواهي تهيه كننده اين برنامه و هم عذرخواهي و توضيح رسمي             

 صدا و سيما همراه بود.
هاي   هايي از جانب طيف     پس از پخش آيتمي از اين برنامه واكنش         

هاي جدايي طلب در فضاي مجازي صورت            گوناگون از جمله گروه    
گرفت و همچين با واكنش آقايان پيرموذن و پزشكيان دو نماينده                

 آذري مجلس ابعاد ماجرا وسعت يافت.
ها، روابط عمومي سازمان       به گزارش تابناك پس از اين واكنش         

صداوسيما با انتشار اطالعيه ضمن پوزش بابت اين اتفاق، تأكيد كرد:             
دقتي و نظارت نادرست عوامل برنامه ساز و ناظر مربوطه،             اشتباه، بي «

شود كه باعث تمسخر و در نتيجه         هايي به زبان آذري بيان مي       ديالوگ
رنجش خاطر و ناراحتي هموطنان غيور و عزيز آذري زبان شده و                  

 .»گردد شكاياتي را موجب مي

ها رويكردهاي گوناگون و تحليل هاي متفاوت وجود          در ميان واكنش  
كردند و    اي را محكوم مي       ها، برنامه فيتيله     داشت. برخي واكنش   

دانستند. در اين ميان خبرهايي آمد از واكنش         اعتراضات را به حق مي    
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي كه                

 پيامي صادر كرد:
آقاي سرافراز! حاال كه برنامه تلويزيوني فيتيله به سرافرازان ايران            «

اسالمي، مردم آذربايجان انقالبي توهين كرده و با احساسات مردم              
ات   بازي كرده است. مطمئن باش به عنوان نماينده ملت فيتيله          

كشم تا اينكه صدا و سيما رسما از ملت غيور                 را پايين مي   
 .»آذربايجان عذرخواهي نمايد

ملت «اگر اين پيام واقعيت داشته باشد، به كار بردن                    
از طرف اين نماينده مجلس، تعجب آور است.           »آذربايجان

دانيم كه در كشور ايران يك ملت داريم و          همه مي 

  1394مهر و آبان  -شماره ششم 
ن آزادگان م از  آزادگان رز ا  از ا

12 

 از میان خبرها
 در ورزشگاه الغدیر ارومیه رخ داد:

 نفرت پراکنی قومی شرم آور 

 و توهين به كُردها »مرگ بر فارس«شعار 
در حاشيه مسابقه     »ها  آذري«تحليلي    -به گزارش وب سايت خبري     

واليبال بين شهرداري اروميه و بانك سرمايه در شهر اروميه در روز                  
مرگ بر  «اي از دشمنان ايران با سردادن شعار            مهر عده   29چهارشنبه  

به صورت مكرر و سپس هو كردن اعضاي خانواده يكي از                   »فارس
بازيكنان كُرد تيم شهرداري اروميه (فرهاد پيروت پور) كه با لباس كردي             

خطاب كردن آنها، اعضاي      »بي شرف «در ورزشگاه حاضر شده بودند و        
 خانواده اين واليباليست سالن مسابقه را ترك كردند. 

ميهنان به ويژه      اين موضوع واكنش اعتراض آميز بسياري از هم            
ميهنان آذري را در پي داشت. اما متأسفانه كميته انضباطي رأي                   هم

درخوري نداد. كميته انضباطي فدراسيون واليبال ايران بابت شعارهاي             
زشت و ضدانساني برخي از تماشاگران، پس از بررسي موضوع رأي به               

 جريمه صد ميليون ريالي تيم شهرداري اروميه و نيز تذكر كتبي داد!
بسياري از كارشناسان مسائل قومي و امنيتي           »ها  آذري«به گزارش   

معتقدند كه هيچ گونه مناسبتي بين اين جريمه و نقض مقررات صورت              
گرفته وجود ندارد. در حاليكه اصوال بايد در چنين مواردي اصل تناسب               

 بزه و كيفر بيش از ساير موارد مورد توجه قرار گيرد.
باشگاه شهرداري اروميه به صورت رسمي در پي اين اتفاقات تاسف بار             
از فرهاد پيروت پور، خانواده وي و دوستداران اتحاد و همدلي تمام                   

 ايرانيان اعم از اقوام آذري، عرب، بلوچ، لر و كرد عذرخواهي نمود.
متأسفانه تخلف صورت گرفته بسيار شرم آور بود و پيش از اين هم در                

 ها  ای توقیف فیتیله
 های گوناگون از آن و تحلیل

 ادامه در صفحه بعد...

 ادامه در صفحه بعد...

ها شد اي تصويري از آيتمي كه باعث توقيف برنامه فيتيله  



   
 1394مهر و آبان  -شماره ششم 

ن آزادگان م از  آزادگان رز ا  از ا

شد و شايد عدم جدي گرفتن و           هاي تبريز شعارهايي ديده مي     ورزشگاه
عدم مجازات قابل توجه با خاطيان در موارد قبلي، كار را هر روز بدتر كرد               

 و اين حادثه شرم آور در اروميه رخ داد.
ها و    ها و دشمنان ايران، در ورزشگاه        طلب  هاست كه برخي تجزيه     مدت

هايي از شهرهاي     به ويژه در مسابقات تيم فوتبال تراكتورسازي با تيم           
كنند اما    گوناگون ايران، علناً و مستقيماً به اقوام گوناگون توهين مي              

گيرد چرا كه ادامه دار است        متأسفانه گويا برخورد جدي با آنها صورت نمي       
هاي   سرايي  تر از آن است كه پيگير ياوه          منش  و البته ملت ايران بزرگ     

مشتي تجزيه طلب بشود اما طبيعي است كه مسئولين بايد به وظيفه خود             
ها   براي مقابله با آنها عمل كنند. در اين شعارهاي غير فوتبالي، فارس               

شوند!!! حتي    ها اشغالگر ناميده مي      شوونيست، كردها تروريست و ارمني     
تماميت ارضي جمهوري اسالمي ايران با بلند كردن پرچم كشورهاي              

رود!   هاي خاص در ورزشگاه زير سوال مي        بيگانه و پالكاردهايي با نوشته    
از مسئولين تيم      -در اين مواقع هم بهتر است مسئولين رسمي                

هاي گوناگون    تراكتورسازي يا از مسئولين و نمايندگان مجلس استان          
خود براي پيگيري و طلب عذرخواهي از         –كشور به ويژه مسئولين آذري      

 ملت بزرگ ايران پيش قدم شوند.
تر براي رفع اين موارد و ريشه كن كردن           رسد بايد نگاه جدي     به نظر مي  

ها و دشمنان     طلب  اين موضوع در كشور داشته باشيم. مراقب نفوذ تجزيه         
ها را رواج     ايران به اين موارد هم باشيم چراكه ممكن است خالف واقعيت          

 دهند.

شود چگونه است كه يك مقام سياسي         آن صرفا ملت ايران ناميده مي     
سخن از ملت آذربايجان كه يادآور سخنان تجزيه طلبان است،                

 زند؟ مي
هاي ديگري هم در اين باره وجود داشت و با توجه به                 اما تحليل 

هاي ديگر كه اتفاقاً حالت طنز هم دارند و بسيار پر                آنكه در برنامه  
هاي گوناگون    ها و گويش    هاي داستان به زبان     بيننده بودند، شخصيت  

گويند و هيچ گونه غرض توهين         و زيباي كشور عزيزمان سخن مي      
نيست و نبوده است. همانطور كه محمد مسلمي هنرمند مشهور                

ها در پيام ويدئويي كه در فضاي مجازي گذاشت، اشاره كرد             اي  فيتيله
شود   كه خودش آذري و ترك زبان است و اظهار داشت مگر مي                

 سال با مردم زندگي كردند، توهين كنند! 24عموهايي كه 
در واقع عوامل يك كار هنري به دليل آنكه به قوميت و زبان خود               

گويند.   عالقه دارند، گاهي به زبان يا گويش خاصي سخن مي                
همانطور كه پيش از اين هنرمنداني از اصفهان، مازندران، گيالن و...            

 به دليل عالقه به گويش يا زبان خود، آثاري را بوجود آوردند.
اي با شخصيت     ها را برنامه    ايبرخي از تحليل گران برنامه فيتيله      

ها كودك ايراني قرار دارد. در        هاست در قلب مليون     دانند كه مدت    مي
هاي برنامه فيتيله را همه ما         شود كه شوخي    ها گفته مي    اين ديدگاه 

هاي   اي، كالس   هاي كره   ايم كه با سريال     شاهد بوديم و بارها ديده     
درس و دانش آموزان، نظاميان و... شوخي شده و اقوام ايراني هم از              
اين موارد مستثني نبودند؛ به ويژه كه سه هنرمند اصلي برنامه يعني              

اي، لر، آذري و گيلكي هستند و اين خود نشان از عدم         عموهاي فيتيله 
 ها است. سوء قصد آنان از اين شوخي

هاي   هاي ديگر هم افراد شهرها و قوميت        ها و سريال  در برنامه 
گويند و كارهاي بامزه    مختلف به زبان و گويش خاصي سخن مي        

 دهند؛ از جمله اهالي تهران، استان مازندران، اصفهان و... انجام مي
هاي پرويز پرستويي و مهراب قاسم خاني         در اين ميان دلنوشته    

ها نوشته شده بودند، جالب توجه       ايكه به نوعي در دفاع از فيتيله       
 بود و بازخورد خوبي را در پي داشت.

تحليل هايي هم وجود داشتند كه در سياسي بودن موضوع تكيه            
داشتند؛ چرا كه اينبار ورود سياسيون و همصدا شدن آنها با                   

 هاي فراواني ايجاد كرد. هاي خاص براي اين موضوع حاشيه گروه

 ها  ای توقیف فیتیله
 های گوناگون از آن و تحلیل

 در ورزشگاه الغدیر ارومیه رخ داد:

 نفرت پراکنی قومی شرم آور 
 ... ادامه از صفحه قبل

 ... ادامه از صفحه قبل

 عكس: جام نيوز
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هاي بزرگان و اسـتـادان      گيري از سخنان و پژوهـش    بهره
بوده اسـت و از         »سرزمين آزادگان «همواره مورد توجه    

اين به بعد در نظر داريم تا با بزرگان و استادان، گفـتـگـو               
كنيم و در اين نشريه دانشجويي قرار دهيم. البـتـه ايـن               
نخستين گام ما در اين راه است و قطعا بايد تـجـربـه و                
توان خود را در اين زمينه افزايش دهيم. اميـد است ايـن             
 بخـش نوين مــورد توجه مخـاطبان گرامـي قـرار گيرد.



یکی از مواردی که مورد بحث ما دانشجویان حوزه علوم انسـانـی              
گیرد، بـحـث تشـخـیـص           شناسی قرار می به ویژه دانشجویان باستان   

های ملموس تشـریـح       ها است. در بسیاری از اوقات داده         کاربرد داده 
ها دیـگـر    شوند چراکه مردمان سازنده داده شوند اما تفسیر نمی  می

های آنان بر ما پیدا نیست و اگـر هـم بـاشـد                   زنده نیستند و اندیشه   
 گیرد. مورد توجه قرار نمی

شناسی   برای بررسی این موضوع با یکی از استادان برجسته باستان         
کشور یعنی دکترحکمت اهللا مالصالحی، گـفـتـگـوی کـوتـاهـی                

هـای مـلـمـوس و          کردیم تا ایشان راهگشای ما در تلفیق این داده   
 حقایق مفقود باشند.    

 
شناسي بيـشـتـر       هاي باستان   به نظر شما اهميت كدام يك از داده       

 تواند ما را با حقايق نا ملموس آشنا كند؟ است و كداميك مي
شناختي بر بافت يا كانتكت يا بستر يا زمينه خـود،              هر داده باستان  

توانيم بگوييم اهميت كدام      داراي اهميت خاص خود است. لذا ما نمي        
تواند داده ديگر را معني كند به همـيـن            داده بيشتر است. هر داده مي      

گوييم شواهد گاه اطالعات يك يافته و يا يك يافـتـه بـه                 خاطر مي 
تواند رهنمون گردد. براي مثال يـك           مفهوم يك داده اطالعاتي، مي    

تواند ما را بسوي درو هدايت كند و درو به دروگـر              داس كنار دانه مي   
 همانگونه كه يك كوزه به كوزه گر.

 
شناسي صرفا بر پايه آثار بدست آمده شكل  آيا روندي كه در باستان

 گيرد درست است؟ مي
العاده تو در تو، پيچيده       شناسي يك دانش كثير الوجوه و فوق        باستان

شناسان متعلق و     و پر اليه است، شواهد و قرائن مورد مطالعه باستان         
اي كه باشد، آنها نـيـز كـثـيـراالبـعـادنـد. لـذا                     منتسب به هر دوره   

شناسي را به مثابه يك دانش كثيراالضالع يا بـه مـفـهـوم                  باستان
بـايـد در        توان و نـمـي   شناسي نمي اي از علوم باستان    تر پيكره   دقيق

حصارهاي تنگ اين يا آن رويكرد مثل تاريخ هنرها يا تاريخ معماري            
شناسي هنر و معماري و مجـسـمـه           يا تاريخ موسيقي يا حتي باستان     

 سازي و نقاشي و...زنداني كرد.

شنـاسـي هـنـر        شناسي و باستان در اين بين رابطه هنر و باستان      
 چگونه ارزيابي مي شود؟

شناسان بسيار تو در تو و كثير الوجـوه           شواهد مورد مطالعه باستان   
تر از آن اند كه بتوان آنها را از منظري يكسو نـگـر تـبـيـيـن و                     

شناسي هنر و باستانشناسانه بـه        تفسيرشان كرد. رويكردهاي باستان    
هنر و ذوق و زيبايي تنها بخشي از چهره هزارتوي باستانشـنـاسـي              

 است.
 

شناسي   ها و چنين اشكاالتي فقط مختص باستان        آيا چنين آسيب  
 گيرد؟ هاي ديگر را در بر مي است يا دانش

شـنـاسـي،       همه علوم و همه سپهرهاي شناختي ما اعم از باستان       
تاريخ، هنر، فلسفه، جامعه شناسي و روانشناسي در معـرض شـبـه              

 ها قرار دارند.  شناخت
 

شناسي را به صورت ويژه مورد ارزيابي قـرار           اگر بخواهيم باستان  
 دهيم چطور؟

هاي ديگر آسيب پذيـرتـر        شناسي از همه رشته     به نظر من باستان   
هاي دوره جديد، مهمترين چالش پـيـش       شناسي  است. كذب باستان   
شناسي است كه تاكنون نيز ضرباتي مهلك بـه            روي دانش باستان  

 شناسي وارد آورده اند.  اعتبار معرفتي باستان

 گفتگوی ویژه با دکتر حکمت اهللا مالصالحی (استاد دانشگاه تهران)
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پس از گفتگو با دکتر مالصالحی، این اسـتـاد بـزرگـوار بـه مـا                     
فرمودند که یادداشت ایشان در هنرنیوز کـه در سـتـایـش اقـدام                  

شناسان جوان نشر شده بود را در ایـن شـمـاره                دانشجویان و باستان  
قرار دهیم. ما هم پیروی امر ایشان در این قسمت یادداشت پرمایه             

 ایشان را می آوریم:
 

ها تجربه هـجـرت وغـربـت و از                دو دهه و نيم پيش پس از سال       
خيز و پرتحرّك و تموج جـوانـي در             هاي گرم و شعله     سرگذراندن سال 

شرايطي ويژه بلحاظ فكري و معنوي چونان اصحاب كهف به ميهن باز            
هـاي     گشتم كه همچنان زير فشار سنگين تحوالت و پـس لـرزه               مي

اش سخت و سنـگـيـن         انقالب بود و تراكم رويدادهاي تاريخي بر شانه       
هاي هجرت و غربت از يك سو و          هاي عميق سال    شد. زخم    احساس مي 

فشار خُردكننده و سنگين جنگي ناخواسته و تجاوزي شوم و شيطاني به            
هاي دشمـن   ها و مناطق غرب و جنوب غرب كشور و غرُش موشك          مرز

ها در چـنـدصـد     كه تا قلب تهران را نشانه گرفته بود و آثار تخريبش بار       
شد از ديـگـرسـو قصـه           متري خانه پدري شنيده و ديده و احساس مي        

كشيـد و در ذهـنـم            ام برمي   ها از حافظه    اصحاب كهف را در قرآن بار     
كرد و در فكرم مرور مي شد و خود را در سرزميني احسـاس                 تداعي مي 

يافتم كه كتاب قطور تاريخ در آن ورق خـرده بـود و                   كردم و مي    مي
كردند. گويي طومار عصـر و          اي ديگر با نام ديگر در آن ضرب مي          سكّه

هاي تلويزيونش بـجـاي       شد. در صفحه     عهدي ديگر پيش روگشوده مي    
دست افشاندن و پاي كوفتن و رقص و طرب عصـر            

هـاي     دقيانوس و دقيانوسيان، حركت و آهنگ گـام        
سنگين و اراده و عزم استوار نوجوانان و جـوانـان و              

ديـدي ك        اي را مـي     مردان ميان سال و سالخورده    
ها ارس    موج، موج و فوج، فوج و لشكر، لشكر از كرانه         

كشيده تا اترك و از هيرمند گرفته تا ارونـد بسـوي              
هاي رزم جونـان سـيـل          ها و ميدان    ها و سنگر    جبهه

 روان بودند.  
هاي پاياني جنگ كه چند ماهي را پـيـش              درسال

مشاركت در تشيع يـا       ازسفربازگشت نهايي به ميهن آمده بودم ماهي بي       
تدفين يا مراسم ترحيم جواناني كه در سنگرهاي نـبـرد بـا               
متجاوزان در دفاع و صيانت از ناموس و شرف و عزّت و             
اقتدار و اعتبار ميهن و ملّت و كشور خويش به شـهـادت              16 

رسيده بودند بسرنشد. دو دهه و        
همان       تر از تيره و تبار      نيم سپس 

نسل حماسي و دالور و برومنـد،       
اينك نسلي ديگر را برصـحـنـه        
تاريخ و فرهـنـگ و هـنـر و             
خالقيت و انديشه و دانـش و          
دانايي كشور شاهد هستيم كه با      
اراده و عزمي استوار هـمـانـنـد         
نسل پيشين موج، موج و فـوج،        

هاي   فوج و لشكر، لشكر از كرانه     
ارس تا اترك و از ارونـد تـا             

اند كـه در سـر           هايي بحركت درآمده    ها و ميدان    هيرمند بسوي سنگر  
 سوداي دانش و دانايي دارند و در كف قوت بازوي قلم.  

روزهاي زرين نوزدهم و بيستم و بيست يكم ماه مهري كه اينك بـه              
ايم زيرسقف بلند دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه           پايانش رسيده 

شناسان جوان و انـجـمـن عـلـمـي گـروه                  اي از باستان    تهران حلقه 
المللـي بـا       شناسي دانشكده همايشي را به مقياس جهاني و بين          باستان

هاي مـيـان       شناس و متخصصان دانش     ها باستان   حضور و مشاركت ده   
اي داخلي و خارجي برگزار كرد كه هم تحسين بـرانـگـيـز هـم                   رشته

شايسته و درخور تقدير بود. طراحان و معماران و مهندسان و مديران و              
برگزاركنندگان همايش نه از گروه سني سالخوردگان و پيران بودند نـه            
از جماعت دولتيان و مـقـامـات رسـمـي كشـور. دانشـجـويـان و                       

شناسان جواني آنرا طراحي و معمـاري و           باستان
مهندسي و مديريت كرده بودند كه درگروه سني        
دهه سوم عمر كوتاه بشري ما كه به تعبير قرآن          
درنگي در ساعتي بيش در جهان نيسـت جـاي           

شـنـاسـان       گيرد. همايش بين المللي باستان       مي
جوان نه سرشتي تشريفاتي داشت نه پرهزينه و         
پرچرب براي اصحاب سبيل بود و نـه مـفـيـد              
اسباب شكم و مناسب طالـبـان نـام! در ايـن                
همايش مهم در سطح و به مقياس جهاني تصويري زنده و با نشاط از               
ارتقاء سطح دانش و دانايي جوانان كشور به تماشا نهاده شد كه بـراي               

تواند بسيار آموزنده بـاشـد.        دولتيان و مجلسيان و قضائيان ميهن ما مي       
شناسي و تاريخ و فرهـنـگ و          ها مقاله در اين همايش درباره باستان        ده

هنر و معماري و مواريث مدني و معنوي ايران و مرتبط با عالم ايراني و               

  نسلی دیگر درآوردگاهی دیگر یادداشتی از دکتر مالصالحی 

خود را در سـرزمـيـنـي احسـاس             
يافتم كه كتاب قطـور       كردم و مي    مي

تاريخ در آن ورق خـرده بـود و              
اي ديگر با نام ديـگـر در آن              سكّه

كردند. گويي طومار عصر و        ضرب مي 
 شد. عهدي ديگر پيش روگشوده مي
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شناسان جوان كشـور      هاي ميداني باستان    فعاليت
شـنـاسـي و         و دستĤوردهاي دانش بـاسـتـان       

اي در      هاي مـيـان رشـتـه         متخصصان دانش 
هاي طبقات مختلف دانشكده بـه زبـان            سالن

 فارسي و انگليسي ارائه شد. 
مشاركت و حضور مستمعين و عالقمندان در        

شـد بسـيـار         ها ارائه مـي      يي كه مقاله    ها  سالن
چشمگير بود. تنوع موضوعي مقاالت ارائه شـده         

انـدازهـا و گشـودن           با نوآوري وطرح چشـم     
هاي جديد در باستان كشور نيز همراه بـود.           افق
توان از كنارش گذشت. مقاالت ارائـه شـده از                اي كه آسان نمي     نكته

هاي كارشناسانه و تخصصي عبور كرده بودند و رقـبـاي               صافي داوري 
بسياري را در آزمون پشت سرنهاده بودند. آشنايي با اطالعات و منـابـع               

هاي مرتبط در شمار مهمي از         ها و دانش    روزآمد باستان شناسي و رشته    
مقاالت پذيرفته و ارائه شده در همايش با تـوجـه بـه گـروه سـنـي                     
پژوهشگران بسيار چشمگير و در خور تحسين بود. تحسين برانگيزتر از             
همه آمادگي باستان شناسان جواني را شاهد بـوديـم كـه سـخـنـران                  

كنندگاني كـه     هاي خود بودند و در پاسخ گفتن به سوآالت شركت         مقاله
شناسـي   در ميانشان باستان شناسان و استادان متخصص درحوزه باستان    

اي كم نبودند. جلسات را بيشتر اسـتـادان يـا                هاي ميان رشته    و دانش 
كردند كـه گـويـي و چـونـان                اي اداره مي    شناسان سالخورده   باستان

انـد و       فرماندهان از باال رزم سربازان خود را در ميدان زيرنظر گرفـتـه            
گري و مـديـريـت         ها تنها به نظاره     كنند. آن    نظاره مي 

كردند؛ هرجا شرايط را مـقـتـضـي           جلسات بسنده نمي  
كـرد     ديدند و دانستند و هرگاه ضرورت ايجاب مي         مي

سوآالتي را متناسب با موضوع مقاله از سربازان خـود           
كه در سنگر دانش و دانايي حضور فعال بر صـحـنـه           

 زدند. داشتند مطرح كرده و مباحثي را دامن مي
هاي ناهارخوري بـاشـگـاه         ها تا سالن    از داخل سالن  

دانشگاه تهران كه در سمت جنوب غرب حـيـات و             
شناسي و انـجـمـن        محوطه داخلي قرار گرفته، دانشجويان گروه باستان      

هاي معين آرم همايش برسينه و شال نرم و سفيـد بـر                علمي به فاصله  
ديدي كه گشاده رو و لبخـنـد بـرلـب              شانه و گردن و قلم بركف را مي       

ها ايستاده بودند. شانه بـه          آماده رهنمايي و مشايعت ميهمانان به سالن      
! را    »هـاي عـبـيـد         خوش حجـاب  «!،   »هاي عفيف   بد حجاب «شانه  
تر و آبرومندانـه و     ديدي كه كمر همت در برگزار كردن هرچه موفق   مي

تر همايش بربسته بودند و بـا آداب و ادب و               تر و دانشگاهي   باعزت
كردند.   نوازي گرم ايرانيشان ميهمانان را پذيرايي مي        صميميت و ميهمان  

هـاي كـتـب و مـجـالت               كنار نمـايشـگـاه    
شناسي نمايشگاه صنايع دسـتـي نـيـز             باستان

شناختـي    تصويري رنگارنگ از ذوق و ذائقه زيبا      
و هنر و هنرمندانگي و خالقيت ايـرانـيـان را             

اش ويـژه بـود      بتماشا نهاده بود كه هم جذابيت 
اي را     هاي عميق هزينه    هم مرهمي بود بر زخم    

شناسان جوان انجمن علمي بـپـاي          كه باستان 
همايش ريخته بودند و تا گلو و خرخره و شانـه           
خود را زيربار سنگين آن مـقـروض احسـاس            

تر و    كردند و خستگي تن و جانشان را افزون         مي
كرد. اراده و عزم استوار آنها در برگزاري هرچـه مـطـلـوب و                    افزونترمي

تر همايش و نشاط گرمي حضور و صميميتي كه در چهره فـروزان             مقبول
كرد و در پرده نجابت فـرو        بود خستگي سنگيني بر جانشان بود، نهان مي       

 پوشاند. مي
چقدر فرهنگ ايراني صميمي و تا چه ميزان روح ايراني جـهـانـيـسـت.                
چقدر ايرانيان در يك هزاره و نيم دولت قرآن پربعد و خالّق بر صـحـنـه                 

اند. چقدر ايران كـهـن و            تاريخ جهاني حضور فعال و زنده و بالنده داشته        
سالخورده همچنان جوان است و به جوانانش زنده و بالنده و جوانبـخـت!               
در قرآن شريف هرجا و هرگاه پاي تصميمي سنگين و سـرنـوشـت سـاز                 
درميان است از جوانمردان سخن رفته است. قصه خضـر و مـوسـي و                   

را “  الفتي الّا علي السيف الّا ذوالـفـقـار   ” اصحاب كهف را بخوانيد و سرود    
 ببيند و شان جواني را در كالم حافظ مالحظه كنيد:

 گرچه پيرم تو مرا تنگ در آغوشت گير
 تاسحرگه ز كنار تو جوان برخيزم

 
جوان برخاستن يعني از نو زاده شدن. يعني رستاخـيـز            
دوباره زندگي. يعني جوانه زدن و رويش و جوشش و            
شكوفان شدن دوباره زندگي. تصادفي نـيـسـت كـه             
جوانه كه به معناي روئيدن و رستـن اسـت از واژه               
جوان مشتق شده است. اين نيز تصادفي نيسـت كـه         

اي نمـايـش داده        هاي سني   هاي عهد باستان هلني اغلب در گروه        الوهيت
اند. هيچ مرحله و مقطعي از زندگي بـه    اند كه در فراز گاه و اوج جواني   شده

هاي جواني نيست. جواني تصويري زنده و ملمـوس          گرمي و خالقيت سال   
از زيبايي سرمديست. زيبايي كه فراسوي زمان و تاريخ ايستاده اسـت و                

 مرگ در او راه ندارد.  
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هـاي     مقاالت ارائه شده از صـافـي داوري          
كارشناسانه و تخصصي عبور كرده بـودنـد و          
رقباي بسياري را در آزمون پشت سـرنـهـاده           
بودند آشنايي با اطالعات و مـنـابـع روزآمـد            

هاي مرتبـط     ها و دانش    باستان شناسي و رشته   
در شمار مهمي از مقاالت پذيرفته و ارائه شده         
در همايش با توجه به گروه سني پژوهشگران        

 بسيار چشمگير و در خور تحسين بود.

هـاي     بد حـجـاب    «شانه به شانه    
هـاي     خوش حـجـاب   «،  !»عفيف
ديدي كـه كـمـر          را مي    !»عبيد

همت در برگـزار كـردن هـرچـه           
تر و     تر و آبرومندانه و باعزت      موفق

 .تر همايش بربسته بودند دانشگاهي
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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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پرستيدند. در مـورد ديـن            آغاز مظاهر طبيعت را مي    
ابتدايي همين قدر اشاره كنيم كه پارتيان اوليه آب را           

هـا   پنداشتند شايد دليل آن زندگي در استپ   مقدس مي 
و صحراهاي آسياي مركزي بـوده كـه آب در آن               

اي گرانبها و ارزشمند بوده است. آنان آتش را نيز             ماده
هايي از روشن بودن آتـش         داشتند گزارش   مقدس مي 

هـاي آنـان در         مقدس در آساك از نخستين پايتخت     
 دست است.

هايشان شاه را برادر خورشيـد        اشكانيان نخستين بنابر شواهد سكه    
آمده دانستند شايد هم پس از مرگ در زمره خدايان در مي            و ماه مي  

) مانند پشت سكه تيرداد كه بـه          46: ص  1387است (محمدي فر،     
كند. اين مدعا با     گذارد و او را پرستش مي       احترام برادر يا پدرش مي    

پرستش نياكان توسط اقوام نخستين همخواني دارد. آنان به مرور با 
گسترش قلمروي خود با جوامع مختلفي آشنا شدند و بر آنها تاثـيـر              
گذاشته و از آنان تاثير پذيرفتند. به قول شيپمان نـوعـي تـبـادل                  

). اين    162: ص  1384معنوي ميان شرق و غرب آغاز شد (شيپمان،          
النهرين به اوج خود رسيد. گوناگـونـي     رويارويي فرهنگي با فتح بين   

النهرين باعث شـد بـراي داشـتـن يـك                 اديان و جوامع در بين    
امپراطوري قدرتمند با آنان با مدرا برخورد شود. اين نكته بـه ايـن                

دين يا تـابـع        معنا نيست كه شاهان اشكاني بي     
 ).12: ص1383سرنوشت بودند (ولسكي، 

در آن زمان در شهرها تجارت و صنعت به دست      
گروهي يوناني بود كه نقش خطيري در حـيـات          
سياسي پارت داشتند و با روي برگـردانـدنشـان          

افتاد. از اين رو شاهان خود را بـر              حكومت اشكاني به مخاطره مي    
ناميدند و بـر        ها فيل هلن به معني دوست دار يونان مي          روي سكه 

خالف تصور برخي محققان يك حركت سياسي بـوده اسـت نـه               
النهرين از طريق دخالت در        ديني. شاهان اشكاني با استقرار در بين       

فرهنگي   -هاي ديگر با اين نفوذ سياسي       هاي شهري و راه     انتخابات
كردند. اين فرايند بيش از يك سده بـه طـول                يونانيان مقابله مي  

 -پارتي  –انجاميد. دراين مدت پارتيان آنان با برابري عناصر يوناني       
سامي سعي در جلب نظر هر سه گروه داشتند. سامـيـان             

 19النهرين در اين عصر آزادي دينـي خـود را              ساكن بين 

اجتماعي ايران فرونشست   -باحمله اسكندر مقدوني، سازمان سياسي    
و مردم ايران كه از كهنترين ازمنه مردمي ديندار بودند، ارتباط خـود     

ها به ايران آمده و شهرها (پولـيـس            را با مركز از دست دادند. يوناني       
ها)يي را تا دورترين نقاط مانند بلخ تشكيل دادند. آنان سعي در رواج               
آداب و سنن خود در ايران نموده و روياي جهاني شـدن فـرهـنـگ                 

پروراندند، ولي اين سردرگمي زياد دوام نـيـاورده و             هلني در سر مي   
 تاثيرات آنان زود گذر بود و به فراموشي سپرده شد.

با اين حال هشت دهه بعد از مرگ اسكندر در شرق ايران قـومـي               
نيرومند سر برآوردند كه جهان باستان را به مدت نيم هزاره مدهوش            
خود كردند. نام اين قوم پرني و حكومتشان پارتيان يا اشكانيان نـام               

شـنـاسـان و        دارد ريشه آنها بر ما روشن نگشته و مورخان و باستان          
اند. همين مـقـدار        شناسان هر كدام نظريات مختلفي را ارائه داده         زبان

اشاره كنيم كه قومي به احتمال زياد آريايي بودند كه در شمال شرق             
ايران در حدود رودهاي تجن و اترك تـا دريـاي             

زيستنـد. آنـان بـه مـرور              كاسپين (مازندران) مي    
بيگانگان را از ايران بيرون كرده و چون ديواري از           

 فالت ايران محافظت نمودند.
شناس معتقد اسـت      ويدن گاردن دانشمند اشكاني   

: 1384كه دين در عصر اشكاني بسيار مبهم اسـت (شـيـپـمـان،                   
). سخن او به راستي درست است زيرا ما جز اسناد پراكنده و               161ص

هايي كه يونانيان و روميان و ديگران (كه عمـدتـاً دشـمـنـان                   كتاب
شناسي نـيـز      اند، در دست نداريم. شواهد باستان        پارتيان بودند) نوشته   

اند. اين آثار در ايران،   تاكنون اطالعات اندكي را در اختيار ما قرار داده       
نشانده و مسجدسليمان در خوزستان و كـنـگـاور در             بيشتر در برده  

كرمانشاه و ري در نزديكي تهران و كوه خواجه در سيسـتـان قـرار                
دارد. با اين حال پيداست قوم پارتي نيز مانند ساير اقوام ابتدايـي در                

 بهزاد صداقتی
 نگاهی به دین در عصر اشکانی

 شناسی دانشجوی باستان

 نقطه عطفی در حیات معنوی شرق و غرب

ويــدن گــاردن دانشــمــنــد           
شناس معتقد است كه ديـن        اشكاني

 در عصر اشكاني بسيار مبهم است.
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گيري   پادشاهان اشكاني باعث شكل   
هاي ديـنـي شـد و ايـن              سازمان
ها در دوره ساساني شكـوفـا         سازمان

گشت. به طور كـل ايـن دوره را             
توان نقطه عطفي در حـيـات           مي

معنوي شرق و غرب به حسـاب        
 آورد.

داشتند و طبق گزارشات در بابـل       
ها به زبـان      هنوز سرودها و نيايش   

شـد     مرده سومري خوانـده مـي      
).  47: ص   1387(محمدي فـر،       

تر الـهـه      همچنين از اعصار پيش   
النهريني نانا به نسا راه يافتـه         بين

و در آنجا معبدي داشتـه اسـت.         
اعتقاد به تاثير كواكب وستارگان در سرنوشت در دوره اشـكـانـي              
رايج بود. خدايان همسان سازي شده و اهوراي پارتي با بعل سامي    
و زئوس يوناني يكي گشته بود. ساير ايزدان و ايزد بـانـوان نـيـز                  

هاي اشكاني زئـوس و         هايي داشتند. بر پشت بعضي سكه        معادل
شدند ولي احتماال معادل ايراني آنان در نـظـر             دخترش ضرب مي  

 شده است. گرفته مي
در اين دوره هيچ گونه كشتار ديني گزارش نشـده اسـت ولـي                

گـر     گاهي كشتارهاي ديني در قالب كشتارهاي سيـاسـي جـلـوه       
النهرين توسط يونانيان     شده است؛ مانند كشتار يهوديان در بين        مي

م) از روم اندكي از      116به ويژه در سلوكيه. دولت پس از شكست (          
روش مدارا گونه خود فاصله گرفت و در صدد پافشاري بر عنـصـر              

تـر     ها از دوره قبـل      ايراني از راه دين ايراني نمود. البته اين تالش         
توسط بالش يكم آغاز شده بود ولي در عصـر بـالش سـوم                 
صورت جدي به خود گرفته و باعث ماندگاري نـام او            

ها توسط بـالش و ديـگـر         شد. اين تالش 

اعتقاد به تاثير كواكب وستارگان در سرنـوشـت در دوره             
اشكاني رايج بود. خدايان همسان سازي شده و اهـوراي             
پارتي با بعل سامي و زئوس يوناني يكي گشته بود. سـايـر              

هايي داشتند. بر پشت بعضي        ايزدان و ايزد بانوان نيز معادل     
شدند ولـي      هاي اشكاني زئوس و دخترش ضرب مي        سكه

 شده است. احتماال معادل ايراني آنان در نظر گرفته مي

 نامه: كتاب
 قسمت هاي اول و دوم. به كوشش -3). ج1389(تاريخ ايران كمبريج

 يار شاطر. مترجم تيمور قادري. تهران: نشر مهتاب.

) ترجمه كريم كشاورز. تهران: اشكانيان). 1351دياكنوف، ميخائيل .
 نشر امير كبير.

) ترجمه هوشنگ مباني تاريخ پارتيان). 1384شيپمان، كالوس .
 صادقي. تهران: نشر فرزان روز.

) شناسي و هنر اشكاني باستان). 1387محمدي فر، يعقوب .
 تهران: نشر سمت.

) تهران: نشر پارتيها). 1350مشكور، محمد جواد .
 دانشسراي عالي.

) شاهنشاهي اشكاني). 1383ولسكي، يوزف .
 ترجمه مرتضي ثاقب فر. تهران: نشر ققنوس.

 به بهانه
 روز کورش بزرگ 
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در اين نوشتار به بهانه روز كـوروش        
بزرگ در آبان مـاه، سـخـنـانـي از             
بزرگان، پژوهشـگـران و... دربـاره             

ايم   آوريم و سعي كرده     كوروش را مي  
هاي گوناگون درباره     كه سخنان طيف  

 كوروش را مطرح كنيم.

 1394گردهمايي مردمي روز كورش بزرگ، هفتم آبان ماه 
 (تصاوير اختصاصي خرَدگان)
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تاريخ برخي از مناطق با آنكه داراي تحوالت خـاص خـود             
اي با تاريخ ايران دارند. پرداختـن        هستند، اما پيوستگي ويژه   

به تاريخ اين مناطق افزون بر ايجاد شناخت از آن مناطـق،            
شود. زمين مي راهگشـاي شناخت از تاريخ  و فرهنگ ايران       

از اين رو در اين بخش نوشـتارهايي كه با تـاريــخ ايـن                
 انـد.مـناطـق در ارتباط و پيـوند هستند، در نظر گرفته شده
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 نامد و اغلب حكيم و دانا و مردمي پاك و پارسا مي شمارد. آنان را موبد مي
گروهي ديگر كه عرفاي دين زرتشتي هستند و در ديرها و خرابات به               -ب
ي نفس مشغول هستند و براي معرفت نفس خويش و شناخت                  تزكيه

كشند و نظامي آنان را مغ و          بينند و رياضت مي     پروردگار عالم سختي مي   
 نامد. نامند و رهبر ايشان را پير مغان مي مغان مي

 مي كه پير مغان ز دست نهاد
 جز به پور مغان نشايد داد                                                

 (هفت پيكر)                                                                  
 

 ناپایداری جهان از دیدگاه حکیم هندی
ي حركت رهايي بخش اسكندر در          نظامي به بهانه   

تاريخي خيال خويش به راستي هر آنچه از فرهنگ چين و           -اي  جهان افسانه 
داند و يا خوانده و شنيده است به زبان شعر            روس و هند و ديگر نقاط دنيا مي       

كند و در اين داوري است كه در نخستين اثر خود مثنوي                      بيان مي 
ي يازدهم    كند و در مقاله     به درون پروري هندوان توجه مي        االسرار  مخزن

گويد، دامن مقاله را به طراز حكايتي از هند            وقتي از مشقت دنيا سخن مي      
 نگارد. ي جهان ناپايدار چنين مي آرايد و باور موبد هندي را درباره مي

 

روزي كه انسان، روي كره زمين زندگي       
را آغاز كرد و  با احساسات و عواطف             
غريزي خود در برابر طبيعت قرار گرفت،        
گروهي به دنبال دانش و آگاهي از محيط        
خود به راه افتادند و كار را به جايي               
رساندند كه امروز چرخ نيلوفري را به زير         

اند، اهل علم بودند و براي زندگي           آورده
اند و   ي بشر كوشيده    راحت و آسوده    

كوشند. گروهي ديگر در پي شناخت         مي
(معرفت) گام برداشتند تا بدانند كيستند و       

 روند؟ اند و به كجا مي از كجا آمده
برخي در بيرون و صورت قضايا به            
دنبال استدالل منطقي رفتند و فلسفه و         
حكمت را پي ريزي كردند و برخي ديگر         
در درون خويش به شناخت نفس همت         

 گماشتند.
آيد كه    ي خاكي چنان به  نظر مي         در تحقيق فرهنگ بشري بر روي كره       

رفتند، شايد هزاران     اگر مردم هند در پي كشف حقيقت و معرفت هستي نمي          
يافتند. مردم يونان     سال پيشتر از مردم غرب به تكنولوژي و صنعت دست مي          

باستان در درياي حكمت غوطه ور شدند و مردم هند در باغ معرفت و عرفان               
ي فرهنگ هند در ادب و هنر مكتوب          قدم زدند. بررسي مطالعه   

زمين و متون نظم و نثر فارسي توجه عميق نويسندگان              ايران
 دهد. ما را به اين واقعيت تاريخي نشان مي

 
 هند از دیدگاه نظامی

شاعر عارف و حكيم داستان سراي گنجه با نظري عميق و             
نگرد. هند و هندو در آثار          عارفانه به نظم فرهنگي هند مي       

ي   اي خاص دارد. افزون بر كنايات عرفي و ادبي درباره            نظامي گنجوي جلوه  
هندوستان و مردم هند در ايران، ديدگاه شاعر خود از نظر فرهنگ مردم                  
هندوستان جايگاهي قابل توجه دارد و بايد گفت كه مثنوي رازناك و ضد                

را نظامي اساساً به خاطر آن آفريده است تا جغرافياي               نامه  شرفحماسي  
 ي نظم بكشد.  ها را از عهد باستان به رشته تاريخي و تاريخ فرهنگ ملت

بيني خويش نسبت به مردم هند، به اياالت غربي اين كشور             شاعر در جهان  
داند و آنها را      پهناور در قرن ششم نظر دارد و آنان را پيروي دين زرتشتي مي            

 داند: دو گروه مي
 25گروهي كه آموزگاران ديني و روحانيون زرتشتي هستند و نظامي               -الف

 هندوستان و یافتن حقیقت و معرفت هند و هندو در آثار نظامی
 افشین خسروثانی 

 شناسی دانشجوی باستان

شاعر عارف و حكيم داسـتـان       
سراي گنجه با نظري عميق و      
عارفانه به نظم فرهنگي هنـد      

نگرد. هند و هندو در آثـار           مي
 اي خـاص دارد. نظـامي جـلوه

 موبدي از كشور هندوستان   
 اي ديد منقش ربـاط      مرحله

 
  

 هگذري كرد سوي بوستان   
 مملكتي يافت مزور بـساط    

 
  

 نقاشي: ناصر بخشي
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هاي ظاهري در اشياي طبيعت        زودگذري عمر و پوچي و بيهودگي زيبايي       
اي است براي نظر      ها و گياهان مقدمه     كند و اين همه وصف گل       خودنمايي مي 

ي انديشه و استدالل و استنتاج يك موبد هندي كه شاعر              نهايي و بيان شيوه   
 گويد. مي

ي بهشتي گذشت، پس از يك ماه بار ديگر بدان سوي             پير چون از آن روضه  
 آمد و به جاي آن همه گل و بلبل، ناله مشتي زاغ و و زغن در آن باغ ديد.

ها به مشتي     ها از ميان رفته و گل       دوزخي به جاي بهشتي افتاده بود و سبزه       
دهد و    خار خشك بدل شده بود. اينجاست كه نظامي شاعر، داد سخن مي              

دهد كه موبد     سازد و نشان مي     ي درون يك موبد هندي را آشكار مي          انديشه
گويد:   گريد و مي    خندد و به حال خود مي       ي فريفتگان جهان مي     هندي بر همه  

 هيچ چيز در اين جهان پاينده نيست:
 
 
 

گويد: چون همه چيز از بين         از همين جهت است كه از زبان موبد هند مي          
شود پس بهتر آن است كه من خود نيز به خرابي يعني              رود و خراب مي   مي

 مستي عشق و مكتب معرفت روي بياوريم و خود را بشناسم:
 
 
 
 
 

گويد: از آن     گرداند و در عالم اندرز مي        نظامي رو به سوي مسلمانان بر مي       
موبد هندو درس بگيريد و خيره سري نكنيد و به كاله و كمر فرماندهي و                   

 اسيري سر افراز مباشيد:
 
 
 
 
 

مقام فرماندهي و كالهداري دشمن تو و آفات عشق و معرفت است هر دو               
را در خرابات عشق رها كن تا بر خواجگي دل برسي و سرور                

 جهان باشي:
 26 

اين همه داوري نمايانگر فلسفه و انديشه و يا به عبارت بهتر معرفت هند               
 از ديدگاه نظامي است.

 
 هندو از دیدگاه نظامی

هندو يعني منسوب به كشور هندوستان و يا اهل هندوستان و مردمي از               
شود و شاعر     ي نسب اضافه مي     نژاد هند گاهي همين لفظ هندو به كلمه         

نويسد كه زاغ در سياهي       داند و مي    نسب هندوان را مردمي سياهپوست مي     
 نسب از هندوان دارد.

 
 
 
 

 رفتار و کردار هندوان
همت هندوان و اهل رياضت هند اغلب مورد توجه نظامي است در                   
فرهنگ نظامي توجه به قلب و متمركز كردن قواي جنسي و روحي براي                

به همت تني چند از      مخزن االسرار   حل مشكل و مطلبي خاص است. در         
اي دارد كه معتقد است آن يك دو           ي سلطان محمود اشاره     هندوان درباره 

مرد با همتي آلوده، سلطان محمود را گرفتار تب و بيماري كردند و كشتند و               
 گويد: پند اندرز به پادشاهان مي

 
 
 
 

 جادوگری هندوان:
هاي خويش و فريفتن شيرين براي خسرو          آنجا كه شاپور از افسون كاري     

 گويد، همانند هندوان شيرين را افسون كرد و از راه برد: شيرين سخن مي
 
 
 

گذارد و او را       هنگامي كه شاپور نقاش در برابر شيرين سر بر زمين مي             
برد، آن چنان به او خم شد و نماز برد كه گويي مردم هند                      سجده مي 

است   »جن«ي    برند و پري در فرهنگ نظامي ترجمه        را سجده مي    »پري«
 نامند: و زنان زيباروي اجنه را پري مي »ديو«كه مردمان ايشان را 

  
 

 غنچه به خون بسته چوگردون كمر   
 از چمن انگيخته گل، رنـگ رنـگ        
 زلـــف بنفـــشه رســـن گردنـــش    
ــه        ــش ن ــسي بي ــا نف ــشان ت  مهلت

 

 خبـر   ي كم عمر ز خود بـي       الله   
 وز شكر آميخته اي، تنگ تنـگ      

ــده ــش       دي ــرگس درم دامن  ي ن
 كس نفسي عاقبـت انـديش نـه       

 

ــست        ــيزروان بنگري ــير در آن ت  پ
ــي          ــام  نمايندگ ــه هنگ ــت ب  گف

 

 بر همه خنديد و به خود برگريست        
ــي       ــر پايندگـ ــدارد سـ ــچ نـ  هيـ

 

 هر چـه سـرازخاكي و آبـي كـشد          
 به ز خرابي چو دگـر كـوي نيـست          
 چون نظر از بينش توفيـق سـاخت        
ــد         ــر آن راز شـ ــيرفي گوهـ  صـ

 

 عــاقبتش ســر بــه خرابــي كــشد        
 جز به خرابي شـدنم روي نيـست        
 عارف خود گشت وخدا را شـناخت      
 تا به عـدم سـوي گهـر بـاز شـد            

 

 اي كه مسلماني و گبريـت نيـست        
ــد هنــدو مبــاش         كمــتر از آن موب
 چند چو گل خـيره سـري سـاختن         
 خيزو رها كن كمـر گـل ز دسـت          

 

 اي و قطره ابريـت نيـست         چشمه   
 گـو مبـاش     ترك جهانگير و جهان   

 ســر بــه كــاله و كمــر افراختــن       
 كاو كمر خويش به خون تو بـست     

 

 هست كاله و كمـر آفـات عـشق         
 گــه كلهــت خواجگــي گــل دهــد     
 كوش كزين خواجه غالمـي رهـي       

 

 هر دو گرو كن به خرابـات عـشق          
ــد         ــدگي دل ده ــرت بن ــه كم  گ
 تــا چــو نظــامي ز نظــامي رهــي       

 

 چــو دانــاي رومــي در آن تركتــاز        
 دل كيــد هنــدو پــر از نــور يافــت       
 در شب خط سـاخته سـحر حـالل         

 

 به لشكرگه هندو آمد فراز              
 ز كيدي كه هندو كند دور يافت         
 بابلي غمزه و هندوي خال            

 

ــترس         داد كــن از همــت مــردم ب
 همــت از آنجــا كــه نظرهــا كنــد       

 ي آن يــك دو مــرد       همــت آلــوده 
 

 نيم شب از تير تظلم بترس              
 خوار مگيرش كه اثرها كند           
 با تن محمود نگر تا چه كرد            

 

 وزآن چون هندوان بردن ز راهـش      
 يكي گفـت نيرنـگ و افـسونگري        

 

 فرستادن به تركستان شاهش          
 زهندوستان خيزد ار بنگري          

 

 نمازش برد چـون هنـدو پـري را          
 مجره بر فلـك چـون كـاه بـر راه           

 

 ستودش چون عطارد مشتري را         
 فلك در زير او چون آب در چاه          
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 رخت بردن هندویی از هندوی دیگر:
. »بدان داستان ماند اين تاج و تخت كه از هندويي، هندويي برد رخت                «

پردازد كه تصوير خسرو را        هنگامي كه شيرين به جستجوي صورتگري مي       
 ي درخت نصب كرده است. كشيده به شاخه

 
 
 
 

 هندی
ي هندي منسوب به هندوستان است، اما در آثار نظامي معني مردم                 كلمه

رود.   دهد و بيشتر در معني مجازي تيغ هندي به كار مي               هندوستان را نمي  
دهد و اغلب با مضاف خود        حتي معني كنايي سخ و فوالدين بودن را نيز مي          

رود كه همه داللت بر صنعت فلز كاري هندوستان             يعني هندي به كار مي     
 دارد:

هاي هلني و روي كار آمدن          ميالد شاهد زوال دولت    
هاي بومي و يا نيمه هلني هستيم و از سويي اقوام     قدرت

ها را از اراضي خود        تر به كلي دست هلني       دور دست 
ها، اما از دسته نخست دو          كنند مانند پارت   كوتاه مي 

دولت نيرومند را داريم كه با اتحاد خويشاوندي                
دار روم تبديل      شاهانشان به كابوس اوليگارشي برده      

شدند و يكي حامي يونانيان بود و ديگري كه تيگران             
 شاه ارمنستان باشد برچيننده قدرت يونانيان.

در زمان آرتاوازد يكم شاه ارمنستان از دودمان آرتاشسي مهرداد             
دوم شاه پارت به ارمنستان حمله كرده و ارامنه را شكست داده و                

 تيگران پسر آرتاوازد را به گروگان گرفت.
.پ.م با حمايت شاه پارت به پادشاهي       95تيگران در   

 27 »هفتاد جلگه«ارمنستان رسيد به شرطي كه سرزمين 

 پیشگفتار:
ما از زمان حمله اسكندر مقدوني به مشرق زمين شاهد روي كار               

هاي آمدن دوران هلنيسم هستيم كه در اين دوران يونانيان كولوني           
دهند و پس از مرگ اسكندر طي        نظامي در اراضي آسيا تشكيل مي     

كنند   هاي ديادوخي سراسر آسياي غربي را دستخوش تاراج مي        جنگ
دهند. از قرن دوم پيش از        و فرهنگ هلني را در اين نواحي رواج مي        

 تیگران بزرگ و شکوه گذرای ارمنستان تیگران بزرگ
 احمدرضا حسینی

 شناسی دانشجوی باستان

 ثريا چون كفي جوشـد بـه تقديـر          
 ز سوداي شب همچـو هنـدو زنـي        
 چــون كــه تــو بيــدادگري پــروري     

 

 كه گرداند به كف هندو زن پير           
 شده جو زنان گرد هر برزني           
 ترك نه اي هندو ي غارتگري         

 

ــازش         ــستن آن تركت ــدو ج  ز هن
 دلش را برده بود آن هندوي جست     
 نــبرد دزد هنــدو را كــسي دســت       

 

 همه تركان شده هندوي نازش         
 تركي رخت هند و راهمي جست     به
 با دزدي جوانمرديش هم هست     كه
 

 به هند آمدن تيغ هندي بـه دسـت        
 حمايل يكي تيـغ هنـدي چـو آب         

 

 كباب ترم بايد از پيل مست              
 به گوهر تراز خنجر آفتاب            

 

 نامه: كتاب

1379. ثروتيان، بهروز. تهران: انتشارات توس. اقبال نامه. 

1367. ثروتيان، بهروز. تهران: انتشارات توس.خسروشيرين. 

1368. ثروتيان، بهروز. تهران: انتشارات توس. شرف نامه. 

1363. ثروتيان، بهروز. تهران: انتشارات توس. ليلي و مجنون. 

1362. ثروتيان، بهروز. تهران: انتشارات توس. مخزن االسرار. 

1377. ثروتيان، بهروز. تهران: انتشارات توس.هفت پيكر. 

1337. شهابي، علي اكبر. تهران: انتشارات ابن سينا. سرا نظامي شاعر و داستان. 

 گاهي هندي در معني خنجر و شمشير نيز به تنهايي آمده است.
 
 
 

پيل و پوالد هندي با عود و مشك هندي در قرن ششم در آذربايجان                    
 شهرت داشته است.

به طور كلي نظامي به كشور هندوستان به عنوان كشوري صاحب فلسفه و              
 عرفان و مردمي آگاه و خدادان مي نگرد. 

ــه         ــت افراخت ــي راي ــان روم  هم
 چو هندي زنم بـر سـز ژنـده پيـل           

 

 ز هندي در آب آتش انداخته             
 زند پيلبان جامه در خم نيل            

 

 طلب كردش به خلـوت شـاهزاده        
 ز تـو يــك تيـغ هنــدي برگرفتــن        

 
 

 زبان چون تيغ هندي برگشاده          
 ز شش حد جهان لشكر گرفتن         
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را كه آرتاشس بزرگ از آتروپاتن گرفته بود به پارتيان مسترد سازد              
 ).29: ص1386(نوري زاد، 

تيگران با كلئوپاترا دختر مهرداد ششم شاه پونت ازدواج كرده و با              
ق.م پادشاهي ارمنستان كوچك      94وي متحد شد و سپس در سال         
 ).114: ص1391(سوفن) را تسخير كرد (عليف، 

سپاهيان ارمني    87وي قلمرو ارمنستان را سه برابر كرد. در سال            
وارد هفتاد جلگه شدند و سپس به آتروپاتن و ماد يورش بردند و كاخ              
زمستاني شاه پارت را در اكباتان سوزاندند و طي پيمان صلح با پارت،      

رودان از آن تيگران دوم شد.          مناطق آتورپاتن، ماد و شمال ميان       
شاهان خواند و دختر خود را به مهرداد شاه               تيگران خود را شاه    

 ).30: ص1386آتروپاتن داد (نوري زاد، 
تيگران كه با صلح با پارت و اتحاد با پونت و اتروپاتكان موقعيت               
مناسبي داشت به سوي جنوب راهي شده و با تصرف انطاكيه در                

بر تخت سلوكيان جلوس كرد (نوري        83سال  
). نيروهاي وي در طول       31: ص 1386زاد،  

سواحل مديترانه هم پيشروي كرده و فنيقيه و        
كليكيه را هم متصرف شدند و اينچنين             
ارمنستان همسايه ديوار به ديوار رومي شده         
بود كه تا كليكيه كوهستاني پيشروي كرده         

 بود.
هاي تيگران وضعيت سياسي       كشورگشايي

هاي زيادي    خاورميانه را تغيير داد و پادشاهي      
را دست نشانده خود كرد و پارت را به دولتي           

اي در مخالفت     دسته دوم مبدل ساخت. حال او و متحدانش در جبهه         
با روم پيوسته بودند و درصدد بودند تا نفوذ فزاينده روم را در آسياي               

 كوچك كاهش دهند.
قلمروي وسيع اما ناپايداري كه تيگران ايجاد كرده بود از اكباتان تا            
كليكيه و از رود كر تا فنيقيه ادامه داشت و در آن به بيش از پانزده                  

هاي پلوتارك سپاهيان      شد. براساس نوشته     زبان سخن گفته مي    
ها،   ها، گرجي   ها، عرب   تيگران را عالوه بر ارمنيان، مادها، آتروپاتني       

 دادند. ها و ديگر اقوام تشكيل مي اغوانگ
در اين زمان پايتخت كهن يعني آرتاشات در بخش شمال                   
شاهنشاهي قرار داشت و پايتخت جديد انطاكيه از هايك بزرگ               
(محدوده ارمني نشين) خارج بود پس تيگران پايتخت          

در   »آغدزنيك«ديگري به نام تيگراناكرت در استان          
حاشيه شمال غربي دجله ساخت و ساكنين دوازده شهر          

هلني را به آن مهاجرت داد. اما چون شهر گنجايش كافي نداشت               
اينان به شهرهاي آرتاشات، آرماوير، يروانداشات،  زاره وان و                  

 ).33: ص1386زاريشات انتقال داده شدند (نوري زاد، 
ها تيگراناكرت را محاصره كردند و آن را            رومي  69در بهار سال     

غارت كرده و ويران ساختند، اما به زودي سناي روم، لوكولوس را               
راهي جنگ كرد و او پس از شكست دادن مهرداد كه زير ضربات                
لوكيوس كرنليوس سوال خرد شده بود به دنبال مهرداد راهي                 

 ارمنستان شد.  
ارمنيان و گوردينان همه دور او جمع آمدند و همه سپاه ماد و                  

هايي از    آديابن به سركردگي شاهان خود به سپاه او پيوستند و دسته           
تازيان آن سوي بابل به ياري او شتافتند و همچنين از كنار درياي               

هايي از مردماني     كاسپي، آلبانيان و همسايگان ايشان ايبريان و دسته       
زيستند و تيگران آنها را به مزدوري گرفته          كه در كنار رود آراكس مي     

هنگام جنگ تيگران دست چپ را به آديابنيان            .بود نزد او رسيدند   
سپرد و دست راست را به مادان و در جلوي            
مادان انبوهي از سواران سنگين افزار صف          
بستند. لوكولوس سردار رومي با دو كوهورت        
به سواران حمله كرد و آنان بدون جنگ             
گريخته و صفوف پيادگان را به هم زدند و            
اينچنين لوكولوس پيروزي بزرگ ولي            

: 1380اي بدست آورد (پلوتارك،              ساده
 ).350ص

لوكولوس كه قصد حمله به سرزمين پارتيان        
را داشت، با شنيدن آمادگي دوباره تيگران راهي ارمنستان شد و دو              

هاي توروس شكست داده و خود را به آرتاشات            بار ارامنه را در كوه    
كه آرتاشس يكم شاه بزرگ ارمنستان به دستياري هانيبال كارتاژي           

 ).353: ص1380ساخته بود رساند (پلوتارك، 
تيگران ارمني و مهرداد پنتي و مهرداد            67و  68هاي    در سال 

ها   ها، مادها و اتروپاتني     ها، ايبري   اتروپاتني سپاهي متشكل از ارمني    
در كنار رود اراتسانيا (از رودهاي تشكيل         68فراهم آورده و در پاييز      

دهنده فرات) با لوكولوس درگير شدند، لوكولوس از پس سواران سپاه 
تيگران برنيامده و سپس دچار مشكل زمستان و ناخرسندي سپاهيان          
شد پس عقب نشسته و راهي نصيبين شد و تيگران و متحدينش               

: 1391دوباره جوالن در آسياي كوچك را آغاز كردند (عليف،                 
 ).118ص

مهرداد پونتي هم فابيوس و سورناتيوس و تيرياريوس سرداران              28 

هاي تيگران وضعيت سيـاسـي        كشورگشايي
هاي زيادي    خاورميانه را تغيير داد و پادشاهي     

را دست نشانده خود كرد و پـارت را بـه               
دولتي دسته دوم مبدل ساخت. حـال او و            

اي در مخالفت بـا روم          متحدانش در جبهه  
پيوسته بودند و درصدد بودند تا نفوذ فزاينده        

 روم را در آسـياي كوچـك كاهــش دهند.

هاي تيگران وضعيت سيـاسـي        كشورگشايي
هاي زيادي    خاورميانه را تغيير داد و پادشاهي     

را دست نشانده خود كرد و پـارت را بـه               
دولتي دسته دوم مبدل ساخت. حـال او و            

اي در مخالفت بـا روم          متحدانش در جبهه  
پيوسته بودند و درصدد بودند تا نفوذ فزاينده        

 روم را در آسـياي كوچـك كاهــش دهند.
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رومي را شكست داد و متصرفات خود را بدست            
 ).358: ص1380آورد (پلوتارك، 

ها لوكولوس به روم احظار        پس از اين شكست    
شده و پومپه به آسياي كوچك آمده و پيش از هر            

ها متحد شده و آنان را به جنگ با            اقدامي با پارت  
ها واداشت، سپس تيگران جوان پسر تيگران         ارمني

عليه   67بزرگ را تحت حمايت گرفته و در پاييز           
پدر شوراند و تيگران جوان نيز كه داماد فرهاد             

سوم اشكاني بود سپاه پارت را با خود آورد و آنان آرتاشات را                     
محاصره كردند. در همين زمان پومپه هم به ارمنستان حمله كرد و              

تسليم شد و غرامت سنگيني پرداخت. پومپه به          66تيگران بزرگ در    
فرهاد سوم وعده داده بود كه دو ايالت آديابن و كردوئن را كه                   
تيگران متصرف شده بود به پارت بازگرداند، پس فرهاد به ارمنستان            
يورش برد و تيگران كوچك را برتخت نشاند، اما تيگران بزرگ                
بازگشته و پسر را شكست داد ولي اينبار با پومپه مواجه شد و به                  

 اسارت درآمد. 
تيگران شاه ارمنستان كه از جانب روميان و پارتيان در يك زمان              
مورد حمله قرار گرفت ناگزير شد در قرارگاه پومپه حضور يابد و با                
پرداخت شش هزار تاالن، صلح و تاييد عنوان پادشاهي ارمنستان و            
نيز لقب دوست مردم روم را بدست آورد و بدينسان واسال روم شد.              
پومپه سپس به ضد آلباني و ايبري كه متحد مهرداد بودند به جنگ              
پرداخت اما دشواري جنگ در كوهستان او را ناچار ساخت به اين               

 ).244: ص1386لشگركشي پايان دهد (دياكنوف، 
باالخره تيگران با تسليم شدن به پومپه دوباره بر مسند شاهي                

پيش از    55ارمنستان نشست و غرامت سنگيني پرداخت. وي در            
سالگي فوت كرده و پس از وي تيگران كوچك و                85ميالد در   

سپس آرتاوازد كه معاصر با ماركوس ليسينيوس كراسوس و سپس            
 ماركوس آنتونيوس كبير بود روي كار آمد....

 
 نتیجه

در اين دوران ما شاهد اين هستيم كه مردمان آسياي غربي خود               
كشند ولي فرهنگ هلني را جذب          يونانيان را از قدرت به زير مي        

شوند تا جلوي پيشروي دوم       كنند و در مواردي با هم متحد مي          مي
موج تهاجم غرب را بگيرند و در اين راه تن به رهبري دو شاه بزرگ               
مهرداد و تيگران دادند. شايد بتوان از ديدگاهي اين را مقاومت جهان            
هلني در برابر روم و شايد هم بتوان مقاومت جهان ايراني در برابر                

ها دانست، همانند شاهان پارت كه خود را          جهان غرب با كمك هلني    

دادند.   ها نشان مي    ها در برابر رومي     حامي هلني 
هاي   به هر روي اين سد محكم با كارشكني          

هاي آسياي      شاهان پارت و برخي شاهك        
كوچك و صدالبته دالوري و تدبير سرداران           

 رومي شكسته شد. 

 نامه: كتاب

) ترجمه مهناز صدري. تهران: نشر ققنوس.تاريخ آتروپاتن). 1391عليف، اقرار . 

) ترجمه گيو اقاسي. تاريخ سياسي اجتماعي ارامنه). 1352پادماگريان، الكساندر .
 تهران: انتشارات سازمان فرهنگي پاد.

) ترجمه احمد كسروي. تهران: جامي.ايرانيان و يونانيان). 1380پلوتارك . 

) تهران: نشر چشمه.تاريخ و فرهنگ ارمنستان). 1386نوري زاد، احمد . 

در اين دوران ما شاهد اين هستيم كه        
مردمان آسياي غربي خود يونانيان را       

كشند ولي فرهنگ     از قدرت به زير مي    
كنند و در مواردي با       هلني را جذب مي   

شوند تا جلوي پيشـروي       هم متحد مي  
 دوم موج تهــاجم غــرب را بگيرند.

 27: ص 1352منبع عكس: پادماگريان، 



اي شماره پيشين سرزمين آزادگـان،       پس از گسترش رايانه   
ميهنان گرامي، براي همكاري با نشـريـه          چندين تن از هم   

اعالم آمادگي كردند. هرچند اين نشريه به عـنـوان يـك               
نشريه دانشجويي مطرح است اما خوشحاليم كـه در راه             

ايـم. در ايـن        تعامل ميان دانشگاه و جامعه گام برداشـتـه        
شـماره چند مورد از مطـالب و شعرهاي ارسالـي را جـاي              

 هاي بعـدي در نظر گرفـته شـدند. داديم و بقيه براي شماره
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هاي باستاني ايران ما به       پيروزي به طبيعت حيواني است. در اسطوره 
خوريم و اهريمن دشمن گاو است و         اولين انسان و اولين گاو بر مي      

نوع گياه    12نوع غله و      55كشد و بعد از كشته شدن گاو        آن را مي  
آيد كه اين موارد خود قابل باز گشايي و تحليل              دارويي بوجود مي  

عميق است با توجه به موارد فوق از اينكه فريدون توسط گاو                  
شود اشاره به اين دارد كه انسان در صورتي                برمايه تغذيه مي   

تواند به تيرگي درون و جهل جامعه پيروز و فيروز شود كه با                  مي
فطرت و صداقت اصيل و ذاتي خود كه با طبيعت پيود ديرين دارد               
پيوستگي بي واسطه بر قرار كند و تحت تربيت طبيعت بكر قرار               
گيرد و در اين داستان گاو بر مايه نهاد و سرشت پاك انسان و                   

 طبيعت است.
اي در بلنداي      مرحله دوم بالندگي فريدون در خدمت فرزانه           -

انديشه تعالي يافته بر اساس خرد گرايي و آزاد انديشي شكل                 
 گيرد كه با نماد كوه و قله رفيع آن بيان شده است مي
هاي اساطيري از نمادهاي       ماردوش ضحاك مار در داستان        -

اهريمني است و در ايجاد غفلت و گمراهي نقش دارد مثل آن در               
داستان آدم و حوا و نقش مار در آن غذاي مار در اين داستان                    
مغزجوانان بيان شده است اين موارد اشاره دارد به اينكه جهل و               
سياهي براي بقاي خود هميشه با به انحراف كشيدن خرد انساني به            
خرافات و مشغول كردن تفكر به افكار واهي انسان را از انسانيت               

كشاند و آسايش و آرامش       دور كرده و به سمت توحشي ويرانگر مي       
 گيرد. را از جامعه مي

 

موضوع تولد فريدون در           
شود به    شاهنامه با خواب آغاز مي    

بيند   طوري كه ضحاك خواب مي    
كه سه نفر قصد تاج و تخت او را         
كرده اند كه يكي از ايشان            
صاحب فره ايزدي است و با گرز        

كند ضحاك    گاو سر به حمله مي    
خواب را با دانايان و اهل خرد در        

گذارد و آنها پيش بيني        ميان مي 
كنند كه بوسيله گاو برمايه شير داده مي شود و             تولد شخصي را مي   

در سن بالندگي به خونخواهي پدر و كساني كه ضحاك كشته است            
آيد. از طرف ديگر مادر فريدون بعد از تولد، كودك را پيش                بر مي 

سپارد و    پرستنده گاو كه گاو برمايه را داشت مي برد و به وي مي               
سه سال بعد به دليل با خبر شدن ضحاك از محل كودك مادر او را               
به كوهستان پيش مرد ديني مي برد و گاو برمايه بدست ضحاك               

سالگي در كوهستان نشو و نما        16شود و فريدون تا سن        كشته مي 
كند و بعد پيش مادر آمده و داستان زندگي خود را از مادر                     مي
شنود وتصميم به قيام مي گيرد. در اين داستان چند مورد بسيار               مي

 قابل تامل است:
خواب ديدن ضحاك بيانگر آن است كه وقتي ظلم و ستم و                 -

رسد تاثير    انسان كشي توسط يك انديشه ويرانگر به حد اعال مي            
اين انديشه به چشمه جوشان اين تفكر با باز توليد ضد آن ظاهر                 
شده و با انگيزش ناخودآگاه شخص بر وي غلبه كرده و به صورت               

يابد و شخص را در جهت نابودي            خواب و رويا در او نمود مي         
دهد چون كه اصل بقاي نوع انساني و انسانيت از             خودش سوق مي  

اصول مسلم و فنا ناپذير حيات و خلقت است و هر نيروي كه در                 
جهت تخريب بحراني آن بر آيد از خود آن نيرو ضد آن باز توليد                  

 آيد. شود و در جهت جدال با تخريب و ويرانگري بر مي مي
الذكر   هماني داستان موسي و فرعون هم نشان تاييد مطلب فوق           -

 است...
گاو برمايه: گاو نشان باز توليد و تجديد حيات و يكي از صور                  -

 31فلكي است و نويد احياي بهار است. در آيين ميترايي گاو مظهر                

 های ایرانی نگاه تحلیلی به داستان فریدون در اسطوره
 فرهاد کاظملو*

 هاي ارسالي* از نوشته
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 هركه هستي
 هركه در هرجا كه خواهي بود

 مي دانم كه مي آيي
 منم كوروش
 باني ايران

 مخور حسرت به مشتي خاك
 كه پوشانده تنم را

 منم شاهي كه بنيان كرد ايران را
*** 

 و نامت زنده شد در قلب هامان
 تو اي كوروش، منم فرزند تو

 و قلبم جاي تو
 و عشقم، مهرتو

 تا جهان باقي است
 هاي مردمان راهي استقلب

 به سوي گوهر پاك تو اي كوروش
 زايد و با عشقو هر مادر پسر مي

 كند، كوروشصدايش مي
 كني روشنتو خورشيدي، جهاني مي
 مندي پرسخنسراسر حكمتي، انديشه
 عزيزم كوروشم، جانم

 هميشه ماندني هستي تو،
 مي دانم...

 
 (سياوش تات)
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  شعرهای ارسالی 

 ايمي دنياي مجازي شدههمه وابسته
 ايممات و مبهوت، بر اين شعبده بازي شده

 
 ها. ..شكلك! خنده هامان الكي، حرف زدن

 ايمزندگي نيست كه! مشغول به بازي شده
 

 گرچه در جمع، ولي تك به تك و تنهاييم
 ايمدور و نزديك، چونان خط موازي شده

 
 ست فقطي گوشيها دوخته بر صفحهچشم

 ايم! سنگدل با خودمان، هيتلر نازي شده
 

 مثل اين بود كه از بس نچشيديم شراب
 ايم! ي الكل رازي شدهبيخودي شيفته

 
 همتي هموطن! از هم بگسستيم، انگار

 ايمي يورش تازي شدهباز غارت زده
 

 مرادخان)(الهام حق
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وقتي در سنين نوجواني نخستين بار كتاب هايي راجع به فرار و يا               
انحرافات اجتماعي دختران خوندم درست همين حالي رو داشتم كه حاال           
بعد از ديدن قصه هاي رخشان بني اعتماد بهم دست داد. خيلي تلخ بود               
لحظه به لحظه و سكانس به سكانس فيلم نمايانگر سياهي هايي بود كه دور از               
واقعيت ما جامعه ي ما هم نيست اساسا فيلمي كه رويكردي انتقادي و               
هدف اصالح در دستوركارش نباشد از نظر من   نميتواند  فيلم ارزشمندي              
باشد. طبعا نمايش درد هاي جامعه مي تواند ما را به عنوان اقشار گوناگون به               
فكر وا دارد از مسيوليني كه يك به يك پيش از نمايش آثار سينمايي با                 
دقت هر چه تمام تر اين آثار را به لحاظ چارچوب ها و قوانين خاص                
خودشان از صافي رد مي كنند! البته ما اميدواريم قانون سانسور و فيلترينگ             
در وزارت ارشاد مسولين اين بخش را از هدف اصلي ساخت فيلم دور             
نسازد! طبعا و قطعا اين مهم را از نظر دور نخواهند داشت، اما آنچه كه                
بايد در من بيننده پس از تماشاي چنين آثاري شعله ور شود بي شك                
نبايستي فقط در همان مرحله ي احساسي و بعد هيجاني عقب بنشيند. من               
البته به عنوان مخاطب دغدغه دار هنر پربيننده و پر ماللتي مثل سينما               
بايستي از اين هيجان عبور كرده و به تفكر و حركت بپردازم. و با توجه به                

 نقش يا جايگاه اجتماعي كه در آن حضور دارم اقدام كنم.  
ي كشدار و در همي ست كه با ظرافت ويژه اي سعي در ايجاد              قصه قصه 

يك ارتباط مفهومي البته در يك خط سير نسبتا مشابه بين شخصيت هاي              
داستان شده است، نكته ي ويژه اي كه وجود داشت سراسر سياهي              
داستان و شخصيت ها بود، آدم هاي اين قصه همگي همانطور ذكر شد در              
يك خط سير نسبتا مشابه درگير مشكالت و  مسايل اجتماعي هستند و البته              
برداشت من اين بود كه در داستان به گونه اي سعي شده بود كه يك                 
رشته ي ثابت از داليل ضعف و نقصان زندگي اين آدم ها را شرح                
بدهد، و به كرات به اين موضوع اشاره شد كه اين مشكالت نسبتا مشابه              
ناشي از يك رشته اي از باال به پايين است و البته به درستي درگير بودن                
اين آدم ها و در قفس بودنشان و البته بال بال زدن براي خروج از قفس                
را شرح داد، در هر حال اثر اثري ست با رويكرد انتقادي به بافت                

اجتماعي قشري از جامعه كه با وجود تفاوت هاي موضوعي كه در ظاهر يا               
حتي باطن زندگي و شخصيت شان دارند اما در دردهايشان مشترك و به               
نوعي با يك جنس از نقصان روبه رو هستند. قصه با سكانسي آغاز ميشود كه                
راننده تاكسي با آدم هاي درگيري برخورد مي كند دختري كه از آشنايان              
قديمي اش هست و امروز گرفتار فحشاست و فيلمسازي كه ظاهرا با                
محدوديت هايي( البته تا پايان داستان همراه است) روبه روست. و مادر            
راننده كارگري ضعيف و رنج ديده كه حقوقش را دريافت نكرده به همين              
ترتيب داستان جلو مي رود و شخصيت هاي داستان به وسيله ي ارتباط               
اندكي هر كدام قصه اي تعريف ميكنند نكته ي ويژه ي ديگر اينكه ظاهرا               
رخشان بني اعتماد در اين اثر اقدام به نمايش آينده ي هفت نقش اصلي از               
فيلم هاي قبلي اش كرده. و بيننده اي كه آن آثار را ديده بهتر با قصه                  
 همراه ميشود اما تكليف بيننده اي كه با ساير آثار آشنايي ندارد چيست!  
اما با وجود همه ي اين ها من نقص جدي فيلم را در رويكرد شديد انتقادي به        
گونه اي كه اثر را تنها در يك سر طيف قرار داده ميبينم داستان آدم                 
هايي كه زيادند، خوب تعريف نمي شوند، درد دارند اما اين آدم ها              
شادي و آرامش هم دارند اما جايي در فيلم ندارد، و سراسر دردها و رنج                
هاي اين آدم ها به نمايش گذاشته ميشود البته نبايد اين نكته را از نظر دور                
داشت كه با وجود زبان دردناك فيلم اما روزنه ي اميد هم چنان زنده ست               
با غرق شدن در زندگي شخصيت هاي داستان اميد و تالش براي ادامه ي               
زندگي را ميبيني،آدم هايي كه با وجود فشار هاي زياد و له شدن در زير                
چرخ هاي سنگين مشكالت هم چنان زنده اند اين نشان از اميد است بخش              
پاياني فيلم اوج اميد و نگاه روشن به آينده را به نمايش ميگذارد، ساراي               
خون بازي كه درگير بيماري ايدز است اما توسط راننده ي جوان تاكسي كه              
دانشجويي اخراجي است خواستگاري ميشود و جمله ي پاياني كه هيچ فيلمي            
در هيچ كمدي نميماند فيلمساز گرفتار سانسور ها و محدوديت ها اين جمله              
را به زبان مي آورد سراسر روشنايي و اميد كه در بخش پاياني فيلم به چشم                
مي خورد،و در پايان اينه فيلمي كه به نظر با يك روپوش سياه اشك ها را بر                 
گونه ها جاري ميكند بيننده ي باهوش را به حركت وا ميدارد به همان اميد و                 

 حركتي كه او را حياتي دوباره مي بخشد.
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 هايي درباره اين روزهاي ايرانمانيادداشت
 زينب حقيري
 دانشجوي تاريخ

 يك تحليل از يك فيلم
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دان! هم رياضي   قوقرضا مرادي غياث آبادي از جمله نويسندگان به اصطالح روشنفكري است كه هم باستانشناس است! هم تاريخ نگار! هم اخترشناس! هم فقيه! هم ح                        
علتش برما پيدا نيست!      كه  دان! هم سياست مدار! از تيپ امثال پورپيرار كه كار خود را با پژوهش هايي با موضوعيت فرهنگ ايراني آغاز كرد اما ناگهان با چرخش خود                         

رد ايرانيان ارائه داد.    رموبه نام روشنگري به ستيزه با هويت ايراني پرداخته و روندهاي جهاني و عادي روزگاران مختلف را به صورت فجايعي غير انساني و غيرعادي د                        
ن باستان سراسر توحش،    شوند ايرا   زنند!! دست آخر مدعي مي      ايشان كتابي دارند به نام رنج هاي بشري كه در آن به خيال خود دست به افشاگري درباره تاريخ ايران مي                    

لوح گلي يا فالن مورخ     زنند تا نشان دهند كه طبق نوشته فالن           هاي انتخابي و مغرضانه مي      سلطه خشونت بار، ويرانگري بود و براي اثبات سخنانش دست به رفرنس دادن             
ف شده اند و موارد دلخواه      شويم در اقدامي شرم آور، منابع تحري        كنيم، متأسفانه متوجه مي     ايرانيان فالن جنايت را انجام دادند. اما وقتي منابع و مĤخذ را بررسي مي              

 نويسنده بر آن اضافه گشته است. يا مواردي مهم حذف شده است و يا اصال چنين چيزي در آن بخش نيامده است!!
انگاردشان از كجا حمايت      برند و جامعه علمي كشور ناديده مي        برما پيدا نيست كه امثال اين به اصطالح اساتيد كه كار خود را با جعل و دروغ در ميان عوام به پيش مي                       

خود را به چاپ      كنند و كتب    توان به اين فكر كرد كه با آنكه دروغ و جعل در نوشتارهايشان روشن و آشكار است، آزادانه در ايران زندگي مي                          شوند. اما مي    مي
 بينند. آيا در موارد ديگر هم چنين شرايطي وجود دارد؟! رسانند و هيچ واكنشي نمي مي

 شوند!! گيرند و توقيف مي بينيم كه گاه اجازه چاپ نمي هاي ارزنده مي هاي بسيار ارزشمندي را از از نويسنده متأسفانه ما كتاب

 اين چاپ مي شود و آن ممنوع الچاپ

 به آسمان نگاه كن !
 تالقي زمان در نگاه تو، حبس شده خاطره در زمين

 استوا و قطب، تسليم در برابر نگاه تو....
 حكمران ابر و باد! اي دروغگوي شاد....
 كز چه رو غمناك و ويران گشته اي؟

 تو بگو تنها خداست، تنها ازل، تنها ابد!
 از كالم خشك و سرد موج ها، صيد مرواريد تنها شده است!

 تو بگو كز چه رو بي سر و سامان گشته اي؟
 تو بگو غم رشد و آشوبم نمود!

 سخن از بيم و اميد آغوش سردم را شكست
 من نه آن جاويد در حال و زمان، من همان تنها رو سوي باقي مي شوم!

 از عروج تا صعود سوي تو، 
 پس چرا در خودم حل نمي شوم!

 پس چرا تو نمي شوم!
 از چه رو تنها و ويران مي شوم!

 قطع تو قطع من است،
 وصل تو اما يكي شدن در معبد و سيالب عشقي آشناست،

 من توام! تو من شدي!
 پس چرا حالج بودن جان كندن است!
 وزن و شعر و كاف و سين هيچم نبود،

 همگي لحظه را با تو به يكسان پيمودن است!
 

 (زينب حقيري)

 احمدرضا حسيني
 دانشجوي باستان شناسي
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 تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند          
 عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست

 
 چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش
 زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

 
 بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود 

 خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست 

 
 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
 و انکه این کار ندانست در انکار بماند

 
 از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر 
 یادگاری که در این گنبد دوار بماند

 
 غلــام هــــمت آنم که زیـر چرخ کبــود 

 ز هـر چه رنگ تعلــق پذیرد آزاد است  
 

 چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب 
 سروش عالم غیبم چه مژده ها دادست 

 
 که ای بلند نظر، شاهباز سدره نشین 
 نشیمن تو نه این کنج محنت آبادست

 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت 
 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

 
 من اگر نیکم وگر بد تو برو خود را باش 
 هر کسی ان درود عاقبت کار که کشت

 به بهانه بزرگداشت حافظ و موالنا

 نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
 نه هر که آینه سازد سکندری داند 

 
 غالم همت آن رند عافیت سوزم
 که در گدا صفتی کیمیاگری داند

 
 هزار نکته ی باریک تر ز مو این جاست

 نه هر که سر بتراشد قلندری داند 

 آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
 صبر و آرام تواند به من مسکین داد

 
 گنج زر گر نبود ، گنج قناعت باقی ست

 آن که آن داد به شاهان ، به گدایان این داد

 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 

 
 گفتند یافت می نشود جسته ایم ما  

 گفت آن چه یافت می نشود آنم آرزوست

 عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش 
 خون انگوری نخورده باده شان هم خون خویش

 
 ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این 

 بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خویش
 

 باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم
 ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خویش 

 چه عجب اگر گدایی ز شهی عطا بجوید 
 عجب این که پادشاهی ز گدا کند گدایی

 
 و عجبتر اینکه آن شه به نیاز رفت چندان
 که گدا غلط درافتد که مراست پادشاهی

 ای همه دریا چه خواهی کرد؟ نم؟!
 ای همه هستی چه می جویی؟عدم؟!

 
 ای مه تابان چه خواهی کرد؟ گرد؟!
 ای که مه در پیش رویت، روی زرد

 
 تو خوشی و خوبی و کان هر خوشی
 پس چرا خود منت از باده کشی

 رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
 ترک من خراب شب گرد مبتال کن 

 
 ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها 
 خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن 

 ای که می ترسی ز مرگ اندر فرار
 آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار

 
 زشت روی توست نی رخسار مرگ
 جان تو همچون درخت و مرگ برگ

 
 مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست  

 آینه صافی یقین همرنگ روست

فظ
حا

 

موالنا
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