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    سلیمان  راوش               

 

 تولد دوبارهء ُخراسان کهن در هزارهء نو

 کتاب دوم

 

 

 

 

 

 کتاب دوم 

 بخش اول 

 دورهء میترایی 

 

 

 

 شخصیت و اندیشه

 

 

 

در کتاب اول قسماً . در کتاب حاضر، موضوع بحث ما  شخصیت و اندیشه در تاریخ ادبیات خراسان زمین می باشد

باید گفت . را دررابطه به شخصیت کشور خویش مورد ارزیابی قرار دادیم"نام " ت ملی بحث به عمل آمد، وروی هوی

" نام " همانگونه  که در کتاب اول گفتیم، هویت ملی عبارت از . که حفظ  و بقای هویت ملی وظیفه فرهنگ ملی است

. ن استاین شخصیت مورد بحث ما، کشور و جامعهء ما خراسا.یک شخصیت است   

باالتر از این، .  جامعه" ننگ"مربوطه به بقایی فرهنگ جامعه می باشد، یعنی مربوط به " نام"بقایی ملی یک جامعه  

یا فرهنگ است بلکه ، وظیفه و رسالت فرهنگ  همچنان حفظ خود " ننگ"نه تنها که مربوط به بقای " نام"حفظ و بقای 

باید کامالً واضح گفت که بقای هویت ملی ما در طول هزاران سال . دهدیعنی هویت ملی را تشکیل می " نام"و حفظ 

نام و }یعنی اینکه مردم سرزمین ما از. بدون شک ناشی از مقاومت فرهنگ ملی در برابر متجاوزین بوده است
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توانسته اند که ه اند، با آنهم  در اثر این جانبازی ها بوده که اگر شکست هم خورد. خود جانبازانه دفاع نموده اند{ننگ

حداقل بخشی از هویت ملی و فرهنگی جامعه را به شکلی از اشکال حفظ نموده و به نسل های بعد از خویش به 

به ویژه جانبازی های ملت ما در برابر متجاوزین بیرحم اعراب مسلمان در صفحات تواریخ با خط زرین . یادگاربگذارند

.نوشته شده است  

در برابر اعراب از لحاظ نظامی پس از چند قرن مقاومت پیروز گردیدند، اما در عرصه   باو جود آن که ملت خراسان

پس از این شکست آهسته آهسته جامعه داشت  . فرهنگی و آیین در برابر متجاوزین بنا بر عوامل داخلی شکست خوردند

و در طاق بلند در حال فراموشی مناسبات خشن و نا کار آمد دین و فرهنگ اعراب مسلمان را در دو سه لته پیچانده 

گذاشته بودند، که در یکی دوقرن اخیر دوباره اژدهای استعماراسالم عرب گرسنه تر از پیش دهان گشود تا مستعمره 

اما این بار این اژدهای خونخوار تنها نبوده و . هایی فرهنگی و دینی خویش را یکبار دیگر ضرب شست نشان بدهد

بدین معنی که ترفند ها و فتنهء . الیزم جهانخوار سرمایه را نیز شریک جرم خویش گردانیده استبلکه اینبار امپری. نیست

دست بدست [ عرب و غرب ]بدین ترتیب، در دوسه قرن اخیر . هایی دینی خود را در خدمت امپریالیزم جهانی قرار داد 

ای غارت کشور ها بنام دین اسالم با شمشیر در گذشته ها عرب مسلمان بر. هم داده و در پی تقسیم جهان بر آمده اند

خویش می جنگید و می کشت، ویران می کرد ، می سوختاند ،وزر و زن و بچه را  به غارت و کنیزی و غالمی می 

اکنون در شراکت با جهانخوارگان غرب ، این هردو شریک به این توافق رسیدند که با استفاده از ترفند دین اعراب . برد

این واقعیتی است .  یعنی ترفند از عرب و سالح از غرب. سالح و مهمات غرب بکار افتد"  اسالم"دفاع از به  بهانه  

انکار ناپذیر که حوادثی به ویژه یک قرن اخیر در اکثر از کشور های جهان مانند ایران ، هند، عراق، اندونیزیا ، 

پایی و امریکایی   و حوادث نیم قرن اخیر در کشور ما الجزایر ، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان و حتی کشور های ارو

خراسان کهن در پی  ظهور مافیایی اسالمی عربی در وجود احزاب و تنظیم هایی جهادی اسالمی ، به خوبی این راز 

.شراکت عرب و غرب راجهت به خاک و خون کشاندن این جوامع  افشا نموده است  

ریخ در برابر تجاوز چه عرب بوده و چه غرب از خویش مقاومت نشان داده بهر روی ، مردم خراسان زمین در طول تا

هر گاه در عرصه نبرد نظامی شکست خورده باشند ، تاریخ شهادت می دهد که مبارزه در عرصه فرهنگ به . است

ویژه این  به. شکلی از اشکال ادامه داشته و برای بقای هویت ملی، فرهنگ، وظیفه و رسالت خویش  را دوام داده اند

مبارزه و تداوم آن را ما در طی قرون علیه متجاوزین عرب مسلمان در صفحات تاریخ بسیار درخشنده مشاهده می 

.نمایم  

اما سوگمندانه باید گفت که در چند قرن اخیر پس از حاکمیت دوره غزنویان دیگردانشمندان کشورما کمتر مجال یافتند که 

رهنگ ملی خویش بپردازند، این امر ناشی از آن بوده که کشور ما خراسان کهن کمتر به بازیابی  اصل و اصول آیین و ف

تداوم این چنین یک شرایط در طی قرنها، عنصر فراموشی را در . موقع یافته که در شرایط صلح و آرامش زندگی نماید

نا آگاهانه دیگر خود را در بدین معنی که جامعه آگاهانه و . عرصه فرهنگ ملی و هویت ملی در جامعه تقویت بخشید

به ویژه انتشار اندیشه و ایدیالوژی عرب مسلمان  همه . انبوه از اندیشه و ایدیالوژیها وارده  از مرز های بیگانه گم نمود

چیز را زیر سایه شوم خود قرار داد و فرهنگ و هویت ملی  جای خود را به فرهنگ و دین و سنت هایی عرب مسلمان 

این  اشغال و یا جا خالی نمودن نیز به رضا و رغبت  نبود نقش اساسی را دیکتاتوری اسالم و شمشیر علت . خالی نمود

خونچکان شریعت محمد بن عبدهللا رهبر اسالم بازی کرد که حتی امروز هم مردم جامعهء ما نمی تواند از تهدید این 

. شمشیر خود را برهاند  

روههای معینی از سوی غرب و عرب متشکالنه سعی داشته و دارند که با این پس منظر در پسینه سالها احزاب و گ

جامعهء ما را به نفع این و یا آن یک از جوامع معیین  خلع هویت نموده و از لحاظ تاریخی مربوط به فرهنگ و هویت 

اینها در . نایداینبار بر عالوه عرب نقش اساسی را غرب و کشور هایی همسایه خراسان بازی می. ملی اجنبیان گردانند

. تالش اند که تاریخ کشور ما را فاقد هویت وانمود ساخته و هرآنچه که در سرزمین مابوده از خویش و یا به بیگانه بدهند

.از طرف دیگر سعی می کنند که گویا دلسوزانه برای ما هویت تازه ء ببار آورند  

از شخصیت و اندیشه هایی ذکر به . یات پرداخته شوداینجاست که الزم می آید تا به اندیشه و شخصیت در تاریخ ادب 

این امر . عمل آید که در طول تاریخ مبین هویت ملی و فرهنگی و آیینی خراسان زمین بوده و از خراسان زمین بوده اند

نی باعث می شود که نسل هایی آینده  چراغ راه نیاکان خویش را همچنان روشن نگاهداشته و هویت ملی ، فرهنگی و آیی

این امر در . خود را که بنا بر عواملی معیینی تاریخی اگر فراموش شده ، از آن دفاع ، حمایت و دوباره آنرا احیاء نمایند

بنا بر آن کار . شرایط هجوم عنان گسیختهء استعمار غرب و عرب یک رسالت است و نباید این رسالت را فراموش نمود

بیت هویت ملی وفرهنگی ما در امروز وفرداها خواهد گشت وجاویدانه  روی  شخصیت و اندیشه در تاریخ  باعث تث

فرهنگ ملی و هویت ملی ما را در تاریخ به مثابه کشور مستقل و دارای تمدن ویژه خویش  با تاریخ هزاران ساله در 

بدون . ای می باشدباید از گذشته آغاز نمود تا به آینده رسید این منطق رشد و تکامل هرجامعه . جهان حفظ خواهد کرد

این شخصیت و اندیشه در تاریخ . شناخت شخصیت و اندیشه در تاریخ گذشته، آیندهء نه چندان بنیادین پیشرو خواهد بود

. گذشته است که خط آینده را برای تثبیت هویت ملی و فرهنگی روشن می سازد  

ی آن بحث نمایم، تعریف مختصری به عمل اینجا الزم  می آیدکه مختصراً از اندیشه و شخصیت که ما میخواهیم رو

.آورده شود  
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اندیشه عبارت  از بینش خاصی است که در قالب معیینی از آفرینش هایی ادبی فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی،  

هدف مشخصی از سوی اشخاص " کردن" اقتصادی ، فلسفی،  دینی و نظامی و غیره دانشها، برای بر آوردن شدن یا 

اگر اندیشه های این . مبتکر اندیشه را درهر عرصهء که باشد، اندیشمند و اندیشه گر می نامند. ح می گرددمعینی مطر

اندیشمندان کار آیی و مفیدیت خویش در اجتماع را ثابت نماید و مبیین رفاه جامعه بشری واقع گردد، صاحب یک چنین 

ت اجتماعی، شخصیت سیاسی، فلسفی ، دینی و یا شخصیت فرهنگی، شخصی: مانند . می نامند" شخصیت"اندیشه را 

.نظامی  

اندیشه نیز مانند . شخصیت و اندیشه خوب و شخصیت و اندیشهء بد. اندیشه و شخصیت را باید در دو بٌعد مطرح نمود

دیشه هر پدیده دیگر ازخود خوب و زشت دارد ، بهمین گونه صاحبان اندیشه بد نیز موجود میباشد که ایشان  را بنا به ان

مثالً در .این شخصیت  ها دارای اندیشه های ناپسند و غیر مقبول می باشند. می گویند" منفی"های بد شان شخصیت های 

تاریخ ادبیات کشور ما از ابتداء تا انتها ما با دو نوع اندیشه و شخصیت بر می خوریم،  اندیشه خوب و زیبا و اندیشه 

اندیشه و .  اریخ ادبیات خراسان که به آن خواهیم پرداخت وجود داشته اندکه در دوره هایی معیین از ت. زشت و بد

و . شخصیت هایی خوب و بد رادر تاریخ ادبیات ما  به عنوان اندیشه و شخصیت هایی اهورایی و اهریمنی یاد نموده اند 

نکته هم قابل ذکر است که  این. در ادبیات معاصر نیزاز اهریمن خدایی بدی ها واز  اهورا خدایی نیکی یاد می گردد 

اندیشه و شخصیت تنها مربوط به ذات انسان نیست ، بلکه هر پدیده یی میتواند به مثابهء یک شخصیت صاحب اندیشه 

مثالً نوروز، خود شخصیتی است  که در ذات خویش اندیشه یی را نهفته دارد  یا مهرگان یا سده و یا یکی . مطرح باشد

عی و مانند این ها، ظهور صدها حادثه و رویداد  دیگر در مراحل مختلف از تاریخ  حضور از ادوار تاریخی و اجتما

.  دارند که مبین نیکی ها و بدی ها می باشند  

برای آنکه بتوانیم روی اندیشه و شخیصت در تاریخ ادبیات کشور مان خراسان زمین تا جای امکان مختصراً روشنی  

: سه دوره بیاندازیم، تاریخ ادبیات  را  به  

.دورهء میترایی: اول   
.دورهء اهورایی: دوم   

[نبرد و مقاومت -تجاوزو اشغال  دورهء]دورهء اسالمی یا : سوم   

.                                                        تقسیم نموده و شخصیت و اندیشه را در این سه دوره مورد مطالعه قرار میدهیم 

                                                                                                                                                    

                                                                   .  

 

 

 

 

 

 گفتار اول
 دورهء نخست یا دورهء میترایی

 

" میترا"راجع به شخصیت . ه شد دورهء اول تاریخ تکامل اجتماعی را در خراسان میتوان بنام  دورهء میترایی یاد نمودچنانکه گفت

این ایزد بانو را به مثابهء تجلی .  ، ایزد بانوی مهر و عهدو پیمان  و نور است"میترا"در کتاب اول مفصالً بحث به عمل آمد که  

بازهم در شناخت این شخصیت تاریخی کشورما و جهان صحبت خواهیم " زن خدایی" بحث  در. یدگار ستایش می نمودند آفر

.نمود  

دورهء میترایی  از زمان کیومرث نخستین شاه پیشدادی بلخی آغاز گردیده و با آغاز سلطنت گشتاسب پسر لهراسب از خانواده  

از کیومرث تا به سلطنت گشتاسب در بلخ سه هزار و شصت و  به قول ابوریحان البیرونی در آثارالباقیه. کیان بلخ پایان می یابد

تعین این مدت و زمان .  اما حمدهللا مستوفی در تاریخ گزیده این مدت را سه هزارسال به شمار می آورد. چهار سال می گذرد 

هء مغاره و االت غیر فلزی زیرا امروز بر طبق کاوشهایی که در بهسود والیت سمنگان به وجود آمده نشان. نمی تواند موثق باشد
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در . دورهء پیشدایان را فردوسی در شاهنامه بزرگ ، دوره حجر می نامد. هزار ساله را دارد 05را کشف نموده اند که قدامت 

اما باید گفت که . این صورت و با یافت آثار به قدامت پنجاه هزار ، موضوع از مرز سه هزار و چهار هزار سال می گذرد

یژه عرب مسلمان و یهود سعی کرده اند که تاریخ آفرینش انسان و  پیدایش جوامع  را در اشکال مختلف آن ،از مورخین به و

از ساختن آدم و حوا طبق روایت کتاب یهود تورات و قرآن .  و حوا بنت آدم ، به پیش بازتاب ندهند " ابن هللا" زمان زیست آدم

داود محمد بن بناکتی ، تاریخ را از ظهور تا به . د اکثر ده هزار سال می گذردمسلمانان که کاپی همان روایت تورات است ، ح

:در تاریخ بناکتی میخوانیم که . عیسی بن مریم کمتر از شش هزار سال محاسبه نموده است   

  1« . از ابتدای عهد آدم تا زمان مسیح پنج هزار و صدو نود و نه سال بود... »  

-------------------  

داود بن محمد بن بناکتی، تاریخ بناکتی، روضة اولی االلباب فی معرفة التواریخ و االنساب ، به کوشش دکتر جعفر شعار،  – 1

.  1731تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاب دانشگاه تران ،   

 

در موزیم کابل نیز آثاری تمدن بشری در پیش از دهها هزار سال   

هزار سال پیش از امروز، انسانها دارای تمدن های  055دانشمندان از فیسل های حکایت دارند که  وجود دارد و کشفیات اخیر 

 6552آوریل  11از این هم پیشتر مثالً خبرگذاری بی بی سی بتاریخ . اولیه بوده و با تفکرات اجتماعی زندگی می کرده اند

هم چنان همین خبر گذاری . د که چهار میلیون سال قبل میزیسته استگزارش داد، که دانشمندان به کشف بقایای انسانی نایل آمده ان

دو فسیل هومینید را کشف کردند که قدامت " کنیا" خبری دیگری را انتشار داد مبنی بر اینکه  دانشمندان در  6553در اکست 

انهای انسان مدرن شده اند که قدامت و هم در آسیا دانشمندان در غار تیان یوان چین موفق به کشف استخو. میلیون سال دارد 1\11

گفته می شود از روی همین استخوانها دانشمندان موفق گردیده اند که سیستم زندگی انسانها را در . چهل هزار ساله داشته است

  همهء این واقعیت ها مبین آن است که از یک سو مسلهء آفرینش را که تورات و قرآن و اندیشه های دینی. آسیا حدس بزنند

مطرح می نماید کامالً نفی می شود و از طرف دیگر کشفیات تازه ، اعالم نتایج قطعی دانشمندان را که شاید قرنهای دیگر را نیز 

به همین خاطر است که بنا برعدم اکتشافات . در بر بگیرد، در رابطه به مسلهء زیست شناسی و آفرینش انسان مشکل می گرداند

در روزگاران قدیم، دانشمندان کشور ما خراسان زمین نیز نتوانسته اند از تاریخ دوِر دور  علمی در عرصه باستان شناسی

چنانکه  فردوسی بزرگ در شاهنامه می گوید که کسی از آن روزگاران دوِر دور چیزی . سرزمین ما آگاهی مستند ارائه بدهند

: فردوسی بزرگ می گوید. بیاد ندارند   

ست                                     سخن گوی دهقان چه گوید نخ»   

 که نام بزرگی بگیتی که جست                                          

 که بود آنکه دیهیم بر سر نهاد                                         

      1«ندارد کس آن روزگاران بیاد

. ن و مسلمانان مبنی بر تاریخ آفرینش انسانکه این خود خط بطالنی است بر ادعا هایی یهودیا   

------------------------  

.3ص  1733ابوالقاسم فردوسی، شاهنامهء فردوسی، متن کامل، نشر قطره، تهران چاب سال  – 1  

 و از سوی دیگر. این یک واقعیت است که در قرن که حضرت فردوسی میزیسته هنوز از باستان شناسی خبری نبوده است    

تجاوزات پیهم هخامنشیان و اسکندریان و ساسانیان، مانند تجاوزات اعراب و چنگیزیان بخش بزرگ از آثار و عالیم فرهنگی و 

.تمدنی کشور ما را یا به غارت برده و یا نیست و ویران نموده اند  

:مرحلهء پارینه سنگی و نوسنگی  

از همه فردوسی طوسی خراسانی در کتاب بزرگ شاهنامه یا از روی  آثار و عالیم کمی که  باقی مانده بود،بیشتر   

" مغاره نشینی" تاریخ  این سرزمین باستانی را از دورهء  (  خراسان) دایرةالمعارف بزرگ حوزهء تمدنی باختر زمین 
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                     :                     یا دورهء پارینه سنگی و نوسنگی  به بیان میگیرد چنانکه می فرماید "  پوشش تن" و 

          
 کیومرث شد بر جهان کدخدای                                         

 نخستین بکوه اندرون ساخت جای

:و اینکه انسان در همین زمان است که تن خود را می پوشاند، می نویسد" پوشش تن" ودر باره     

                         سر بخت و تختش بر آمد بکوه                 » 

1«پلگینه پوشید خود با گروه  

---------------------  

       3همانجا، ص  – 1

زیرا ابزار جنگ و شکار از . است" دورهء حجر" بر اساس مقوالت جامعه شناسی و تاریخ تکامل اجتماعی،  این دوره ، همان 

جنگی که از آهن ساخته می شود یاد می نماید و بدین سان دوران  سنگ است و فردوسی  از نبود سپر و شمشیر و دیگر آالت

:                                                    می گوید" خروزان دیو"در جنگ سیامک پسر کیومرث با . حجر را ترسیم می کند

  

بپوشید تن را بچرم پلنگ                                               »   

1« چوشن نبود و نه آیین جنگ که  

----------------------  

.                                        1همانجا، ص  – 1  

. آئین جنگ مسلماً همان شمیشر، زره ، گرز و کارد وقمه می باشد   

آیئن او مسعودی مفصالً چیزی گرچه که از زبان کیومرث و . از دوره حجر یعنی کیومرث چیزی برای ما به یادگار نمانده است  

اما این نکته را بارها تکرار خواهیم نمود که  هنوز در کشور ما . های یاد نموده است که ما آن را در کتاب اول نقل نمودیم 

. هنوزهدفمندانه کاوشهایی باستان شناسی شروع نگردیده است ( افغانستان امروز) خراسان   

: مرحلهء صیقل سنگ، کشف آهن و آتش  

بعد از آن در بحث تاریخ تکامل جامعه، فردوسی بزرگ مرحله صیقل سنگ و کشف آتش و مرحله فلز را با نام هوشنگ ،  

خراسان نیز در این دوره یاد نموده = باختر = دومین شخصیت و شاه پیشدادی بلخ پیوند میزند، از شعور و اندیشه مردمان بلخ 

:  می گوید  

داد                                         جهانندار هوشنگ با رای و »   

 بجای نیا تاج بر سر نهاد                                                

 وزان پس جهان یکسر آباد کرد                                        

 همه روی گیتی پر از داد کرد  

 نخستین یکی گوهر آمد بچنگ

د سنگبآتش از آهن جدا کر  

 سرمایه کرد آهن ابگون

  کزان سنگ خارا کشیدش برون
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: در باره کشف اتش از سوی هوشنگ می گوید  

یکی شاه جهان سوی کوه   

 گذر کرد با چند کس همگروه

 پدید آمد از دور چیزی دراز

 سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز

 دو چشم از بر سر چو دوچشمه خون

 ز دود دهانش جهان تیره گون

هوشنگ با هوش و سنگ نگه کرد  

 گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ

 بزور کیانی رهانید دست

 جهانسوز مار از جهانجوی جست

 بر آمد به سنگ گران سنگ خرد

 همان و همین سنگ بشکست گرد

 فروغی بدید آمد از هردوسنگ

 دل سنگ کشت از فروغ آذرنگ

نشد مار کشته ولیکن ز راز]   

[از این طبع سنگ آتش آمد فراز  

 جهاندار پیش جهان آفرین

 نیایش همی کرد و خواند آفرین
که او را فروغی چنین هدیه داد]   

[همیم آتش آنگاه قبله نهاد  

بگفتا فروغیست این ایزدی]   

[پرستید باید اگر بخردی   

شب آمد بر افروخت آتش چو کوه]   

[ همان شاه در گرد او با گروه  

 یکی جشن کرد آن شب باده خورد

جشن فرخنده کردسده نام آن   

 زهوشنگ ماند این سده یادگار

 بسی باد چون او دگر شهریار

 کز آباد کرده جهان یاد کرد
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  1« . جهانی بنیکی ازو یاد کرد

------------------  

  15 – 9همانجا ، ص  – 1

از اصطکاک دو سنگ آتش خراسان = در اینجا بی مورد نخواهد بود اگر بگویم که پس ازچندین هزار سال از آنکه مردمان بلخ 

اعراب چندین قرن بعد هم هنوز نمی دانستند که از . را کشف نمودند و این کشف به مثابهء هدیه خداوند گرامی شمرده شد

مالحظه " خندق" این بی عقلی و جهالت را ما می توانیم در جنگ . اصطکاک دو سنگ و یا آهن با سنگ جرقه تولید می شود

اهند خندقی با گلنگ حفر نمایند از اصطکاک گلنگ با سنگ جرقه تولید می شود، اعراب از دیدن این جرقه نمایم ، که وقتی میخو

آنهم نه یک معجزه عادی ، بلکه آن را اشاره هللا خود برای غارتگری های . مات و مبهوت می گردد و  آن را معجزه می شمرند 

.کشور تعبیر می نمایند  

:ده دار چنین گزارش یافته استدر تاریخ طبری این واقعیت خن  

و مادر ما فدای تو باد، سنگ  پدرای پیغمبرخدای  : پیش پیغمبر رفت که در یک خیمه ترکی جای داشت و گفت سلمان: یدگو » 

ی که خوش بگوین خندق درآمده که آهن ما را شکسته و کارسخت شده و شکستن آن نتوانیم، فرمان خویش زمسپید سختی از 

.ط تو تجاوز کنیمنداریم از خ  

به کنار خندق باال رفتیم و پیغمبر کلنگ از سلمان بگرفت و ضربتی به  کس( 9)پیغمبر با سلمان به خندق فرودآمدند و ما نه: یدگو

و پیغمبر تکبیر  بود،ای تاریک  و برقی از آن جست و دو سوی مدینه را روشن کرد، گفتی چراغی در خانه بشکستسنگ زد که 

ای پیغمبر خدای، پدر و : سلمان گفت. را گرفت و باال رفت سلمانآنگاه پیغمبر دست . مسلمانان نیز تکبیر گفتند فیروزی گفت و

اید؟  نیز دیده شماآنچه سلمان میگوید : پیغمبر سوی کسان نگریست و گفت. یزی دیدم که هرگز ندیده بودمچمادرم فدای تو باد، 

میشد و شنیدیم که تکبیر میگفتی و ما نیز تکبیر گفتیم  برونمیزدی و برقی چون موج گفتند آری ای پیغمبر خدا دیدیم که ضربت 

راست گفتید وقتی ضربت اول را زدم برقی که شما دیدید شد قصرهای حیره و مداین : گفتپیغمبر . و چیزی جز این ندیدیم

ضربت دوم را زدم که  آنگاه. یابند تسلط میی، دیدم که گویی دندانهای سگ بود و جبرئیل به من خبرداد که امت من برآن کسر

آنگاه ضربت سوم را زدم و برقی که شما دیدید . یابند تسلط می برآنگویی دندانهای سگ بود و جبرئیل به من خبر داد که امت من 

  1« . یابند یتسلط م برآنی صنعا را دیدم که گویی دندانهای سگ بود و جبرئیل به من خبر داد که امت من قصرهانمودار شد و 

 --------------------  

، ترجمهء ابوالقاسم پاینده ، تهران، انتشارات اساطیر، چاب "تاریخ الرسل و الملوک" محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری – 1

.  1531 -1535، ص 1730پنچم   

و خط آموزی در تاریخ تکامل بعد ازدوره صیقل سنگ و و آهن و کشف آتش،  مرحلهء روستا نشینی، اهلی نمودن حیوانات  

. جامعهء ما فرامیرسد  

 

 مرحلهء  روستا نشینی ،اهلی کردن حیوانات

: و ابتدای خط  آموزی   

حضرت فردوسی در بحث جامعه شناسی خویش در شاهنامه این مرحله را مربوط به زمان سلطنت طهمورث پور هوشنگ  که  

.:دپس از پدر تکیه بر سریر سلطنت میزند بیان میدار  

بشاهی کمر بر میان بر ببست –بیامد بتخت پدر بر نشست   

مرا زبیداین تاج و گنج و سپاه –چنین گفت کامروز تخت و کاله   

کنم آشکارا گشایم ز بند –هر آن چیز کاندر جهان سودمند   

برید و بر شتن نهادند روی  –پس از پشت میش و بره پشم و موی   
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نی ُبد هم او راهنمای بگسترد –بکوشش کرد ازو پوشش برای   

خورش کردشان سبزه و کاه و جو –زپویندگان هر چه ُبد تیز رو   

سیه گوش و یوز از میان برگزید –رمنده ددان را همه بنگرید   

ببند آمدند انکه ُبد  زان گروه –بچاره بیاوردش از دشت و کوه   

چو باز و چو شاهین گردن فراز –زمرغان مر آن را که ُبد نیک تاز   

.جهانی بدو مانده اندر شگفت –یاورد و آموختن شان گرفت ب  

بعداز پرورش و اهلی نمودن حیوانات ، طبق بیان حضرت فردوسی طهمورث به جنگ دیو ها میرود زیرا که دیوه ها نمی 

سمبول و نشانهء دیو ها در تاریخ ادبیات اساطیری ما . توانستند با خوشبختی و سعادت مردم و ترقی و تعالی کشور موافق باشند

به . همیشه در تقابل با نیکی و صلح و سعادت مردمان قرار داشتند و نمی شاهد خوشی مردمان باشند . اند" بیم رسانی"از بدی و 

: همین لحاظ بر علیه طهمورث  قیام نمودند  

کشیدند گردن ز گفتار او –چو دیوان بدیدند کردار او   

دیوبند می نامند زیرا پس از آنکه دیو ها بر علیه کردار و پندار نیک او قیام می کنند،  طهمورث را در تاریخ ها بنام طهمورث  

:طهمورث به نبرد ایشان می شتابد  

.بر آشفت و بشکست بازار شان –چو طهمورث آگه شد از کار شان   

ویش وعده می دهند همینجاست که دیوان پس از قبول شکست های پیهم به عذر سر می گذارند،و به بهایی کردار بد خ 

: حضرت فردوسی در این باره می گوید . که هنری نوشتن را به طهمورث بیاموزانند  
بجان خواستند آن زمان زینهار –کشید شان خسته و بسته خوار    

بیاموزی از ما کت آید ببر –که ما را مکش تا یکی نو هنر   

بدان تا نهانی کنند آشکار –کی نامور دادشان زینهار   

بجستند ناچار پیوند او –زاد گشتند از بند او چو آ  

دلش را به دانش بر افروختند –نبشتن به خسرو بیا موختند   

چه رومی چه تازی و چه پارسی –نبشتن یکی نه که نزدیک سی    

زهر گونه کان همی بشنوی  –چه سغدی چه چینی و چه پهلوی   

هنرچه گونه پدید آوریدی  –جهاندار سی سال از این بیشتر   

  1. همه رنج او ماند ازو یادگار –بر فت و سر آمد برو روزگار 

------------------  

 16 – 11کتاب پیشین ، شاهنامه ، ص  – 1

.بدین گونه ابتدای نوشتن را حضرت فردوسی در تاریخ ادبیات ما مربوط به عصر روستا نشینی یا عهد حجر صیقلی  میرساند .  

ربی و نیز شرقی ، کشفیات و مدارک جامعه شناسی را بر اساس یافته هایی قارهء اروپا و یا مصر بسیاری از جامعه شناسان غ 

این مسله ناشی از آن است که در کشورما اصالً روی . بین النهرین قرار داده اند،و بیشترروی مکشفات این مناطق مکث کرده اند

خی مطالعات علمی بر اساس  یافته هایی باستان شناسی و سایر اسناد و تاریخ تکامل جامعه از دوران ماقبل التاریخ و دوران تاری 

بسیار کوتاه از " تاریخ افغانستان" روان شاد احمد علی کهزاد در کتاب. مدارک تاریخی تحقیق و پژوهش به عمل نیامده است

زبان باستان شناسان بیان نماید ، حفریات باستان شناسان در حوزهء سیستان و بلو چستان بدون آنکه تعیین هویت آنها را از 

در طول تاریخ کشورما از دیروز . تذکرات دارد، که نمی تواند اثباتی برای تعیین تاریخ جامعه در ادوار هزاره هایی پیشین باشد
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امه خراسان پرداخته است و شاهن= تا به امروز فقط حضرت فردوسی است که به بیان تاریخ تکامل جامعه در حوزهء تمدنی بلخ 

منظور از یادآوری این مسله اینست که فقط از روی آثار باستانی و کشفیاِت . را با تاریخ تکامل اجتماعی خراسان اغاز می نماید

خوشبختانه فردوسی طوسی خراسانی تا . مدارک زیر خاک  میتوان به تاریخ هویت کشوردر عرصه های گوناگون دست یافت

بر عالوه چندتایی دیگر از خردمندان نیز در تاریخ ادبیات ما موجود اند . ندانه انجام داده استجایی که توانسته این مهم  را خردم

.که بعداً به معرفی ایشان پرداخته خواهد شد  

معتقد » دانشمندان . چنانکه میدانیم پس از دوره پارینه سنگی ، نوسنگی و بعداز نوسنگی عصر کشف و ذوب آهن فرامیرسد

بر اساس . هزار سال پیش از میالدمسیح آغاز شده است  305دست سازی بشری در عصر پارینه سنگی در اشیاء : هستند که 

  1« شواهد باستان شناسی و معدن کاری قدیمی ، مرکز، شرق و شمال ایران دارای کهن ترین پیشینهء فلز کاری است 

------------------  

مین کنتور سایت انترنیتی، پایگاه ملی داده های علوم ز -1  

خویش زمان پارینه سنگی را تا زمان کشف و ذوب آهن مدت طوالنی دانسته " تاریخ صنایع و اختراعات" پیرروسو نیز در کتاب 

: می نویسد  

مدتها طول کشید تا اجداد انسان، به منافع بیشمار آتش پی بردند و دریافتند که چگونه آتش را حفظ کنند یا با مالش قطعات چوب » 

نگاهی . مردم غار نشین،هنری طجز تراشیدن سنگ چخماق نداشتند. کدیگر و ضربات سنگ چخماق آن را به وجود آوردندبه ی

هزار سال قبل  105به موزه ها نشان می دهد که قلو سنگهای مربوط به ششصد هزار سال قبل تفاوت چندانی با قلوه سنگهایی که 

ه هزارسال طول نکشید و لی در این صد قرن، چندین پیشرفت اساسی نصیب عهد حجر صیقلی پیش  از د. ساخته شده، ندارد

زراعت، گله داری، کوزه گری، ساختن انواع ظروف، و فن خانه سازی جزو فعالیتهای اساسی انسان , صیقل سنگ: انسان گردید

مقتضیات محیط در رشد و تکامل این البته این پیروزیها در تمام سطح زمین در مدت معینی انجام نگرفت بلکه . در این دوره است

1« .کشفیات موثر بوده است  

-------------------  

  66، ص 1771پیررسو ، تاریخ صنایع و اختراعات، ترجمهء حسن صفاری تهران  انتشارات امیر کبیر ،  – 1

: مرتضی راوندی در تاریخ اجتماعی ایران از قول تامسن می نویسد که   

دانمارکی ، در طبقه بندی مکشوفات باستان شناسی بر حسب مادهء اساسی که برای ساختن ابزار ها به تامسن باستان شناس » 

این تقسیم بندی در تعین . عصر سنگ،عصر مفرغ  و عصر آهن: سه گانه را مطرح ساخت " اعصار" کار می رفت نظریهء

. تقسیم گردید"  عهد های مختلف"ار بنوبهء خود به مراحل ماقبل تاریخ به عنوان یک اصل پذیرفته شده سپس هریک از این اعص

این عهد های سه . ، عهد های کهن سنگی، میان سنگی، و نوسنگی از یک دیگر متمایز شد( حجر) از این روی در عصر سنگ 

تفاوت دارند گانه هم بمناست طرز ساختن، و پرداختن سنگ و هم با توجه به هدفی که دربه کار بردن آن تعقیب می شد با یکدیگر 

کهن سنگی دیرین، کهن سنگی پسین، و نیز به دوره های یا تمدن هایی که با آن این ) و هریک بنوبهء خود به دورانهای مختلف

. تقسیم می شوند( مجموعه آثار و بقایای مادی مشخص  می باشد  

اد کرد که بر خالف طبقه بندی نخستین طبقه بندی  دیگری پیشنه" جامعهء کهن" میالدی مورگان در کتاب خود  1115در سال  

  1« . به ارزیابی تکنولوژیک اکتفا نمی کند بلکه بر پایه خصلت عمومی فرهنگ مادی هر دوران قرار گرفته است

---------------------  

  01 – 05مرتضی راوندی  تاریخ اجتماعی ایران، چاب سپهر موسسهء امیر کبیر ، تهران، جلد اول ، ص  -1

فردوسی نیز بر پایه عمومی فرهنگ جامعه ، بر اساس فرهنگ حوزهء تمدنی خراسان است که مراحل  تاریخ تکامل  حضرت

و این بحث و بررسی را در وجود شخصیت هایی مطرح در اسطوره و تاریخ .جامعه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد

.خالصه میدارد  

خصیت های مطرح از سوی فردوسی در شاهنامه به ویژه در رابطه به تاریخ چیزیکه نمی توان از آن انکار کرد اینست که ش

و فردوسی از میان شاید چند صد شاه که از زمان مثالً تهمورث تا جمشید گذشته باشد ، کسی را .تکامل جامعه اکثراً سمبولیک اند

ل از یک دوره مشخص تاریخ مدنظر آورده که بانی  یک مرحله معین از تکامل جامعه بوده ، انتخاب نموده است و آن را سمبو
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در غیر صورت ما میدانیم که مثالً  فاصله زمانی میان پارینه سنگی ونو سنگی چنان که ذکرگردید حداقل    ده هزار سال . است

اید گفت از سوی دیگر ب. می باشد و به همین گونه صد ها سال دیگر را در بر گرفت تا انسان به کشف آهن و و ذوب آن نایل آمد

که اسطوره انعکاس حقایقی است که قرنها پیش ، این حقایق واقعیت داشتند و انعکاس این واقعیت ها از نسلی به نسلی انتقال یافته 

از سوی نسلها، در ادبیات بنام  یاد آن واقعیت ها با اضافات احساس ها و عاطفه ها و عالقه ها در ابعاد مختلف خویش. است

تحول .اسطوره نماد از زندگی دوران از دانش و صفت و نشان مشخص روزگاران باستان است} و هم . اسطوره یاد می شود

در واقع اسطوره . اساطیری هر قوم معرف تحول شکل زندگی، دگر گونی ساختار های اجتماعی و تحول اندیشه و دانش است

یر روایاتی است که از طبعیت و ذهن انسان بدوی اساط. نشانگر یک دگر گونی بنیادی در پویش باال روندهء ذهن بشری است

حضرت فردوسی هم ضمن بیان اسطوره های حماسی مردم سرزمین { ریشه می گیرد و بر آمده از رابطء دو سویه این دو است

دایرة  ، واقعیت ها و حقایق علمی را در حقایق اسطوره یی آمیخته است و در اثر این یکجایی ساختن، ( باختر = بلخ ) خراسان

یکی دیگر از علت هایی که فردوسی بزرگ را مجبور . المعارف حوزهء تمدنی کشور ما یعنی شاهنامه را حماسی به نظم آورد

می نماید که زمانها را  در وجود شخصیت ها در فاصله های  کوتاه تعیین نماید، ناشی از بیم حاکمیت اسالم، یعنی هراس از 

وسی طوسی خراسانی تاریخ آفرینش و تمدن را چنانکه بوده و  به چند صد هزار سال قبل از هرگاه فرد. شمشیر شحنه دین است

حوا و آدم  می رساند و آشکارا به بیان واقعیت های تاریخی می پرداخت مسلماً امروزیان  دیگر شاهنامه را نمی داشتندو 

زیرا غیر . خی به شکلی از اشکال به قتل میرسیدفردوسی در سرایش اولین نسخه های حقیقت مانند سلف خویش حضرت دقیقی بل

یی یهودیان انسانها صاحب تمدنی بود و چند صد هزار سال پیش از آدم و حوا، ( آدم و حوا) ممکن بود که ثابت نماید که پیش از

خ تکامل به همین خاطر است که حضرت فردوسی با نبوغ که داشت سعی کرد تاریخ آفرینش و تاری. انسان بدنیا آمده است

همچنان بیان کامل تاریخ تکامل جامعه و بیان تاریخ هویت ملی و فرهنگی و . اجتماعی جامعه را  با گزینش هایی معینی بیان دارد

آیینی از بدو پیدایش انسان تا به روزگاران که او میزیست ، ایجاب عمر دراز می نمود که می بایست حضرت فردوسی ده مرتبه 

.موده ، حیات می گذراندبیشتر از آنچه عمر ن  

بناً این نابغهء همه یی زمانه ها، تاریخ تکامل اجتماع حوزه تمدنی خراسان را فشرده وکامل بر گزید و در دایرةالمعارف بزرگ  

.  و تاریخی خراسان یعنی شاهنامه بیان نمود   

  

:آغاز تمدن، مرحلهء ذوب آهن  

خراسان، فردوسی  آغاز تمدن و مرحله مهم از دوران تکامل تاریخ یا ذوب  در شاهنامه یا دایرةالمعارف  بزرگ حوزه تمدنی 

وقتی جمشید بجای پدر به تخت شاهی تکیه میزند، فردوسی بزرگ به . آهن را با نام جمشید پادشاه  پیشدادی بلخ به بیان می گیرد

: بررسی این دوره پرداخته می گوید  

مرغ و پری بفرمان او دیو و –زمانه بر آسود از داوری   

فروزان شده تخت شاهی بدوی –جهان را فزوده بدو آبروی   

همم شهریاری همم موبدی –منم گفت با فرهء ایزدی    

روان را سوی روشنی ره کنم –بدان را زبد دست کوتاه کنم   

در نام جستن بگردان سپرد –نخست الت جنگ را دست برد   

 به فر کیی نرم کرد آهنا – چو خود زره کرد و چون جوشنا

همه کرد پیدا به روشن روان –چو خفتان و تیغ و چو برگستوان   

{ببرد ازین چند بنهاد گنج –بدین اندرون سال پنجاه رنج }   

که پوشند هنگام ننگ و نبرد –دگر پنجه اندیشهء جامه کرد   

قصب کرد پر مایه دیبا و خز –زکتان و ابریشم و مویی قز   

ر اندرون پود را بافتن بتا –بیاموختشان رشتن و تافتن   

گرفتند ازو یکسر آموختن –چو شد بافته شستن و دوختن   
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زمانه بدو شاد و اونیز شاد –چو این کرده شد ساز دیگر نهاد   

بدین اندرون نیز پنجاه خورد –زهر انجمن پیشه ور گرد کرد   

برسم پرستندگان دانیش -- گروهی که کاتوزیان خوانیش  

پرستنده را جایگه کرد کوه  –ه جدا کردشان از میان گرو  

نوان پیش روشن جهاندار شان –بدان تا پرستش بود کار شان   

همی نام نیساریان خواندند  –صفی بر دگر دست بنشاندند   

فروزندهء لشکر و کشورند  –کجا شیر مردان جنگ آورند   

کجا نیست بر ایشان سپاس –بسودی سه دیگر گره را شناس   

بگاه خورش سر زنش نشنوند –د بدروند بکارند و ورزند و خو  

ز آواز پیغاره آسوده گوش –زفرمان تن آزاده و ژنده پوش   

بر آسوده از داور و گفتگوی –تن آزاد و آباد گیتی بروی   

که آزاده را کاهلی بنده کرد –چه گفت آن سخن گوی آزاده مرد   

همان دست ورزان ابا سر کشی  --چهارم که خوانند اهتوخوشی   

روانشان همیشه پر اندیشه بود  –کار شان همگنان پیشه بود  کجا  

بخورد بورزید و بخشید چیز –بدین اندرون سال پنجاه نیز   

سزاوار بگزید و بنمود راه –ازین هر یکی را یکی پایگاه   

ببیند بداند کم و بیش را—که تا هر کس اندازهئ خویش را  

خاک رابآب اندر آمیختن  –بفرمود پس دیو نا پاک را   

سبک خشت را کالبد ساختند –هر آنچ از ِگل آمد چو بشناختند   

نخس از برش هندسی کار کرد  –بسنگ و بگج دیو دیوار کرد   

چو ایوان که باشد پناه از گزند –چو گرمابه و کاخهای بلند   

همی کرد ازو روشنی خواستار –زخارا گهر جست یک روزگار   

وت و بیجاده و سیم وزرچو یا ق –بچنگ آمدش چند گونه گهر   

شد آراسته بند ها را کلید –زخار بافسون برون آورید   

که دارند مردم ببویش نیاز –دگر بویهای خوش آورد باز   

چوعود چو عنبرچوروشن گالب  –چو بان وچوکافور وچون مشک ناب   

در تن درستی و راه گزند  –پزشکی و درمان هر دردمند   

جهان را نیامد چنو خواستار –همان راز ها کرد نیز آشکار   

ز کشور بکشور گرفتی شتاب –گذر کرد از آن پس بکشتی بر آب   
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ندید از هنر بر خرد بسته چیز –چنین سال پنجه برنجید نیز   

زجای مهی بر تر آورد پای –همه کردنیها چو آمد بجای   

چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت –بفر کیانی یکی تخت ساخت   

ز هامون بگردون بر افراشتی --یو بر داشتی  که چون خواستی د  

نشسته برو شاه فرمان روا –چو خورشید تابان میان هوا   

شگفتی فرو مانده از بخت او –جهان انجمن شد بر آن تخت او   

مران روز را روز نو خواندند –بجمشید بر گوهر افشاندند   

بر آسوده از رنج روی زمین—سر سال نو هرمز فرودین  

می و جام و رامشگران خواستند  –شادی بیارستند بزرگان ب  

  1. بما ماند از آن خسروان یاد گار  –چنین جشن فرخ ازآن روزگار 

---------------  

11 – 11کتاب پیشین ، شاهنامه فردوسی  ص   

درخشان تراز  فکر میکنم اشعار باال دیگر ضرورت به تأویل و تفسییر ندارد ، زیرا که دری ناب است و ُدر معنی آن  

.آفتاب  
چیزی را که باید گفت اینست  که در دایرةالمعارف بزرگ خراسان زمین یعنی شاهنامه فردوسی ، هزار ها سال قبل از سقراط و 

ارسطوو افالطون و لو کرسیوس و سنکا فیلسوفان و دانشمندان  یونان، و دهها هزار سال قبل ازهگل و مارکس و انگلس ،کانت و 

ره اندیشمندان اروپایی متقدم و معاصر، خردمندان جامعهء خراسان زمین به تحلیل و تقسیم طبقات اجتماعی پرداخته دورانت و غی

. و نقش  طبقات معیین از جامعه  را در روند تکامل اجتماعی بر جسته نموده است  

 

  :تقسیم جامعه به طبقات در زمان جمشید شاه پیشدادی بلخی

ردوسی از مرحله آغاز تمدن و ذوب آهن  مالحظ گردید، جامعه درهمین عصر یعنی سلطنت جمشید، چنانکه بررسی و تحلیل ف 

بناً بر گزلرش فردوسی .و این کاررا جمشید هزارها سال پیش انجام می دهد. به تقسیم و تحلیل جامعه به طبقات معین نایل می آید

.دام را در اجتماع و روند تولید مشخص می سازد، جمشید جامعه را به چهار طبقه تقسیم می نماید و نقش هر ک  

(:مال ها) طبقهء کاتوزیان   -1  

( مال و محتسب) کاتوزی به معنی عابد و زاهد  است    

یکی از شگفتی های خردمندانه درآن زمانه آن بوده است که انسان خراسان زمین در همان نخستین مرحلهء نسج و نضج جامعه 

کم " زمین هموار" بناً شر این گروه را از مکان زیست مردمان یعنی . کی ها می باشد( فی االرض مفسدین )میدانسته است که 

نفرت از مال و محتسب در حاکمیت ادیان مختلف . کرده و ایشان را به کوهها مسکن گزین می نمایند، یعنی به کوه می رانند شان

کارکرد هایی این مفسدین االرض در دوران حاکمیت دین اسالم از . تدر کشورما ، سراسر ادبیات ما را تا به امروز پر نموده اس

بهر حال این گروه  را . مایه شرم بشریت به شمار می آید( مجاهدین دین اسالم)آغاز تا به حال  مثالً امروز در کشورما در وجود 

ات و موضع آنها در اجتماع  به عمل فردوسی در دسته اول قرار داده واز نخستین  کاریکه از جمشید در رابطه به تعین طبق

:.آورده  یاد نموده که این گروه را به کوه می راند  

برسم پرستندگان دانیش –گروهی که کاتوزیان خوانیش   

پرستنده را جایگه کرد کوه –جدا کرد شان از میان گروه   
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نوان پیش روشن جهاندار شان –بدان تا پرستش بود کار شان   

است که به معنی بناله و زاری در آوردن می باشد وظیفهء که یک مال و آخند " نوانیدن " علی از مصدرصفت فا" نوان" کلمهء 

یاد می نمایند، می " سکوالریزم"در حقیقت این مسله همان جدایی کامل دین از دولت  است که امروز آن را بنام . باید داشته باشد

، یعنی تا زمان آغاز سلطنت ساسانیان به وسیله اردشیر پسر بابک ، دین از از دورهء میترایی تا میانهء دوره اهورایی . باشد

یکی از خیانت هایی که ساسانیان به ویژه بانی این خاندان اردشیرپسر بابک نمود، اینست که دین و . امورات دنیایی مجزا بود

ود شاپور را در زمینهء ادغام دین در دولت فردوسی از زبان اردشیر که هنگام مرگ پسر خ. دولت  راالزم و ملزوم هم گردانید

: یا برادر پنداشتن دین و دولت نصیحت می نماید، می گوید  

برادر شود شهریاری و دین    --چو بر دین کند شهریار آفرین   

نه بی دین بود شهریاری بجای –نه بی تخت شاهیست دینی بپای   

تهبر آورده پیش خرد تاف –دو دیباست یک بر دیگر بافته   

نه بی دین بود شاه را آفرین –نه از پادشا بی نیازست دین   

دو انبار دیدیمشان نیک ساز—نه آن زین نه این زان بود بی نیاز  

باید افزود که جدایی دین از دولت و برادر خواندن دین و دولت، نشانه اندیشهء متفاوت دو حوزهء جغرافیایی  به نام خراسان و  

در رابط به علت کوشش ساسانیان برای ادغام دین و دولت و سعی ایشان تا زمان . امروزی می باشد( انایران و افغانست) فارس 

فقط این را  . آخرین شاه ایشان بنام یزدگرد که بدست ماهوی کشته می شود ، ما در کتاب اول مفصالً صحبت به عمل آورده ایم

ل اردشیر ساسانی را یعنی شخصیت دادن دین را در قدرت، در آن کتاب نگفته ایم که حضرت فردوسی طعنه آمیز این عم

: بخشیدن مغز به به یک عنصر بی مغز می شمارد و می گوید   

  1.  که چون بنگری مغز دادست دین –چه گفت آن سخن گوی با آفرین 

----------------  

  195کتاب پیشن شاهنامه ، پادشاهی اردشیر ، ص  – 1

   

:طبقهء نیساریان – 1  

تنظیم و وجود ارتش منظم که مدفاع حاکمیت ملی و کشور باشد نیز در دورهء . یساری به معنی سرباز یا سپاهی می باشدن

. میترایی در کشور خراسان شکل گرفته است   

:طبقهء دهقان – 1  

دهقان کسانی را می باید ملتفت بود که در فرهنگ خراسان زمین دهقان به معنی امروزی آن یعنی کشاورز نبوده است ، بلکه  

خراسان ، یا به عبارت = باختر = یعنی دهقان عبارت از مردمان حوزه جغرافیایی بلخ . گفتند که از تبار ترک و عرب نبوده اند

معنی دهقان را فردوسی ضمن نامه ایکه  یزدگرد ساسانی به رستم فرخزاد سپه ساالر دلیر خراسان . بوده است" عجم" عرب ها 

ر آن ازاو کمک میخواهد تا با اعراب متجاوز پیکارکند  یادآوری مینماید که اگر اعراب پیروز شود و سرزمین می نویسد و د

پارس و خراسان را اشغال نمایند، در اثر این اشغال و تجاوزپس از یکی دونسل از حاکمیت اعراب هویت ملی بر باد رفته و 

: سرانجام کسانی باقی خواهند ماند که   

سخن ها به کردار بازی بود --ه ترک و نه تازی بود نه دهقان ن  

"کشاورز"و اما  دهقان را به معنی امروزی  در آن روزگار بنام   

چنانکه در نامهء    یزد گرد به رستم فرخزاد  ، ضمن اوصاف اینکه پس از اسقرار اعراب مسلما ن چه . می نامیدند 

مردمان  این سر زمین پس از اسالم چگونه خواهند بود از کشاورز بالیی باالی مردمان فارس و خراسان خواهد آمد و 

: نیز یاد نموده می گوید  

گرامی شود کژی و کاستی –زپیمان بگردند و ز راستی   
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سوار آنکه الف آرد و گفت گوی –پیاده شود مردم جنگجوی   

نژاد و هنر کمتر آید ببر  –کشاورز جنگی شود بی هنر   

بر آسوده از  –تن آزاد و آباد گیتی بروی : را خیلی مهم و ارزنده توصیف می نماید  حضرت فرودسی مقام کشاورز

1.   دوار و گفتگوی  

----------------  

  1431کتاب پیشن، شاهنامه ، پادشاهی یزد گرد ، ص  – 1

  

  (کارگر= طبقهء صنعتگر: ) طبقهء آهتوخوشی – 4 
اینجا الزم بیاد آوری است، اینست که مقام و نقش کار و دهقان را آهتوخوشی طبقه کار گر است، چیزی جالبی که    

خردمندان ما در صد ها قرن پیش از تیوریسن هایی  طبقه کارگرمعاصر در دو سه قرن اخیر، برجسته ساخته و مورد 

. ستایش قرار داده و نقش آنها را در تولید  و تمدن مشخص گردانید ه اند  

همان دست ورزان ابا سر کشی –چهارم که خوانند اهتوخوشی   

1 .روانشان همیشه پر اندیشه بود –کجا کار شان همگنان پیشه بود   

-----------  

پادشاهی جمشید  14کتاب پیشین ، شاهنامه ، ص   – 1  

: پیدایش ابلیس در وجود اعراب در خراسان   

د، در اثر انکشاف متداوم تمدن ، همزمان با آغاز تمدن در روند تکامل جامعه که از عصر سلطنت جمشید آغاز می گرد 

این تفکرات در . ،رقابت هایی سیاسی و تفکرات خود محوری در وجود عناصر داخلی و خارجی نیز رشد می نماید

.یاد گردیده است" اندیشه اهریمنی" ادبیات خراسان زمین به ویژه در دوران میترایی و اهورایی بنام   

یی و اهورایی را در شاهنامهء فردوسی که  بر پایهء نقل از منابع معتبر دوره هایی سراسر ادبیات روزگاران میترا 

که این نبرد پس . پارینه نسج یافته است، در حقیقت نبرد میان اندیشه هایی  اهورایی با تفکرات اهریمنی  تشکیل می دهد

.جمشید و سر پیچی او از یزدان آغاز می گردد" منی کردن " از گرایش   

همیشه مایه زحمت یزدان پرستان  که به دستور آفریدگار خویش روانهء  راه  اندیشه  بدی،و  شرمن به مثابه قدرت اهری 

. نیک ، کردار و گفتار نیک می باشند ، می گردد  

گفتنی است که اهریمن در . ها در زمان جمشید  مشاهده می شود" دیو" بناً حضور فعال اهریمن پس از بدکاریهایی 

نیز فروان میتوان " اهورایی"و این صفت بد را در دوره . دوره میترایی تا پیش از جمشید ، بنام دیو یاد می گردد  ادبیات

.یافت  

رازی را که فردوسی برای نسل هایی بعد فاش می ساز و هشدار می دهد این است که حضور اهریمن را در  شاهنامه ،  

. ندبرای نخسین بار در وجود اعراب ظاهر می گردا  

:  ضحاک ماردوش    

" بیوراسپ" نام وی را برخی از تاریخ نگاران عرب . ضحاک بنا به روایت اکثری از تواریخ مردی عربی بوده است

: این نام را بر وی حضرت فردوسی  رد می نماید و می گوید . گفته اند  

دلیر و سبکسار و نا پاک بود –جهانجوی را نام ضحاک بود   

چنین نام بر پهلوی راندند –خواندند  کجا بیوراسپش همی  

  1. بود بر زبان دری ده هزار  --کجا بیور از پهلوانی شمار 
------------------  

  13کتاب پیشین شاهنامه ، ص  -1

: اما در تاریخ گردیزی ، از قول  نسب شناسان گفته شده است که    

  1« .ها بر آمده او ضحاک بن قیس بن علوان الحمیری بودو دو مار از کتف» 

-------------------   

ابو سعید عبدالحی  بن ضحاک ابن محمود گردیزی، تاریخ گردیزی ، به تصحیح و تحشیه و تعلیق عبدالحیی حبیبی  – 1

   33ص  1434تهران ،  چاب ارمغان سال 

ابو نواس باو بالیده و . اندشاعران متقدم و متاخر از او یاد کرده » : مسعودی نیز به نقل از شاعر عرب می نویسد

ضحاک که شتران و حیوانات ] پنداشته که از مردم یمن بوده است زیرا ابو نواس وابسته سعدالعشیره یمن بوده و ی گوید 

  1« [ .وحشی در گذرگاههای خود ستایش او می کنند از ماست

-------------------  

معادن الجواهر ، ترجمهء ابوالقاسم پاینده، جلد اول چاب  ابو الحسن علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و – 1

     811ص   1431شررکت انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران ، سال 

: گفته می نویسد[ ضحاک بن مرداس الحمیری ] بناکتی نیز نامش را    

( و پادشاه شد ) ید را بکشت تا جمش[ فرستادند] چون شداد و شدید پسران عاد پادشاه شدند،ضحاک را بفارس فریستادند» 

  1«. و مدت پادشاهی ضحاک هزار سال بود... و آغاز ظلم  و بیدادی بنهاد 
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----------------  

    82کتاب پیشن، تاریخ بنا کتی ، ص  – 1

 معموالً تاریخ نگاران اعراب و مترجمین متعربه در دوران حاکمیت اسالم بر خراسان که کتابهایی دوران میترایی و 

اهورایی را به ترجمه گرفته اند، اکثراً مضا مین آنرا اگر که مخالف اساسات دین عرب بوده  و یا بیان آن کتابها 

. به حذف و تغییر مواردی از آن کتابها پرداخته اند, شخصیت ذاتی دین عرب را اشکار و بر شؤون عرب لطمه میزده 

  :داکتر محمد محمدی مالیری  در این رابطه می نویسد

  :آثار ادبی ایران و تحوالت آن در اسالم»  

در دوره ء اسالم کتابهای اخالقی و ادبی ایران در اثر مقتضیات محیط جدید دستخوش تحوالتی گردیدند که در نتیجه  

.روز به روز از اصل خود دور افتاده و با محیط عربی اسالمی نزدیک تر و همرنگ تر شدند  

در این دوره ترجمه کنندگان کتب مخصوصآً کتابهای ادبی . ی داد ترجمه شدن به عربی بودنخستین تحولی که در آنها رو

و اخالقی، که از کم و زیاد کردن مطالب خللی به آنها وارد نمی شده، در این گونه کتب تصرف می کرده و به تناسب 

ف و یا مضامینی را به آنها می ذوق خود و یا خوانندگان برای منطبق ساختن آنها با محیط اسالمی مطالبی را حذ

. افزودند  

از آنجا که آثار زردشتی به همان صورت که در دورهء ساسانی و جود داشته در روزگار خلفا قابل دوام نبوده  از این 

رو بعضی از مترجمین این آثار بسیاری از مطالب آنها را که مستقیماً به دین زردشتی بستگی داشته از آنها حذف نموده 

رای اینکه ترجمه های خود را موافق ذوق و سلیقهء عربی کنند تا آنجا که بر اصول مطالب خللی وارد نیاید تغییراتی و ب

در آن می داده اند،، به این ترتیب ترجمهء این آثار باعث تحولی در آنها گردید که آنها را از صورت اصلی خارج ساخت 

ا ترجمهء ماهرانهء خود آنها را در ردیف آثار عربی قرار دادند مترجمین زبر دست ب. و به صورت دیگری در آورد

  1« . وبدین وسیله زمینه را برای تحوالت که بعداً در آنها به وجود آمد فراهم ساختند

----------------------   

چهارم قطع  چاب 1433داکتر محمد محمدی مالیری، فرهنگ ایرانی پیش از اسالم ، انتشارات توس ، تهران سال   – 1

  811جیبی ص 
   

" :نامقدس" بیت المقدس یا یک مکان ناپاک و  

  

بر خالف عدهء از تاریخ نگاران که مقر ضحاک را در یمن و بابل قرار داده اند، فردوسی پایگاه و جایگاه  او را در بیت المقدس 

.می گوید  

نامیده می " اژدهاق" که ابن بلخی در فارس نامه او را بیت المقدس امروزی خانه ضحاک بوده است، خانهء خوانخوارترین کسی 

:نویسد  

ضحاک اصل آن اژدهاق است و بلغت عرب الفاظ همیگردد ازین جهت ضحاک گویند و از بهر آن او را اژدهاق گفتندی کی »  

فته اند کی بابتدا کی او جادو بود و ببابل پرورش یافته بود و جادویی آموخته و روزی خویش را بر صورت اژدهایی بنمود و گ

جادویی می آموخت پدرش منع می کرد پس دیوی کی معلم او بود گفت اگر خواهی کی ترا جادویی آموزم  پدر بکش ضحاک پدر 

خویش را بتقرب دیو بکشت و سخت ظالم و بدسیرت بود و خونهاء بسیار بناحّق ریختی و باژها او نهاد در همه جهان و پیوسته 

دو سلعه بود معنی سلعه ( دو طرف سر او ) اب خوارگی مشغول بودی با زنان و مطربان و بر هر دو  دوش بفسق و فساد و شر

گوشت فضله باشد بر اندام آدمی و هرگاه خواستی آنرا بجنباندی همچنانک دست جنبانید و از بهر تهویل را بمردم چنان نمودی که 

د که هر دو سلعه چون روزگار بیامد بیفزود و درد خاست و پیوسته دو مار است اما اصلی نداشت چه دو فضله بود و گوین

مرهمها بر نهادند و سکون و آسایش آنگاه یافتی کی مغز سر آدمی بر آن نهادندی مانند طال و چون این ظلم و قتل جوانان بدین 

ج کرد و پوست کی اهنگران آهنگری اصفهانی از بهر آنک دو پسراز آن او کشته بود  خرو( کاوه) سبب مستمر گشت کابی 

دارند بر سر چوبی کرد و افغان کرد و آشکارا ببانگ بلند ضحاک را دشنام داد و از ظلم او فریاد می کردو غوغا با او بهم بر 

خاستند و عالمیان دست با یکی کردند و روی بسرایهای ضحاک نهادند و ضحاک بگریخت و سرای و حجر ها از وی ماند، و 

آهنگر را گفتند بپادشاهی بنشین گفت من سزاء پادشاهی نیستم  اما یکی از فرزندان جمشید طلب کردن و ( کاوه)  مردمان  کابی

  1« . بپادشاهی نشاندن، و افریدون از بیم ضحاک گریخته بود و پنهان شده ، مردم رفتند و او را بدست آوردند و بپادشاهی نشاندند

-------------   

  70 – 71ص  1727ارس نامه ، باهتمام گای لسترآج و آلن نیکلسون ،  تهران ، چابخانه دوهزار سال ابن بلخی ،  ف  – 1
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پس از آنکه مردم فریدون را . وبنای بیت المقدس بدست این خونخوار گذاشته شده واین خانه، مقر این شریک شیطان بوده است 

حضرت فردوسی در رابطه به این خانهء . له حرکت می کندبه شاهی بر میگزیند، فریدون برای دستگیری ضحاک به سوی دج

: نامقدس می گوید   

به بیت المقدس نهادند روی –بخشکی رسیدند سر کینه جوی    

همی کنگ دژهودجش خواندند –که بر پهلوانی زبان راندند   

1.بر آورده ایوان ضحاک دادن  –بتازی کنون خانهء پاک دان   

---------------  

   60شین ، شاهنامه ، ص کتاب پی – 1

 پس از آنکه لشکریان ضحاک عرب یا به گفته فردوسی بزرگ

. شکست  خورده  تار و مار می شوند،با آغاز سلطنت فریدون، تاریخ اسطوریی کشور ما وارد مرحله جدیدی می گردد"  تازیان" 

ور گشایی و حمله و مقاومت هایی حماسه آفرین ،مرحله کشور داری و کش"  فیودالیزم ابتدایی" این مرحله، مرحلهء کشاورزی  

ختم  . مرحله میترایی را چنانکه گفیم میتوان مرحلهء اسطوره و تاریخ  نامید .  جادو گران و اجنبیان است"  دیوان" بر علیه 

تشت،  جامعه یعنی با ظهور پیغام آور خدا و خرد حضرت زر. مرحله  میترایی آغاز دورهء اهورایی یعنی دورهء  تاریخی است

دوران فریدون آغاز جهانداری و کشور . خراسان ازعصر ما قبل التاریخ ، به مرحله نیمه تاریخی و  تاریخی وارد می گردد

در  ادبیات  این مرحله را ، آغاز حیله گریها و و . داری و کشورگشایی ، آغاز خصومت هایی فرقه یی، قبیلوی و تباری می باشد

تفصیل این دوران ُپر فراز و نشیب . یا  راستی و نیکی ها میتوان باز خواند" اشا"یا اهریمن با  "  ای بدیدیوه"نبرد هایی پیهم 

.چندین صد هزار سالهء اسطوره و حقیقت تاریخ کشور ما در شاهنامه مفصالً بیان گردیده است  

:تاریخ تکامل اجتماعی خراسان بدون طی مرحلهء بردگی  

گذشت ، اینست که تاریخ تکامل اجتماعی در کشور ما بر خالف تاریخ تکامل اجتماعی سایر جوامع چیزیکه از ذکر آن نباید  

مثالً یکی از این ویژگی ها عدم حضور مراحل از تاریخ است که در سایر . ویژگی هایی منحصر به خویش را دارا می باشد

. جوامع آن را باز می یابیم  

یعنی برخالف . عدم حضور مرحله بردگی در مسیر تکامل جامعهء خراسان می باشد یکی از این ویژگی های منحصر به فرد ، 

" و سرمایه داری " فیودالیسم: "تاریخ تکامل سایر جوامع  که آن را عبارت می دانند از کمون اولیه، بردگی، ملوک الطوایفی 

.در سرزمین خراسان، مرحلهء بردگی مشاهده نمی شود". کاپیتالیسم  

در تاریخ ادبیات ما از دوران بردگی و . یسم اروپا و سایر کشور ها با مرحلهء ملوک الطوایفی  کشور ما فرق دارد حتی فیودال 

حتی در تاریخ سیاسی و ادبی خود هیچ موخذی در . برده ها چیزی به مالحظه نمی رسد و یا شاید این قلم به آن دست نیافته است

. هء فئودالیستی جز زمین بوده باشد و با زمین خرید و فروش گردیده باشد و جود ندارددرمرحل" کشاورز" رابطه به اینکه، دهقان

کشور هایی اروپایی را در تاریخ اجتماعی و انعکاس آن را در تاریخ ادبیات خراسان نمی توان  " فئودالیته" و نیز اشرافیت 

ک رابطه های انسانی در ذات و شعور مردمان این این مسله بدون شک مربوط به موجودیت عاطفه، احساس  و در. مالحظ نمود

در تاریخ ادبیات ما از برده شدن و کنیز شدن مردم خراسان سخن بسیار رفته، اما هیچگاهی از یک دوران . سرزمین می باشد

مربوط می  باید افزود که برده و کنیز شدن زنان و مردان کشور ما. تاریخی بردگی در سرزمین خراسان نشانهء نمی توان یافت

زیرا سیاست اعراب مسلمان در تسخیر کشور ها مبتنی بود بر . شود به دوران تسلط  اعراب مسلمان پس از تجاوز به کشور ما

این موضوع را در تمام تواریخ میتوان یافت، از . غارت اموال مردم و کنیز ساختن و برده نمودن اتباع کشور هایی مفتوحهء شان

مفصالً شرحی در این ( ساله اعراب بر افغانستان 1155سیطرهء ) ر رابطه به کشور خودمان در کتاب جمله این قلم مشخصاً د

. مورد نوشته ام  

بهر روی از دوره میترایی با وجود آنکه هنوز کاریهای تحقیقی و پژوهشهایی باستانشناسی  آغاز نگردیده و اگر شده باشد،  

این یادگارها اگر در موزیم های داخل کشور نیست و یا .زشمند و جاویدانه موجود استهمچنان در نطفه است با آنهم یادگاریها ار

.اگر بوده به غارت برده شده ، در موزیم ها ودر کتب پژو هشگران و مستشرقین  سایر کشور هایی جهان موجود میباشد  

: یادگار های تاریخی دورهء میترایی    
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وره  را در موزیم ها، کتابخانه ها، دیواره ها، قلعه ها و قله ها جستجو نمایم، از سه پیش از آنکه یادگار هایی فرهنگی این د  

هر چند .  یادگاری ذکر به عمل می آوریم که تا به امروز در شعور و ذهن انسان این سرزمین باقی مانده و همچنان گرامی است

وحشی، کمرنگ گردیده ولی نشانه هایی امروز به چشم که از این سه یادگار دوی آن  پس از حمله اعراب  مسلمان متجاوز و 

. میخورد که بیانگر احیایی دوبارهء انها در جامعه ازسوی جوانان و خردمند این مرز و بوم می باشد  

  

:جشن سده   
ا به امروز برای بنا بر روایت شاهنامه و  متون متقدم و گاهنامه هایی پیش از اسالم ، نخسین روز فرخنده ایکه از ماقبل التاریخ ت

از این جشن در اوستایی ساسانی و وندیداد نام برده . ما باقی مانده جشن است که در زمان هوشنگ برای نخستین بار بر پا گردید

. اما در ادبیات کشور ما خراسان زمین چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم از این جشن به فرخندگی یاد گردیده است. نشده است

فبالً راجع به مرحله .  اریخی این جشن مربوط می شود به دوره کشف آتش در زمان سلطنت شاه بلخ هوشنگ پیشدادیاز نظر ت

روزیکه هوشنگ موفق به کشف آتش می گردد، این کشف را هدیه .            صیقل سنگ ، آهن و کشف آتش  سخن گفته شد

. ین جشن یادگار همان دورهء میترایی در زمان  هوشنگ است در واقعیت ا. پرودگار خوانده و آن روز را جشن می گیرد

: فردوسی می گوید   

 فروغی بدید آمد از هردوسنگ

 دل سنگ کشت از فروغ آذرنگ

نشد مار کشته ولیکن ز راز]   

[از این طبع سنگ آتش آمد فراز  

 جهاندار پیش جهان آفرین

 نیایش همی کرد و خواند آفرین
داد که او را فروغی چنین هدیه]   

[همیم آتش آنگاه قبله نهاد  

بگفتا فروغیست این ایزدی]   

[پرستید باید اگر بخردی   

شب آمد بر افروخت آتش چو کوه]   

[ همان شاه در گرد او با گروه  

 یکی جشن کرد آن شب باده خورد

 سده نام آن جشن فرخنده کرد

 زهوشنگ ماند این سده یادگار

 بسی باد چون او دگر شهریار

رده جهان یاد کردکز آباد ک  

  1« . جهانی بنیکی ازو یاد کرد

------------------  

11 – 2شاهنامه، ص – 1  
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زیرا عرب با آنچه که زیربنایی علمی . پس از هجوم و ایلغار  اعراب این جشن در کشور ما خراسان ازسوی  اعراب منع گردید

دم خراسان آتش پرست اند، باید که بجای آتش به بت یا  سنگ از طرف دیگر چون به بهانه اینکه گویا مر.  میداشت مخالف بود

" این قلم در رابطه به آتش در کتاب . باید سجده نماید، افروختن آتش را در هنگام عبادت خدا منع قرار دادند"  حجراالسود"

( اتار)ر چه آتش در اوستا به نام اگ]تفسیر مفصل اراه داشته مثالً از جمله نوشته ام که" سالهء اعراب بر افغانستان 1155سیطره 

از آن نمایندگی می کرد و لی واضح معلوم نمی شود که مقصد « امشه سپنته » یاد شده ولی قراری که پیشتر شرح دادیم در میان 

) ن بهر حال وظیفه اساسی پیروا. از نمایندگی ، شخصیتی است که برای آتش قایل شده بودند یا مفهوم مادی به مفهوم مادی آن 

.مقابله با ارواح خبیثه و ستیز با خواهشات نفسانی و عناصر تاریک و مضر بود ( زراتشترا سپنتمان   

آتش با روشنای و حرارت خود و فایده یی که به حیات بشریت رسانید از روز کشف خود در میان همه اقوام جهان به حیث یک  

زعواملی بود که درهر گوشهء جهان بشریت را به مرتبهء جدید تمدن عنصر مفید تلقی گردیده است و کشف و استعمال آن یکی ا

. واصل گردانیده است   

نسبت به . با شندگان آریانا در عصر اوستایی با سابقهء که قبل برین در عصر ویدی در تشخیص عناصر نورانی طبیعی داشتند  

می شناختند و نسبت به ارباب النوع  برای او سرود ( آگنی)م و آن را بنا. سایر ملل جهان برای آتش مقام مهمتری قایل شده بودند 

( اهورا مزدا ) اوستا آتش را مقدس و پاک ترین همه عناصر محسوب می داشت و آن را انعکاس نور . های بیشتر ساخته بودند

یو ها شمرده می شد، عالوه بر این آتش عالمهء صفای اخالق و بزرگترین حربه در مقابل ارواح خبیثه و د. قلمداد می کرد

مشغول فتنه انگیزی می ( دیو ها و شیاطین)چنانچه عقیده داشتند که شب هنگام ، هنگامی که سیاهی فرا می رسد و ارواح  خبیثه 

. تصور می کردند( اهورا مزدا) از این رو آتش را نورعالمه . گردند، تنها روشنی آتش عامل ترس و فرار آن ها می شود

روشن کردن آتش در کانون خانواده در عصر ویدی در اریانا رواج داشت و چون اتش . آن احترام می کردند ازهمین رهگذر به

آن بطور ( پرستار ی)در عصری اوستایی مقام بلند تری پیدا نمود، طبیعی روشن کردن آن نه تنها در کانون خانواده و حفافظت 

. مودهمشیگی عمومیت یافت، بلکه در آتشکده ها رواج پیدا ن  

این کار در عصر ویدی و . نا گفته نماند که نگهداری آتش در کانون خانوادگی  یکی از عادت قدیم اکثر اقوام هند و اروپایی است

به اتش خانوادگی احترام ( همین امروز هم )جرمن ها ، رومن ها هم در زمانه های نستبأ جدید . اوستایی در اریانا منحصر نبود 

. دمی کردند و می کنن  

بهر حال در عصر اوستایی باشندگان اریانا چنین عقیده داشتند که بهترین حربه اضمالل عناصر مضره آتش است ، بنا  روشن 

کردن آن را در کانون خانواده و حفاظت آن را شب و روزیکی از وظایف مذهبی خود می شمرده و معتقد بودند  که در روشنی 

به اساس همین . ظ ایشان و خانواده ء  شان است و عناصر مضره کاری ساخته نمی تواندیا خرد مقدس محاف( سپنته مینو)آتش 

و . و آتشکده هایی مخصوص موبدان و شاهان عرض و جود کرد. رویه و عقیده آتشکده هایی خارج کانون خانواده هم ساخته شد 

{ ت مذکور را آتش پرستی هم گفتندآتش و آتشکده به اندازه یی در دیانت اوستایی صا حب مقام بزرگ شد که دیان  

حتی عرفای جهان اسالم که به اشراق همسویی داشتند از شکوه نور و یا آتش انکار نمی کنند ، چنانکه عارف نور و شیخ اشراق 

و شرح ان نباشد به ناچار باید خود  اگر در جهان هستی چیزی باشد که نیازی به تعریف» می گوید : شهاب الدین سهروردی 

پس بنا برین چیزی از نور بی نیاز تر از تعریف . هر و بالذات باشد و در عالم وجود چیزی اظهر و روشن تر از نور نیست ظا

[ نیست   

بدین معنی بود که مردم افغانستان پیش از اسالم، هنگامیکه دین خداگرایانه داشتند، عبادت و شکر نعمات و مراتب سپاس خویش 

ای پر گل و عطر در پرتوی خورشید ویا در مکان های روشن  در فروغ عنبر آگین آتش عود بجا می را از خداوند یا در چمن ه

به این باور که اگر کسی برای عبادت خدا می ایستد باید  باحضور دل و ذهن بایستد، و نباید وسوسه های شیطانی از قبیل . اوردند

و یا بربودن و خزیدن خزنده های مضره و گزنده ها حضور ذهن ترس از گوشه های تاریک باعث پراگندگی ذهن پرستنده شود 

همین عقیده را امروزعلم هم ثابت نموده  که در مکان که آتش .  و قلب او را به خود مشغول نماید و عبادتش را ناقض گرداند 

ر تاریک ها می توانند نیش خزنده ها و گزنده ها که اجسام مضره اند فقط د. روشن است هیچ خزنده ای نمی تواند پیدا گردد 

در . و از جانب دیگر آتش یگانه وسیله موثر کشنده انواع و اقسام میکروبها به شمار می رود. بزنند ، نه درگرمی و فروغ آتش  

 با تکیه با این دانش و بینش  های خداگرایانه و خرد گرایانه بود که مردم. خانه ایکه روشنایی حاکم است دزد را راه ء نیست 

در هیچ تاریخ نیامده است که مردم افغانستان . افغانستان به آتش  ارج می گذاشتند  و آن را پرستش یعنی پرستاری می کردند 

آتش را به جای خدا عبادت کنند ، اعراب کلمه پرستش را عبادت معنی نمودند  و با تحریف معنی ،اتهام بستند و ائین زرتشتی را 

که بر عکس اعراب جاهل حتی تا به . در حالیکه مردم افغانستان از آتش پرستاری می کردند . د دین آتش پرستی وانمود کردن

امروز خالف عقل و شعور بت هللا  را در تاریک ها، در غار ها، در چله خانه ها ، در دل تاریک ها شب و در یک کلمه در 

  1« . ظلمت که یکی از مظاهر اهریمنی است به عبادت می گیرند
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--------------------  

1411، نشر نیما، آلمان سال 32، ص  8ساله اعراب بر افغانستان، جلد 1311سلیمان راوش، سیطرهء  1  
حضرت فردوسی نیز تاکید بر این دارد که آتش هرگز بجای خداوند به پرستش گرفته نشده است، بلکه آتش تجلی خدا وفروغی   

: فردوسی می گوید. گ  به وجود می آید هوشنگ آن را فروغ خداوندی می خواندوقتی  آتش ازاصطکاک دوسن. ایزدی می باشد  

  [ پرستید باید اگر بخردی ---بگفتا فروغیست این ایزدی ]  

: و یا در جایی دیگری می گوید  

پرستندهء پاک یزدان بودند  ------مپندار کاتش پرستان بودند   

تفاوت اینست که اعراب سنگ را تا به امروز . اعراب بوده است" کعبه" ، مانند  و یا هنگامیکه میخواهد بگوید که آتش و آتشکده

:به پرستش می گیرند و مردمان خراسان زمین خدا را در فروغ آتش می پرستیدند  

 بدانگه بود آتش خوبــــــــرنگ 
.  چو مر تازیان را محراب سنگ  

دم سرزمین ما خراسان بوده و شخصیت هایی صاحب اندیشه هیچ همهء این تقدیس ها نسبت به آتش  ناشی از شعور و خرد مر

. مورد سودمندی به نفع انسان را نادیده و بدون تقدیر نگذاشته اند  

. جشن سده  بزرگ داشت از هدیه خداوند برای انسان می باشد  

تا سالهای زیاد حتی تا دوران ولی . این جشن یا روز بزرگداشت از هدیه خداوند را اعراب به نفع سنگ سیاه منع قرار دادند

. سلطان محمود غزنوی  استقبال ازآتش این نعمت خداوند همچنان جشن گرفته می شد  

ملک الشعراء دربار محمود، ابوالقاسم حسن بن احمدعنصری بلخی ، به قرار منابع تاریخی در پی آن بوده که سلطان متعصب 

بنابر آن  در ستایش جشن سده شعری بلندی  ساخته و به شاهنشاه خراسان  .اشعری مذهب را وادار به بر پایی جشن سده نماید

: محمود غزنوی می گوید  

ز آفریدون و از جم یادگار است  --سده جشن ملوک نامدار است    

کزآن نور تجلی آشکار است  –زمین امشب تو گویی کوه نور است   

ر است چرا امشب جهان چون الله زا –گر از فصل زمستان است بهمن   

بدون شک بیشترین مسوؤلیت  رادر قبال حفظ و احیایی فرهنگ و هویت و سنت هایی ملی و فرهنگی ، در مجموع اهل فرهنگ 

.و ادب  بدوش دارد، یعنی نویسندگان ، شاعران ، تاریخگاران و منتقدین ، و مفسرین  

به وسیله اعراب مسلمان متجاوز در سرزمین خراسان در پارینه سالها  به ویژه در امر حفظ و احیای فرهنگ و آیین هایی که  

چنانچه که مالحظات تاریخی نشان می دهد در ستایش جشن سده برای احیاء و . ویران شده بود، نقش شعرا رسالتمندانه تر بود

:ی بلخی می گوید حفظ آن شعراء روزگاران مختلف  از خود دریغ نشان نداده اند از جمله مثالً ابوالنجم احمد بن قوس  منو چهر  

 آمد ای سید احرار شب جشن سده 
.شب جشن سده را حرمت بسیار بود  

:و یا بازهم منو چهری بلخی   

 اینک بیامدست به پنجاه روز پیش 

.جشن سده طالیه ی نوروز نامدار   

: ابوالحسن علی بن جولوغ فرخی سیستانی می گوید    

 شب سده است یکی آتش بلند افروز
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  برتو،حق او بگذارحق است مر سده 

: یا نظامی گنجوی می فرماید    

 به نو روز جمشید و جشن سده 

. که نــو گشــتی آیــین آتــــشکده  

 

سال از استقرار حاکمیت دینی و فرهنگی اعراب می گذرد، با آنهم حتی برخی از آخند و  1311در پسینه سالها نیز که 

افع ذاتی  در حفظ دین و فرهنگ عرب مسلمان ندارندو یا مزدور و روحانیون که به ذات عرب وابسته نیستند و من

زرخرید اعراب در برپایی جهاد اسالمی نیستند، بی گمان از رابطه ملی و تاریخ  خویش در عرصه آیین و فرهنگی 

وطیت مثالً شیخ فضل هللا نوری یکی از آزادی خواهان صدر مشر. بومی خویش اگر باورمند نمی شوند، یادی می کنند

.  .  ایران در شعری از سده چنین یاد می نماید  

          بده مي و بیا ساقي سده، جشن موسم شد»
موقده نار به را ما رسان، سان آتش آب وز  

          مرحمت آتش مکرمت،فرموده خدااز برما

فایده   هزاران دارد صفا، و پرنور نار  کین  

            نما نقمت نعمت وین پربها،  آخشیج زین

آتشکده  شده  ظلمت تاریکها،  شده روشن  

           آتشم بر بزن مهوشم،آبي نگار اي هان

دازمایده یهو همچون خوشم، آبي چنین با من  

بود گفتگوزآتش بود،چون ودلکش خوش روزي  

1« آتشکده در  مخصوص  بود، خوش آتش چو آبي  

-------------------  

   11نی، نشریه سرزمین ایران ، شماره شیخ فضل هللا نوری کرما – 1

با وجود آنکه اعراب مسلمان  سعی نمودند و امروز زرخریدان آنها کوشش دارند که جامعه را از لحاظ تاریخی بی هویت   

ه گردانیده و همه آثاری که مبین هویت ملی و فرهنگی خراسان  است، چون مجسمه هایی بودایی بزرگ در بامیان  نابود ، و یا ب

نحوی از انحا از میان بر دارند، ولی با تمام تالش شان چون  وجب وجب خاک این کشور نماد از یک تاریخ پر بار و پر شکوه 

است، موفق نمی گردند،  برعکس مالحظه می شود که با گذشت زمان روز تا روز نسل جوان درپی شناخت هویت ملی، فرهنگی 

از این در طول تاریخ پس از استیالی جبارانهء اعراب مسلمان بر کشور ما خراسان، از گذشته . و آئینی تاریخی خویش می باشند

مثالً  جشن سده  را مردمان . اندیشه ها، سنت و رواجهایی ملی و آیینی همچنان ، اگر نه آشکار ، در خفا تجلیل به عمل می آمد

ه و در شب این روز آتش روشن می نمایند ، بدون آنکه  نام گذاشته و از آن در شب و یا روز تجلیل کرد" ِخرٌپچار" بدخشان 

تاریخ این روز را بدانند، چون در وهلهء نخست تجاوز و ستم اعراب ،خواستند که از روز های مقدس و جشن های خود تجلیل به 

چون . د می نمایندیا{ شب چله کوچک} در حصص دیگر کشور ما سده را بنام . مسمی ساختند " ِخرپچار" عمل آورند سده را به 

و به  بهانهء سرما در اجاقها آتش می افروختند و می [ بهمن] که سده نیز مصادف است با آغاز چلهء کوچک یعنی دهم ماه دلو    

البته باید گفت که این بزرگداشت  ، ناخود آگاه است و کسی به نیت  استقبال .. افروزند و  و از سده تجلیل به عمل می آورند

نین نمی کنند ، چون همه این روز و این جشن را پس از چند قرنی که حاکمیت ظالمانهء اعراب بر آیین و فرهنگ و ازسده  چ

.            تمام امورات اجتماعی و سیاسی کشور ما خراسان گذشت، جبراً وادار شدند که فراموش نمایند  

یاد گردیده "  روز آبان" و " شب گزنه" ماوراءالنهر بنام  در آثارالباقیه البیرونی از این روز در برخی حصص از خراسان و

  .است که این قلم بنا بر عدم دسترسی به منابع این جغرافیا نتوانست  از محل خاصی نام ببرم 
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مورخان و نویسندگاني چون بیروني، بیهقي، گردیزي، مسكویه و عده دیگری  از شیوه برگزاري جشن سده در دوران غزنویان، 

ما اینجا برای جلو گیری از  .آل زیار و غیره تا دوره مغول بسیار نوشته اند و خانواده دیگری چون یان، خوارزمشاهیان،سلجوق

اما ناگفته نمی گذاریم که پس از اسالم اگر از . اطاله کالم به آنچه که حضرت فردوسی گفته و آن را نقل نمودیم اکتفا می نمایم

آنهم از جشن هایی که شاهان دوره اسالمی چشم به حضور شاهان، رسم شعرخواني بودفقط درجشن ها تجلیل به عمل می آمده 

.  اما جشن هایی که تحفه نداشت به شدت منع قرار گرفته است. تحایف آن جشن ها داشتند  

: نوروز  یا دومین یادگار دورهء میترایی   

 

: .  نوروز یادگار جمشید  شهنشاهی پیشدادی بلخی است     

ندبر گــوهــر افشـاند  شـــــــیدبجم  

روز را روز نو خــــــواند ند مران  

سال نــــــــو هرمز فرو دین ســــر  

آســـــود از رنـج روی زمــین بــر  

بــیارستـــندبشــــــــادی  بـــزرگان  

ی و جام ورامشـــگران خواستندم  

جشن فرخـنده از آن روزگار چنین  

  1.سروان یاد گارمــانـــد از آن خ بما

---------------------  

فردوسی  شاهنامهکتاب پیشین ،  – 1  

در رابطه به نوروز  و پیشینه تاریخی آن کمتر شاعر و نویسنده و تاریخنگار و محققی  را میتوان سراغ گرفت که چیزی     

نوروز را به  مثابه یکی از سه واکنش  [  سانسه واکنش تگاوران تیز پویی خرد در خرا] این قلم در کتاب . نوشته نکرده باشد

خواننده ء عزیز میتواند برای مزید معلومات به آن . مردم خراسان در برابرفرهنگ و دین اعراب مسلمان متجاوز مطرح نموده ام

اند که نوروز  چیزی را که اینجا میخواهم یاد آوری نمایم اینست که جشن نوروز آنچنانکه برخی ها مدعی . کتاب مراجعه نماید

شخصیت زرتشتی میباشد ، برعکس باید گفت که این شخصیت با اندیشه  که مبین یک دورهء از تکامل تاریخ است، هزارها سال 

پیش از حضرت زرتشت  به مثابه یک شخصیت میترایی در کشور ما خراسان مورد ستایش بوده و از آن تجلیل به عمل می آمده 

در رابطه به نوروز  و این مسله که نوروز  1739پژوهشگر ایرانی متوفی  در سال " یحیی ذکاء  "در زمینه  روانشاد . است 

تعلقی به آیین زرتشی نداشته است تحقیقی همه جانبهء به عمل آورده  که ما با اختصار  بخش های آن را اینجا به نقل می گیریم  با 

وز تجزیه و تحلیل تاریخي مستند و جستجوي دانشي در انگیزه هاي هن" ذکر این نکته که جناب ذکاء از یک سو مدعی اندکه 

با آنهم " استه انجام نگرفته و ریشه هاي علمي و نجومي آن چنانكه باید و شاید روشن نگردید )!( آریاییپیدایش این عید بزرگ 

ها به بلخ هجرت نموده اند پیوند بزند که به نحوی خواسته اند که این جشن بزرگ میترایی را با اقوام مهاجر آریایی که بسیار بعد 

زیرا اول این که انگیزه های پیدایش این جشن میترایی را شاهانامه فرودسی و . این یک اشتباه آگاهانه و عمدی میتواند باشد

ر اینکه این و دو دیگ. همچنان عمر خیام در نوروز نامه و صد ها نویسنده و محقق دیگر کامالً اشکار و مستند بیان نموده اند

شادروان یحیی ذکاء  پژوهشگر ایرانی  نیز با   .جشن قبل از کوچ آریایی ها در سرزمین بلخ از سوی جمشید به میان آمده است

: او می نویسد. ارتکاب همین یکی دو   اشتباه تحقیق خوبی نموده که بخشی از آن را در اینجا نقل می نمایم  

 

. :نوروز در تاریخ و تقویم »    
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درباره تاریخچه نوروز تا كنون سخنان فراوان گفته و نوشته اند كه بخشي از آنها افسانه هاي بي پا و كهن و مسخ شده بخشي .. .

است و مي توان گفت، هنوز تجزیه و  کشور مانیز بیشتر درباره چگونگي برگزاري آیین هاي آن در دوره هایي گوناگون تاریخ 

انجام نگرفته و ریشه هاي علمي و نجومي  آریاییانشي در انگیزه هاي پیدایش این عید بزرگ تحلیل تاریخي مستند و جستجوي د

بجز ابوریحان بیروني و نویسنده نا معلوم نوروزنامه كمتر كسي درباره بنیاد پیدایش . آن چنانكه باید و شاید روشن نگردیده است

.نوروز اندیشیده و تحقیق كرده است  

پرواز جمشید در هوا، به مظالم نشستن او در نوروز، آغاز گشتن : یدایش نوروز فراوان است از آن جمله اما افسانه ها درباره پ

آسمان، تجدید دین، ساختن تخت و تابیدن نور بر آن، گشتن فلك و برج ها، گردونه بلور جمشید، تخت جمشید در برابر آفتاب، بر 

م مبتني بر وقایعي بوده اند همه فراموش و مسخ شده، صورت خرافه و گوساله نشستن جمشید و از این گونه مطالب كه اگر ه

 افسانه بر خود گرفته اند 

در سبب نهادن نوروز مي نویسد نوروز چیست؟ نخستین روز است ( التفهیم الوایل صناعه التنجیم ) ابوریحان بیروني در كتاب 

اندر نوروز نخستین  آریایی هااعتقاد : باز مي نویسد. و است، زین جهت روز نو نام كردند زیرا كه پیشاني سال نماه حملاز 

.آنست كه اول روزي است از زمانه و بدو فلك آغازید به گشتن  

اما دركتاب نوروزنامه كه در اواخر سده پنجم هجري تالیف شده درباره منشائ نوروز و تحوالت آن اشاره هایي دقیق و سودمند 

:و مهمي آمده است  

عهد باستان معتقد است كه در آفرینش حركت خورشید در بامداد نخستین روز فروردین از اولین  آریائیانامه مانند نویسنده نوروزن

یعني خورشید ) چون ایزد تبارك و تعالي بدان هنگام كه فرمان فرستاده كه ثبات برگیرد : درجه برج حمل شروع شد و مي گوید

همه چیزها برسد، آفتاب از سر حمل برفت وآسمان او را بگردانید و تاریكي و تا تابش ومنفعت او به . ( به حركت در بیاید

روشنایي جداگشت و شب و روز پدیدار شد و آن آغازي شد بر تاریخ این جهان را پس از هزار و چهارصد و شصت و یك سال 

رگداشت آفتاب را و از بهر آن كه هر چون آن وقت را دریافتند ملكان عجم از بهر بز... به همان دقیقه و همان روز باز رسید 

نشان كردند و این روز را جشن ساختند و عالمیان را خبر دادند تا هنگام آن را بدانند و آن . كس این روز را در نتوانستندي یافت

. تاریخ را نگاه دارند  

سال و ماه را نام نهد و تاریخ  چون كیومرث، اول از ملوك عجم به پادشاهي نشست و خواست كه ایام: در جاي دیگر مي نویسد

سازد تا مردمان آن را بدانند بنگریست كه آن روز بامداد آفتاب به اول دقیقه حمل آمد، موبدان را گرد كرد و بفرمود كه تاریخ از 

. اینجا آغاز كنند و موبدان جمع آمدند و تاریخ نهادند  

: ن نوروز آن بوده است كه چون بدانستند كه آفتاب را دو دور بوداما سبب نهاد: در همین كتاب در سبب ایجاد نوروز مي نویسد

لیك در سال بعد به همسان وقت و . ) یكي آنكه هر سیصد و شصت و پنج روز و ربعي از شبانروز، به اول دقیقه حمل باز آید

روز را دریافت نوروز نام نهاد  و چون جمشید آن.( روز كه رفته بود، بدین دقیقه نتواند آمدن، چه هر سال از مدت، همي كم شود

. و جشن و ایین آورد، پادشاهان و دیگر مردمان بدو اقتدا كردند  

هزار و چهارصد سال گذشته بود و ( یعني از زمان نهادن تاریخ به دست كیومرث ) باز در جاي دیگر نوشته است از این تاریخ 

چون كبیسه نمي كردند، آغاز سال و نوروز ( هوشنگ و تهمورث  در پادشاهي) آفتاب اول روز به فروردین و به برج نهم آمد 

(  1515+161=1121) چون از ملك جمشید چهار صد و بیست و یك سال بگذشت ( در این مدت نه ماه عقب افتاده بود " تقریبا

فتاب به فروردین خویش تمام شده بود و آ( یعني دور اول از زمان تاریخ گذاري كیومرث ودور دوم از آغاز آفرینش ) این دور 

جشن ساخت و نوروزش نام نهاد و مردمان را فرمود كه هر سال چون . پس در این روز كه یاد كردیم... به اول حمل باز آمد 

( یعني نوروز حقیقي) فرودین نو شود، آن روز جشن كنند و آن روز نو دانند تا آن گاه كه دور بزرگ باشد كه نوروز حقیقت بود   

عقیده داشته اند كه پس از آفرینش  آریایی هانظر بیروني و نویسنده نوروزنامه درباره منشاء نوروز چنین است كه  به هر حال

زمین و آسمان و هر چه در آنهاست چندین هزار سال به حال سكون و بي حركت ایستاده بوده اند چون به فرمان اهورامزدا آغاز 

از بامداد نخستین روز ماه فروردین یا روز هرمزد و از نخستین نقطه یا دقیقه یا  به حركت كردند، حركت خورشید در آن هنگام

درجه برج حمل بود ولي در سال بعد كه در آن روز و ساعت حركت كرده نتوانست به آن دقیقه برسد و ناچار آغاز سال از جاي 

ییر یافت تا در یك دور طوالني دوباره به همان خود تغییر یافت و عقب افتاد و هر سال در درجات برج ها به طور قهقرایي تغ

یعني ) سال طول كشید و نخستین كسي كه این روز  1125و این مدت   روز و ساعت كه در آغاز حركت كرده بد باز آمد و

ستین را دریافت كیومرث بود و آن را آغاز تاریخ تعیین كرد و دوباره دور دوم از بامداد روز هرمزد، از نخ( نوروز حقیقي 

.درجه برج حمل و روز اول بهار شروع شد  

علت گردیدن آغاز سال در درجه هاي مختلف برج ها و واقع شدن نوروز هاي همه ساله در روزهاي گوناگون به طور قهقرایي 

دن دقیقه حساب مي كردند، ولي به علت كبیسه نكر 16ساعت و  2روز و  720این بود كه چون آریائیان طول سال خورشیدي را 

ناچار لحظه تحویل . یك روز فاصله پیدا مي كرد " چون با آن آشنایي نداشتند آغاز سال با نقطه اعتدال ربیعي هر چهار سال تقریبا

 1515سال و نوروز یا روز هرمزد و ماه ها در برج ها و فصل ها مي گردید چنانكه در دوران پادشاهي هوشنگ و تهمورث كه 

گذشته بود، آغاز فروردین ماه یا نوروز در برج نهم بود و این محاسبه تا اندازه اي درست است،  سال از تاریخ گذاري كیومرث

ساعت تحویل خورشید از نقطه اعتدال ربیعي دور افتار باشد، در طول این مدت  2سال اگر ربع شبانه روز یا  1515زیرا در 
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مي شود هشتاد ماه و بیست روز و اگر ( اد روزهاي ماه تعد) روز  75ساعت كه با تقسیم آن به  1515*  2= 2615مي شود 

. دقیقه ها محاسبه شود، به هر حال آغاز سال پس از آن مدت در داخل برج نهم قرار مي گیرد  

سال از آغاز تاریخ  1121سال از سلطنت او یعني هنگامي كه  161به پادشاهي رسید، پس از  1515چون جمشید در : مي گویند

بود، خورشید سه باره در همان روز و همان ساعت كه به نقطه اعتدال ربیعي یا جایي كه در روز نخست از آنجا  كیومرثي گذشته

بامداد هرمزد از ماه فروردین قرار گرفت و دور سوم آغاز شد   آغاز به گشتن كرده بود بازگشت یعني در نخستین دقایق و ساعت

.دریافت و جشن گرفت و جمشید نیز همچون كیومرث آن نوروز حقیقي را  

با علم به اینكه عقاید مربوط به آفرینش و سكون و حركت ستارگان و ماه و خورشید و زمین و آسمان به آن صورت كه بیان شده 

اند، جز افسانه هایي بیش نیستند ولي در پرتو آنها چند موضوع براي ما روشن و آشكار مي شود كه چگونه توجه به مسایل 

ماري و ستاره شناسي و محاسبه حركات خورشید و رصد ستارگان و دقت و ممارست در قضایاي مربوط به نجومي و اختر ش

میان مردمان ما معمول بوده و با دسترسي نداشتن به وسایل دانشي دقیق با ر د هیات و نجوم و گاهشماري از كهن ترین زمان

بودند كه با اندازه گیري هاي زمان ما از لحاظ محاسبه طول  رصد هاي ساده و ابتدایي به مسایل مهمي در گاهشماري پي برده

. سال خورشیدي حقیقي و تعیین محل و موقع دقیق آن در برج ها چندان تفاوت فاحشي پیدا نمي كند  

" ومسلماما ،بما رسیده  )!( ما باید پیشا پیش بدانیم كه نوروز یك عید و جشن كهنسال و بسیار باستاني است كه از نیاكان آریایي 

پیش از زردشت نیز این جشن برگزار مي شده است و شاید بتوان گفت كه آیین نوروز از سده هاي سیزدهم و چهاردهم پیش از 

پس با این پیشینه روشن مي گردد كه نوروز آن چنان كه پنداشته . میالد و حتي اوایل هزاره دوم پیش از میالد مرسوم بوده است

بوده است از این رو در اوستا نامي ( پیش دینان ( ) پوریو تكیشان ) ي نیست بلكه مربوط به زمان مي شود كه جشن دیني زردشت

  1« از نوروز برده نشده است 

----------------  

     120ص  1720یحیی ذکاء ، مجلهء چیستا ، سال چهارم ، شماره ششم بهمن ماه  – 1

ان ذکاء  ،شخصیت نوروز قبل از آریایی ها در کشور ما خراسان در زمان ما در نخست ثابت نمودیم که بر خالف نظر شاد رو

بهر حال از این شخصیت و . جمشید شاه پیشدادی بلخی با اندیشه منحصر به ذات خویش مورد تجلیل و ستایش قرار داشته است

.سده و مهرگان ما در فصل سوم یعنی دوره اسالمی نیز مفصالً یاد خواهیم نمود  

 

: یا سومین یادگار دورهء میترایی مهرگان     

فریدون  شاهنشاهی دیگری از . بر طبق آیه های شاهنامه فردوسی شخصیت مهرگان زادهء اندیشه فریدون است

: فردوسی در شاهنامه می گوید. پیشدادیان بلخی می باشد  

ندانست جز خویشتن شهریار –فریدون چو شد بر جهان کامگار   

بیاراست با کاخ شاهنشهی  – برسم کیان تاج و تخت مهی  

بسر بر نهاد آن کیانی کاله  –بروز خجسته سر مهر ماه   

گرفتند هر کس ره ایزدی -- زمانه بی اندوه گشت از بدی  

بآیین یکی جشن نو ساختند –دل از داوری ها بپرداختند   

گرفتند هر یک ز یاقوت جام –نشستند فرزانگان شاد کام   

جهان نو ز داد و سرماه نو –میء روشن و چهرهء شاه نو   

همه عنبر و زعفران سوختند –بفرمود تا آتش افروختند   

تن آسانی و خوردن آیین اوست –پرستیدن مهرگان دین اوست   

بکوش و برنج ایچ منمای چهر –اگر یاد گارست از او ماه مهر   
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1 نیفگند یک روز بنیاد بد –ورابد جهان سالیان  پانصد   

-----------------  

  71کتاب پیشین شاهنامه ، ص  – 1

در حالیکه مهرگان کامالً . عدهء از دانشمندان و محقیقن  ایرانی و غربی جشن مهرگان را آغاز مهر پرستی یا ظهور میترا میدانند

. آیین میترایی بسیار پیشتر و مقدم تر از مهرگان بوده است. با میترا پرستی تفاوت دارد  

. وسی بر می آید واضحاً این نکته روشن می گردد که فریدون در آیین که داشت جشن نوی را افزوداز آنچه از بیان حضرت فرد

:بوده چنانکه فردوسی بزرگ این نکته را کامالً روشن بیان میدارد( خورشید) میترا  = آیین فریدون آیینی ستایش مهر   

کمر تنگ بستش به کین پدر --فریدون به خورشید بر برد سر  

اوالً اینکه این جشن ، جشن استقالل کشور ما خراسان از ستم اعراب به . اینکه چرا جشن مهرگان را  بنام مهرگان یاد کردو اما   

شما می رفت یعنی آغاز پیروزی بر ضحاک  تازی در همین ماه و روز صورت گرفت و درهمین روز فریدون تاج شاهی به 

: فردوسی بزرگ می گوید. ستقالل نمودو اعالم ا( میزان)سربر نهاد، یعنی در ماه مهر  

بسر بر نهاد آن کیانی کاله –بروز خجسته سر مهر ماه    

بآیین یکی جشن نو ساختند –دل از داوری ها بپرداختند   

جشن هایی آیینی که عبارت از سده و نوروز بود فریدون  جشن دیگری  رااضافه نموده و چون سر ماه مهر بود و آغازین روز  

اما در رابطه به ایین فرویدن که برخی ها این جشن را .  ر دشمن بناً  این روز را بنام جشن مهرگان نامیده است پیروزی ب

مربوط به آیین فریدون و آغاز ظهور میترا می دانند قبالً اشاره شده که   آیین فریدون بدون شک همان یزدان پرستی بوده و میترا 

خراسان میترا به مثابه = ما میدانیم که قبل از آیین زرتشتی در بلخ . مورد ستایش قرار داشت  به مثابه تجلی خدا" مهر  –افتاب " 

دربارهء میترا به گونه مفصل و ارائه پژوهشها محقیق در کتاب اول . واسط میان خدا و افریده هایش مورد ستایش و پرستش بود

اینجا فقط منظور این بود که تصحیح شود که .  مجلد مراجعه نماید بحث به عمل آمده است که خواننده میتواند به کتاب اول  این

این جشن دلر پهلوی اینکه یک جشن نجومی      . جشن مهرگان  جشن ستایش  میترا نیست، و نمی توان را یک جشن دینی نامید

اعراب مسلمان آن را تحریم  به خاطری همین ملی بودن  این جشن بود که. می باشد ، یک جشن ملی و تاریخی است(  طبیعی)   

.نمودند  

: دشمنی اعراب مسلمان با مهرگان  

و ما عرب بودن ضحاک را از قول ابن بلخی در فارسنامه ، مسعودی در مروج الذهب و . قبالً اشاره شده که ضحاک عرب بود 

دوسی اهریمن را در وجود و هم گفتیم که حضرت فر. عبدالحی گردیزی در زین الخبار  و فردوسی در شاهنامه نقل کردیم

یکی از دشمنی های اعراب مسلمان با جشن مهرگان  نیز مبنی براین است که مردم سرزمین ما . ضحاک تازی باز شناسانده است

بناً . یا بگفتهء خود اعراب ،عجم بر عرب پیروز گردیده و این پیروزی را جشن می گرفتند{ ایران خراسان –باختر= بلخ } یا  باخ

. تد که شاهد یک چنین جشن پیروزی بر خویش باشندنتوانس  

.گزارشهای تاریخی پژوهشگران به وضاحت  به شکلی از اشکال حکایت از ملی بودن این جشن می نمایدمثالً   

: مینویسد  اثار الباقیه بیرونى درال ابوریحان  

ت که مردم شنیدند فریدون خروج کرده پس از سبب اینکه این روز را ایرانیان بزرگ داشته اند آن شادمانی و خوشی اس... » 

آنکه کاوه بر ضحاک بیوراسب خروج نموده بود و اورا مغلوب و منکوب ساخته بود؛ مردم را بفریدون خواندند و کاوه کسی 

.است که بادشاهان ایران به رایت او تیمن می جستند  

ید آن است که فریدون به ضحاک ظفر یافت و او را به روز بیست و یکم رام ، روز است که مهرگان بزرگ باشد و سبب این ع

قید اسارت در آورد و چون ضحاک را پیش فریدون آوردند ضحاک گفت مرا بخون جدت مکش و فریدون از راه انکار این قول 

جدم بود گفت ایا طمع کرده ای که باجم پسر ویجهان در قصاص همسر وی قرین باشی بلکه من تو را بخون گاونری که در خانه 

حبس نمودند و مردم از شر او راحت شدند و این روز ( س ر. البرز)= می کشم سپس بفرمود تا او را بند کردند و در کوه دماوند 

  1« . را عید دانستند
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------------------  

  715 - 772،ص  1733ابوریحان بیرونی ، ترجمهء اکبر دانا سرشت موسسهء انتشارات امیر کبیر ، تهران   – 1

نام ) این روز مهرگان باشد، و » : ابو سعید عبدالحی گردیزی در زین االخبار نیز ملی بودن این جشن را آشکار ساخته می نویسد

مر ضحاک را . که اندرین روز آفریدون با بیوراسب، که او را ضحاک گویند ظفر یافت: نام ماه متفق اند، و چنین گویند( روزو

.ه ماوند برد و آنجا به حبس کرد او رااسیر گرفت، و ببست و ب  

که این فیروزی فریدون بر بیوراسب، رام روز بودست از مهر ماه، و : مهرگان بزرگ باشد، و بعضی از مغان چنین گویند

  1« زرتشت که مغان او را به پیغمبری دارند، ایشان را فرمود است بزرگ داشتن این روز، و روز نوروز را

-----------------------  

  065کتاب پیشین، زین الخبار گردیزی ،ص  – 1

:مسعودی در مروج الذهب نیز این جشن را جشن استقالل مردم خراسان دانسته می نویسد     

پس از او پسر اثقابان پسر جمشید پادشاه شد و ملک هفت اقلیم یافت و بیوراسب را بگرفت و چنانکه گفته شد در کوه دماوند   » 

فریدون روز بند کردن ضحاک راعید سیاری  از ایرانیان  و مطلعان اخبار شان چون عمر کسری و غیره گفته اند که ب.ببند کرد

  1 «.گرفت و آن رامهرگان نامید

----------------  

. 619 کتاب پیشین مروج الذهب جلد اول  ، ص – 1  

کشورو آزادی مردم از سیطره ضحاک تازی بوده  طبری هم  برمعنی ملی بودن و اینکه این جشن به مناسبت  استقالل  

: اشاره نموده می نویسد  

را به کوهستان دنباوند برد و فرمان داد تا کسان مهر روز مهر ماه را که ( س،ر. ضحاک ) آنگاه آفریدون او  »  

1« . مهرگان بود و روز بند کشیدن بیوراسب بود عید کنندو افریدون بر تخت نشست  

------------------  

141کتاب پیشین تاریخ طبری ، جلد اول  ص  – 1   

:در تاریخ کامل،عزالدین ابن اثیر نیز  به عین معنی پرداخته می نویسد   

مهرگان برای } در روز مهرگان بود و ایرانیان در این هنگام گفتند( س ، ر . ضحاک ) گرفتار شدن آژی دهاک  » 

  1« { دکشتن کسی فرا رسید که مردم را سر می بری

--------------------  

عزالدین ابن اثیر، تاریخ کامل، جلد اول، ترجمهء دکترمحمد حسین روحانی  انتشارات اساطیر، تهران، چاب دوم  – 1

  18ص  1433سال 

: در همین کتاب ابن اثیر در معرفی ضحاک می گوید که  

نه ای از راه کوفه فرود آمد  و سراسر زمین را بر په" بُرس"در سواد در روستایی به نام ( ر . س. ضحاک) او » 

نخستین کس بود که آیین شوم دست و پا بریدن . بگرفت و باستم  و بدکاری فرمان راند و دست به مردم کشی بر گشاد

  1« .نخستین کس بود که باژ را پایه گذارد و درم به نام خود زد. و بردار کردن را بنیاد نهاد

-----------------  

32همانجا ، ص  – 1  

در .به مثابه یادگار ضحاک باقی است" اسالم " فتواء دست و پا بریدن و بر دار کردن تا به امروز در شریعت عرب  

:قرآن گفته شده است که  

دستان مرد و زن دزد را به : ] ترجمه « واسارق واسارقه فاقطعواایدیها جزا بما کسبانکال من هللا و هللا عزیز و حکیم» 

1. [ رببرید که عقوبتی الهی است و هللا پیروز مند و فرزانه استکیف  

------------------  

  41قرآن ، سوره مایده ، آیه  -1
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 . 

مجاهدین اسالمی بر اساس حکم قرآن دست می برند   

 

جا و هویت چیزیکه که در گزارش خشم ابن اثیر را با وجود ارائه ستمکاری های ضحاک بر می انگیزد همانا  ستایش ب

بناً نمی تواند خشم . گرایانه ایست که از کاوه و فریدون از سوی پژوهشگران و محققین غیر عرب تبار به عمل می آید

به همین خاطر در چند جایی ابراز تردید . اسالمگرایانهء خود را بناً بر عقاید که در رابطه به اعراب دارد پنهان نماید

دروغهای شگفت تر از این است } :تاریخی مردمان ما را به سخریه  گرفته می گوید نموده و حتی گاهی  اسطوره های 

در باسخ این  روادید های ابن اثیر ، مترجم کتاب . منظورش  در بارهء کاوه و فریدون می باشد{ که آنها را فروهشتیم

داکتر . ر آن را نقل نمی نمودیمداکتر محمد حسین روحانی در حاشیه نقدی بر این سخریه های  نوشته که دریغ بود اگ

:محمد حسین روحانی می نویسد  

دنباله رو آیین های سخت گیرانهء ( میتولوژی)چنین سخنی را هنگامی می توان گفت که انسان گمان برد افسانه        »  

ر از مرز های آنها حقیقت آنکه افسانه، مرز های خرد و اندیشه را می شکافد و در گستره ای بسیار پهناورت. منطقی است

افسانه، چکیدهء روان ناخود آگاه گروهی . به کار می پردازد و در همان هنگام دارای آیین مندی های ویژهء خویش است

.  است که مردم درد ها، رنج ها، آرزو ها و آرمان خود را در کالبد آن میریزند و بدین سان به آنها عینیت می بخشند

منظور از ) نمود گار روزگاران گذشتهء بسیار دور است که همسایگان شمالی باختری یادگار و ( ضحاک)آژی دهاک 

بر سرزمین ایران تاختند و چپاول و خون ریزی و کشتار فراوان به راه انداختند و ( کشور های عربی است 

اینان با مردم این مرز . فرمانروایانی خود کامه بر گماشتند که روزگارانی دراز بر خاک پاک میهن به ستم فرمان راندند

آنکه چنین ستم ها روا دارد، بی گمان . و بوم بیگانه بودند زیرا محال است ایرانی اصیل با هم میهنان خود چنین کند

 مزدور یا سر سپردهء بیگانگان است

(.نکتهء اول )    

از . میهن را فلج می کندفرمان روای خود کامه نخست و پیش از هر کاری به سراغ جوانان می رود و نیروی جوان 

شان سرو کار دارد که آن را شست و شو دهد و بیوبارد" مغز"میان همهء هستی اینها نیز تنها با   

( .نکتهء دوم )  
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پایداری در برابر فرمانروای خود کامه نه از باال که از ژرف ترین ژرفا های جامعه پیدا می شود و رهبری آن را  

این رهبری نستوِه جنبِش مردمی، کسی است که ( . نکتهء سوم) و شهری بدست می گیرد رنجبری از توده های پیشه ور

بیش از همه مزهء ستم را چشیده است و شمشیر فرمانروای بیگانه یا بیگانه پرست، دل و جان و تن و پیکر خود او را 

آخرین ایشان همین امروز و . ه دادهپساویده است از آن رو که همهء پسران جوانش را کشته اند و مغز شان را به خودکام

انگیزهء او پیش و بیش از هر چیزی، راندن ستم ازخویشتن خویش است گرچه . فرداست که خوراک گراز وحشی گردد

( .نکتهء چهارم. ) ماالمال از عواطف انسانی و خواسته های مردمی نیز هست  

و برای پریدن و کار کردن است، گروهی از دانشمندان که یکی از دو بازوی ا  فرمانروای خودکامه، برای آوازه گری 

خود فروخته را پیرامون خود گرد می آورد و به هنگام باال گرفتن کار، گواهی نامه ای به امضای همهء اینان فراهم می 

 کاوه به کاخ. آورد که در درازای این روزگاران دیرزی، در نهایت دادگری و مهربانی بر مردم فرمان رانده است

بیدادگر تازش می آورد و گواهی نامه را می گیرد و می درد و به روی دانشمندان خود فروخته تف می اندازد و ایشان 

خود فروخته از حساب توده های گستردهء " روشن اندیشان" می خواند و روشن می سازد که حساب " یایمردان دیو" را

(.نکتهء پنجم)مردم جداست   

کامه را از تخت به زیر می آورند ولی بجای کشتن وی ، در دل کوه به زنجیرش می کشند زیرا نیروهای انقالبگر، خود  

اشاره به اینکه خطر همواره در کمین است و خودکامگی و سرکوب ، هر لحظه ممکن است  –او هرگز نمی میرد 

روزی و پیروی آن است بازگردد زیرا تناقض در گوهر این شبکهء پویا نهفته است و این خود رمز و انگیزهء پی  

  1«(...نکتهء ششم) 

-------------------  

.   14 - 18همانجا، حاشیهء صفحات  -1  

از سوی دیگر اگر مردم خراسان در تجلیل این جشن ملی یعنی جشن استقالل کشور، بعد از حمله اعراب در اوایل قرن  

منع : یک . اع از نوروز نپرداختند دو عامل وجود داشتاول هجری از خود دفاع نشان نداند و به ادامهء آن مانند دف

مردم به واقعیت درک نمودند که تجلیل از این جشن دگرمعنی خود را با اشغال و  : دو دیگر.اعراب با فشار و تهدید

ر در استقراری  سیطره دو بارهء  اعراب البته اینبار به وسیله اعراب مسلمان از دست داده بود، یعنی باری دیگر کشو

و بعد از حضور مستقیم اعراب ، بازهم  فرهنگ و آیین و سنت های شان حاکم بر . اشغال اعراب مسلمان واقع گردید

بدین لحاظ بوده که مردم خراسان به امید رهایی دوباره . سر نوشت مردم  خراسان گردید چنانکه تا به امروز ادامه دارد

. ی واقعی آزادی از این چشن دست کشیدند و این کامالً منطقی هم می باشداز شر ستم فرهنگی و دینی اعراب تا بر گزار

ولی یاد از این یادگاری دورهء میترایی در تاریخ ادبیات اسطوره یی کشور ما هم چنان در ذهن و خاطره های مردم ما 

، [ برگ ریزان]ام جشن باقی مانده و این روز را برغم اعراب و مستعربه های بومی آن، دربرخی از نقاط کشور ما بن

.و نامهای دیگری که ما از آن آگاه نیستیم بر پا می داشتند[ کاه کوبی] جشن [ خرمن] جشن [ خزانی] جشن   
پارسیان این جشن را بنا به روایت که می گویند اردشیر بابکان در همین ماه تاجگذاری نموده  تا پیش از رژیم اسالمی کنونی  

فره "  میترا"یا " میثره"و بدین عقیده بودند که ایزد . می نامیدند" میتراکانه" ان این جشن را جشن ساسانی.  بزرگ می داشتند

جز اینکه . رابطه ندارد " میترا"ولی چنانکه ما بررسی کردیم این جشن بهیچوجه با فرشتهء . ایزدی  رابه اردشیر بخشیده است

. نام ماه ،بنام میترا یا مهر مسمی می باشد  

: ی دیگرچنانکه میدانیم در دورهء میترایی  که پژوهشگران آن را دوره باستان می گویند سال به دو فصل تقسیم بوده استاز طرف  

که پنج ماه بوده است که ؛ (    aHaHaH )که هفت ماه را در بر می گرفته و دوم زمستان یا َزَین(  aHaH)الف تابستان َهَم 

همین اکنون هم در تقویم محلی مردم پامیر  . آغاز زمستان را بنام مهر گان جشن می گرفتند جشن آغاز تابستان را بنام نوروز  و

یعنی نیم سال یاد نموده " نیم سرده"یاد می کنندو ابوریحان بیرونی هم ( نوروز تیره ماه) را " میزان" روز اول پائیز مهر ماه 

. است  

ارت است از فصل سوم این کتاب می باشد در رابطه به اندیشهء احیاء بهر حال ما در دوره سوم تاریخ ادبیات خراسان که عب

.اعیاد ملی و فرهنگی باستانی خویش که نشانه از هویت ملی و فرهنگی جامعهء ما می باشد به تفصیل گپ خواهیم زد  

برخی از آنها از دل خاک یکی دیگر از یادگار های دورهء میترایی مجسمه هایی است که خوشبختانه باستان شناسان توانسته اند 

. بیرون بیاورند، این مجسمه ها همه متعلق به دوره میترایی میباشد و یکی از این مجسمه ، مجسمهء خود میترا می باشد   

: میترا در هئیت خدایان هندی  

کسان بوده و در بسیاری به ویژه ادبیات اسطوره یی خراسان و هند ی. تاریخ و ادبیات هند و خراسان را نمی توان از هم جدا کرد 

در هند  دراویدیاز خدایان کهن که اقوام . موارد خدایان مشترک را به مثابه تجلی خدای واحد مورد پرستش و  نیاش قرار میداند

پیش از میالد به سرزمین هند مسکن گزین شدند و صاحب تمدن درخشانی هم بودند، با آنکه آثار  6055تا  1555که در فاصله 

)  ُمنجوداروو(  aHpHaaH)  هاراپاولی بقایا شهر های باستانی چون . چنانکه مورخین می نگارند موجود نیستنوشتاری 
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amadajmeHpm) بیانگر این واقعیت  خدایان آن دوره بوده و حتی مبین این حقیقت بوده می تواند که خدایان بعدی هند تدوام

وارونا ، پریتوی و دیووس، ایندرا : اما خدایان ودایی هند عبارت اند از .بهر حال این بحث دیگری است .همان تفکرات می باشد

، راتری، (اوشس) ، ماروت ها ، وایو، توشتری، ریبهوان، آگنی،سومه، چندره، آدیتی، ویوسوت، سویتری، سوریا، اوشا 

در آئین هندو      سومهو  وایو،  وریاس، اگنی،  وارونا، یمه، یندراکه از جمله این خدایان ودایی ، ا. اشوین ها، رودره، ویشنو

این خدایان در خراسان نیز مورد ستایش بودند و در دوره کوشانی ها مرکز این خدایان در کشور ما . نیز خود را حفظ نموده اند

میترایی تا به زیراوقتی تاریخ ادبیات  و ادیان را  به ویژه در شرق مطالعه می کنیم در می یابیم  که ازدورهء . قرار داشته است

در هند و خراسان ( فرشتگان) تجاوز و استیالی اعراب  بر کشور ما و تا به دوران غزنویان و حتی بعد از آن هم ادیان و خدایان 

مثالً میترا  و سوریا در دوسوی از مرز های کشور شخصیت هایی . گاهی فقط با تغییر نام مورد ستایش و نیایش بوده اند

خراسان سوریا و = برخی از پژوهشگران سوریا و میترا را فرشته هایی جداگانه یاد نمودند در حالیکه در باخترجداگانهء نیستند، 

میخوانده است و در زبان ویدی " میترا"تفاوت اینست که در زبان بلخی این شخصیت را . میترا دو نام از یک شخصیت می باشد

"  اندرا" و" وارونا"   "میترا"د های ویدی مطالعه شود مالحظه می گردد که همچنان وقتی سرو.  یاد می شده است" سوریا"بنام 

اسمای مترداف اند که پیوسته از ایشان نام برده می شود و این بخاطر آن است که برخی از این شخصیت ها در جغرافیایی 

ه نمی توان فراموش کرد اینست که  نیم و چیزیک. مختلف از اراضی کشور به زبان و لهجه  های همان جغرافیا نامگذاری شده اند

خراسان را در دو دوران  میترایی و اهورایی   تاریخ ادبیات هند تشکیل می دهد و حتی در دورهء  –باختر = از تاریخ ادبیات بلخ

یی بیشتر بخصوص که  ادبیات دوره میترایی و دورهء اهورا. خراسان در جامعه حاکم اند= اسالمی تاریخ ادبیات هند و باختر 

و امشاسپندان یعنی خدایان یا فرشته های " اهورا مزدا" "ایزدان" ادبیات روحانی بوده و مجموعهء از نیایشها و ستایش هایی 

خدایان ودایی  که ما آن را بنام هند یاد میداریم همان خدایان بوده است  که در . مقرب او می باشد که بنام خدایان یاد می گردد

 پارجان یا: از بزرگترین خدایان ودایی که نام برده می شود عبارت اند از. خراسان هم مورد نیایش قرار داشت =سرزمین باختر 

 (aHpjHaaH ) خدایا باران  آکنی ( inaA ) خدای آتش ، وایو (uHaV  ) خدای باد، رودرا (aVepH  ) خدای باد های سخت و

 توفانی،  ایندرا

 (aaepH ) فجر اوشاز (sUaHU )ای کشتزار ها  سی تا خد (aAiH ) و خورشید سوریا (aVpaH ) و میترا (aAiapH  ) یا

خراسان موجود است  گاهی بانامهای = همهء این خدایان در ادبیات دوره میترایی در سرزمین بلخ و باختر (   uAUaaV) ویشنو 

در زمان اهورایی هم بنام میترا مورد نیاش قرار  که در ودایی و" میترا" متفاوت و بعضاً با یک نام مورد نیایش بوده مانند 

.در رابطه به سوریا باید گفت که روایاتی هندی حاکی از آن است که میترا و وارونا چشم سوریا می باشند. داشت  

د می بهر حال بررسی و مقایسه خدایان هندی و خراسانی و تشابه شان الزمه تحقیق جداگانه که شامل چندین جلد کتاب باید شو 

اما چیزیکه گفتنی است این است که آنچه که در دورهء میترایی و اهورایی در خراسان مورد ستایش و نیاش بوده است ، . باشد

است  و  همان اکنییا اتش  اترخراسانی است  سوماهندی همان  سومهء. عین آن را ما در جغرافیایی کشور خویش در می یابم 

. بسیار دیگر  

ر تاریخ ادبیات کشورما از آن نمی توان گذشت این است که بر خالف جوامع دیگرکه مرحله میترایی را به چیزی دیگری که د 

زن "کشور ما این مرحله  را به نام دورهء  در . یاد می کنند" مادری ساالری"و یا " زن محوری"یا " زن ساالری"نام دورهء   

ن اعطا می نمایند، که این خود نشانهایست از درک و شعور باالی این مردم ومقام ارجمندی را نسبت به ز. یاد می نمایند" خدایی

. این سرزمین نسیت به مقام زن  

: "دوره زن خدایی"دوره میترائی یا    

اینجا خدا به معنی صاحب است ، صاحب یا دارندهء  قلمروی از . نیست "  اهورا مزدا" یا "  آفریدگار" در اینجا منظور از خدا 

اما باید . در ادبیات دوره میترایی و اهورایی ازخدایان بنام یزدان هم یاد گردیده است. وصاف معین  و منحصر به ذاتنیکی و ا

مثل که  اسالم بغیر از چهار ملک مقرب از مالئک دیگری مانند کرام الکاتبین . دانست  یزدان  در ادبیات میترایی گارگزاران اند

که البته  ما در کتاب اول گفتیم که مالئک  در دین اسالم کاپی از دین زرتشتی است زیرا در . دو انکر و منکر و غیره نام می بر

:چنانکه در تورات میخوانیم. خود همه کار ها را انجام می دهد" هللا" منابع ابراهیمی مانند تورات و انجیل،  یهوده  

آدم را از خاک  ان درخت می کارد ؛ همانند یک کوزه گر گلِ درست همانند آدم کار می کند ؛ همانند یک باغب" یهوه" که هللا» 

1.«زمین می سرشتد و در بینی وی روح حیات می دمد   

------------------------  

  3:  6پیدایش  1992کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید، انتشارات ایالم ، چاب اول   - 1
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پایه های زمین را بر سنگ زاویه استوار می ( یسمان اندازه گیری را می کشد ر)پهنای زمین را اندازه می گیرد و مانند بنایان » 

1« سازد ؛ دریاها را به درها مسد ود میکند  

------------------------   .  

  71: 1ایوب  ،همانجا - 1

. 1« آدم را همانند و به سیمای خود می آفریند»  

----------------  

  61: 1پیدایش همانجا ، – 1

انند آدم در باغ راه می رود ودر یکی از همین گشت و گذارها به گناه آدم پی می برد ودر می یابد که آدم فرمان او را شکسته هم 

1 «و از میوه درخت دانش خورده است  

----------------------- .  

  1: 7پیدایش ،همانجا  - 1

بابل باال می خزد واز شکوه و بزرگی این برج به هراس می افتد  برای دیدن شهر زیبای بابل از آسمان فرود می آید و از برج»  

و برای ویران کردن   نیرنگ می زند و کاری می کند که کارگران و بنایان زبان یکدگر را درنیابند ؛ و برای ویران کردنش 

1« آنچه که ساخته اند مورچگان را می فرستد که بیخ و بن اش را بجوند و بنیادش را براندازند  

----------------   .  

  11:  0یش نجاپیدااهم - 1

1« با دست خود درب کشتی را پشت سر نوح می بندد»   

---------------------  .  

    12: 3پیدایش  همانجا، - 1 

می خواند  به خانه اش فرا  در بلوطستان ممری درپیکر مردی به ابراهیم برمی خورد ؛ ابراهیم این خدا انسان یا انسان خدا را » 

به خوردن و نوشیدن  فرمان می دهدآب بیاورند تا خدا پاهایش را بشوید ؛ و سپس بره ای بریان می کند و دو تایی  و به نوکران 

1« می نشینند  

-------------------   .  

  1: 11همانجا پیدایش  - 1

به زاری می ! رد و چون زورش به یعقوب نمی رسددر راه به یعقوب بر می خورد و از سر شب تا سپیده دم با او کشتی میگی»  

و چون یعقوب رهایش نمی کند لگدی بر کف ران ! مرا رها کن ؛ من باید پیش از فرا شد خورشید به آسمان بر گردم  افتد که 

. 1« خود برای رهایی ادامه می دهد به زاری  اما باز کاری از پیش نمی برد و ناچار  یعقوب میزند   

-----------------  

  61: 76پیدایش همانجا ، - 1

در اسالم به نقل از آیین زرتشتی برای هللا فرشته ها به وجود می آورند تا بتوانند به هللا  شخیصت اعطا نمایند و  اما محمد در   

د به مشورت که بدون شک این کار را بای. او را از آنچه که در تورات و انجیل به یک موجود مسخره معرفی شده نجات بدهد

.نموده باشد( سلمان فارس ) روزبه   
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در ادبیات دوره میترایی گاهی هم خداوند را یزدان می نامند ،فردوسی بارها وقتی میخواهد دین اشخاص را معرفی بدارد ، اگر  

در دورهء  در شاهنامهء فردوسی همه شاهان بلخ باختر چه. شخصیت مورد نظرش خدا پرست باشد او را یزدان پرست می گوید

برایش پیام "  سروش"میترایی و چه در دورهء اهورایی همه خدا پرست بوده اند، مثالً به کیومرث از خداوند به وسیلهء فرشتهء 

. فرستاده می شود و او را در غم پسر به آرامش دعوت می کند  

پـــــــیام آمـــد از داور کردگــــار –نشســــــتند سالی چنین سوگوار   

  کزین بیش مخروش و باز آر هوش –آوریدش خجست سروش درود 

:و یا وقتی که هوشنگ آتش را کشف می کند می گوید  

پرستتتید باید اگر بخردی  –بگفتا فروغیست این ایزدی   

: یا وقتی جمشید خود را می ستاید    

همم شهریار همم موبدی  –منم گفت با فرهء ایزدی   

:دون به نیکی یاد می نماید می گویدو یا وقتی که فردسی از دوره، فری  

گرفتند هر کس ره ایزدی  –زمانه بی اندوه گشت از بدی   

: و یا وقتی از زبان فریدون می گوید  

همم بخت نیکی و هم بخردیست  –همم دین و هم فرهء ایزدیست   

. به همین گونه تمام شاهان دوره میترایی و اهورایی ایزد پرست بوده اند  

اما یزدان ذو معنیین است در جایی خدا معنی می دهد و در جایی هم  مالئکه ای به غیر از . مطلق خدا استایزد به معنی 

نیز در " اهورا" چون ما آثار کتبی از دوره میترایی در دست نداریم، بناً گفته نمی توانیم که کلمه ". مالئک مقرب"امشاسپندان 

اما متکی به این اصل که ظهورهر پدیدهء نو، ریشه در . ان وجود داشته یاخیردوره میترایی به معنی خدا در زبان مردم خراس

بناً وقتی در دوره اهورایی ، مثالً در گاتا و اوستا که در بلخ نوشته و سروده شده است خدا بنام اهورا . زمان قبل از خویش دارد

بان بلخی می شود  گرچه که این کلمه را زبان شناسان، ازاین روی گفته می توانیم که کلمهء اهورا هم شامل ز. مزدا یاد می شود

اما آنگونه گفته شد کلمه ء (. بلخی) = اوستایی و نیز پهلوی گفته اند و میدانیم که اوستایی   

مثل کلمهء خدا  که بمعنی صاحب است در موارد . بدین معنی که هم افریدگار معنی میدهد و هم فرشتگان . ذومعنیین می باشد 

.این بحث دیگری است و که مربوط می شود به گفتگویی واژگانی. معانی  مختلف از خویش ارائه میدهدمختلف   

: مثالً دراین بیت فردوسی . ولی در شاهنامه کلمه یزدان بیشتر به معنی خداوند است ، نه فرشته های آن   

که یزدان پرستان بدان روزگار –ببلخ گزین شده بران نوبهار   

فرود آمد از جایگاه نشست –شاه یزدان پرست بدان خانه شد   

سوی روشن دادگر کرد روی –بیفگند یاره فروهشت موی   

  برینسان پرستید باید خدای –همی بود سی سال پیشش بپای 

:و یا در جای دیگر   

همه داستانها ز یزدان زنیم –همه دست بر روی گریان زنیم   

  1. پاس و بدویم پناهازویم س  --کزو تاج و تختست از ازویم سپاه 

-----------------  

02و   212کتاب پیشین شاهنامه ، ص ،  – 1  
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. اما در متون زرتشتی این کلمه یعنی یزدان به معنی فرشته هاست    

: نوشته شده است( دورهء اهورایی) چنانکه در متون زرتشتی   

من نگهبان همهء افریدگان نیک توام ای : ن چنین می گویدمهر دست ها رابه سوی اهورامزدا به نماز و نیایش برآورده و ای» 

هرگاه گروه مؤمنان مرا نیز . اهورا مزدا؛ اما مردمان چنان که بایسته است مرا در مراسم ستایش چون دیگر ایزدان نمی ستایند

1« .چون دیگر ایزدان بستایند، هر آینه من با تمام نیرو به هنگام نیازمندی بر آنان فرود آیم  

----------------  

  432، ص 1432، ترجمه  و پژوهش هاشم رضی انتشارات  بهجت تهران 14اوستا، مهر یشت ، کردهء  1
: در فرهنگ معین می خوانیم.. در مجموعه ای از واژه نامه ها  اهورا مزدا  خالق ایزدان معنی شده است      

« . امشاسپندان و ایزدان نیز آفریدهء اویند. و آسمان و آفریدگان هورمزخالق زمین= هرمز = اورمزد = هرمزد = اهورا مزدا » 

1 

--------------  

  651ص ( اعالم ) جلد پنجم 1731داکتر محمد معین ، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر تهران – 1

و دوره مردم خراسان زمین بهر حال ، معلوم شد که در ادبیات میترایی و همچنان اهورایی یزدان آفریدگار نیست و در هرد  

. را می پرستیدند( اهورا مزدا) آفریدگار   

رضا علیجانی یکی از پژوهشگران  خوب . مهر جز یزدان نیست بلکه از جملهء فرشته های مقرب  امشاسپندان است= میترا 

: . ایران در این رابطه  می گوید  

به زبان . هستند... ان مالئك مقرب مثل جبرئیل، اسرافیل، میكائیل واش هم مشاسپندان یعنی جاودانان مقدس كه به تعبیر سامیا» 

پس . اند ایزدان كارگزاران نظام. تر از اینان ایزدان هستند پایین! دهند سیاسی امروز آنها كابینه و هیأت دولت اهورا را تشكیل می

اصطالح جاودانان مقدس، باز . بینیم عه میدر فرهنگ اوستایی و زرتشتی اهورا، امشاسپندان و ایزدان را به صورت یك مجمو

اند كه  چون در اساطیر ماقبل ادیان بخشی از ایزدان ارواح بزرگان سیاسی و مذهبی. دهد ای را نشان می های اسطوره هم رگه

  1« اند شده( یعنی همان امشاسپند)  مقدس و جاودانه

-----------------------    

 .www. ghajarboys.blogfa.com 1- .  

. در رابطه به ایزد بانوی میترا در کتاب اول سخن بسیارنقل نموده ایم  

اما اینجا یک نکته را با . در دوره ء اهورایی واسالمی  یعنی در فصل دوم و سوم این کتب بازهم در این باره سخن خواهیم گفت

بسیاری از . شتهء نور و خورشید استنیست ، بلکه فر( افتاب) خط درشت میخواهم تذکر دهم که میترا  شخصیت خورشید 

در حالیکه چنین نیست . دوستان به ویژه اندیشمندان ایرانی میترا را خورشید خوانده بناً برای میترا جنسیت مذکر بودن را قایل اند

را را دال بر در اثر این اشتباه بوده است  که عناصر فرصت طلب  نیایش میت. و میترا فرشتهء نوِر خورشید است نه خود خورشید

.آفتاب پرستی مردمان  سرزمین ما نموده اند  

زن = دورهء مادر شاهی ) نام نهادیم یا به اصطالح معمول ( زن خدایی) در پهلویی  میترا، در این دوره که ما آن را دورهء  

:مثالً . از ایزدبانو های دیگری هم نام برده شده است( ساالری  

. سپندارمذ  – 1  

. اناهیتا  – 6  

. اشی  – 7  

دین یا دئنا  – 1  
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. می باشند همه، اینها یادگار های دوره میترایی اند( بانوان) اینها ایزد زنان   

دلیل ما اینست که در ادبیات دورهء میترایی که اوستا ، گاتا و . چرا ما قطعاً می گویم که ایزد بانوان مربوط به دورهء میترایی اند

اصر  آن دوره  است می خوانیم که پیغام آور خرد حضرت زرتشت هر یک از این یزد بانوان ریگ ودا مظهر بیان برخی از عن

را ستوده است و گاهی حتی از اهورامزدا خواسته است که این یزدان به کمک او در مقابله با دشمن بشتابند اینجا چندتای ازاین 

 .ایزد بانوان را به نقل می گیرم

 : ایزد بانو اشی ونگوهی

  Asi Vanguhiیشت ، ارت ایزبانویی است که در یشت هفدهم با نام آشی ونگوهی  Artت هفدهم،  موسوم به ارت در یش 

 : در این یشت بانو آشی چنین به ستایش گرفته می شود. مسمی است

است و  می ستایم اشی ونگوهی را که زیبا اندام است و گردونه اش به استواری روان است، که بخشندهء  ثروت و برکت» 

 . درمان بخش و نیرومند و بسیار هوشمند

ازمزداست هم چنان که امشاسپندان از اویند، داننده است هم چون سوشیانت ها، و چون خوب ستایش شود، به ستایشگر 

که دانایی و شناسندگی بخشد، خواه این آیین گزاری از سرزمین های دور باشد یا نزدیک، و هر که بستاید وی را، چونان است 

 .مهر را ستوده است

ای ارت زیبا و فروغمند ودرخشان و شادی افزا، در هرخانه ای که از روی راستی ونیکی ستوده شوی ، بدان فرود آیی و 

در سرزمین . به مردان آن خانه فر و شکوه بخشی و نیکی هایت را بهره شان سازی  و آن خانه از خوشی و آسایش سر شار شود

ری و از روی نیکی ستوده شوی ، مردانش با شهریاری بر خود زیست کنند با خواراک فراوان، آسایش سر هایی که با آیین گزا

در چنین خانه هایی ، . شار از شکوه و ثروت و نعمت و برکت فراوان، خانه های زیبا و استوار و دام ها و ستور های انبوه

. شوی که چه هنگام بدر آیند و از آسایش و لذت سرشار شوند همسران زیبا شان با آرایش و زینت های گران بها در انتظار

دختران شان نیز به نهایت زیبایی و با زینت و افزار های گران بها اراسته گردند، آن چنان که هر بینده را سرشار از لذت کنند، 

و برکت و نیرومندی و شکوه و هر که را که تو یار باشی و پشتیبان، ای اشی نیک ، این چنین برخوردار باشد از نعمت ... 

 1« .آسایش

------------------  

  175 – 169کتاب پیشین ، اوستا ،ص  – 1

هو شنگ ) ابتدا » . اشی از جمله ایزد بانوان است  که همیشه به ندای شهریاران پاسخ داده و ایشان را یاری رسانده است  

دومین شهریار . کند که برهمهء دیوان چیره شود، و کامیاب می شود در بلندی کوه هرا، وی را ستوده و درخواست می( پیشدای

جمشید است که وی  نیز  در بلندی کوه هرا، ایزد بانو را می ستاید و می خواهد تا برای مردمان، دام ها و چراگاه های خوب 

زمین به گسترد و ایزد  و ی را فراهم کند و بر مرگ و بیماری غلبه یابد و زندگی خوشی را برای آفریدگان اهورامزدا روی 

پیروز شود و شهر ( ضحاک" )= هاک"در مملکت چهار گوشهء َوِرنه  وی را می ستاید تا بر " فریدون"آن گاه . کامیاب می کند

  1«. ناز ارنواز را از بند وی آزاد سازد، و فریدون نیز در آروزیش کامیاب می شود

-------------------  

  176 – 171همانجا ، ص  – 1

 :  ایزد بانو سپندارمذ  

می ( زمین  الههء) سپندارمذ یا یکی دیگر از ایزد بانوان که تقریباً در همه یشت های اوستا از او ستایش به عمل آمده است 

ایزد }  گوید او  ء در كتاب شناخت هویت زن ایرانی می  خانم آموزگار در مقاله. باشد كه نماد پارسایی، تواضع و فروتنی است

 { بانوی زمین

تصویر زنی كه در سپندارمذ متبلور و . كند  زمین بار را با خوشرویی تحمل می  نمادی از انقیاد و اطاعت است و همانند»

كند، مثل  همچنین او برای گناهكاران شفاعت می. منعكس شده است، نماد تحمل، پارسایی و حمل بار به صورت فروتنانه است

1« . كند پیش پدر شفاعت می مادری كه فرزندان را  
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 1711شهال الهیجی ، شناخت هویت زن ایرانی در گسترهء پیش تاریخ و تاریخ، نشر روشنگران و مطالعات زنان ، تهران  – 1

  632، ص 

: ایزد بانوی دئنا یا دین      

یم که حتی ابن بحث  پس از تحمیل اسالم ازسوی از ایزد بانو دئنا یا دین ما در گستره ادبیات دینی حرفهایی را دار

دئنا همان . اعراب بر جامعه، سعی گردید که این ایزد بانو را همچنان وارد افسانه هایی دینی مربوطه اسالم نیز بسازند

اده یاد می کنند   ایست( صراط) که اعراب آن را از دین زرتشتی نقل نموده بنام پل ( چئنوت) فرشته ایست که روی پل 

همچنان در روان انسان این بانوی مقدس ظاهر . است و دست  نیکوکاران و خدا پرستان را گرفته بسوی بهشت می برد

ما ازاحیاء این فرشته مقدس در آثار بعد از دوره اهورایی یعنی در . گردیده و انسان را از کار های زشت منع میدارد 

اما اینجا فقط جهت آشنایی با این . در دوره اسالمی یاد خواهیم نمود اندیشه ء شخصیت های ادبی تاریخ ادبیات خویش 

اوستایی و وندیداد جلد های / ایزد بانو متن مزدایی آن را به نقل می گیریم که جناب هاشم رضی آن را  از متون پهلوی

: ترجمه و بیرون آورده و می نویسد که در این متون  1113و  1111و  1341و  132مختلف صفحات   

مظهری بنام دئنا تجلی می کند که عبارت است از انائیت مینوِی مرد مومن و اعتراف قبلی او نسبت به ایمان  مزدایی » 

می ( صراط) به حسب این متون ، وقتی که مرد کامل چشم از جهان فرو می بندد و بر سرپل چینوت . در عالم مینوی

می شود زیبا، درخشان، با بازوان سفید، نیرومند، خوشرو، بلند باال، با  رسد، آنگاه می بیند که دوشیزه ای به او نمودار

آنگاه ... سینه های بر آمده، نیکو تن، آزاده ، شریف نژاد، به نظر پانزده ساله، کالبدش به زیبایی همه ی آفریدگان زیبا

وی در پاسخ . که من دیده ام ای دوشیزه ی زیبا تو کیستی؟ ای خوش اندام ترین دوشیزگانی: روان مرد پاک می پرسد

. محبوب بودم، تو مرا محبوب تر ساختی... من دئنای تو یعنی منش نیک و ُگِوش نیک و کنش نیک تو هستم: می گوید

1« بلند پایه بودم، تو مرا بلند پایه تر ساختی. مطلوب بودم تو مرا مطلوب تر ساختی. زیبا بودم تو مرا زیبا تر ساختی  

-----------------------  

هاشم رضی حکمت خسروانی، حکمت اشراق و عرفان از زرتشت تا سهروردی ، ، انتشارات بهجت ، تهران   - 1

  441ص  1432

از ایزد بانوی دئنا فقط به گونهء استعاره در ادبیات ما بعد از دورهء اهوارایی ، یعنی در ادبیات دورهء اسالمی و هم در  

از این فرشته گرچه که موجودیت آن در دورهء میترایی نیز قابل . ایی به نظر میخوردادبیات دینی این دوره نشانه ه

اما به خاطر آنکه نشان داده شده باشد که موقف و موضع زن در دوره هایی پیش از اسالم تا چنان فرشته، .تردید می باشد

و هم در . وده  است ذکر به عمل آمدپاکیزه گی روان انسان محبوب و قابل ستایش ب فرشتهء راهنمای همه نیکی ها و

در خدمت شهوت مرد قرار دارد، بر عکس آن ( حور) اینجا می بینیم که زن چنانکه در اسالم  در آخرت هم در هئیت 

است و مبین ( بهشت) در ادبیات اهورایی دئنا  فرشتهء یگانهء است که راهنمای مینو . در ادبیات اهورایی چنین نیست 

برعکس فرهنگ اسالمی در فرهنگ میترایی و اهورایی ازموجودیت میلیارد ها دئنا  چنانکه در اسالم . روانهای پاک 

. تنها برای یک مومن خبر میدهد ، خبری نیست( حور)از موجویت هزاران   

: ایزد بانوی سیمرغ    

س زن و بخشیدن اوصاف ادبیات سرزمین ما دردو دورهء چندین هزار ساله میترایی و اهورایی خویش در تجلیل از جن

.  مینوی  به آن ، سر آمد تاریخ و ادبیات سایر جوامع می باشد  

برای اثبات این ادعا ،از یک ایزد بانوی دیگر میخواهم اینجا نام ببرم که در ادبیات دوره  میترایی و اهورایی جایگاه 

ایزد بانو یاد نگردیده است  با آنکه تجلیل از فر و بلندی دارد اما در ادبیات دوره اسالمی از این ایزد بانو، هرگز به حیث 

. شکوه آن را به ویژه در شاهنامه ، منطق الطیر عطار و عقل سرخ سهروری به خوبی مشاهد می شود  

جالب اینست که  از دو جنس نرینه و مادینه این مرغ فقط  به مادینهء آن مرتبت خدایی . است( سیمرغ} این ایزد بانو 

.دبخشیده می شو  

در رابطه به ایزد بانوی سیمرغ ،جناب هاشم رضی، منوچهر جمالی و پژوهشگر فرزانه محمود کویر در اتکا به منابع 

.معتبر متقدمین  و معاصرین تحقیقات به عمل آوردند که اینجا قسمتی از پژوهشی محمود کویر را نقل می نمایم  

: . او می نویسد   
که تخم و گوهرش در جان و گوهر همه گرده ها و نرمه های هستی هست، بزرگترین ایزد  سیمرغ، این ایزدبانوی آفریننده،»  

.بانوان است  

در اوستا ِسَئین .سیمرغ یا ِمِرغوَسئَِن که به مرغ وارَغن، نماد ایزد بهرام، مشهور است ، در اساتیر ایران پیشینه ای گسترده دارد

این . ه سیمرغ در باالی درختی است که در میان اقیانوس فراخکرت بر پاست در اوستا آشیان. آمده است و در پهلوی سین مرو 

این درخت که نمادی . مرگ را می زداید. تخم های این درخت، هر دردی را دوامی کنند .درخت در اوستا ویسپدببش خوانده شده 

سرچشمه روشنی است، و چون این گذشته از اینکه ، تخم در فرهنگ ایران ، . از خود سیمرغ است ، درخت جاودانگی است

  .درخت دانش و درخت جاودانگی هم هست درخت، دارنده ی همه ی تخم هاست ، پس 
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هر وقت که سیمرغ از روی آن . در داستانی دیگر آشیان سیمرغ بر فراز درخت هرویسپ تخمه که صد گزند خوانندش می باشد

روی آن فرو می آید هزار شاخه از آن شکسته ، تخم های آن پاشیده و  بر می خیزد، هزار شاخه از آن می روید و هر وقت که بر

. پراکنده می گردد  

مرغ دیگری به نام چمروش تخم هایی که از هرویسپ تخمه فرو ریخته، گرد آوری نموده به جایی می برد که از آنجا تیشتر 

پرهای   .و می ریزد و گیاهان گوناگون می رویدانواع و اقسام تخم ها به واسطه وی با باران فر. خدای باران آب می گیرد

منقارش چون منقار عقاب کلفت و . چهار بال دارد با رنگهای نیکو . گسترده اش به ابر فراخی می ماند که از باران لبریز است

  .صورتش چون صورت آدمیان است

او در رساله ی . نمادی از آفتاب گرفته است شهاب سهروردی ، سیمرغ را. سیمرغ در اساتیر ایران باستان جایگاهی واال دارد

خود صفیر سیمرغ، از این مرغ اساتیری ، چهره دیگری ارایه می دهد که بیشتر رنگ عرفانی دارد و می توان آن را مظهری از 

.نگاه وی با فلسفه و آیین های واالی ایران باستان است . واصل دانست  انسان کامل و عارف  

: محمد الهیجی در شرح گلشن راز آورده است: " دارد بسیاریدر باب سیمرغ مطالب  گ نام های اوستافرهندر   هاشم رضی   

تربیت کرد و  که زال را از طرفی دیگر عموم فرهنگ ها آورده اند که سیمرغ نام حکیمی بوده است. انسان کامل است سیمرغ

منطق الطیر صرف نظر از ی  عطار در منطومه. ن می راندسخ فردوسی در شاهنامه از وی به عنوان حکیمی وارسته و دانشمند

درگاه او و کسب فیض  جهان معرفی می کند که عده ای برای رسیدن به انسانصوفیانه، سیمرغ را وارسته ترین  ی اصل اندیشه

 :دوصف سیمرغ را چنین برای مرغان طالب بیان می کن ،یکی از مرغان ،هدهد. به پالوده ساختن خود می پردازند

 خالف هست ما را پادشاهی بی 

 در پس کوهی که هست آن کوه قاف 

 نام او سیمرغ سلطان طیور 

 دور و دور او به ما نزدیک و ما زو 

 در حریم عزت است آرام او 

 نیست حد هر ز فانی نام او 

 :چنین می آورد در وصف سیمرغ و  

 ابتدای کار سیمرغ ای عجب 

 گر بگذشت بر چین نیمشب جلوه 

 ر میان چین فتاد از وی پرید 

 الجرم پر شور شد هر کشوری 

 نقشی از آن پر برگرفت هر کسی 

 هر که دید آن نقش کاری برگرفت 

 آن پر اکنون در نگارستان چین 

 صین از اینلاطلبوالعلم ولو با 

 گر نگشتی نقش پر او عیان 
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 این همه غوغا نبودی در جهان 

 این همه آثار صنع از فر اوست 

 ه انمودار نقش پر اوستجمل 

 بن چون نه سر پیداست وصفش را نه 

 نیست الیق بیش از این گفتن سخن 

  . 

   

 

  

:آمده استدر فرهنگ ها   

عنقا را گویند و آن پرنده ای بوده است که زال پدر رستم را پرورده و بزرگ کرده، و بعضی گویند نام حکیمی است که زال در   

( برهان جامع -آنندراج –هان بر)خدمت او کسب کمال کرد   

(رشیدی)به معنی سیمرغ زیرا که سی رنگ دارد : « سیرنگ»   

سیرنگ بروزن بیرنگ پرنده ایست که آنرا سیمرغ و عنقا خوانند و عنقای معرب همانست و آن را به سبب آن عنقا گویند که  

(برهان قاطع)نرسد گردن او بسیار دراز بوده است و کنایه از محاالت و چیزی که فکر بدان   

سئینه به لغت اوستا مرغ شکاریست و بشکل سین در کلمه . مرغ داستانی معروف مرکب از دو جزء سین یا سئینه و مرغ   

(فرهنگ شاهنامه)این مرغ نظیر عنقاء عربیست . سیندخت مانده و سیمرغ در اصل سین مرغ بوده است  

از سه تن یاد شده که  ات نام برده شده است که نماز اهون را بجای می آورد و از کسی به اسم سئینا آهوم است در فروردین یشت 

.از خاندان سئن هستند  

در میان دستوران راجع به سئن که او صد سال پس از ظهور دین متولد شد و دویست سال پس از ظهور دین »در دینکرد آمده   

« .و با صد نفر از مریدان خویش بروی این زمین پدید آمددر گذشت او نخستین پیرو مزدیسناست که صد سال زندگی کرد   

در شاهنامه آمده است، نوزادی را که پدرش سام، بدور افکنده بود، سیمرغ، به البرز کوه می برد تا خوراک جوجگان خویش 

:سازد  

 به سیمرغ آمد صدایی پدید

که ای مرغ فرخنده پاک دید   

 نگهدار این کودک شیرخوار

در آید ببار کزین تخم مردی   

چون خبر او به سام می رسد برای یافتن فرزند به البرز کوه می . زال را پرورش می دهد تا جوانی برومند می شود  سیمرغ 

:رود  

 یکی کاخ بد تارک اندر سماک

نه از رنج دست و نه از آب و خاک   

هنرها آموخته بود، نزد پدر می فرستد و از پر زال را که به آواز سیمرغ سخن می گفت و همه . سیمرغ ازداستان آگاه می شود 

:چون او را نزد پدر می آورد سام. خویش به او می دهد تا در هنگام سختی بر آتش افکند تا سیمرغ بمدد او شتابد  

 فرو برد سر پیش سیمرغ زود

نیایش همی بافرین بر فزود   

 که ای شاه مرغان ترا دادگر
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بدان داد نیرو و ارج و هنر   

ارگانرا همی یاوریکه بیچ  

به نیکی بهر داوران داوری   

 ز تو بدسگا الن همیشه نژند

بمان همچنین جاودان زورمند   

یکی هنگام زادن رستم که به سبب بزرگی جسم از زهدان مادر بیرون  : سیمرغ دو بار در هنگام سختی به فریاد زال می رسد

وشی مرگ می کشد و زال ناچار پری از سیمرغ را در آتش می نهد و او به بیه -زن زال و مادر رستم  -نمی آمد و کار رودابه 

گیاهی را با شیر و مشک بیامیزند و بکوبند . حاضر می شود و دستور می دهد تا شکم مادر را بشکافند و فرزند را بیرون آورند 

دوم در جنگ رستم و . د تا بهبود یابدو در سایه خشک کنند و پس از بخیه زدن شکم رودابه بر آن نهند و پر سیمرغ بر آن مالن

اسفندیار که چون رستم در مرحله اول جنگ از اسفندیار شکست می خورد، زال برای بار دوم پر سیمرغ را در آتش می نهد و 

: سیمرغ حاضر می شود  

ی می کند و تیری دو سیمرغ زخم های رستم را درمان می کند و او را به درخت گز که در ساحل دریای چین می رویید، راهنمای

.شاخه به او می دهد   

« سیمرغ و هرمز شاه»یا مانداییان داستان دلکش  در نزد صابیان . را حکیم و دانایی باستانی تصورمی کنند( سیرنگ)سیمرغ  

  .متداول است

از جمله ی آن .است شدهاز سیمرغ  یادیدیگری نیز در ادبیات فارسی هست که در آن ها  اب هایپس از شاهنامه ی فردوسی کت

:اه  

رساله الطیر ابن سینا ، ترجمه ی رساله الطیر ابن سینا توسط شهاب الدین سهروردی ، رساله الطیر احمد غزالی ، روضه 

، رساله الطیر نجم الدین رازی و قصیده ی منطق الطیر خاقانی و الفریقین ابوالرجاء چاچی ، نزهت نامه ی عالیی ،بحر الفواید

 قصیده ی تسبیح طیور سنایی و منطق الطیر سلیمانی موالنا و از همه مهم تر منطق الطیر عطار.

:منطق الطیر خاقانی چنین می آغازد  

 زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب

 خیمه ی روحانیان کرد معنبر طناب

 شد گهر اندر گهر صفحه ی تیغ سحر

 شد گره اندر گره حلقه ی درع سحاب

: نویسد الطیر و عطار میحضرت موالنا در وصف منطق   

بود  روحانی  مرغان  نغمه                  بود سلیمانی   منطق الطیر  

در نگین عشق جانان بخت او            او سلیمانست و عرفان تخت او  

: گوید می پورسینا در مقدمه رساله الطیر  

کسی که در کنار سفره سور . ماتم برادر، شریک باشد زیرا برادر، کسی است که در غم سوک و ،قصه درد مرا بشنوید! برادران

غم من این است که در میان مرغان : افزاید سپس می. کند برادر راستین نیست نشیند ولی در روز اندوه او را رها می برادر می

. دیدیم خواستیم می را میرفتیم و هرچه  خواستیم می هرجا می. فضای باز و هوای آزاد، زیر پای ما بود.فضا به پرواز مشغول بودم

که صفیر آهنگ و صدای جاذبه داری به  قلمرو دید و منطقه پرواز ما وسیع و غذای ما هم در جاهای گوناگون، آماده بود تا آن

جا که  دانستیم در آن آید و نه می دانستیم که آن بانگ از صیاد می نه می; گوشمان رسید پس از آن به جای سرسبز و خوشی رسیدیم

فریب آهنگ . سبز و خرم است دامی نهاده است، گمان کردیم که این صدا، صدای آشنا و آن مزرعه، مزرعه دلپذیر ماست سر

های آن بر پای ما پیچیده  صیاد ما را به آن مزرعه کشاند، ناگهان دیدیم دست و بال ما بسته و حلقات دام بر حلق ما آویخته و گره

. مدتی تالش کردیم تا از دام برهیم ولی موفق نشدیم. کشیدیم همه به دام افتادیم ای باز، پر میدر نتیجه ما مرغان که در فض. است  
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جا که به تدریج گروهی از ما فراموش کردند که  از این رو به همان دام و دست و بال بسته، مانوس شدیم و عادت کردیم تا آن

که روزی من از روزنه  تا این. یم و باید پیوسته در این قفس بمانیممافضای باز و دلپذیری داشتیم و پنداشتند ما اهل این دام

های دام، دیدم مرغانی در فضای باز مشغول پروازند، با دیدن آنها به یاد روزگاری افتادم که ماهم مانند آنها آزادانه درفضای  حلقه

دانستند  آنها چون خطر دام را می. حرف مرا بشنویدآنها را سوگند دادم و ناله و زاری کردم که نزدیک شوید و . کشدیم باز پر می

اما بعد از اصرار، سوگند، تضرع و زاری نزدیک دام ما شدند و راه نجات را به ما آموختند و ; دادند به خواست من بها نمی

دیم ولی مقداری از آن ما هم با تالش و کوشش خود را از روزنه دامها آزاد کر. ها خودتان را برهانید باید از این روزنه: گفتند

. گرهها که هنوز در پای ما بود پای بندمان شد  

ه بودند، درخواست کردیم تا بندهای پای ما را بگشایند دنااز مرغانی که قبال آزاد شده بودند و راه آزادی از دام را به ما آموخت

خود را معالجه  باز کنیم و پا از این بندها برهانیم نخست توانستیم این بندها را ولی آنها گفتند ما هم به درد شما مبتالییم و اگر می

. طبیبی که نتواند خود را درمان کند، درمان بخش بیماران دیگر نخواهد بود. کردیم می  

بعد گفتند هشت کوه در پیش دارید که . به هر حال همراهشان حرکت کردیم تا بر فراز کوهی قرار گرفتیم که سرسبز و خرم بود

ما هم شش کوه از این کوههای هشت گانه را طی کردیم و به کوه هفتم رسیدیم که جای . را طی کنید تا از این بندها برهید باید آنها

ما راهی در پیش داریم و این : جا بیارامیم اما عده دیگری گفتند این: ای گفتند از این رو عده. بسیار سرسبز و دلپذیری بود

ای که در کوه  هر منظره. جا درنگ کردیم و آنگاه به کوه هشتم رسیدیم مقداری در آن. کند یاستراحت، زمینه رکود را فراهم م

به منازل پیشین، عالیتر و جاذبتر بود تا سرانجام، مشکل خود را نزد کسی بردیم که ما را به او  دیدیم نسبت برتر و باالتر می

ر مظلومی داد خواهی کند، داد او را خواهد ستاند و حاجت هر راهنمایی کردند و گفتند پشت کوه هشتم، دادگستری هست که اگ

. کند نیازمندی را برآورده می  

راه عالج ; به پشت آن کوه هشتم و به بارگاه آن ملک رسیدیم، مشکل خود را با او در میان گذاشتیم و گفتیم پای ما بسته است

این رسول و راهنمای : و کسی را به همراه ما فرستاد و گفتا. باید باز کند ستهبهمان کسی که پای شما را : چیست؟ او گفت

ما از کوی : آیید؟ گفتیم هنگام برگشت، مرغانی ما را دیدند و پرسیدند از کجا می. شماست تا شما را به سرمقصد آزادی برساند

ک و رسولی به همراه ما اعزام خود بست و پی گشاید که با دست آییم و او از درد ما واقف شد و گفت کسی پای شما را می ملک می

. وصف آن ملک بازگویید: آنها گفتند. جا برسیم و برهیم کرد تا ما را به مقصد و مقصود آزادیبخش برساند و ما به آن  

توانم بگویم هر جالل و شکوهی که تصور کنید، جالل و شکوهی  توانم از جالل و شکوه آن ملک سخن بگویم و فقط می من نمی

. ، قصور و قبیحی آن را همراهی نکند، جالل و جمال همان ملک استکه هیچ زشتی  

مگر انسان . ای ای با شنیدن این سخنان بگویند تو عقل خود را از دست داده شاید عده. ام رمز است جا گفته آنچه که من در این... 

قصه ما را افسانه بدانند و مارا به جنون  زند؟ مگر انسان، هم پرواز مرغ است؟ آری، شاید کند؟ یا مگر مرغ حرف می پرواز می

.ولی این چنین نیست; متهم کنند  

کوتاه آن این ست که در بارگاه سلیمان . حکایتی آورده است « حدیث سلیمان با سیمرغ»جویری در قصص االنبیاء ، با عنوان  

سلیمان گفت دختر و پسری از دو پادشاه . سخن از قضا و قدر می رفت و سیمرغ منکر آن شد و گفت من قضای الهی را بگردانم

سیمرغ . اگر می توانی این قــََدر بگردان. در مشرق و مغرب زمین به وجود آمده اند و حکم قضاست که این دو با هم ازدواج کنند

یدند از هیبت او دایه گان را دید که دختر را نگاه داشته اند چون سیمرغ را د. بهوا شد تا بدانجا رسید که مملکت مغرب آنجا بود

آن دختر را از هفت دریا . دختر در گهواره بود سیمرغ در آمد و چنگ فرو کرد و او را برداشت و به هوا برد،. بگریختند

روزها نزد سلیمان می آمد و شب ها به پرورش او قیام می . گذرانید و فراز درختی برد که بر سر کوه بسیار بلندی روییده است 

شاه مشرق چون بزرگ شد، درصدد بر آمد که سرچشمه نیل را بیابد و رنج ها کشید تا زیر همین درخت آمد که اما پسر پاد. کرد

سلیمان سیمرغ را امر کرد تا آنها را . از زیر آن نیل جاری بود و با دختر ازدواج کرد و پس از یکسال فرزندی از آنها به دنیا آمد

به هوا برشد و ازدریاها گذشت . چون آنها از پوست بیرون آمدند،سیمرغ خجل شد. ورد که در پوستینی پنهان شده بودند، نزد او آ

«.و از آن پس، هیچکس سیمرغ را ندید  

او را در جهان نام هست اما نشان نیست و هر چیزی را که . عنقا که آن را به پارسی سیمرغ گویند: آمده استدر نفایس الفنون 

و در بعضی از تفاسیر آورده اند که در زمین اصحاب رس کوهی بود بس بلند بهر . تشبیه کنندوجود او نادر بود به عنقای مغرب 

وقتی مرغی بس عظیم با هیأتی غریب و پرهای او بالوان مختلف و گردنی به افراط دراز که او را بدان سبب عنقا گفتندی و هر 

نیافتی از سر کوه پرواز کردی و هر جا کودکی دیدی جانوری که در آن کوه بودی از وحوش و طیور صید کردی و اگر صیدی 

. برداشتی و بردی و چون آن قوم ازو بسیار در رنج بودند پیش حنظله بن صفوان رفتند که پیغمبر ایشان بود و ازو شکایت کردند  

. تعالی آتشی بفرستاد و آن مرغ را بسوختدعا کرد حق حنظله   
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ت که پرنده ایست شکاری و در منقار او قدحهای بزرگ برای شرب آب تعبیه شده ارسطا طالیس در نعت این پرنده آورده اس

   او را شکمی است چون شکم گاو و استخوانی چون استخوان درندگان و او بزرگترین پرنده گوشتخوار است. ... است

شیانه خود بدر آید و پـَـر بر بامداد، سیمرغ از آ. سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد»: می نویسدسهروردی در رساله عقل سرخ 

و در سیمرغ آن خاصیت است که اگر آینه یا مثل آن . از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین. زمین باز گستراند

 پیر را پرسیدم که گویی در جهان همان یک سیمرغ بوده است؟ گفت. برابر سیمرغ بدارند هردیده که در آن آینه نگرد خیره شود

. آنکه نداند چنین پندارد و اگر نه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی بر زمین آید و اینکه در زمین بود منعدم شود  

هر آنکس که در فصل ربیع قصد کوه قاف کند و آشیان خود را ترک بگوید و بمنقار : "آمده است رساله صفیر سیمرغو در 

و " وان یوماً عند ربک کالف سنه  "بر او افتد مقدار هزار سال این زمان که خویش پر و بال خود را بر کند چون سایه کوه قاف 

. این هزار سال در تقویم اهل حقیقت یک صبحدم ست از مشرق الهوت اعظم در این مدت سیمرغی شود که او خفتگانرا بیدار کند

و بیشتر بی اواند، چنانکه قایل   ا اواندو نشیمن او در کوه قاف است صفیر او به همه کس برسد ولکن مستمع کمتر دارد همه ب

:گوید  

 با مایی و مارا نه ای جانی از آن پیدانه ای 

را سود دارد و رنج های مختلف را زایل  و دق گرفتارند سایه او عالج ایشانست و برص  و بیمارانی که در ورطه علت استسقاء 

اما بدانکه همه نقش ها دروست و الوان . نزدیک شود بی قطع و این سیمرغ پرواز بی جنبش کند و بپرد بی مسافت و. گرداند

همه از او پرند و او از همه . همه بدو مشغولند و او از همه فارغ . ندارد و در مشرق است آشیان او، مغرب از او خالی نیست

چنانکه قایل . کرده اند تهی و همه علوم از صفیر آن مرغست، سازهای عجیب مثل ارغنون و غیر آن از صدای آن مرغ استخراج

:گوید  

 چون ندیدی همی سلیمان را

تو چه دانی زبان مرغان را    

و نسیم صبا از نفس . و غذای او آتش است و هر که پری از آن پر بر پهلوی راست بندد و بر آنان گذرد از حریق ایمن باشد

. اوست از بهر آن عاشقان راز دل و اسرار ضمایر با او گویند  

هر مرغ به . داستان سفر گروهی از مرغان به راهنمایی هد هد به کوه قاف برای رسیدن به آستان سیمرغ است لطیردر منطق ا

سختی های راه باعث می شود مرغان یکی یکی از ادامه ی راه . عنوان نماد دسته ی خاصی از انسان ها تصویر می شود

.در می یابند که سیمرغ در حقیقت خودشان هستنددر پایان ، سی مرغ به کوه قاف می رسند و . منصرف شوند   

وجود کامل خواجه کائنات یاد شده است، که در حقیقت سلسله « سیمرغ آشیانه ی ابدیات»از عبهرالعاشقین، روزبهان بقلی  در

سیمرغ » و زمانی از ، جان و روان ، که عرش آشیان است «سیمرغ»نیز از . جنبان باب معرفت و سر حلقه کامالن جهان است 

. هست  نام آورده است ، اما در همه جا سایه ی نیرو بخش وآزادگی سیمرغ باستان« عرش  

:سیمرغ اما به گمان من و با نگاهی به آنچه آورده شد  

سیمرغ تنها موجودی است که راز مرگ و زندگی . نام سئینه یا سیین همان واژه ای است که از آن واژه پزشک گرفته شده است*

:ند و پزشک دردهای ناشناخته استرا می دا  

.سیمرغ است که زال را از مرگ می رهاند و در دامان و با شیر خود پرورش می دهد و به او زندگانی می بخشد*  

می داند که مرگ در چشمان اسفندیار تخم گذاشته است و این را ز را . سیمرغ است که راز مرگ اسفندیار رویین تن را می داند*

.شایدبر رستم می گ  

.سیمرغ است که نخستین سزارین تاریخ را به پدر و مادر رودابه می آموزد تا رستم زاده شود*  

.سیمرغ است که تخم بی مرگی و زندگی را در منقار دارد و زندگی و سبزی را به انسان ها هدیه می کند*  

.اشدسئینه یا سیمرغ می تواند از نام پزشک افسانه ای ایران باستان گرفته شده ب*  

شاید هفت سین نیز نهادن هفت چیز مقدس و زندگی بخش بر . سیمرغ مادر و مقدس و بزرگترین زنخدای ایران باستان است *

  1« .سفره نوروزی بوده باشد

------------------------  

www.mahmoodkavir.com   1 -  
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. خراسانی یاد خواهیم کرد از این ایزد بانو در دوره اسالمی به ویژه در اشعار عطار نیشابوری   

از ایزبانوان دیگری که در تاریخ ادبیات ما  از دورهء میترایی یعنی زمان ظهور خویش تا به امروز به شکلی از اشکال 

و امروز در هئیت معنی عشق سراسر شعر و ادب ما را در تمامین  مورد پرستش، تجلیل و ستایش قرار گرفته است

.بانو اناهیتا می باشد ایزد دوره ها مملو داشته،  
. : ایزد بانو اناهیتا   

.این ایزد بانو در ادبیات میترایی  بنام آردویسورآناهیتا خوانده شده است   

مقام این ایزد بانو  چنان گرامی است که در دورهء اهورایی ، اهورا مزدا حضرت زرتشت را مکلف به گرامیداشت این ایزد بانو  

در رابط به این یشت .  سراسر به این ایزد بانو اختصاص دارد( ابان یشت یاد می شود ) اوستا بنام یشت پنجم که در . می سازد

اما اینجا  متذکر می شویم که اناهیتا  فرشته آبها متعلق به دوران میترایی است و از همان . در دورهء اهورایی بحث خواهیم کرد

می داند و از قول ( آمو) زاد متکی بر آبان یشت این الهه را فرشتهء دریا احمد علی که.  زمان برای ما به یادگار مانده است 

بود و برای اثبات ( آمو دریا) اصالً نام رود خانهء بزرگ اکسوس   ipesA UVpH (اردوی سورا .)» :گایگر می نویسد که 

 نظریه خویش

را که از تمام رود خانه های روی زمین " سورا اناهیتااردوی  " ما ] پارچه یی از متن اوستا را آورده که ترجمهء آن چنین است  

وقتی که . می ریزد، ستایش می کنیم " وروکاشا" پایان شده و به دریاچهء " هوکریا" عریض تر است و با شدت تمام از کوه  

این رود خانه . گیردداخل این دریاچه می شود و به آن می ریزد ، تمام سواحل و وسط آنرا موج فرا می " اردوی سورا اناهیتا"

گایگر این پارچه را از . هزار بازو و هزار شاخه دارد و هریک از بازوی های آن برابر چهل روزه سوار کارخوبی طول دارد

آنچه که باالذکر شد تصویر رودخانهء : " نقل کرده و در آن تبصره نموده می گوید 0آبان یشت یا یشت  1و  7متن اوستا از فقره 

ی است که دارای معاونین متعدد می باشد و اگر به اصل مسکن ملت اوستایی، آن طوری که از خالل معلومات بزرگ و پرآب

آمو ) عبارت از رودخانهء اکسوس " اردوی سورا"جغرافیایی خود اوستا بر می آید، نگاه بکنیم، بال تشبه ملتفت می شویم که 

هیچ چیزدر مقابل " اردوی سورا"رار می دهند برای تعین رودخانهء است و کسانی که مسکن اوستایی را به طرف غرب ق( دریا

که پارسی ها آنرا " انائیتس"یا " اناهید"یکی از مجلل ترین معابد ) خویش ذکر می کند که" بکتریا"راولنس  در کتاب . خود ندارند

  aHaHiH تاناتا

د اناهیتا پیش از سلطه هخامنشی در کشور ما در باختر معروف ترین معب( خوانده در شهر بکتریا وجود داشت" انائیا"و اوستا

وجود داشت و قرار اشاره روالنس محتمالً چندین قرن از ظهور این پیشامد این معبد معروف در باختر تعمیر شده بود که سیروس 

فارسی ها اناهیتا  را  هخامنشی بعد از جنگ های اول و مراجعت خود پرستش آنرا به مدیا و فارس انتقال داد و از این به بعد

  1« . برای او ساختند( همدان ) شناختند و معابد مثالً در اکبتانا 

----------------  

و  1ص  1916ج جی راولنس ، بکترا ،طبع لندن  .به نقل از  ا 695 – 619،  ص 1احمد علی کهزاد، تاریخ افغانستان ، ج  - 1

  10ای قدیم، ترجمهء داراب دستور، مقدمهء جلد اول ص گایگر ، مدنیت ایرانی های شرقی در زمانه ه 

در آبان یشت  یا یشت پنجم  همانگونه شاهان پیشدادی یا به عبارت دیگر  شاهان دورهء میترایی به ایزد بانوی آشی  مراجعه 

یه از او خواهان کمک گردیده نموده و از او خواهان کمک شده اند ، همچنان به بارگاه اناهیتا نیز زانو زده  و با پیشکش نمودن فد

شاهان که به ایزد بانو اشی و اناهیتا مراجعه نمودند ، همانهایی اند که به ایزد بانوی اشی مراجعه کرده اند ، تقریباً نوع .  اند

شد خواست و نیایش های یشت هفدهم که مربوط  به ایزد بانوی اشی است با یشت پنجم که مربوط به ایز بانوی اناهیتا می با

فدیه داده اند و خواست (  البرز) یکسان است در هر دو یشت  جمشید، هوشنگ  و فریدون  را می یابیم که در کوه هراهرئیتی 

.های شان در برابر هردو الهه یکسان مطرح شده است  

ن شاهان در کوه هرا چیزیکه قابل ذکر است این است که در یشت ها برای ایزد بانو ها و همچنان سایر خدایان از  قربانی داد

. هرئیتی ذکر به عمل آمده مثالً گفته شده است که جمشید برای اناهیتا صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانی نموده است 

گذشته از آنکه بین شکل نیایش یشت هفدهم و یشت پنجم فرقی .  عین قربانی را جمشید برای ایزد بانوی آشی نیز انجام داده است

پس چگونه است که در یشت ها .  مسله مهم اینست که در گاتا و آئین زرتشت قربانی کردن منع قرار گرفته است. وان یافتنمی ت

در پاسخ به این پرسش باید گفت که ما از دوران میترایی صحبت می . از قربانی کردن شاهان پیشدادی توصیف به عمل می آید

گذشته از آن بررسی این موضوع بحث جداگانهء است  و .چند هزار سال فاصله داردنمایم  و این دوره تا به دوران اهورایی 
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با آنهم جهت آگاهی باید گفت که برخی از یشت ها ساخته و پرداختهء مغان دوران ساسانیان . خارج از موضوع کتاب می باشد 

و بسیاری از یشت ها را در . اتا متفاوت استموارد بسیار از یشت با گ. است که به شدت با اصول کلی آئین زرتشتی تفاوت دارد

چنانچه که در کتاب دین و فرهنگ ایرانی  به نقل . این موضوع را اکثر از پژوهشگران تایید می نماید. زمان ساسانیان نوشته اند

نانکه کریستن آبان یشت یا یشت پنجم یکی از کهن ترین و طویل ترین یشت ها می باشد، و چ» : از کریستن سن می خوانیم که 

پیش از میالد تدوین شده  151 – 701سن در کتاب اخیرالذکر توضیح داده، این یشت بایستی در زمان سلطنت اردشیر دو 

1«.باشد  

 ____________ 

   631، چاب دوم  ، ص 1711هاشم رضی، دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت، انتشارات سخن تهران   – 1

 

معلومات کامل  همراه   19یشت دکتر احمد تفضلی در کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم در صفحه همچنان در باره این 

. باچگونگی ورود تغییرات در این یشت و بیست یشت دیگر ارائه داشته است  

بهر روی  اناهیتا ایزد بانوی بوده است که در دورهء   

.تجلیل و نیایش قرارداشته استمیترایی در بلخ از سوی شاهان پیشدادی بلخی مورد   

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 پیکره ء اناهیتا در  موزه کلیف لند امریکا
 مربوط به قرن پنجم قبل از میالد

 

 

این ایزد بانو هنگامیکه مقامش مورد ستایش سایر ملل قرار می گیرد و پیکره او را  برای نیایش  در معابد به غرض  واسط قرار 

 دادن جهت 

رومن . بخوانند{ بلخیه} ند در دیگر کشور می افرازند، گاهی اتفاق افتاده که اورا به نام  زادگاهش بلخرسیدن به خداو 

:گیرشمن می نویسد  

} که در آنجا به نام   aidyLناهید در خارج از سرحدهای غربی ایران، پیشرفت بسیار کرد، پرستش وی در لودیا » 

) شاید بیشتر از پرستش مهر  –ستان انتشار یافت و مورد اقبال و توجه بنطقیس ، کاپادوکیه، ارمن -مشهور شد {بلخیه

  1« . گردید –( میترا

-------------  

رومن گیرشمن ، ایران از آغاز تا اسالم ، ترجمهء محمد معین، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  تهران سال   – 1

  481، ص  1433

. گار دورهء میترایی نام و ستایش او تا به امروز در تاریخ ادبیات ما باقی استبهر روی ، اناهیتا به مثابهء مهم ترین یاد

:احمد علی کهزاد می نویسد . از  اناهیتا ،  این الهه عشق و زیبایی و آبها پیکره های  کشف گردیده است   
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در دورهء های  قبل  اناهیتا یکی از ربة االنواع قدیم باختری است که پیش از عصر اوستا و وید مجسمه های آن»  

یا ربةالنوع ( مادر کبیر)مجسمه های آو را . کشف شده ( آمو دریا) و اکسوس ( سند) التاریخ کشور ما از حوزه اندوس

  1«.بدست آمده است( کیلومتری شمال تاشقرغان 11شهر بانو )مادر خوانده اند همچنان مجسمه های او  از خرابه های 

-----------------  

  811ص  1ب پیشین تاریخ افغانستان ، کهزاد  جکتا – 1

ما راجع به این ایزد بانو در دورهء اهورایی و اسالمی نیز باز خواهیم گشت و انعکاس شخصیت این  بانو را در      

. اندیشه شخصیت هایی ادبی دو دوره دیگر به بررسی خواهیم گرفت  

اما گفتنی است که . بررسی و تحقیق جداگانه ای را ایجاب می نماید ایزد بانو های دیگری نیز در دوره میترایی داریم که

این . در فرهنگ  خراسان زمین از دوره میترایی تا به ظهور دین اسالم ، زن از جایگاه بلندی اجتماعی برخوردار بود

در باره وظایف . است مقام به اندازه مقدس بوده که برای زن مقام فرشته را قایل بودند و امور روحانیت بدست زن بوده

: زن در دوره پیش تاریخ داکتر گرشیمن  می نویسد  

در این جامعهء بدوی وظیفهء مخصوصی به عهدهء زن گذاشته شده بود؛ وی گذشته از آنکه نگهبان آتش و شاید :  »

شه های اختراح کننده و سازندهء ظروف سفالین بود؛ می بایست چوبدست به دست گرفته در کوهها به جستجوی ری

نخستین مساعی وی در باب کشاورزی در زمینهای رسوبی ... خوردنی نباتات یا جمع آوری میوه های وحشی بپردازد

) انجام گرفت و در همان حال که مرد ، اندک پیشرفتی کرده بود، زن با کشاورزی ابتدایی در دورهء حجر متأخر

.سیار نمودکه اقامت در غار بدان متعلق است، ابداعات ب( نئولیتیک  

در نتیجه می بایست عدم تعادلی بین زن و مرد ایجاد شود؛ و شاید همین امر اساس بعضی جوامع اولیه، که زن  در آنها 

زن کار های قبیله را اداره می کند و به مقام روحانیت می رسد و در عین حال .بوده است( مادرشاهی)بر مرد تفوق یافته 

سلسلهء زنان صورت می گیرد، چه زن ناقل خون قبیله به خالصترین شکل خود به زنجیر اتصال خانواده، بوسیلهء 

1« شمار میرود  

---------------  

  11 – 11کتاب پیشین ، گرشیمن ، ایران از آغاز تا اسالم، ص   - 1

م و منزلت با این حال درمی یابیم که زن در خراسان زمین از اول پیدایش جامعه انسانی تا ظهور اسالم از مقا   

این مقام شامخ در دوره اهورایی نیز  نه تنها که حفظ . خداگونهء برخوردار بوده و حیثت فرشته ها را داشته است 

گردیده است بلکه از این موجودیکه خداوند بسیاری از صفات خویش را به او اعطا کرده است در مقام دیگری یعنی به 

. که شش تن بوده و سه آن مونث اند تجلیل به عمل آمده است ( امشاسپندان )منزلهء  به اصطالح سامی آن مالئک مقرب 

.که در دورهء اهورایی ما از آن یاد خواهیم نمود  

بهر روی آثاری زیادی  از دوره میترایی در کشور به ویژه مجسمه های از ایزدان و یزدبانوان موجود بود، که در اثر 

چنانکه مثالً بت های بامیان  را به نفع اسالم از بین . و یا به غارت رفته است  یورش های اسالمیست ها نابود ساخته شده

شاید این سوال مطرح شود که چرا به نفع اسالم؟  به این پرسش در جایی دیگری از این کتاب پاسخ داده خواهد . بردند

.شد  

) و افاغنهء پاکستان ( م مجاهدینگروههای اسالمیست ها  بنا) از سوی دیگر پیش از هجوم مزدوران اعراب مسلمان

بر کشور حمله نمایند و به نفع عرب و پاکستان  موزیمها و دارایی های فرهنگی و تاریخ ما را به غارت ببرند (  طالبان

 بلخ « داد یل » آالت  مواد سنگی بوده که از درۀ  آثار  این.  موزیم کابل  آثاری از دوره های پیش تاریخ موجود بود در

قره کمر سمنگان  مجسمه های را یافته بودند که قدامت  دیهی از و نیز .و قدامت  پنجاه هزار ساله داشت شده بودکشف 

آق  "یی از خرابهء درهزار سال تعیین شده بود که به این حساب بر می گشت به دورهء میتراتا چهل  هریک سی 

بیست هزار سال میرسید این آثار مجسمهء گلی بود که به  قدامت آن بهنیز آثاری کشف گردیده که  بالد بلخ که  "کپروک

اکنون معلوم نیست که به چه مقدار از آثار در موزیم کابل و سایر موزیم ها از . احتمال قوی مجسمه ء اناهیتا بوده باشد

. دست غارتگران تنظیم هایی اسالمی باقی مانده است   

ترایی بحث مفصل نمایم اینست که در تبعید هستم و دسترسی به موزیم چیزیکه من نمی توانم روی آثار باستانی دوره می

و نیز بدبختانه تا هنوز کار منظم باستان شناسانه در کشور بنا بر عوامل معین . ها و آثار و محالت باستانی کشور ندارم 

لی کهزاد نموده برخی از از اما بنا بر تحقییقات  که احمد ع. صورت نگرفته و منابع کتبی در این مورد هم وجود ندارد

ایزدبانو آفتاب در " میترا"مثالً . یزدان و ایزد بانوان در مسکوکات دوره  کوشانی ها نقش یافته است  اما با نام دیگر

رجوع شود به }.نقش گردیده است" مورو" و " میورو" و در مسکوکات هویشکا " میرو " مسکوکات کنیشکا به اسم 

.{تان از احمد علی کهزادجلد اول  تاریخ افغانس  

در اینجا بی مورد نخواهد بود که از ایزبانوان هندی نیز نام برده شود، تا اگر کسانی بخواهند که وظایف و وجه مشترک 

و از طرف دیگر تکراراً گفته شده که تاریخ . این ایزد بانوان را با ایزد بانوان خراسانی مقایسه نمایند دچار اشکال نشوند

. اسان و هند در بسیاری از موارد حتی تا به امروز هم مشترک هستندادبیات خر  

: ایزد بانوان هندی  



1

8

/

0

4

/

2

0

1

3

 

 

 

43 

سرسوتی، لکشمی، دوی، آدیتی، سارانیون، پریتوی ، راتی، دیتی ، مانسه ، شانستی و : این ایزد بانوان عبارت اند از

چه را که می نویسد همان اوصاف است می باشد وُرونیکا ایونس در کتاب اساطیر هند در باره سر سوتی آن شینتاال

.ایزبانوی خراسانی بنام اناهیتا دارد  

            :سرسوتی
در ودا ها سرسوتی خدابانوی آب و رود است با همین نام  از همالیا و سرزمین کهن آریایی به جانب غرب سرازیر »  

کنندگی، باروری و قدرت حاصلخیزی و زاللی در روزگار کهن این رود و خدابانوی آن به دلیل پاک . می شودمی گویند

.و جاری بودن به دریا،مورد تکریم قرار داشت  

: لکشمی   

یا خورشید معرفی شده  وارونااست و در ودا ها عنوان همسر ویشنو نیز شهرت دارد همسر سری لکشمی که به    

وره های کهن خدابانوی نیکبختی و هستی  می یابد و در اسطپرچاپتی  در برخی روایات همانند سرسوتی از . است

.بدبختی است  

: دوی  

ویژگی این خدابانو . دارای نقش بسیارپیچیده و قدرتمند ترین خدابانوان است ( خدابانوی بزرگ) مهادوی دوی یا  

 در نقش همسر شیوا شاکتی یا نیروی زنانگی نام می گیرد و. استشیوا ترکیبی از خدابانوی مادر پیش آریایی و همسر 

.دراین نقش آینهء تمام نمای شوهر خویش در داشتن نقش های متعدد است  

: آدیتی  

آدیتی را نه . در اعتقادات هندو آدیتی هنوز مادر خدایان است و آدیتی نه به مفهوم آدتیا، که به معنی همهء خدایان است 

در روایتی آدیتی همسر . زاده می شوددر تجلیات مختلف خود دیگر بار از او  ویشنوکه مادر می دانند و ویشنو همسر 

است کریشنا مادر دواکی یا تجلی ویشنو به هیأت آدم کوتوله است و در جای دیگر  وامنهو مادر کاشیاپه فرزانهء عارف 

.می نامند آدیتیاو بدین دلیل است که ویشنو را آگاهان   

: سارانیو   

در ودا ها همانا . ه تدریج از اهمیت او کاسته شده استسارانیو خدا بانویی است دارای نقش اسطورئی پیچیده که ب

در دوره های بعد ویژگی آسمانی بودن را . ازدواج می کندایندرا است که با توشتری و در روایت دختر ( اوشا) اوشس

این . چون پدر خود به صنعتگری روی می آورد – سوریاو به سبب عدم تحمل انوار شوهر خویش  –از دست می دهد 

.همسر سوریا است سانجناودائی ازدواج می کند و بعد با نام ویوسوت ی بانو در آغاز با خدا  

:  پریتوی  

پریتوی در اعتقادات . پرتوی در ودا ها دارای نقش آفرینندگی و در این نقش همسر دیاووس و مادر ایندرا و آگنی است

ر متوجه ساختن خدایان به آزار و ستم  اهریمنان و هندو به هیأت فراهم آورندهء خوراک و پرستار نمایان می شود و د

... واداشتن آنان به مداخلهء ویشنو، با ویشنو پیوند دارد  

: راتی  

راتی دختر َدکشه، خدابانوی شور جنسی، همسر کامه خدای عشق و همواره وقتی که کامه تیر عشق را بر دل مردمان  

. دایی سیک، سر مشهور و نام دیگر او مایاواتی به معنی ریاکار استهمانند شوهرش غالباً به خ. می نشاند همراه اوست

با این همه وفاداری او به کامه زبانزد و با تالش او و پارواتی است که شیوا بعد از نابود کردن کامه، با چشم سوم خویش 

.به تولد دیگر بارهء او راضی می شود  

با بزرگ شدن پرادیومنه، راتی روزی . ده و پرادیومنه نام می گیردکامه دیگر بار به هیأت فرزند کریشنا و روکمینی زا

پس از مرگ پرادیومنه این زن و شوی به هیأت . از آن پس این دو زن و شوهر می شوند. از عشق با او سخن می گوید

.اصلی خویش یعنی کامه و راتی باز می گردند  

:دیتی   

... ها استدایتیا و مادر کاشیابه مسر دیتی یکی دیگر از دختران فرزانهء عارف دکشه، ه   

:ماناسه  

و گاه به )  میراو زنی شیوا نیز می گویند دختر . است ششادختر کاشیاپه و خواهر اژدرمار شهریار  ماناسهمی گویند 

است ماناسه بر خالف برادر خود خدابانویی است که در بنگال اورا برای محافظت ( هیأت جاگادو گاوردی همسر شیوا

... ماناسه خدای بانویی بومی است. برابر نیش مار نیایش می کننددر   

:شاستی   

همانند ماناسه این خدا بانو بنگالی است . شاستی خدابانویی گربه ئی است که غالباً سوار بریک گربه به ترسیم می شود  

. نوزادان و پاسداری کودکان است کار این خدا بانو حمایت آسمانی از زایش . و کم تر در دیگر نقاط هند نیایش می شود  

:شیتاال  

شیتاال خدابانوی بیماری آبله است . ی دیگری است که به خاطر دوری جستن از آزار او را نیایش می کنندشیتاال خدابانو

وخدائی است که در اطراف روستا ها سوار بر االغ پرسه می زند و درجستجوی قربانیان خویش است  از او بهنگام 

یاد می کنند و در تصاویر او را در جامه ئی سرخ و با کولباری از نی که  iveDِدویای درمان بیماری با نام نیایش بر

1« وسیله تنبیه قربانیان اوست ترسیم می کنند  
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----------------  

.111 - 111، ص 1434ورونیکا ایوس ، اساطیر هند، ترجمهء باجالن فرخی، چا  گلشن ُ-1  

شی و مقایسوی از خدایان هندی و خراسانی به عمل آید به روشنی هم نوع بودن برخی از انها در اگر بررسی های پژوه

اما نباید فراموش کرد که ستم و ظلم در برخی از کردارهای خدایان و . بعضی از کردار های شان به  مشاهده می رسد

مثالً با آنکه اینان . ت به آنها اظهار نمودمذاهب هندی به حدی می باشد که جز اظهار نفرت چیزی دیگری نمی توان نسب

دولت . دارای ایزد بانوان هستند ولی ستم که در حق زنان در هند روادیده شده است بی نهایت آشکار و جانگداز می باشد

ی هند حتی هنوز هم نتوانسته است که جلوی برخی از چنین فجایع را بگیرد ، زیرا این دولت سکوالر بوده و به امور دین

.دخالت نمی کند  

همانگون که دورهء میترایی ، یا زن خدایی را در هند مالحظه می کنیم، در یونان و روم هم از این ایزدبانوان موجود 

است ، برخی از این یزدان و ایزد بانوان در زمانیکه اسکندر مقدونی به کشورما حمله نمود و ودولت یونان باختری  

اما این خدایان . و خدایان یونان و روم نیز بر سرنوشت آیینی و فرهنگی ما حاکم گردیدمدت مدیدی تشکیل یافت، آئین 

ولی یادگار های آندوره راتا به امروز از جمله مثالً در . پس از سقوط یونانیان  دوباره  هیئت قبلی خویش را باز می یابد

. نورستان باز میتوان یافت  

گفته گذاشت عبارت است از،  خدایان و خدا بانوان عرب است ، که ازجمله یکی آنچه اینجا نمی توان از آن گذشت  و نا 

. تا به امروز از سوی یک ملیارد انسان به وسیله شمشیر مورد پرستش قرار داده شده است" هللا"از خدایان ایشان بنام 

منظور . ون نیز معتقد می باشندمردم کشور ما نیز به این خدای عرب که بت بوده بنام هللا  بجای خداوند یکتا هم اکن

.باطنی شان خداوند است و از تاریخ ماهئیت هللا آگاهی ندارند   

 

 

 خدایان و خدا بانوان عرب

پیش از اسالم و بعد از اسالم     

البته در سرزمینهای عرب نمی توان از دوره . موجودیت خدایان و خدا بانوان عرب نیز بر می گردد به دوره میترایی

نام برد، با وجود آنکه قرنهای قرن ایزدبانوان الت و منات و عزی مورد پرستش بوده و نسبت بر سه صدو  میترایی

گزارش تاریخی را . شتصد خدای دیگر ازجمله هللا مورد ستایش و نیاش بیشتر بوده و بیشترین قربانی ها را می گرفتند

راحل آفتاب پرستی تا به اعتقاد به خدایان و خدابانوان و که فیلیب خوری در تاریخ عرب بیان می کند منظر فشردهء از م

. سر انجام بتی بنام هللا  می باشد   

: در تاریخ عرب نوشته شده است که   

دین عربان جنوب با عالمات نجومی و معبد های مجلل و رسوم و . دین بدوی شکل ساده و معتقدات سامی است» 

را نشان می دهد، که جماعت در نتیجهء استقرار بدان رسیده استء اینکه  قربانیهای جالب، مراحل باالتری از تکامل

جماعت های مترقی پترا و تدمر به آفتاب پرستی عالقه داشته اند، نشان دوران کشاورزی است، زیرا مردم میان پرتو 

.جانبخش آفتاب و رشد مزروعات رابطه ای میدیده اند  

شاید تفاوت برجستهء واحه و صحرا نخستین فکر روشن را . ا رواح معتقد استدین بدوی مثل همهء  افکاربدوی، اساساً ب

روح زمین قابل کشت به نظر وی خدای نکوکاری بوده است که . به بدوی داده و او را بخدای خاصی معتقد کرده است

بوده که میباید  میبایست قربان به پیشگاه او برد، و خوردنی نثارش کرد، و روح زمین بایر خشک، روح شیطان شرور

.از آن بر حذر بود  

حتی از آن پس که فکری از خدا در خاطر او نقش بست، بازهم چیزهای طبیعی چون درخت و چاه و غار و سنگ، که  

چاه با آب پاک نشاط آور . به پندار وی پرستشگر میتوانست بوسیلهء آن با خدا مربوط شود، در نظرش مقدس مینمود

تقدس زمزم، چنانکه مؤلفان عرب گویند، . از روزگاران قدیم شایستهء پرستش بوده استجانبخش، در صحرای خشک 

یاقوت و از پس او . بدوران پیش از اسالم میرسید و ریشهء آن مربوط بزمانی است که هاجر و اسماعیل را سیراب کرد

و به عنوان هدیه بخویشان و دوستان قزوینی آورده اند که مسافران آب چاه عروه را همراه خود به مسافتهای دور میبرد 

پیدایش . غار ها نیز بسبب ارتباطی که در اذهان با خدایان و نیرو های زمینی داشتند جنبهء تقدس بخود گرفتند.میداده اند

بعل مظهر روح چشمه ها و آبهای . بتخانهء در نخله، که عربان در آنجا قربان به پیشگاه عزی می بردند از اینجا بود

از کلمهء بعل در روش مالیات اسالمی اثری . مینی به شمار میرفت و میباید همراه کشت نخل بعربستان آمده باشدزیر ز

.سیراب می شد در کار مالیات امتیاز داده اند( آبی که در زمین ایجاد شود)زراعت دیم را که از باران آب بعل . بجاست  

:مظاهرآفتاب پرستی  

بستارگان مربوط میشد، بیشتر متوجه ماهتاب بود که در پرتوی آن گلهء خود را می معتقدات بدویان، در قسمتی که 

ماه پرستی خاص جماعات چوپانی است، در صورتیکه آفتاب پرستی نمودار مرحله ای پس از آن یعنی . چرانیدند

یشان را ماه منظم می که مسلمان نیز هستند، گمان دارند که زندگ" روله" بروزگار ما، بدویان . جماعات کشاورزی است

و هم ایشان معتقدند . کند، و آبی که در بخار هست متراکم کرده رطوبت کافی بکشتزار داده و رشد گیاه را میسر میکند

. که آفتاب که زندگی حیوان و گیاه را نابود می کند به تباهی بدویان نیز کوشا است  
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لی است که به ثبات و دوام دارند و در مرحلهء تکاملی بعدی در همهء عقاید دینی آثار یک خاصیت نمودار است و آن می

باقی ماندن اینگونه عقاید و عناصر دینی از یک مرحله در مرحلهء دیگر نشان سازش و اختالط آن . نیز باقی می مانند

ای معینیه یعنی خدای ماه، ساالر انجمن خد( 31:88قرآن )چنانکه می بینیم که خدای ود. دو مرحلهء تکامل دینی است 

ابن هشام و طبری از نخل مقدسی که در نجران بوده و نذر ها را بصورت سالح و لباس و پارچه بدان میآویخته . است

که مکیان سالیانه بزیارت آن میشتافتند، نمونهء ( یعنی آنکه چیزها را بدو آویزند) شاید ذات انواط. اند سخن آورده اند

ت الت طایف بصورت سنگی چهار گوش بوده و ذوالشری در پترا بصورت دیگری از درخت عزی در نخله بود اس

بیشتر این خدایان . توده ای از سنگهای نتراشیدهء سیاه و چهار گوش بارتفاع چهار پا و عرض دوپا بوده است

. نامیده می شده است" حمی"چراگاههای خاص برای خود داشته اند که  

  .  
:دختران هللا   

ر هفده در صد از مردم آن سرزمین بودند ، در بت پرستی خود خیلی زود به مرحلهء پرستش ستارگان شهریان حجازی که شما

محمد یکتا . عزی و الت و منات ، دختران سه گانه ء خدا ، در سرزمین که بعد ها زادگاه اسالم شد ، معابدی داشتند. رسیدند

ن مکه و مدینه به نیروی این سه خدا اعتراف کند و به فضل پرست در یکی از لحاظات ضعف بر دلش گذشت که از همه ء خدایا

. هست مقرر شده است  65ـ  19: 07آنان مقر شود ، ولی بعد از آن بازگشت و گفته شد که وحی به همان صورت که در سورهء 

حو یا تبدیل می بدوران بعد ، علمای مذهب این قصه را مطابق اصل ناسخ و منسوخ که به موجب آن اظهار اراده خویش را م

(  155:  6قرآن سوره ء ) کند، توجیه کرده اند و نتیجه چنان است که بعضی آیه ها لغو شود و آیه ء دیگری به جای آن بیآید 

الت که از خدایان مقدس بود ، به نزدیک طایف چراگاه قرق و حرم داشت و مکیان و دیگران برای زیارت و قربان بدانجا می 

شکار و خون ریزی در قلمرو آن روا نبود و حیوان و گیاه از آرامش این منطقه ء مقدس خدایان بهرور می  قطع درخت و. شدند 

هرودوت ضمن خدایان نبطی این خدا را . شهر های که بنی اسرائیل بدانها پناهنده می شدند نیز در آغاز چنین بوده است . شدند 

.بنام الیالت یاد کرده است   

در نخمه  فبه شرق مکه ، پرستیده میشد ، و بگفته ء کلبی ( زیز ، که معادل زهره ستاره ء صبحگاهی است یعنی کامله ع: )عزی 

حرم عزی از . ، به هنگام جوانی برای آن قربانی کرده بود ( ص ) اعتبار و احترام آن به مکیان بیشتر از بتان دیگر بود و محمد 

( عزی ـ ان ) بانی انسان به آن پیشکش می کردند  و این همان خدای مونث سه درخت تشکیل می شد و امتیازش این بود که قر

مجسمه ء طالیی به بدان هدیه کرده { یعنی کنیز عزی} ( امت عزا ) بود که یکی از عربان جنوب از جانب دختر مریض خود 

. هنگام ظهور اسالم عبدالعزی از نام های مورد پسند عموم بود . بود   

: منات    

معبد . خدای قضا و قدر بود ، و به این جهت از قدیم ترین مظاهر زندگی دینی به شمار می رفت ( به معنی سرنوشت منیة ) 

، و پرستش ان مخصوصأ میان اوس (که بعدأ مدینه شد ) بود در قدید ، براه مکه به یثرب ( حجرالسود) اصلی منات سنگی سیاه 

منات با زو اشری پیوستگی داشت و نام وی به . مبر فراهم آمدند ، رواج داشت و خزرج ، که هنگام هجرت از مکه به یاری پیغ

گله آغاز ( نایا و دهر ) هنوز هم موزون سازان عرب هنگام بدبختی از . صورت خدای مستقیم در الواح نبطی حجر آمده است 

. می کنند   

دری بود و اساس خانواده در آغاز کار به مادر شاهی چون به نزد سامییان نسب مادری در رابطه ء خویشاوندی مهمتر از نسب پ

. قرار داشت ، طبعأ خدایان مونث از خدایان مذکر ، در مرحله مبوت شدن جلو تر بوده اند   

:  کعبه ء مکی   

ی معروف ترین خدایان کعبه بود که به شکل آدمی می نمود و تیر ها( از کلمهء آرامی به معنی بخار یا روح ) بی گفتگو هبل 

ممکن است روایت ابن . ( کاهن نیز از ریشه آرامی است ) مقدس را که کاهن برای فال زدن بکار می برد ، جلو آن نهاده بودند 

زیرا یادگار اصل آرامی هبل را . اورده از صحت بی نصیب نباشد ( عراق) عمرو بن لحی این صنم را از مواب : هشام که گوید 

کعبه که دژ اسالم شد، . دست محمد فتح شد سرنوشت هبل نیز مانند دیگر بتان در شکستن بودوقتی که مکه ب. منعکس می کند 

.و به سادگی بدوی بود ( و نام کعبه از همین جاست ) یک بنای معمولی به شکل مکعب   

: هللا کیست و چطور پیدا شد  

این نام قدیم است و در دو لوح عربی جنوب که یکی . تنها معبود مکیان نبود ، بلکه خدای اصلی به شمار می رفت ( اال له) هللا  

است و به نزدیک عال یافته شده ،و دیگری سبئ است ، ذکر آان امده است و هم بصورت هه ـ ل هه  در الواح لحیانی ( معینی) 

رده بود نخستین محل و لحیان که مسلم است که پرستش هللا را از شام آو. مربوط به قرن ششم  پیش از میالد مکرر دیده می شود 
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در الواح صفا  که مربوط به پنج قرن پیش از اسالم است همین نام بصورت هل الهه آمده است، و . پرستش آن در عربستان شد 

 دریک لوح مسیحی مربوط به دوران قبل از اسالم که در

و معنی عبدهللا ، بنده یا عابد هللا است )  بود نام پدر محمد عبدهللا. ام الجمال بدست آمده و تاریخ ان به قرن ششم می رسد نیز است 

این مطلب که مکیان پیش از اسالم هللا را به عنوان خالق و معطی بزرگ و یکتا که به وقت خطر پناه بدو باید برد می شناخته ( . 

مسلم است که هللا معبود سابق ، و  67:  15و  159،  173:  2.  71،  61:  71سوره ء : اند از آیات قران نیز استنباط تواند شد 

. قریش بوده است   

.بوده اند که نام حیوانات داشته اند ( پرنده بزرگ ) و عوف( کرکس ) خدایان دیگر نیز مانند نسر   

بدویان که برای مبادله کاال خویش خاصه در چهار ماه حرام به حجاز آمد وشد داشتند ، طبعآ بعضی معتقدات مردم 

و بدین سان بدویان بنا کردند که بعد رسوم کعبه و از جمله قربان . ر از آنها بودند ، فرا می گرفتند شهری را که مترقی ت

مختلف دیگر که بت یا قربانگاه به شمار می ( سنگها ) و شتر و گوسفند در مکه و در کناری انصاب . کردن را عمل کنند

1«.رفتند ، قربان می شد   

-----------------------  

182 -188چا  دوم ،ص  1433لیپ خوری ِحتی ، تاریخ عرب، ترجمهء ابوالقاسم پاینده ،چا  شفق تهران فی -1  

چیزی را که نگارنده نتوانست به آن دست یابد عبارت از این بود که بیابد  آیا هللا ، مانند عزی و الت و منات مونث بوده 

را دارد که  عزی و الت و منات دختران هللا بوده اند، اما  در تاریخ عرب جناب فیلیب حوری فقط این اشاره.  یا مذکر

ولی از روال آنچه اعراب مسلمان به رهبری محمد بن . گفته نشده است که هللا مادر این سه دختر بوده و یا پدر ایشان

ه نقش زنان بعد از اسالم چونک. عبدهللا انجام داده است و آیه های قرآن هم مبیبن آن می تواند باشد، هللا باید که مذکر باشد

یعنی در همه مواعید که قرآن به مومنان می دهد از جمله . پایین می آید و در قرآن هم بیشترین مخاطب مردان اند تا زنان

مثالً کنیز و غلمان برای مردان و در خدمت مردان مومن اند ، هیچ جای در قرآن برای زنان وعده ای برده های مقبول 

شده است که با ایشان،  زنان مومنه  در تخت های ردیف شده تکیه بر بالشت های زربفت کرده و و زورمند داده ن

عشقبازی نمایند و انواع بره های بریان و میوه ها هم با یک اشاره آمده گردد، چنانکه این وفور نعمت برای مردان در 

. چندین آیت وعده گردیده است  

دورهء اسالمی گاهی اوصاف از هللا به عمل آمده است که گوی او یک دختر مقبول  اما ناگفته نباید گذاشت که در ادبیات

اینگونه اشعار را به ویژه در عرفان اسالمی بسیار . و خواهش نزدیکی به او در آن دنیا آرزو برده شده است. باشد

عر برای آنکه عشق های زمینی گرچه که نمی توان دقیق گفت که منظور شاعر از هللا بوده  یا منتقدین ش. میتوان یافت

چنانکه محمد بن عبدهللا و بعد از او فقها با بصیرت  بت . شاعر را آسمانی ساخته باشند به چنین بهتانهای متوسل شده اند

ما راجع به . هللا را از زمین به آسمان بردند و از سوی دیگر بت پرستی را به شیوهء اسالمی آن در آوردند و ساختند

.رستی  از شیوه های ماقبل اسالم به شیوه ء اسالمی را در بخش سوم همین کتاب مفصالً بحث خواهیم کردتغییر بت پ  
اما چیزیکه اینجا نمی توان از ناگفته گذشت اینست که قبل ازخدایان خدابانوان  که اعراب در کعبه داشتند، میباید مردمان عرب 

در یک بیت حافظ این مسله کامالً روشن بیان گردیده .آتش را مقدس می داشتندمانند برخی از کشور های همسایه و هم قارهء شان 

: است  

: آتش نمرود   

 بباغ تازه کن آیین دین زرتشـــــــــتی

   کنون که الله بر افروخت آتش نمرود

معنی آتش . شته استنمرود پیش از ابراهیم بوده است و چنانکه حضرت حافظ می فرماید مسلماً تقدس آتش میان مردمان رواج دا

نمرود نیز این حقیقت را آشکار می ساز که مردمان در دوره میترایی و همچنان در دورهء اهورایی  گناه و بی گناهی را به 

یعنی آتش ابزار آزمونها بوده است که برای  اثبات حقانیت و بی گناهی افراد بکار برده می . وسیلهء آتش به آزمون می گرفتند

در این یشت اهورا مزدا  فرمان آماده سازی آتش را جهت . اوستا مبین این حقیقت می باشد  7بند  16یشت .شده است  

می دهد  و هم خود زرتشت  پیغام آور خدا حضرت زرتشت نیز به آزمون آتش تن در داده  و حقانیت  خود را به (  آزمون) 

از بزرگترین نشانهء  اینکه آتش . یرود و سالم از آن بیرون می آیدپیغام آور خدا نیز به آتش م( . زادسپرم)اثبات رسانیده است 

مشاهده می سالمان وابسال و  ویس ورامینابزار آزمونهایی اثبات گناه و بی گناهی بوده را گذشته از آنکه درادبیات دینی در 

از قصه پور . پور کاووس در مییابیم کنیم ، بگونه روشن و عام آن در تاریخ ادبیات خویش در قصه ابراهیم پور آذر و سیاوش  

در . آذر می گذریم زیرا واقعیت قضیه هنوز روشن نیست که نمرود ابراهیم را  به چه گناهی مستحق قضاوت آتش گردانیده است 

. این خصوص هنوز پژوهشها نا تکمیل اند  
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ابراهیم بن تارح،    

:که در اسالم  بنام  ابراهیم بن آذر یاد می شود  

قصه ابراهیم در تورات  طوری دیگری است و در قرآن کتاب اعراب این قصه  جسته و گریخته طوری دیگری ذکر بهر حال 

می باشد یعنی ابرام بن تارح که بعدها چنانکه در " تارح" است و نام پدرش " براما" اصالً در تورات ح نام ابراهیم . گردیده است 

از بت شکنی ابراهیم در تورات چیزی گفته نشده و هم از نمرود اصالً . اهیم می گذاردنام اورا ابر( هللا) تورات آمده است یهوه 

(  " هللا) تورات به وضاحت بیان می کند که ابراهیم  به وسیله سارای ، که بعد ها نام او را نیز یهوه   . نامی در تورات نیست

یم ساره را که زن زیبای است به مصر می برد و به شاه بدین گونه که ابراه. گذاشت صاحب ثروت و مکنت زیاد می شود" ساره

ابراهیم ،  به او ( دیوثی= زن کشی ) پیش کش می کند، چون ساره خیلی زیبا است فرعون در بدل این (  فرعون)مصر 

تر بیان   در تورات این قصه را سعی نموده اند که نرم. گوسفندان ، و گاوان  و حماران و غالمان و کنیزان  بسیار می بخشد

.اما خوانندهء زیرک به ُکنه مطلب پی می برد که این پدر پیغمران سامی عجب انسان بی غیرت و ننگی بوده است. نمایند  

: در تورات میخوانیم که    

و قحطی در آن زمین شد ، و ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا بسر برد، زیرا که قحط در زمین شدت می کرد و واقع شدکه » 

اینکه میدانم که تو زن نیکو منظر هستی، همانا چون اهل مصر تو :] ون نزدیک به رود مصر شد، به زن خود سارای گفتچ

پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای .پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارند. این زوجهء اوست: رابینند، گویند

و به مجرد ورود ابرام به مصر ، اهل مصر آن زن را دیدند که بسیار خوش منظر [ دمن خیریت شود و جانم بسبب تو زنده مان

و به خاطر وی . پس وی را به خانهء فرعون در آوردند. و امرای فرعون او را دیدند، و او را در حضور فرعون ستودند. است

  1« . و ماده االغان و شتران شدبا ابرام احسان نمود، و او صاحب میشها و گاوان و حماران و غالمان و کنیزان 

------------------  

فرود آمدن  16پیدایش بند  1992شامل کتب عهد عتیق و عهد جدید، انتشارات ایالم، چاپ اول ( ترجمهء قدیم) کتاب مقدس،  – 1

   16ابرام به مصر، ص 

اهر او معرفی کند چرا؟ بخاطری اینکه فرعون بسیار به وضاحت معلوم می گردد که ابراهیم از زن خود میخواهد که خود را خو 

و به بهایی همبستری و .چونکه دختر است و هنوز صاحب ندارد. بدون آنکه به شوهرش ضرری برساند  اورا در بستر خود ببرد

ابراهیم به  و چنین هم شد و[به خاطر تو به من خیریت شود} چنانکه خود ابراهیم می گوید . ازدواج با او  به ابراهیم کمک نماید

و اینجا مالحظه کنید که فرعون .بهایی زیبایی و تقدیم نمودن زن زیبای خود به فرعون چنانکه خواندید صاحب همه چیز می شود

: وقتی خبر می شود که ساره  زن ابراهیم بوده او را میخواهد و می پرسد . چه انسان مبارک و با شهامتی بوده است   

او خواهر منست، که او را به زنی گرفتم ؟ : ؟ چرا مرا خبر ندادی که او زوجهء توست چرا گفتی این چیست که به من کردی » 

! و االن، اینک زوجهء خود را بر داشته، روانه شو  

1« آنگاه فرعون در خصوص وی ، کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجه اش و تمام مایملکش روانه نمودند  

--------------  

   جاهمان - 1

: و خداوند به ابرام گفت » : چنانکه در تورات نوشته شده است . می فرستد( هللا) جالب اینست که ابراهیم را به این دیوثی یهوه 

1« از والیت خود ، و از مولد خویش و از خانهء پدری خود بسوی زمین که به تو نشان می دهم بیرون شو   

-----------------  

  ا از ابرامهمانجا، دعوت خد – 1

  1« ابرام با زن خود، و تمام اموال خویش، و لوط ، از مصر به جنوب آمدند » :و به نوشتهء تورات 

----------------  

ابرام و لوط  17همانجا ، ص  – 1  
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و چگونه . مالحظه می گردد که این پدر پیغمران چون موسی و عیسی و محمد که به آیین او می نازیدند ، چه انسان بوده است   

برای بدست آوردن مال و ثروت ، شرافت و ناموس خویش را به بازار عرضه می کند و در برابر این دوست هللا بر عکس  

مالحظه می گردد که فرعون همیشه از سوی اوالده ء ابراهیم که تن به پست ترین شهوت داده لعنت می گردد ، فرعونی که در 

از آنچه که ابراهیم برای  اوگفته و کرده  ، به حیث یک انسان شرم میدارد و ابراهیم را لعنت حق ابراهیم، بزرگواری  می کند و 

.می کند  

:ابراهیم علیه الصالة والسالم با خواهر خود ازدواج نموده بود   

:.یکی از دوستان ایرانی که نامش فاش نشده است در باره ابراهیم می  پژوهشی نموده مینویسد   

اینگونه ادعا می . خاصی می باشد احترامریست که نزد سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسالم دارای بزرگی و یامبپیم، ابراه»

از نسل  توراتبسیاری از پیامبران دیگر از نسل او هستند و خود ابراهیم نیز بر اساس  وشود که عیسی مسیح، محمدابن عبدهللا 

سال پیش از میالد  6555احتمال میرود این تاریخ حدود  امانظر بسیاراست در مورد تاریخ زایش ابراهیم اختالف . نوح است

در ( بین النهرین)« میان رودان» دراین شهر باستانی . به دنیا آمده« اور کلدانیان»تورات ابراهیم در شهر  شهادتبه . مسیح باشد

وجود « شهر خدای صلح»اورشلیم به معنای ی به معنای شهر است، همانطور که عبردر « اور»واژه . عراق امروزی واقع شده

اشاره ای بسیار ( 6:  61یوشع )در تورات . بوده سازنام داشته و گویا بت پرست یا بنا به حکایتی بت « تارح»پدر ابراهیم . دارد

. یکی بوده اندپدر  ازابراهیم و سارای . ابراهیم با خواهر ناتنی خود، سارای، ازدواج می کند. استمختصر به این موضوع شده 

بعد از آن ظاهرا بنا به دعوت خدا راهی کنعان . کوچ می کند« حران» به« اور کلدانیان»ابراهیم ابتدا همراه پدر و همسرش از 

تو زن زیبایی هستی و : ی میگوید سارادر مصر ابراهیم به . آنجا را نیز به علت قحطی به مقصد مصر ترک می کند اماشده، 

. کرداما اگر بگوییم که برادرت هستم بخاطر تو با من مهربانی خواهند . کشت خواهندهمسر تو هستم مرا اگر بفهمند که من 

و گوسفند و شتر و غالمان و کنیزانی که به ابراهیم  گاوفرعون پس از با خبر شدن از زیبایی سارای با هدایای فراوانی از جمله 

را به « هاجر»سارای نازا بود، پس کنیز مصری خود به نام ( 6:  16یش پیدا)  .قصر خود می برد بهمی بخشد، همسر او را 

ابراهیم بار . که او را اسماعیل نام نهادند آوردهاجر برای ابراهیم پسری . تا از همبستری با او فرزندی به دنیا آورد دادهابراهیم 

. می برد خودسارا را به قصر « ابیملک»م خواهر خود معرفی می کند و پادشاه آنجا به نا راسارا « جرار»دیگر در شهر 

یم برگرداند و اینبار هم گوسفند و شتر و غالمان و کنیزانی ابراهابیمرک نیز هنگامی که فهمید سارا زنی شوهردار است او را به 

در سنین سارا باالخره !( عجب کسب و کاری داشته خوش غیرت ( )65پیدایش. )وی بخشید به هزار مثقال نقره  همراهرا به 

سپس خدا ابراهیم را . یشوندمنام اسحاق می گردد و بعد از آن هاجر و اسماعیل از خانه ی ابراهیم رانده  بهپیری صاحب فرزندی 

ی گلوابراهیم می پذیرد اما پیش از بریدن . اسحاق را برایش قربانی کند فرزندشمورد آزمایش قرار میدهد و از او می خواهد 

میگیرد و از وی صاحب چند « قطوره»ی به نام زنپس از مرگ ساره، ابراهیم . ز این کار منع می کندفرزندش، خدا وی را ا

.دفن می گردد« یلهمکف»یم در کمال پیری از دنیا میرود و در کنار ساره در غاری به نام ابراهسرانجام . فرزند می شود  

یمی ترین و معتبرترین چیزیست که ما از قداین اطالعات . دباال خواندیم سرگذشت مختصر ابراهیم از زبان تورات بو در آنچه

اصلی ما در  منبعافسانه ها و دروغ های فراوان آمیخته اما در کل با توجه به قدمت تورات،  باگرچه همین نیز . ابراهیم می دانیم

.مورد ابراهیم به شمار می رود . ده و مانند تورات تمرکز خاصی ندارددر قرآن داستان این پیامبر در البالی آیات مختلف آم اما  

مفسرین قرآن معتقدند . یز بت پرست بودهنمعرفی می گردد که وی « آزر»تورات، پدر ابراهیم در قرآن فردی به نام  خالف بر 

که ادعا نیز  رابه این ترتیب نسل محمد . یم از نسل یگانه پرستان است و نه بت پرستانابراهاو پدر غیر واقعی ابراهیم بوده و 

به این خاطر است که مشرکین در قرآن همواره نجس  تالشاین . میشود از اسماعیل است از بت پرستی و شرک پاک میکنند

و هم در  توراتدر صورتی که هم در . یشهء نجس در خواندان نبوت می تواند قدری سنگین باشدرخوانده می شوند و رگ و 

سخن به میان « اورکلدانیان»ی ابراهیم پیش از ترک  شکنانهر قرآن از مبارزات بت د. قرآن پدر ابراهیم بت پرست معرفی شده

قطعا اگر صحت داشت  آمدهماجرای بت شکنی ابراهیم و به آتش انداختن وی که در قرآن . ی از آن نیستخبرآمده که در تورات 

محمد از ابراهیم بیشتر به واسطه ی دوستان و ین معتقدند چون اطالعات محقق. می باید در تورات نیز اشاره ای به آن می شد

. و همین امر باعث اختالف قرآن و تورات است گشتهیان یهودی هم عصر خود بوده به احتمال زیاد با چنین اشتباهی همراه آشنا

« شهر»نای ی و بابلی به مععبردارد و همانطور که پیشتر گفته شد این واژه در « آتش»عربی ظاهرا معنای  در« اور»واژه ی 

من خدایی هستم که تو را از اور »: با خواندن این جمله از تورات که  محمداینگونه تصور میشود که یهودیان هم عصر . است

ین اشتباه کوچک سینه به سینه گذشته و به گوش محمد ا. این تفسیر را داشته اند که خدا ابراهیم را از آتش رهانیده« یرون آوردمب

تورات آمده، دو بار از ترس  درنکته دیگر اینکه، ابراهیم با توجه به آنچه . نیز به این شکل آمده است قرآندر  رسیده و در نتیجه

 تورات،حماسی و قهرمانگونه از ابراهیم در قرآن با توجه به سابقه ی او در  داستانجان خود از ناموسش می گذرد و بیان این 

بر ابراهیم می تواند پیوندی با افسانه ی سیاوش  آتشاعتقاد من، داستان سرد شدن ضمن اینکه به . دور از ذهن به نظر میرسد

می گیرد از آتشی  قراریاوش، پهلوان دلیر و دادگر ایرانی، هنگامی که از سوی همسر پدرش مورد تهمت س. ایرانی داشته داشد

نیست که سرگذشت این بزرگ مرد ایرانی با  هیچ بعید. رساند اثباتبزرگ پیروزمندانه عبور می کند تا پاکی خویش را به 
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اما از این که بگذریم ماجرای . باشدی که از تورات شده آمیخته و داستان عبور ابراهیم از آتش را حاصل شده نادرستبرداشت 

صورتی  دره در تورات به این ماجرا نیز هیچ اشاره ای نشد. یگر موارد بحث انگیز استدبنای کعبه در قرآن به دست ابراهیم از 

بر . ین موضوع ادعای قرآن را در این مورد سست می کندهمبه دست ابراهیم در تورات آمده است و « قربان گاه»که بنای چند 

آندو را آنجا تنها می  وابراهیم برای هاجر و اسماعیل خانه ای در سرزمینی بی آب و علف می ساز  قرآن،اساس نوشته های 

رفته تا وسط بر و بیابان برای کنیز و فرزندی که از وی دارد خانه  عربستانم برای این کار به جنوب تصور اینکه ابراهی. گذارد

ی شود که ابراهیم پس از ساختن کعبه مردم را به میان ب در جای دیگر از قرآن . باشد قدری دور از ذهن به نظر می رسد ساخته

ی ابراهیم ماجرابا توجه به این مطلب به اعتقاد من از . می کردند یل در این مراسم شرکتاسماعحج دعوت می کرده و خود و 

. سومین ماجرا که ماجرای ذبح فرزند است گواه این مدعاست. استدر قرآن کامال برای پیشبرد اهدافی خاص سوء استفاده شده 

مفسرین ! یل است نه اسحاق اسماع خداوند از ابراهیم می خواهد اسحاق را قربانی کند در قرآن آن فرزند توراتدر حالی که در 

ادعای تحریف تورات، دیگران را به غرض ورزی در این موارد متهم می  ضمنقرآن و اسالم شناسان برای توجیه این اختالف 

1«!.به راستی جا دارد اول یک سوزن به خود بزنند  کهکنند   

------------------------  

13ص  11نشریه آهنگ نو ، شماره   

ج ابراهیم با خواهرشازدوا   
حرام می  باشدازدواج با خواهر را به هر نوع آن که ( 13، شماره 65و همچنین فصل  11و  9، شماره 11سفر الویان، فصل »

 659سفر پیدایش، فصل : )کمال تعجب باید عرض کنیم که باداند، چه دختر پدر باشد و چه دختر مادر و چه دختر زن پدر، اما 

ساره را به عنوان  خودهمسر « جرار»می کند که ابراهیم برای حفظ جان خود در منطقه ای به نام  نقلچنین قصه ابراهیم را 

مطلع می شود، به ابراهیم می گوید که چرا به ما چنین دروغی  مسئلهمنطقه از این   خواهر معرفی نمود ولی وقتی حاکم آن

و مرا به جهت زوجه ام خواهند کشت  نباشددم که خدا ترسی در این مکان زیرا گمان بر» : یم در پاسخ چنین می گویدابراهگفتی؟ 

« پدرم، اما نه دختر مادرم، و زوجه من شد دختراو خواهر من است،   و فی الواقع نیز  

پناه بر خدا ! باشدمشاهده فرمودید که خود ابراهیم می گوید همسرم، خواهر من می ( 16و  11، شماره 65سفر پیدایش، فصل )

بسیاری از انبیاء دیگر هست، چنین عملی را   ابراهیم که پدر حضرتآیا پیامبر بزرگی همچون !!! ه می خوانم و چه می نویسمچ

سفر ! )می گردد؟ متولداز او و ساره که همسر و خواهرش هست « حضرت اسحاق»و پیامبر دیگری به نام  شودمرتکب می 

  1« (1تا  1، شماره 61پیدایش، فصل

------------------  

سفر و    659سفر پیدایش، فصل و   13، شماره 65و همچنین فصل  11و  9، شماره 11سفر الویان، فصل  کتاب پیشین – 1

  ، 1تا  1، شماره 61سفر پیدایش، فصلو  16و  11، شماره 65پیدایش، فصل 

  

ود که گپ بزرگ شاعر همهء زمان حضرت بهرحال از واقعهء ابراهیم به خاطری مفصل صحبت به عمل آمد که ثابت ساخته ش

حافظ شیرازی برحق است که با کنایهء آتش نمرود ، اتش عدالت و آزادی را در تشبه به الله که سمبول آزادی است بیان نموده و 

بر رخ  و این خود دفاع از نمرود و آتش او و سیلی محکمی می باشد. همچنان آزادی و نیکی را به آیین زرتشتی پیوند داده است

.قصه گویان ابراهیم   

اما باید گفت که در برائت بخشیدن و تبرئه ابراهیم ، اسالم به ویژه به خاطری آنکه محمد پیغمبر اسالم دین او را سرمشق ساخته 

 و از نسل او به شمار می آید، سعی کرده خطا های او را با دروغ و نیرنگ بپوشاند، به ویژه اینکه حکایت پیغام آور خرد و

راستی حضرت زرتشت را هنگامی که برای اثبات حقانیت خود به آزمون آتش فراخوانده شد، این فرهء ایزدی را  به ابراهیم  

. نیای پیغمبر اسالم نسبت دادند  

آزمون آتش به دوران اهورایی تعلق ندارد، بلکه این آزمون متعلق به دوران میترایی در کشور ما می -از طرف دیگر باید گفت ،

نمونهء برجستهء این آیین  در تاریخ ادبیات ما که . باشد که در دوران اهورایی نیز با همان عظمت باقی مانده و مورد تعظیم بود

مبین سنت های دوره میترایی در کشور ما می باشد، داستان گذشتن سیاوش از آتش است، که  فردوسی بزرگ آن را در شاهنامه 

.مفصالً نگاشته است  

: ذشتن سیاوش از آتشداستان گ   
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وقتی بعد از . کاووس سیاوش را در کودکی   به رستم می دهد که تربیه نماید . در شاهنامه سیاوش پسر کاووس می باشد 

چند سال  رستم  سیاوش را نزد کاووس می آورد ، کاووس با زن بنام سودابه ازدواج نموده است ، سودابه نا مادری 

عاشق او می شود، و دل به نا پسری خود می دهد، بناً در پی بدست . وش را می بیندوقتی سودابه سیا. سیاوش است

. آوردن صید دل خویش می گردد  
 برا ین نیز یک روزگار برآمد   

 بد که سودابه ی پرنگار چنان

 روی سیاوش بدید زناگاه

 یشه گشت و دلش بر دمیدبراند

و  آراستهی برتن می کند و با تن روی پر عطر و حریرجامه , می آراید سودابه  برای سیاوش  در حرمسرای بزمی  دل انگیزی 

او را تنگ درآغوش می , عشقی مادرانه ءبهانه به که سیاوش وارد حرمسرای می شودهنگامی  .می ایستد به پذیرایی سیاوش

 : گیرد و تن به تنش می ساید و آنگاه

 کرد سودابه خیره بماند نگه

 بخوانداند یشه افسون فراوان  به

 گر او نیامد به فرمان من که

 دارم ار بگسلد جان من  روا 

 و نیک و هرچاره کاندر جهان  بد

 آشکارا و اندرنهان  کنند

 گر او سر بپیچد زمن  بسازم

 زو فغان بر سر انجمن کنم

  

  

اما سیاوش . اوش مطرح می نمایدیش را با تمام عشوه و ناز شهوت بر انگیز با سیپروسواس خو  سودابه نیاز تن این اندیشه،با   

پس از بگو مگو های بسیار . اجتماعی و فرهنگی از چنین یک گناه شرم آور سر باز میزند با تمام  عزت به آیین و سنت هایی 

و چون مار پر نقش و نگار زخم خورده و کینه جویی برای نیش  سودابه خویشتن را در برابر شهوتش شکست خورده می یابد

 :قیام می کند و  زدن سیاوش

  

 گفت من راز دل پیش تو بدو  

 نهان ازبداندیش تو بگفتم

 خیره خواهی که رسوا کنی  مرا

 پیش خردمند رعنا کنی  به

 دست و جامه بدرید پاک  بزد

 ناخن دو رخ را همی کرد چاک به 

 خروش از شبستان اوی  برآمد 
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 به ایوان برآمد به کوی فغانش

در دم به مشورت می پردازد ، و . صحنه سازی های  سودابه می کند بهاو باور . میرسد  کاووسو صدایی سودابه به گوش  

نیرنگ بازی می کند  و قرار  اما  سودابه .گنهکار را بیازماید, تا با گذشتن  سودابه از میان  آتش  سرانجام تصمیم گرفته می شود

را به اثبات  سودابهگناه , از آتش    و این گذشتن آتش می گذردبر این می شود که سیاوش باید از آتش بگذرد و سیاوش از 

ینی که در سنگسودابه  چنانکه در شاهنامه آمده است برای رهایی از سزای  , ولی . رسانیده و سیاوش بی گناه ثابت می شود 

 . زال می شمارد کمک نجات سیاوش از آتش را نتیجهرا خرفت ساخته  و کاووس دست به توطئه میزند , انتظارش می باشد

ما .  سرانجام سیاوش به تبعید میرود و در توران زمین کشته می شود که داستان مفصالً آن در شاهنامهء فردوسی ذکر استکه 

:اینجا با اختصار بخشی از آتش گذشتن سیاوش را به نقل می آوریم  

که درد سپهبد نماند نهان  –چنین گفت موبد بشاه جهان   

بباید زدن سنگ را بر سبوی  –یدا کنی گفت و گوی چو خواهی که پ  

دل شاه از اندیشه یابد گزند –که هر چند فرزند هست ارجمند   

پر اندیشه گشتی بدیگر کران –وزین دختر شاه هاماوران   

بر آتش یکی را بباید گذشت –زهر در سخن چون بدین گونه گشت   

گزند که بر بی گناهان نیاید –چنین است سوگند چرخ بلند   

همی با سیاوش به گفتن نشاند –جهاندار سودابه را پیش خواند   

نگردد مرا دل نه روشن روان  -سر انجام گفت ایمن از هردوان   

گنه کرده را زود رسوا کند –مگر کاتش تیز پیدا کند   

که من راست گویم به گفتار خویش –چنین پاسخ آورد سودابه پیش   

ین بیشتر کس نبیند گناهاز –فگنده دو کودک نمودم بشاه   

که این بد بکرد و تباهی بجست –سیاوش را کرد باید درست   

که رایت چه بیند کنون اندرین –بپور جوان گفت شاه زمین   

که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار –سیاوش چنین گفت کای شهریار   

ازین تنگ خوار است اگر بگذرم –اگر کوه آتش بود بسپرم   

ز فرزند و سودابهء نیک پی  –کاوس کی پر اندیشه شده جان   

از آن پس که خواند مرا شهریار –کزین دو یکی گر شود نابکار   

کرا بیش بیرون شود کار نغز –چو فرزند و زن باشدم خون و مغز   

بشویم کنم چارهء دلگسل –همان به کزین زشت کردار دل   

که با بد دلی شهریاری مکن –چه گفت آن سپهدار نیکو سخن   

هیون آرد از دشت صد کاروان –ستور فرمود تا ساروان بد  

همهشهر ایران بدیدن شدند –هیونان بهیزم کشیدن شدند   

همی هیزم آورد پرخاش جوی  –بصد کاروان اشتر سرخ موی   
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... شمارش گذر کرد بر چون و چند –نهادند هیزم دو کوه بلند   

... یکی خود زرین نهاده بسر –سیاوش بیامد بپیش پدر   

...سخن گفتنش با پسر نرم دید –رخ شاه کاوس پر شرم دید   

...کزین سان بود گردش روزگار_ سیاوش بدو گفت اندر مدار   

... زبان پر زدشنام و دل پر زخشم –جهانی نهاده بکاوس چشم   

نشد تنگ دل جنگ آتش بساخت –را بتندی بتاخت * سیاوش سیه  

ب سیاوش ندیدکسی خود و اس –زهر سو زبانه همی برکشید    

که تا او کی آید ز آتش بیرون –یکی دشت با دیگان پر زخون   

که آمد ز آتش برون شاه نو –چو او را بدیدند بر خاست غو   

ز تری همه جامه بی بر شدی –ااگر آب بودی مگر تر شدی   

که گفتی سمن داشت اندر کنار  -چنان آمد اسپ و قبای  سوار   

  1« ...م آتش و آب یکسان بود د –چو بخشایش پاک یزدان بود 

------------------  

   610،  611کتاب پیشن ، شاهنامه، داستان سیاوش ، ص  – 1

نام اسپ سیاوش بوده است  ( سیه)  -*   

واقعیت اسطورهء سیاوش در تاریخ ادبیات ما بازتاب این حقیقت است که که یهود و اسالم می باید برای تبرئهء ابراهیم از  

گرچه بازهم تکرار می کنیم که از . هء مردم سرزمین ما خراسان استفاده برده و آن را به جد پیغمبر خویش نسبت داده انداسطور

در این صورت اگر در تورات  این قصه نیست بدون شک  این حکایت . به آتش افگندن ابراهیم در تورات چیزی گفته نشده است

.م به وسیله سلمان پارس مشاور محمد، نسبت داده استسیاوش و حضرت زرتشت را به ابراهیم اسال  

چیزی دیگری که مسلم است اینست  که در بابل و و بین النهرین همچنان آیین میترایی که خاستگاه آن بلخ و یا به عبارت عام تر  

از پیکره های که در منهاج سراج جوزجانی در طبقات ناصری از نمرود یاد نموده و .  خراسان بوده است ، رواج داشته است

معابد موجود بوده آن را به ستاره  هانسبت می دهد که بدون ترید میتوان گفت که ، پیکره ها  مربوط  خدایان و خدابانوان دورهء 

نمرود بن کنعان بن »:قاضی منهاج سراج با بد گوی خاص اسالمی می نویسد.  میترایی از جمله  میترا و اناهیتا و بوده است 

نوح، اول کسی که بعد از طوفان جباری کرد و تاج بر سر نهاد او بود، زمین بابل در تصرف آورد ، عرب و عجم کوش بن 

بگرفت و بتخانه بنا کرد، و بت پرستی می کرد، و بت زرین و سمین بساخت، و همه را به جواهر مرصع کرد، و آذر بتگر را 

وم نجوم را متابعت نمود، و غالب ظن آنست،که آن بتان بر صورت و رسم بر خزانها و بتان  و جهاز ایشان امین گردانید و عل

1« .کواکب ساخته بودند، و ایشان را می پرستید  

---------------  

قاضی القضات ابو عمرو منهاج الدین عثمان بن سراج الدین محمد ابن مهاج الدین عثمان الجوزجانی، معروف به منهاج  – 1

ش، کابل پوهنی  1716هه دهلی، تصصحیح و مقابله و تحشیه و تعلیق، هبدالحی حبیبی قندهاری،  201سراج، طبقات ناصری، 

.   1،ج173، ص 6مطبعه، چاپ   

به هر حال آزمون آتش یک یدیدهء باوری میترایی بوده و این آیین در سراسر جهان بنا بر اتکای آن به داد و راستی و خدا    

اما این آیین نیز از سوی . ود، که نشانهء آن هنوز هم در همه قاره های جهان مشاهده می شود پرستی  مورد قبول واقع گردیده ب

به ویژه موبدان منحرف هخامنشی و ساسانی در طی زمانه ها تحریف شده و در پهلوی ایزدان و ایزد بانوان، دیو ها و دیو بانوان 

ردم به پیکره های یزدان و ایزد بانوان افکار مردمان را از پرستش از طرف دیگر عالقمندی م. به راهنمایی اهریمن مکان یافتند
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بنابرین بوده است که پیغام آور خرد حضرت زرتشت مکان این یزدان و ایزد بانوان را مشخص . خدای یکتا منحرف نموده بود

.    گردانید که ما در دورهء اهورایی به آن خواهیم پرداخت  

 

:ییادگار های کتبی دورهء میترای  

سوگمندانه تاریخ کشور ما به گونه ایست که کمتر دورهء در آن پیدا می شود که این کشور مورد تجاوز و غارت قرار   

در تاریخ از اولین تجاوز که به وسیله ضحاک تازی آغاز گردید، تا به امروز شماری زیادی از تجاوزات . نگرفته باشد

ه بر عالوهء غارت و چپاول منابع مادی کشور ما ، دست به غارت اما مهمترین تجاوزات ک. را می توان نام برد

معنویات این سرزمین زده و اضافه بر آن معنویات خویش را تحمیل و برای بی هویت ساختن این سرزمین تالش آگاهانه 

:نموده اند، میتوان از تجاوزات  

.پیش ازمیالد 333تجاوز اسکندر مقدونی در : الف   

. میالدی  565در تجاوز ساسانیان : ب  

میالدی  646تجاوز اعراب مسلمان از : ت  

میالدی 1661تجاوز چنگیز از : پ  

میالدی  1033از ( پاکستان= پنجابی ها ) تجاوز اوغانیه: ث  
. نام برد که تاثیر همه جانبه برتاریخ فرهنگ و ادبیات کشور ما داشته است   

ه سرمایه های مادی کشور، همه ثروت و سرمایه های معنوی کشور در رابطه به تجاوز سکندر مقدونی و اینکه بر عالو

: ما را نیز نابود نمود ، ابوسعید عبدالحی گردیزی در زین الخبار می نویسد  

: سکندر بن فیلقوس»   

پادشاهی بگرفت و از ایرانیان بسیار بکشت و جایها شان ویران کرد، و حصار های ایشان کند و خراب کرد، و  

خوانند همه را [ هیربدان] ایشان که مرایشان را هاربدان[  المنجد" بدوفتحه سردار و سید قوم است : معل] علمهای

و آنچه اندر طب و نجوم و حساب دیگر علم ها بود، . بکشت، و کتاب ها که اندر دین مغان و زردشتی بود همه بسوخت

آنچه حمل توانست کرد،حمل کرد .لوک ایران برداشتفرمود تا آن همه را ترجمه کردند، و بروم فرستاد، همه گنجهای م

و بروم فرستاد، و آنچه نتوانست هم به ایرانشهر، اندر زمین ها بیابان و کوه ها و جایهای محکم دفن کرد، و گنجها 

ساخت و طلسمها کرد، که کس را دست بدان نرسد، و به استخر رفت و آنجا مردم بسیار گرد آمده بودند از روزگار 

اندر وی بسیار کتاب بود، علم دین زردشتی و . بنت بهمن، و جائی بود که آن را دژنبشت گفتندی یعنی دارالکتب همای

اسکندر بفرمود تا آن همه را ترجمه کردند و بروم فرستاد و فرمود به مقدونیا . فلسفه و حساب و هندسه و هر علمی

ندر وی،و اندر میان عجم کتاب نماند مگر اندک مایه که اندر بنهادند، و آن دژ نبشت را بسوختند با هرچه کتاب بود ا

  1« .دست مجهوالن مانده بود اندر زوایه های والیت

-----------------  

  12 – 11کتاب پیشین ، تاریخ گردیزی، ص  -1

فارس و  از دشمنی اسکندر با فرهنگ و معنویات مردم خراسان که مستشرقین و تاریخنگاران بدون تفکیک جغرافیا 

... » :مثالً از جمله طبری هم می نویسد. خراسان را بنام ایران یاد می نمایند، تقریباً تمام تواریخ شهادت می دهد

همهءشهر ها و دژ ها و آتشکده ها را که در قلمرو پارسیان  بود ویران کرد و هیربدان را بکشت و کتابهای شان را با 

  1« . دیوانهای دارا بسوخت

--------------    

  324ص  8کتاب پیشین ، تاریخ طبری ج  -1

:ابوریحان بیرونی می نویسد که  

اسکندر هرچه از علوم مرغوب و صنایع بدیع در ایران یافت همه را طوعه آتش گردانید حتی اینکه مقدار زیادی کتب » 

به مسجد سلیمان بن داود معروف دینی را سوزاند و بناهای رفیع را از قبیل ساختمانی که در اصطخر است و در عصر 

1« است خراب کرد و آتش زد و می گویند که هنوز از آتش سوزی در جایهای از آن بنا باقی است   

----------------  

  131کتاب پیشین آثارالباقیه ،  ص   - 1

ز نابودی قسمت از اوستا بر خی از تاریخ ا. همچنان تواریخ شهادت می دهد که کتاب اوستا را اسکندر نابود نموده است 

بدست اسکندر خبر می دهند و اما برخی می گویند قسمتی از اوستا را نابود کرد و برخی از قسمت های آن را به یونان 

باختر  خراسان را بنام آریانا  بر  –از جمله پژوهشگر فرزانه کشور ما شاد روان کهزاد که همیشه  نام بلخ . فرستاد

:می نویسدکشور تحمیل می نماید   

وقتی که زرتشتر آئین خود را به حضور گشتاسب پادشاه باختر عرضه داشت، در نتیجه پادشاه و اهل دربار به دین او » 

. آنگاه گشتاسب حکم کرد تا قوانین آئین نو را با آب طال روی پوست گاو نوشته به معابد مملکت تقسیم نمایند. گرویدند

ء که داشت همه اش در باختر و سایر نقاط آریانا تقسیم شده بود و این نسخه ها در پس اصل اوستای باختری هرقدر نسخه

تمام دوره هایی که اوالدهء دودمان اسپه باختری در آریانا حکمفرمایی داشتند همه جابجای خود باقی و از گزند مصئون 
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یس و سالمانسار دوم و تیگت پیلسر متعاقباً یک دورهء پر هرج و مرج شروع شده آشوری ها مثل نینوس و سمیرام. بود

دوم خاک های ماد و فارس را زیر و زبر کرده، گزند شان تا باختر و حواشی غرب آریانا رسید پس از آن سیروس و 

در این گیر و دار ها که تقریباً از . داریوش هخامنشی به حمالت شروع و هفت سال جنگ با پادشاهان مملکت ما نمودند

تا موقع ظهور اسکندر در خاک های آسیای دوام داشت، شیرازهء زندگانی از هر نقطه در آریانا بهم ق م  2اواسط  قرن 

خورده و در اثر جنگ های بیگانگان به معابد و آثار مذهبی خسارات مدهش رسید و کتب و آثار قلمی و منجمله نسخه 

ایشان که با سلطه و . ل پیکار باالخره غلبه یافتندسا 3شاهان هخامنشی بعد از تقریباً . های اوستای اصلی هم از بین رفت

تماس چندین قرنهء سامی در عرق و خون و ثقافت رنگ سامی به خود گرفته بودند، در اثر جنگ های مذکور مجدداً  به 

اختالط کانون تهذیب صاف آریایی  در آریانا تماس پیدا کرده و آئین اوستایی را برگزیدند و با خود به فارس بردند و از 

درین گیرو دار ها بعضی از . آئین باختری اوستایی و موهومات قدیم سامی و بابلی مذهبی بین این هردو به میان آمد

نسخه های قیمتی اوستا هم از آریانا به فارس رفت و چنانچه گویند یک نسخهء آن همان اوستایی بود که اسکندر همرای 

1« .آن را از هرجایی که به دست آورد به یونان فرستاد طعمهء حریق ساخت و یک جلد دیگر" استخر"   

----------------  

  113ص  1کتاب پیشین، کهزاد ، تاریخ افغانستان ج  – 1

    

: تجاوز ساسانیان   

بدین گونه مالحظه می گردد که تقریباً بیشتر از نصف آثار و منابع فرهنگی و مذهبی دورهء میترایی و اهورایی  در 

پس از هخامنشی ها و حملهء غارتگرانهء اسکندر، در زمان که ساسانیان . به یغما برده شد  و یا ویران گردیدکشور ما 

حمالت فارسها در کشور دوباره از سر گرفته شد و . در فارس ظهور نمود و اردشیر بابکان دولت ساسانی را بنیاد نهاد 

سلمان بین فارسها و خراسانیان ادامه داشت، بهر حال ساسانیان اینبار نیز پس از جنگ های که تا زمان  تجاوز اعراب م

حکام آنها در خراسان تمام هستی این . چون در این زمان مرکز ساسانیان در مداین بود. بر خراسان حاکمیت داشتند

گونهء معمول  از طرف دیگر به. کشوررا  به شکلی از اشکال به آنجا منتقل می ساختند، یعنی که به پایتخت می فرستادند

این موضوع  را . علما و فضال هم برای جلب منفعت مادی ترک دیار نموده و خود را به مرکز یعنی به مداین میرساندند

 می توان ازگفتار

بنده را تربیة پارس بودست » : ابن بلخی  به خوبی دریافت وقتی در کتاب فارسنامهء خویش در بارهء خود می نویسد 

  1« اگرچه بلخی نژادست

------------------  

ابن البلخی ، فارس نامه بسعی و اهتمام و تصحیح گای لیسترانج و رینولد آلن نیکسون ، نشر دنیای کتاب تهران   - 1

  4ص  1434

 

به همین خاطر بوده است که اکثر از نویسندگان و صاحبان هنر اگر چیزی می داشتند و می آفریدند به خدمت شاهان 

از این واقعیت نمی توان انکار نمود که مردم و و شاهان ساسانی در . دند و از ایشان مکافات می گرفتندساسانی می بر

جلب علوم و فنون به کشور خود عشق و عالقه مفرط داشتند و این عشق و عالقه را حتی تا به امروز هم می توان 

رهنگ را در هر جغرافیای که باشد اگر با ایشان به همین خاطر است که تمام آفرینشگران عرصه ادب و ف. مشاهده نمود

همزبان باشد مال خویش می شمرند، و چنانکه در کتاب اول هم گفیتم نامهای تاریخی کشور ما را به خاطر مدنیت که 

ده داشتند به کشور خود منتقل و نام کشور خود را هم ایران گذاشتند که تا قلمرو فرهنگی خود را تا به هند و چین نشان دا

. این امر واقعاً ناشی از عشق و عالقهء این مردم به فرهنگ و دانش است . باشند  

هنوز اسیتالی ساسانیان پایان نیافته بود که بالیی شیطانی دیگری وارد کشور ما شد و این وبائی  خانمان سوز همان 

.تجاوز خونین اعراب مسلمان به کشور ما بود  

 

: تجاوز اعراب مسلمان بر خراسان  

در رابطه به ظهور این وبائی نفرتبار من در کتاب سیطرهء هزار و چهارصد سالهء اعراب بر افغانستان،در دو جلد از   

اینجا تنها . که خوانندهء عالقمند می تواند به آنجا مراجعه نماید.منابع و مأخذ اسناد جمع آوری و تفسیر و تشریح نوشته ام

ن را و نابودی  فرهنگ و تمدن در این کشورا به وسیلهء ایشان باید در دو مرحله گفتنی است که تجاوز اعراب بر خراسا

. مورد ارزیابی قرار داد  

نابودی آثارفرهنگی و دینی و مدنی  به وسیلهء اعراب مسلم : الف  

بومی " مسلمانان"نابودی این آثار به وسیله مستعربه ها : ب  

نمان بر انداز سخن نمی گویم ، زیرا چنانکه گفته شد بهتر است ،کتاب ما اینجا از ظلم و ستم اجتماعی این وبائی خا

اینجا فقط به تخریب تمدن و آثار . سیطره هزار و چهارصدهء اعراب  این مسله را موشکافانه به بررسی گرفته است

.فرهنگی  بدست این مخربین فرهنگ و دانش  می پردازیم  

مسلمان با فرهنگ مردم خراسان زمین داکتر محمد محمدی مالیری  به در رابطه به فرهنگی زدایی و دشمنی اعراب  

نقل از منابع مختلف  تحقیق جامع نموده، هر چند که پژوهشهای وی روی  کتاب سوزی های اعراب مسلمان در فارس 



1

8

/

0

4

/

2

0

1

3

 

 

 

55 

ارزم نیز چنانکه از خو.متمرکز می باشد، اما عین عمل را میتوان در سایر بالد از جمله در خراسان نیز واقع شمرد

شان را دال بر اینکه ( خود بزرگی سازی) همچنان در پژوهش جناب محمدی مالیری . حکایتی به نقل از بیرونی مینماید

خواسته اند تفهیم نمایند که همه جا های دیگر مانند سغد و خوارزم و بخارا و بلخ شهر های از ایران بوده و که  

د نادیده انگاشت، این مرض است که بسیاری از دوستهای کشور پارس منظورش بیشتر ایران امروزی اگر باشد بای

: بهرحال ایشان می نویسد . داشته اند  

جرجی زیدان در گفتار خود دو روایت  یکی از ابن خلدون و دیگری از حاج خلیفه صاحب کشف الظنون نقل کرده ... » 

ت علم و دانش ایران که عمر در هنگام فتح به نابود کجا رف: " نوشتهء ابن خلدون به این عبارت ترجمه می شود. است

چون مسلمانان کشور ایران : " و حاج خلیفه هم با تفصیل بیشتری واقعه را چنین شرح می دهد" کردن آنها فرمان داد؟ 

ها از را بگشودند و بر کتابهای ایرانیان دست یافتند سعد بن ابی وقاص نامه ای به عمر بن الخطاب نوشت و دربارهء آن

وی رأی خواست، عمر در پاسخ نوشت کتابها را در آب بریزید، اگر باعث راهنمایی باشند خداوند ما رابه کتابی بهتر از 

یا )پس مسلمانان آن کتابها را در آب . آنها راهنمایی کرده و اگر دلیل گمراهی باشند خدا ما را از آنها بی نیاز ساخته است

حاج خلیفه درجای دیگر از همین کتاب باز به رفتار . ایران نیز با آنها از میان رفت ریختند و بدین سان علوم( آتش

در نهایةاالرب خبری . مسلمانان آنچه کتاب در ضمن فتوحات خود یافتند سوزانیدند" مهاجمان عرب اشاره کرده می گوید

ایوان کسری را به آتش کشیدند صد میخوانیم که چون مسلمان بر تیسفون پایتخت دولت ساسانی دست یافتند و پردهء 

در اینجا نام از کتاب و کتابخانه برده نشده ولی با خواندن این خبر خواه و نا خواه این . هزار دینار زر از آن بدست آمد

اندیشه به دل راه می یابد که با چنین وضعی بر سر کتابها و نوشته هایی که معموالً در گنجینه ها نگهداری می شده چه 

ه؟ آمد  

بیرونی . از آنچه ابو ریحان بیرونی در باره خوارزم و سرنوشت آثارعلمی آنجا نوشته معلومات بیشتری به دست می آید 

خود از مردم خوارزم و چنانکه از تالیفاتش پیداست مردی کنجکاو و دانشمند بوده و کمتر از روی بی اطالعی چیزی 

.دیدهء اعتبار نگریست ازاین رو می توان نوشتهء اورا به. نوشته است  

چون قتیبه بن مسلم باهلی بر مردم خوارزم دست یافت و نویسندگان ایشان را به هالکت رسانید و هیربدان : " می نویسد

را بکشت و کتب و رسائل آنها را بسوزانید از آن پس مردم خوارزم در نادانی فرو رفتند، و آنچه را هم که از احکام و 

همین دانشمند در جای دیگری از همین " ا سینه به سینه نقل کرده و تنها از روی حافظه می گویندعلوم می دانند همه ر

کتاب که به سفر دوم قتیبه به خوارزم اشاره کرده می نویسد که چون قتیبه در این سرزمین کسانی را که خط خوارزمی 

آنها را از میان برده و در ویرانی و پراکندگی  این ناحیه نیکو می نوشته و از اخبار اینجا آگاه بوده اند نابود کرده و آثار 

.کوشیده بدین جهت اخبار اینجا پوشیده مانده و هیچگونه امیدی برای بدست آوردن آن از بعد از اسالم باقی نمانده است  

ت دیگر آثار لیکن از آن میتوان سرنوش. نوشته ابوریحان هر چند در بارهء آثار فرهنگی خوارزم یا ایران شرقی است

باید در نظر داشت که نخستین سفر جنگی قتیبه به قسمتهای شرقی ایران یعنی بخارا و . ایرانی را نیز تا حدی حدس زد

سغد و فرغانه در سال هشتاد و هفت هجری یعنی نزدیک هفتاد سال پس از حملهء اعراب به شهر های غربی و یایتخت 

ظرف این مدت اعراب در اثر آشنائی با تعلیمات اسالمی و ملت های با دانش و ایران اتفاق افتاده، با وجود اینکه در 

فرهنگ بیشتر با مظاهر علم و تمدن خو گرفته بودند باز رفتار ایشان با کتبها و دانشمندان خوارزم بدینسان بوده، و از 

رب ایران در گنجینه های تیسفون یافته این جا حدس زده اند که در هفتاد سال پیش از این با آنچه از این گونه آثار در مغ

  1« .اند رفتاری بهتر ازاین نداشته اند

-----------------------  

 1433داکتر محمد محمدی مالیری ، فرهنگ ایران پیش از اسالم ، چاب چهارم قطع جیبی  انتشارات توس تهران  – 1

 48ص  1مقدمهء ابن خلدون ج 33 – 38، ص  4، ج  با استفاده از منابع چون تاریخ التمدن جرجی زیدن 33 - 34ص 

      43و  41،  31آثارالباقیه، ص  433،ص  1نهایة االرب ، ج 333و  83، ص 1کشف الظنون ج

 

پژوهشگر گرانمایه . در رابطه به دشمنی اعراب مسلمان با کتاب و دانش ، تقریباً تمام کتب تواریخ  اشاره های دارند 

بحث مفصلی را دررابطه به کتاب سوزیهایی اعراب و ( مالحظاتی در تاریخ ایران) ب علی میر فطروس در کتا

در این بحث اسناد و مدارک مستندی  هم ارائه گردیده است که خواننده عزیز ما میتواند به . مستعربه به میان آورده است

: مثالً از جمله می نویسد . آنجا مراجعه نماید  

ان االسالم یهدم ماکان " ) رآن ، ناسخ همهء کتب، و اسالم ، ناسخ همهء ادیان و اندیشه هاستق: " اعتقاد به اینکه... » 

باعث شد تا اعراب مسلمان به آثار ( الرطب والیابس اال فیکتاب مبین") هیچ دانشی نیست که در قرآن نباشد" و (قبله

با چنین خصلت قبیله ای و احساس و اندیشه ای . علمی و ذخایر فرهنگی سایر ملت ها، به دیدهء حقارت و دشمنی بنگرند

بی درنگ به نابود کردن زخایر علمی ( مانند ایران و مصر) بود که اعراب مسلمان، پس از حمله و اشغال کشور متمدن

و فرهنگی ملل مغلوب پرداختند انچنانکه در حمله به مصر ، کتابخانه ها را به آتش کشیدند و محصول تمدن و فرهنگ 

حمام ها افکندند بطوری که مدت شش ماه حمام های مصر از ( آتشدان[ )تون] ار سالهء این ملت باستانی را به چند هز

ذکر کرده است  111/3یاقوت حموی  سیاح عرب ، تعداد حمام های مصر  در این زمان را . سوختن این کتابها گرم بود

  1« . دکه می توان از این رقم به کثرت  کتابهای سوخته شده پی بر

----------------  
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  83 -83فرانسه ،ص  8111علی میرفطروس ، مالحظاتی در تاریخ ایران ، نشر فرهنگ ،چاب چهارم، – 1

هدف . در رابطه به کتاب سوزیهای اعراب  مسلمان و تخریب تمدن چنانکه گفته شده همهء تواریخ شهادت می دهند 

در این رابط به . رت بود از بی هویت ساختن مردمان کشور های مفتوحهاصلی این عمل جنایتکارانه اعراب مسلمان عبا

من در جای از کتاب سیطره هزاروچهارصد ساله اعراب بر . ویژه امویها نقش بزرگی را به نفع اعراب بازی نمودند

:که  از جمله به نقل از جرجی زیدان نوشته ام( سعی امویها در بی هویت ساختن عجم) افغانستان زیر عنوان   

پیش از انک به کار ها و ناروایی های این خلیفه اموی عبدالملک بن مروان در جایش بپردازیم این مسله مهم است که »  

دانسته شود که همین خلیفه سعی به عمل اورد که غیر اعراب یعنی عجم  رادر کشور های مفتوحهء خود عرب زبان 

به سبب همین عمل فاشیستی اوست که این خلیفه .  فراموش نمایند ساخته و سعی به عمل آورد که عجم ملیت خویش را

:این واقعیت در تاریخ تمدن اسالم بدین گونه ذکر گردیده است .در میان اعراب از محبوبیت بر خوردار است   

ان مردم عبدالملک  بن مروان در تاریخ تمدن اسالم نام نیکی دارد ، چرا که تا زمان او دفاتر اسالمی به خط و زب»  

محل نوشته می شد ، مثأل مصری ها بقبطی و شامی ها به یونانی و عراقی ها بفارسی دفتر های دولتی را می انگاشتند و 

عبدالملک این رسم را . طبعأ متصدیان دفاتر هم مردمان محلی یعنی مِسحیان سام و قبطیان مصر و ایرانیان عراق بودند 

نهای مختلف به عربی بر گردانید و ان را بدست اعراب سپرد و با این اقدام زبان بر انداخت و دفاتر دولتی را از زبا

عربی را زبان رسمی دولتی قرار داد و طبعأ اهالی کشور های اسالمی زبان خود را فراموش کرده عربی اموختند و 

و ملیت خود را از دست زبان عرب که زبان دین بود زبان دولت هم شد و رفته رفته مسلمانان عرب مأب شده و نژاد 

1« .دادند و جزء از گروه اعراب شدند  

-------------------  

. 21ص   1411نشر نیما ، المان سال  8سالهء اعراب بر افغانستان ، ج 1311سلیمان راوش ، سیطره  – 1  

:وان در جلد اول همین اثر از دشمنی اعراب در صدر اسالم هم اشارات به عمل آمده است  زیر این عن   
ی اعراب مسلمان با علم و دانش و کتابدشمن»  

از مطالعه  : "گذشته از این، یکی از مشخصات بارز و غیر قابل انکار جهالت، دشمنی و نفی علوم و فنون و کتب است

امیه مطلقاً توجهی به علوم  بنی  در تواریخ و کتب چنین نتیجه میشود که عرب در صدر اسالم و قسمت بزرگی از دوره

نقل . است پرداخته هللا را برای سعادت دارین کافی میدانسته و به مسایل دیگر نمی هللا و سنت رسول اند و کتاب عقلیه نداشته

عرب در صدر اسالم به هیچیک از علوم مگر به زبان : "است قول حاجی خلیفه دراین مورد کافی بنظر میرسد که گفته

ثر حاجت عموم نزد برخی از افراد آن قوم موجود بود به چیز دیگر توجه خود و معرفت احکام اسالم و فن طب که برا

نداشت و این عدم توجه از باب حفظ قواعد اسالم و دور داشتن عقاید مسلمین پیش از رسوخ و استواری بنیان ایمان، از 

توحات بالد یافتند سوختند و خللی بود که نتیجه نفوذ علوم اوائل است تا آنجا که روایت میکنند مسلمانان آنچه کتاب درف

هللا و سنت رسول   همچنین نظرکردن در تورات و انجیل هم ممنوع بود تا اتحاد و اجتماع کلمه در فهم و عمل کتاب

حاصل شود و این حال تا آخر عصر تابعین دوام داشت و از آن پس اختالف آرا و انتشار مذاهب رواج یافت و توجه  به 

هللا داشتند و قرب عهد او وقلت  ابه و تابعین براثر خلوص نیتی که به برکت صحبت رسولصح. تدوین به میان آمد

اختالفات و امکان مراجعه به ثقات، از تدوین علم شرایع و احکام مستغنی بودند تا آنجا که برخی ازآنان از کتابت علم 

اند که او از پیغامبر اذان کتابت علم  ده و گفتهکراهت داشتند و در این باب به آنچه از سعیدالخدری روایت شده استناد کر

بود هرکس که پیش  اند که او کتابت رانهی کرده و گفته عباس روایت کرده خواست اما پیغامبر او را اجازت نداد و از ابن

و عرضه ام و میخواهم برت عباس رفت و گفت من کتابی نوشته از شما به کتابت دست زد گمراه شد و مردی نزد عبدهللا بن

وی را گفتند چرا چنین کردی؟ گفت زیرا هنگامی که اطالعات . کنم و چون بدو نشان داد از وی گرفت و به آب شست

1« شان از میان میرود دست  میکشند و علم(  منظور قران است )خود را نوشتند به کتابت اعتماد میکنند و از حفظ  

---------------------  

، داکتر زبیح هللا صفا، تاریخ ادبیات، باب اول، 38ساله اعراب بر افغانستان ج اول ص  1311کتاب پیشین سیطرهء  -1

  11و  13ص  1فصل اول  ، ج

   

: نابودی آثار و کتاب به وسیلهء مستعربه های بومی  
وزن چهار هزار  چون قتیبه بیکند را بگشاد ، در بتخانه یکی بتی یافت سیمین به» : به نقل از تاریخ بخارا که می نویسد 

و دودانه مروارید یافت ، . درم ، و سمین جامها یافت، جملگی را گرد کرد ، و بر کشید صد و پنجاه هزار مثقال بر آمد 

قتیبه گفت این مروارید ها بدین بزرگی از کجا آورده اید ، گفتند دو مرغ اورده است به . هر یکی چون بیضه ء کبوتر 

ه انداخته ، پس قتیبه ظرایفها جمع کرد و با آن دو دانه مروراید به نزدیک حجاج فرستاد ، و دهان گرفته ، و بدین بتخان

توجه کنید که حجاج چه جواب نوشته می کنید و } . نامه نوشت به فتح بیکند ، و قصه این دانه مروارید در نامه یاد کرد 

یاد کردی معلوم شد ، و عجب آمد مرا از این دو  حجاج جواب نوشت که انچه{ از چه جنایتی به قتیبه افرینی می دهد 

دانه مروارید بزرگ و از آن مرغانی که آورده اند ، و از این عجب تر سخاوت تو که چنین چیزی فاخر به دست آوردی 

1« .بارک هللا علیک. ، و به نزدیک ما فرستادی   

--------------------  
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ارا ترجمهء ابو نصر احمد بن محمد بن نصر القبادی ، تلخیص محمد بن ابوبکر محمد بن جعفر النرشخی ، تاریخ بخ-1

و سلیمان راوش سیطرهء  34و  38،  ص 1434زفر بن عمر تصحیح و تحشیه مدرس رضوی ، انتشارات توس تهران 

   143ص  8ساله اعراب بر افغانستان ، جلد  1311

:فضل بن یحیی برمک     

دینی مردم را ویران نمود ، یک متجاوز و بیگانه با سرزمین خراسان بود و به قصد اگر قتیبه بن مسلم آثار تاریخ و   

جز غارت خراسان و کنیز ساختن و برده گردانیدن مردم این سرزمین نیامده بود و باید مردم این سرزمین را بنا به 

وانند و به بسوی خاک عرب دستور باداران خویش بی هویت و بی ریشه می ساخت تا همه کلمهء توحید با  عرب را بخ

اما لعنت خدای بر فضل بن یحی بن خالد برمک که به بهایی اینکه از سوی رشید عباسی والیت خراسان را . سجده برند

و در بلخ بر . دریافت کرد ، بیدریغ بسوی کابل هم شتافت  و شاه بهار کابل با تمام هستی و مواریث تاریخ آن آتش زد

مع کرد و گفت که جد من بدین مشهور است که نوبهار که قبله مغان است بنا کردهء اوست مرا دروازهء نوبهار مردم ج

کسانی را که او جمع نموده بود اعراب متجاوز  مقیم شده در بلخ بودند و این . کاری فرماید که از آن عار بیرون بیایم

  1. «با آب نوبهاربلخ را ویران نمود اعراب مشورت داده که جویی آب بر آن موضع حفر نماید و او چنان کرد و

-----------------  

به نقل ازکتاب فضایل بلخ اثر واعظ بلخی  818سالهء اعراب بر افغانستان ص  1311رجوع شود به کتاب یسطره ء  - 1

121ص  8و تاریخ اجتماعی ایران اثر مرتضی راوندی ،  ج 42ص    

: عبدهللا بن طاهر پوشنجی    

اهریان نیز دریغ نکرده اند که کتب و آثار خراسان را به آب و آتش به نفع زبان دین و فرهنگ عرب  و خلف برامکه ط

کسی کتاب وامق و عذرا را که از کتابهای پهلوی » بشویند و بریزند چنانکه در تذکرهء دولت شاه سمرقندی نوشته است 

ند، و همچنین دستور داد تا هرچه از آنگونه کتابها در بود به نزد عبدهللا بن طاهر برد و بفرمود تا آن را در آب بشوی

1« قلمرو فرمانروایی او بیابند نابود سازند  

---------------  

، مقایسه شود با تذکرهء دولتشاه سمرقندی ، چاب بریل، ص  33کتاب پیشین ، فرهنگ ایران پیش از اسالم ، ص  – 1

41  

: یعقوب لیث صفاری     

یعقوب رسولی فرستاد » : یعقوب لیث صفاری چنانکه در تاریخ  سیستان نوشته شده است  عرب پرست دیگری بنام

با هدیه ها و پنجاه بت زرین  و سمین که از کابل آورده سوی معتمد فرستاد که به ( المعتمد علی هللا خلیفهء تازی )سوی

  1« .مکه فرستد تا به حرم مکه به راه مردمان فرو برند رغم کفار را

-----------------  

  881، ص 1411تاریخ سیستان ، مولف نامعلوم ، به تصحیح محمد تقی ملک الشعرا بهار، انتشارات معین تهران  – 1

: عمرو لیث صفاری    

ونیز برادر این قاتل مردم کابل ، عمرو بن لیث  جهت کرنش به پای خلیفه عرب و نشان دادن بندگی و غالمی خویش ، 

زر وزن از خراسان به عربستان فرستاد که بیشترین ثروت های ملی و آثار تاریخی  ما را نیز به در چند صد جمازه 

: مسعودی حکایت این جنایت ملی عمرو لیث صفاری را چنین نقل می نماید.  پای خلیفه تازی بیدریغ ریخت  

یکصد اسب مهاری خراسان بود بسال دویست و هشتادو سوم از جانب عمرو بن لیث صفار هدیه ها رسید که از جمله » 

بسیار و صندوق های فراوان و چهار میلیون درم نقد بتی روئین نیز همراه آن بود که به شکل زنی ( شتر) با جمازه 

بدون شک ] ساخته بودند و چهار دست داشت و دو حمایل نقرهء مرصع به جواهر سرخ و سپید بر آن آویخته بود 

و در مقابل این مجسمه بتان کوچکی بود که دست و صورت داشت و زیور و جواهر [ رس . مجسمهئ اناهیتا بوده باشد 

این مجسمه نیز ] این مجسمه بر گاوی بود که به اندازهء طبیعی ساخته شده بود و جمازه ها آن را می کشید،. برآن بود

ا به خانهء معتضد بردند و آنگاه اینهمه ر[ س ر. طبق نشانی هایی که مسعودی می گوید باید مجسمهء میترا بوده باشد 

مجسمه را به محل شرطه در ناحیه شرقی فرستاد و سه روز برای تماشای مردم آنجا سپس آنرا به خانهء معتضد باز 

بردند و این به روز پنجشنبه چهارم ماه ربیع االخر همانسال بود و مردم این مجسمه را شغل نامیدند که در آن روز ها از 

.امانده بدیدن آن مشغول بودندکار های خود و  

عمرو لیث این بت را از شهر های هندوستان که گشوده بود و از کوهستانهای مجاور بست و معبر و دیار دوار که اکنون 

شهریان مردم کابل و . یعنی بسال سیصدو سی و دو در بند است گرفته بود که اقوام مختلف شهری و بدوی آنجا هست

  1« . ر زابلستان و رخج پیوسته استبامیان هستند که بدیا

---------------  

  348ص  8کتاب پیشین مروج الذهب ،ج  – 1

چنین فجایع و خباثت و  خیانت در حق فرهنگ و ثروتهایی ملی مردم خراسان از سوی کسانی که در برخی از      

بنام شان افتخار می نمایند ، تا به امروز در تواریخ خالف ذکر واقعیت ها   آنها را به حیث قهرمانهای تاریخ  جازده و 

.که مفصل ذکر کارکرد های ضد ملی و میهنی ایشان الزمه نوشتن چندین جلد کتاب می باشد. تاریخ کشورما کم نیستند  

 ویرانی و نابودی آثار و ابنیه تاریخی
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  :به وسیلهء چنگیزیان در خراسان  
در بارهء اینکه چنگیز را یکی از خوانخوار ترین وو یرانگر ترین . گفتدر مورد چنگیزیان باید که با احتیاط  سخن 

. جهانگشای تاریخ   به حساب آورده اند، جایی تأمل است  

در تاریخ ادبیات ما ،و هم چنان در تاریخ ادبیات کشور های که  از روزنه منافع دین عرب به واقعیت های تاریخ نگاه 

در حالیکه کسی وقتی میخواهد . ویی نگریی و یک سویی اندیشی حاکم بوده استمیدارند، همیشه یک سویی گری، یک س

واقعیت های تاریخ را در نظم و نثر بیان نماید حق ندارد از لحاظ عقیده مذهبی به هیچ دینی تعلق داشته باشد، و هم حق 

او باید حقایق را فرا عقیدتی و فرا نژادی و قومی در نظم .قوم و نژادی مربوط باشدندارد از لحاظ تعلقات تباری به هیچ 

و نثر خویش بازتاب دهد، چنین شخصی فقط حق دارد که به جامعهء انسانی و اندیشه های متعالی انسانی که مبین 

.سعادت و نجات بشر بوده باشد خویشتن را متعلق داند  

*. بنی قریظه تار مردم یک چنین انسانی نمی تواند که کش  

-----------------  
: جنگ بنی قریظه* :   

 پیمبرهنگام باز گشت از جنگ خندق  . . . » : ی نویسد می به نقل از عایشه همسر محمد پیغمبر اسالم  طبرمحمد بن جریر  

شما سالح : )  وگفتعلیه السالم بیامد بپا کرد و سالح بنهاد و مسلمانان نیز سالح نهادند و جبرئیل  مسجدای در  خیمهبرای سعد  

خواست و بتن کرد و  زرهپیمبر   و(  با آنها جنگ کن وننهاده اند ، سوی بنی قریظ رو   سالحبه خدا هنوز فرشتگان  ! نهادید 

.. .  شدند  برونبرون شد و مسلمانان نیز   

. ای او در مسجد بپا کرده بود جای داشت پیمبر بر کهی قریظه فرود آمد و سعد همچنان در خیمه ای  بندر  پیمبر   

تسلیم شوید ، و  پیمبربیست و پنج روز یهودیان در محاصره بودند و چون کار بر آنها سخت شد گفتند به حکم  یایکماه  مدت 

. ابولبابة بن عبدالمنذر اشاره کرد که حکم پیمبر کشتن است  

.به حکم سعد بن معاذ تسلیم می شویم :  گفتند یهودان   

.خری که پاالنی از برگ خرما داشت بفرستاد که سعد را بیاورند  پیمبرپذیرفت ، و چون یهودان تسلیم شدند   رااین  پیمبر   

. زخم سعد بسته شده بود و جز خراشی پیدا نبود : گوید  عایشه   

ای عمرو ، با بستگان » :  گفتنده بدو در را وشد ، قومش بیامدند   واگذارو چون کار حکمیت در باره ء بنی قریظه با سعد . . . 

«. به آنها نیکی کنی  تاخویش نیکی کن که پیمبر این کاررا به تو واگذار کرد   

و قوم بپا خاستند و گفتند .  خیزیدبرای ساالر خویش به پا : وقتی سعد پیش پیمبر و مسلمانان رسید ، پیمبر گفت  گویدجعفر  ابو 

.کرده  واگذاراره بستگانت را بتو ای ابو عمرو پیمبر حکمیت در ب  

دهید ؟ رضایتبه قید سوگند پیمان می کنید که به حکم من : گفت  سعد  

آری : گفتند  

. اموال تقسیم شود و زن و فرزند را اسیر کنند  وگفت حکم من این است که مردان را بکشند   سعد  

.هفت آسمان می کند  حکم تودر بارهء یهودان همان است که هللا از فراز: گفت  پیمبر   

یکی از زنان بنی نجار  حارثرا از قلعه ها فرود آوردند و پیمبر آنها را در خانه ء دختر  یهودانآنگاه   . اسحاق گوید  ابن

رفت و گفت تا چند گودالی بکندند و یهودان را بیاوردند و در آن  جاستمحبوس کرد ، پس از آن به بازار مدینه که هم اکنون به 

 وحیی بن اخطب  . بود و آنکه بیشتر گوید هشصد تا نهصد گوید  هفصدشمار یهودان ششصد یا . زدند را  گردنشانها  گودال

داشت که همه جای آنرا  تن و چون حیی بن اخطب را بیاوردند حله ای فاخر به. کعب بن اسد ساالر قوم نیز در آن میان بودند 

بخدا هرگز از » : گفت بدیدوی را با ریسمان به گردن بسته بودند و چون پیمبررا  از تن وی بر نگیرند و دستان کهدریده بود 

.بنشست و گردنش زدند  آنگاه«  خورد شکستدشمنی با تو پیشمان نیستم ، ولی هر که شکست خورد    

زار مردان بنی قریظه پیمبر در با ومی خندید   ویک زن از بنی قریظه که کشته شد ، پیش من بود سخن می کرد  : گوید  عایشه 

« بخدا منم» : گفتچون نام او را بگفتند   ورا می کشت    

چکارت دارند ؟:  گفتم  
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می خواهند بکشندم:  گفت  

چرا؟:  گفتم  

. برای کاری که کردم:  گفت  

.و خندان بود خوشدلاو را می کشند اما  میدانستهرگز او را از یاد نمی برم که : می گفت  عایشه  

از این نام بر می آید که زبیر ) رفت که کنیه او ابو عبدالرحمن بود  باطای گوید ثابت بن قیس شماس پیش زبیر بن شهاب زهر ابن

نیکی کرده ) بن قیس منت نهاده بود  ثابتو چنان بود که به روزگار جاهلیت ، زبیر ، بر  ،(  مهای یهودی است   نامو الرحمن 

 پِیرچون ثابت پیش وی رفت   و  بودو پیشانیش را تراش کرده بود و او رارها کرده  در جنگ بعاث او را گرفته بود و(  بود 

مرا می شناسی ؟  ،ای ابو عبدالرحمن : فرتوت بود و بدو گفت   

.چطور ممکن است ترا نشناسم : گفت  

(. پاداش نیکی ترا بدهم ) ی خواهی منتی را که برمن داری عوض کنم م: گفت  ثابت   

.مرد جوانمرد را عوض می دهد جوان: گفت زبیر  

بدهم و خون او را به  عوضدارم او را  دوسترا بر من منتی هست   زبیرای پیمبر خدای ، : ثابت پیش پیمبر آمد و گفت  آنگاه

. من ببخشی  

او را بتو بخشیدم : گفت  پیمبر   

. رفت و گفت ، پیمبر خون ترا به من بخشید زبیرپیش  ثابت   

.توت بی زن و فرزند با زندگی چه کند؟ فر پیر: گفت  زبیر   

.او را هم به من ببخش  فرزندو  زن!  ای پیمبر خدای : رفت و گفت  پیمبرپیش  ثابت   

آنها را نیز بتو بخشیدم : گفت  

.به من بخشید که به تو می بخشم  نیزپیمبر خدا زن و فرزند ترا : باز پیش زبیر رفت و گفت و  

بی مال برای چه بمانند ؟  خاندانی در حجاز: گفت  زبیر  

. ای پیمبر خدای مال او را نیز به من ببخش : رفت و گفت  پیمبرپیش  ثابت   

مال او را نیز بتو بخشیدم : یمیر گفت پ  

. پیمبر مال ترا نیز به من بخشید که به تو می بخشم: و گفت  رفتزبیر  پیش   

.ورت خود را در آن می دیدم چه شد ؟ منظورش کعب بن اسد بود ص کهآنکه چهره اش چون آینه چینی بود  !  ثابتای  گفت   

. شد کشتهگفت  ثابت   

ساالر شهری و مدنی حیی بن اخطب چه شد ؟:  گفت  

.کشته شد :گفت  ثابت  

پیش اهنگ و حامی ما عزال بن شمویل چه شد؟ : گفت  

. شد  کشتهگفت  ثابت   

؟پسران کعب بن قریظه و عمرو بن قریظه چه شدند : گفت  

.ی کشته شدند همگ:  گفت ثابت  
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نیست ، می خواهم هر چه  خوشبفرست که پس از آنها زندگی  آنها  دنبالای ثابت به حق همان منتی که بر تو دارم مرا به  گفت

.زود تر با دوستان دیدار کنم   

. و ثابت او را پیش آورد و گردنش بزد  گوید  

بکشند  بودالغ شده ید پیمبر گفته بود هر کی از آنها را که ب گو  

« .بود برای خویشتن برگزیده بود  قریظهعمرو بن جنانه که از طایفه بنی عمرو بن  دختر(  ریحانه) ، قوماسیر   زناناز  پیمبر 

15 

شمار شان هفصد و پنجاه نفر بود  وسپس آنان را ده ده پیش داشت و کردن زد  . . . » : یعقوبی می نویسد که  تاریخ دری  یعقوب

کرد و برای خویش هم یکی از انان  بخشبازگشت و از آنها شش دخترک بر گزید و بر بینوایان بنی هاشم   هللاپس رسول  ،

  11« .خواسته ها ی بنی قریظه و زنان شان بخش شد . نامش ریحانه بود  کهبرگرفت که 

قی بوسیله پیروان محمد در  خندگام، شب هن. . . » : همین رابطه می نویسد دروراق در کتاب اسالم و مسلمانی   ابن

را داشته باشد ، بامداد روز بعد ، محمد « بنی قریظ  ءی طایفه یهودکنار بازار شهر کنده شد که گنجایش دفن همه مردان 

خود این منظره هولناک  ونفری برای اعدام بیاورند   3یا  1و دستور داد ، یهودی ها را در دسته های  آمدخود به محل 

و آنها را  آوردندمردان یهود طایفه یاد شده را دسته دسته به کنار خندق می . و سر پرستی کرد  نظارتز ابتدا تا انتها را ا

می کردند و بدن شان را به داخل خندق می  جدادر ردیف های چند نفری در لبه خندق می نشاند ند و سپس سر ها را 

داد شروع شد و چون پس از پایان روز هنوز همه یهودی ها کشته نشده بام آغازاین عملیات قصابی در . . . انداختند 

دستور داد ، بازار  محمدپس از پایان کار . یی روشن کردند و در نور آنها کشتار را به پایان رساندند  مشعلهابودند ، 

سالهء اعراب  1311یطره بر گرفته شده از کتاب س)  کنند تمیزآلوده شده بود   انسان  111تا  311شهر را که به خون 

(مولف سلیمان راوش. بر افغانستان  

*   و یا قتل عام  مردم خوارزم بدست قتیبهء بن مسلم را نادیده انگارند.  موجه جلو بدهند  
» : طبری چنین می نویسد . در تاریخ طبری  جزیات این واقعه بطور مفصل بیان گردیده که اگاهی از ان مایه عبرت هاست  -* 

شاه خوارزم با قتیبه صلح کرد که ده هزار سر و مقداری طال و کاال بدهد به شرط آنکه وی را بر ضد شاه خام گرد یاری   . . .

.کند و آنچه را در نامهء خویش بدو نوشته انجام بدهد  ، قتیبه این را پذیرفت و انجام داد   

عبدالرحمن با شاه جام گرد نبرد کرد و او را بکشت و . بود قتیبه برادر خویش را سوی شاه جام گرد فرستاد که دشمن خوارزمشاه

. بر زمین وی تسلط یافت و چهارهزار اسیر از انها پیش قتیبه آوردند که آنها را بکشت  

وقتی عبدالرحمان اسیران را بیاورد قتیبه بگفت تا تخت وی را برون آورند  و میان کسان جای گرفت و بگفت تا هزار نفر کس 

ران را پیش روی او بکشتند و هزار کس را طرف راست وی  و هزار کس را طرف چپ وی و هزار کس را پشت سر از از اسی

.وی   

ساله اعراب بر  1311بر گرفته شده از کتاب سیطره ) « .د از خوارزم یکصد هزار اسیر بدست آورباهلیان گوید قتیبه 

(افغانستان  

فراموش نمود که تیمورگورگانی در هرات از کلهء کشته شدگان شهر هرات بر عالوه این جنایات اعراب مسلمان ، نباید 

چنانکه . مناره هایی بلند کرد،وعالالدین حسین جهانسوز هفت شبانه روز شهر غزنی را در آتش خشم خویش بسوختاند

: مهاج سراج جوزجانی می نویسد  

گردید که شب را مانستی، و شب از شعله های آتش در این هفت شبانه روز از کثرت سواد و دود  چنان هوا مظلم ... » 

که در شهر غزنین می سوخت هوا چنان روشن میبود که بروز مانستی، و دراین هفت دست کشاد وغارت و کشتن و 

چون هفت روز بگذشت و شب هشتم شد .. مکابره بود هر که از مردان یافتند بکشتند و زنان و اطفال را اسیر کردند، 

  1« . به گشت و سوخته شدشهر تمام خرا

--------------  

ص  1433میر غالم محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، نشر مرکز انقالب با همکاری جمهوری، چاب سوم ، -1

به حوالهء منهاج السراج جوزجانی  141  

روی زمین  انجام دادند به نقل  اگر تمام فجایع را که به ویژه اعراب و مستعربه های بومی بنام خلیفة هللا  وظل هللا در

اقبال عباس آشتیانی در تاریخ مغول . آوریم ، بدون شک آنچه را که چنگیز انجام داده صدها مرتبه کمرنگ تر خواهد بود

: چه خوب این موضوع را می نویسد  

عجیب می آید   نسبت عدلی را که بعضی از مورخین بی غرض معاصر چنگیز به او داده اند با اینکه در نظر اول»  

چنگیز خان یک نفر بیابانگرد بی غرضی بوده است که برای غلبه بر اقوام و قبایلی که همه . دور از حقیقت نیست
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همجنس او محسوب می شده و در خوانخواری و بی رحمی نیز از او سلیم تر نبوده اند و سیله ای دیگری جز قتل عام و 

کشتار بی نظیر . است که آن را جمیع همسایگان او در حق هم اجرا می کردندحکم شمشیر نداشته و این طریقه ای بوده 

و قتل و  121و تعرض لشکریان پدر او به عراق در سال  312سلطان محمد خوارزم شاه از مردم سمرقنددر سال 

کشتار و به دست پس او سلطان جالل الدین منکبرتی از همین قبیل بوده و در شناعت با طرز  384غارت تفلیس در 

1« رفتار مغول فرقی نداشته است  

------------------ .  

  38و  31ص  1433عباس اقبال آشتیانی ، تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری ، نشر نامک تهران ، چاب اول   - 1 

اما . طقی استدفاع از یک سلسله اعمال چنگیز در برابر مردمان سرزمینهای که او بر آنها تجاوز نموده کامالً غیر من  

. این هم احساساتی است اگر که علت و عوامل ظلم و ستم چنگیز نادیده  گرفته شود  

یکی از علت هایی را که چنگیز را وادار به ویرانی و کشتار مردمان به ویژه خراسان نموده است ، خود چنگیز توضیح  

:عباس اقبال آشتیانی به حوالهء منابع تاریخی می نویسد.  می دهد  

در موقعی که چنگیز بزگان بخارا را به خدمت احضار کرده بود به ایشان گفت که غرض من از احضار شما جمع  »

یعنی بعد از قتل تجار مغول در اترار به دست غایر ) آوری آالت سیمسنه ای است که خوارزمشاه آنها را به شما فروخته

ایشان نیز هرچه از آن امتعه در تصرف داشتند پیش خان . زیرا که این اشیاء متعلق به شخص من و کسان من است( خان

مغول آورده تحویل دادند و این قضیه دخالت مستقیم خوارزمشاه را در واقعهء قتل تجار مغول و مسؤلیت آن پادشاه را 

  1«.در تحریک غضب چنگیز به خوبی می رساند

----------------  

   41همانجا ،ص   -1

شاه است که چنگیز در خطاب به مردم بخارا خود را عذاب  قهر خدا باالی آن مردم  دانسته می در اثر خیانت خوارزم  

: گوید   

ای قوم بدانید که شما گناههای بزرگ کرده اید و این گناههای بزرگ  بزرگان شما کرده اند از من بپرسید که این سخن » 

بزرگ نکردتی خدای چون من عذاب را بسر شما بچه دلیل میگویم سبب آنک من عذاب خداام اگر شما گناههای 

  1« . نفرستادی

----------------  
بهمت محمد رمضانی ، از روی نسخهء ،تاریخ جهانگشایعالءالدین عطا ملک بن بها الدین محمد بن محمد الجوینی،   -1 - 1

7، ص 1جلد ایران 1722مصححهء مرحوم عالمه قزوینی، طبع لیدن، نشر پدیدهء خاور   

ر تاریخ ادبیات ما چنگیز گویا که مردی صاحب اندیشه و اهداف معین در جهانگشایی خود داشته ، معرفی گردیده است د

اتش خشمی که این یل صحرای سرد . ویرانی و کشتار های اورا نیز نسبت به اندیشه و اهداف معین او وانمود میدارند. 

نیرنگ و دروغ . فریب مردم مسلمان به ویژه اعراب بود و خشک مغوالن را بر انگیخت ، دروغگویی و نیرنگ و

جنایکارانهء خوارزم شاه بود که ناگهان در ضمیر چنگیز همه آن کشتارها و غارتها و چپاول اعراب مسلمان در 

او پس از .سرزمیهای اقوام و همتباران او در ذهن  و یادش زنده می گردد و حس انتقام را در او بر می انگیزد

و چورچپاول کاروان اموالش از سوی محمد خوارزم شاه ، درست بیاد حمالت اعراب به سرزمین های های  دروغگوی

ترکستان چینی می افتد و بیاد می آورد که چگونه زنان و دختران و پسران خوبروی ترک و مغول را اعراب  به کنیزی 

ه در خوارزم به قتل رساند دوهزار آن بی گمان از و غالمی برده و تنها قتیبه کم از کم از بین چهار هزار نفری را ک

مجموعه ای از این یاد ها خشم او را نسبت به همهء مسلمان بر می انگیزد ، اعراب  مسلمان . ترکستان چین بوده است

: چنانکه خطاب به یک تن از تازیان می گوید. را دروغگوی و کاذب می دانند  

ئید، مغل اگر هزار جان در سرآن شود کشتن اختیار کنندو دروغ نگویند که شما تازیکانید، چنان کنید و دروغ گو» 

1«.ازاینجاست که خدای تعالی بالی ما بر شما فرستاده است.دروغ گفتن کار تان باشد یعنی تازیکان  

---------------  

  433،431کتاب پیشین، طبقات ناصری، ص   – 1

رکسی را که مسلمان بود و دین عرب را قبول نموده بود تازی می تازیکان منظورش از اعراب می باشد زیرا او ه

در ابیات دری تازیک عموماً بر کسانی گفته می شود که مستعربه اند، یعنی کسانی که دین و فرهنگ  راعرب . خواند

(.عرب شده ها)تاجیک نیز از تازیک گرفته شده است ، یعنی . قبول نموده اند  

ر های ظالمانه اسالمی، غارت و چپاول ثروتهای کشور هایی مفتوحه به غالمی کشاندن  دروغ ، فریب ، نیرنگ، کشتا

پسران جوان و به کنیزی بردن زنان و دختران باکره و شوهردار، از سوی اعراب مسلمان همه واقعیت های بوده است 

وده است که وقتی به بخارا که توانست آتش کدورت چنگیز را نسبت به اعراب مسلمان شعله ور بسازدبه همین خاطر ب

جوینی در تاریخ . میرسد شیخ وزهاد و مال را به طویله خران می بندد و کتاب اعراب مسلمان را به زیر پای سم ستوران

: جهان گشای در ذکر استخالص بخارا می نویسد  

ره بایستاد و پسر او چنگیز خان به مطالعهء حصار و شهر اندرون آمد و در مسجد جامع راند و در پیش مقصو... » 

تولی پیاده شد و بر باالی منبر بر آمد  چنگیز خان پرسیدکه سرای سلطانست  گفتند خانهء یزدانست او نیز از اسب فرو 
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آمد و بر دوسه پایهء منبر بر آمد و فرمود که صحرا از علف خالی است اسبان را شکم پر کنند انبار ها که در شهر بود 

کشیدند و صنادیق مصاف بمیان صحن مسجد می آوردند و مصاحف را در دست و پای می  گشاده کردند و غله می

انداخت و صندوق ها را آخر اسبان می ساخت و کاسات نبیذ پیاپی کرده و مغنیات شهری را حاضر آورده تا سماع و 

علما و مجتهدان عصر رقص می کردند و مغوالن بر اصول غنای خویش آواز ها بر کشیده و جمعیی مشایخ و سادات و 

بر طویلهء آخر ساالران به محافظت ستوران قیام نموده و امتثال حکم آن قوم را التزام کرده بعد از یک دوساعت چنگیز 

خان بر عزیمت مراجعت با بارگاه بر خاست و جماعتی که آنجا بودند روان می شدند و اوراق قرآن در میان قاذورات 

  1« .لگد کوب 

---------------  

  13ص  1کتاب پیشین، تاریخ جهان گشای جوینی ، ج – 1

اگر گوینده ای می گفت جهان »:اینجاست که ابن اثیر تاریخنگار  که معتقد به اسالم عرب می باشد فریاد بر می آورد که

1 «.فت آدم را افرید تا به امروز به چنین بالیی گرفتار نشده راست می گ  بزرگ و منزه از زمانی که پروردگار  
----------  

شرکت سهامی چاپ وانتشارات کتب ایران ، : ، ترجمه ابوالقاسم حالت ، تهران  62، جلد  الکاملابن اثیر ، عزالدین علی ،   - 1

160، ص 1700  

زی در اما ابن اثر هرگز فریا بر نیاورده است  که جهان مگر  از روز که آدم را آفریده تا به امروز جنایت را که  ربیع تا 

:سیستان کرد و از جسد گشتگان سیستان بدست لشکریان خویش تپه ها ساخت، به نوشته تاریخ سیستان   

پس بفرمود تا صدری بساختند از آن گشتگان و جامعه افکندند بر پشته ها شان و هم از آن گشته تکیه گاه ها ساختند، بر شد ... »  

1«. و بر انجا بنشست  

----------------  

  117کتاب پیشین، تاریخ سیستان از مولف نامعلوم، ص  – 1

.و یا زمانی که قتیبه بن مسلم باهلی در خوارزم چهار هزار انسان خداپرست را هر هزار در چهار سوی خود سر برید  

فاریابی را  ویا این متجاوزین عرب که شهر فاریاب را بسوختاندند  و تمام هستی آن را به غارت بردند و هزار دختر زیبا روی 

با دو دست ( شاه دوشمشیره )و یا اینکه لیث بن قیس  مشهور به . به کنیز به بازار های مکه و مدینه و بغداد و دمشق کشاندند

مردمان بی گناه کابل را مسلمان وار به قتل میرساند، ویا هنگامیکه سیف الدوله سلطان محمود غزنوی در حمله به هند برای 

د آنکشور، هزار ها هزار انسان را که همه همکیش چنگیز بودند از زن و مرد تا به پیر و جوان به قتل غارت زرو سیم معاب

مگرچنین حوادث که سراسر تاریخ به ویژه  تاریخ کشور ما مشحون از آن است همه . رساند و شهرهای بسیاری را بسوختاند

 بالهایی نیست که تاریخ تا به امروز دیده و می بیند؟ 

انجام ( تازیکان) ، همانگونه که گفته شد بعد از اعراب بیشترین قتل و غارت و چپاول را مستعربه ها یا به گفتهء جوینی درست 

به یقین او معتقد بوده که کسی (  تازیکان)داده اند، بنابرآن در نزد چنگیزهرکی که دین و فرهنگ عرب داشت عرب تلقی میشده 

ی را قبول نماید و حتی ناموس خود را بدون نکاح عربی و فرستادند صلوات بر پیشوایان که دین و فرهنگی و سنت هایی دیگر

از طرف دیگر بخش بزرگ جنایت را در حق او . گفت( عجم) عرب برخویش حالل کرده نتواند چگونه میتوان چنین شخصی را 

(  طمغاج) ه که در حد و حدود ترکستان چینو این مستعربه چنان نسبت به او پرکین بودند ک. همتبارانش مستعربه نموده بود

بیست هزار دختر بکر را از برج بیرون انداختند و همانجا هالک شدند تا »:چنانکه صاحب کتاب طبقات ناصری نقل می نماید

1« بدست لشکر مغول نیفتد  

------------------  

  61کتاب پیشین ، تاریخ مغول ، ص  -1

نشده است که چنگیزیان مانند اعراب به ناموس مردم تجاوز نموده باشد و یا دختران و زنان را به در حالیکه در هیچ تاریخ ذکر   

: در طبقات ناصری میخوانیم که. کنیزی برده باشند  

چنگیز در عدل چنان بود که در تمام لشکرگاه هیچ کس را امکان نبودی که تازیانهء افتاده از راه بر گرفتی جز مالک آنرا و » 

و دزدی در میان لشکر او خود کسی نشان ندادی و هر عورت که در تمام خراسان و زمین عجم بگرفنتدی اگر او را دروغ 

1« .شوهر بودی هیچ آفریدهء بدو تعلق نکردی  
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-----------------  

  731، ص  6کتاب پیشین، طبقات ناصری، ج – 1

ن ولید  با مالک که خود یکی از مسلمانان بود چگونه رفتار نموده است در حالیکه تاریخ شاهد است که ساالر اسالم بنام خالد ب    

 : 

: بن نویره برای مناظره پیش خالد آمد و زنش نیز در پی او رسید و خالد که او را دید شیفته وی گردید، پس به مالک گفت مالک »

1«.گردن او را زد و زنش را به همسری گرفتپس نگاهی به مالک کرد و  .بخدا قسم به آنچه دردست داری نمیرسم تا ترا نکشم  

-----------  

احمد بن ابی یعقوب ، تاریخ یعقوبی، ترجمهء محمد ابراهیم آیتی، تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ هشتم،  – 1

  15ص  1731

ت های آن برای عیاشی و غارت و اما وقتی اوالد و احفاد چنگیز پس از سالها حکومت در خراسان با اساسات  اسالم و سهول  

تجمل پرستی اشنا می شوند، خود جهت دست یابی به شهوت پست انسانی  اسالم می آورند و مسلمان تر ازاعراب می شوند و 

برای بقایی دین که  دریافته بودند که منافع شان را حفظ می نماید هزار مسجد و مدرسهء را که پدر و یا جدش ویران نمود ، اباد 

.ختندسا  

چنگیز در خالل حملهء انتقام جویانه  خود بیشتر و پیشتراز هر چیزی مساجد و گنبد هایی مدارس اسالمی را ویران نموده است، 

و گناه کبیره که داشت این بود که در در شهر ها  آتش می افروخت  و در اثر آن خشک و تر را یکسان به خاکستر مبدل می 

ولی با وجود آن اگر . نه که یاد شد عجمی باقی نمانده بود که تعلق به فرهنگ و دین خود داشته باشدنمود، زیرا به نظر او همانگو

در اینجا حکایت . دانشمندی را تشخیص میداند و یاد کسی خود را معرفی می نمود این شجاعت را داشتند که به او احترام گذارند

وزجانی نوشته شده است و قصد حمله چنگیز و نیت اورا در برخی را به نقل می گیریم که در طبقات ناصری منهاج سراج ج

کاتب این طبقات منهاج سراج را اتفاقی سفری افتاد به طرف  226در شهور سنهء » : نوشته شده است که . موارد عیان می سازد

گفتندی رحمته  لدین پوشنجی قاضی وحیداقهستان، چون به شهر قاین وصول بود آنجا امامی دیده شد از اکابر خراسان که او را 

هر روز بر مرافقت غازیان ( یعنی در تسخیر آن شهر بدست تولی) آن امام تقریر کرد که من در حادثهء شهرت هرات بودم. هللا

روزی در میان جنگ و غوغا بر سر بارهء شهر هرات . سالح می پوشیدمی و بر سر باره رفتمی و کسوت سواری نگاه داشتمی

ناگاه پای من از سر باره خطا کرده به جانب خندق در افتادم چنانکه سنگی یا . ح تمام از خود  و جوشن و غیرآن بودم  با سال

کوهی بر روی خاکریز می غلطیدم و به قدر پنجاه هزار مغل مرتد دست به تیر و سنگ بر من می داشتند تا غلطان میان لشکر 

صیل و روی خاکریز و میان خندق آمده بودند گرفتار شدم و این حادثه بر به دست جمعی که به جنگ در پای ف. کفار افتادم

موضعی بود که تولی پسر چنگیز خان در مقابل آن خیمه نصب کرده بود بر کنار خندق و لشکر مغل در نظر او جنگ می 

خص را زنده بیارید و به هیچ چون من از باره به قدر بیست گز بر روی زمین رسیدم جمعی را به تعجیل بدوانید که آن ش. کردند

به حکم آن فرمان چون مرا نزدیک تولی بردند در من نظر کردو فرمود که بنگرید تا هیچ زخمی دارد و چون . وجه زحمت ندهید

داری ( خدای تعالی) هیچ زخمی نبود فرمودکه تو چه کسی از جنس آدمی یا پری یا دیو یا فرشته یا تعویذی از اسمای الغ تنگری

دق بازگوی تا حال چیست؟ من روی بر زمین نهادم و گفتم که آدمی بیچاره ام از جنس دانشمندان و دعاگویان اما یک چیز با به ص

. گفت با تو چه بود؟ روی بر زمین نهادم و گفتم که نظر تو چون تو پادشاهی بر من افتاد بدان سعادت در عصمت بماندم. من بود

افتاد و به نظر رضا در من نگریست و فرمود که این شخص مرد عاقل است و دانا الیق  تولی را این عرض داشت من  موافق

. فرمان داد تا مرابه یکی از مغالن محترم سپردند. خدمت چنگیزخان باشد، او را تیمار می باید داشت تا بدان خدمت برده شود

قصه باز گفت و به خدمت چنگیز قرابت تمام یافتم و  چون از فتوح بالد خراسان فارغ شد مرا با خود به خدمت چنگیزخان برد و

پیوسته از من اخبار انبیا و سالطین عجم و ملوک ماضی می پرسید و می گفت؛ محمد علیه السالم از . مدام مالزم درگاه او بودم

فظ او رفت که دل من عرض داشتم احادیثی که در خروج روایت کرده اند بر ل. ظهور من و جهانگیری من هیچ اطالع داده بود

تا روزی  در اثنای کلمات مرا فرمودکه از من قوی نامی باقی بخواهد بماند در گیتی . من گواهی می دهد که تو راست می گویی

بر این لفظ می گفت و اغزی بر لفظ مغولی دزد باشد و این معنی بر . از کین خواستن محمد اغزی یعنی سلطان محمد خوارزمشاه

رفت که خوارزمشاه پادشاه نبود، دزد بود، اگر او پادشاه بودی رسوالن و بازرگانان مرا نکشتی که به اترار  لفظ او بسیار می

فی الجمله چون از من پرسید که قوی نامی از من بخواهد ماند من روی به . آمده بودند که پادشاه رسوالن و بازرگانان را نکشند

گفتم نام جایی ماند که خلق . فرمود که ترا امان دادم. امان دهد یک کلمه عرضه دارمزمین نهادم و گفتم که اگر خان مرا به جان 

باشد، چون بندگان خان جمله خالیق را بکشند، نام چگونه باقی ماند و این حکایت که گوید؟ چون من این کلمه تمام کردم تیر و 

چون من . بگردانید و پشت به طرف من کرد کمان که در دست داشت بینداخت و به غایت در غضب شد و روی از طرف من

آثار غضب در ناصیهء نا مبارک او مشاهده کردم دست از جان شستم و امید از حیات منقطع گردانیدم و با خود یقین کردم که 
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رد چون ساعتی بر آمد روی بر من آورد و گفت که من تو را م. هنگام رحلت آمد، از دنیا به زخم تیغ این ملعون خواهم رفت

عاقل و هوشیار می دانستم بدین سخن مرا معلوم شد که تو را عقلی کامل نیست و اندیشهء ضمیر تو اندکی بیش نه، پادشاهان در 

جهان بسیارند هر کجا که پای اسب لشکر محمد اغزی آمده است من آنجا کشش می کنم و خراب می گردانم باقی خالیق در 

و مرا پیش او قربت نماند و از پیش او دور افتادم و از میان . حکایت من ایشان خواهند کرد اطراف دنیا و ممالک دیگر پادشاهانند

  1« . لشکر بگریختم و خدای تعالی را حمد و ثنا گفتم و از آنجا خالص یافتم

--------------  

  701،  706کتاب پیشین ، طبقات ناصری، ص  – 1

.چنگیز خان در بارهء قاضی وحیدالدین درست بوده که عقلی کاملی نداشته استاز حکایت مهاج السراج بر می آید که قضاوت    

اما بهر روی چنگیزخان همانقدر ویرانی و خرابی نموده است که هزار ها چند او اعراب مسلمان در تجاوز بر کشور به عمل 

لدین جهانسوز در اقصای آسیا و به ویژه آورده است و دهها مرتبه بیشتر چنین کشتار و یرانی را محمود غزنوی در هند، وعالوا

. در هند و بدین گونه بسبارند کسانی دیگری که ذکر نام های نامبارک شان در تاریخ ثبت است  

چیزیکه اینجا الزم است در مورد چنگیز باید گفت این است که تاریخنگاران اکثراً در خدمت دین و آئین عرب بوده و معتقد به این 

یز را به حیث کافر محکوم نموده اند، و از طرفی دیگر با محکوم نمودن پر سر و صدایی در باره چنگیزخان  دین، با برآن چنگ

در حالیکه اگر اینها واقعیت . خواسته اند که جنایات اعراب و مستعربه ها در تاریخ بپوشانند و نظر ها را متوجه چنگیز نمایند

اب در فارس و خراسان و سایر کشور های جهان با همان لحن و کالم که در حق های را میخواستند بنویسند چرا از جنایات اعر

. چنگیز روا داشته و نوشته نموده اند ، آنها را نیز محکوم نکرده اند  

بهر روی، بعد ازحمله و ویرانگریهای چنگیز تاریخ کشور ما شاهد ویرانی های بسیار بوده است که ذکر همه در اینجا ممکن 

.نیست  

.سین ترین خیانت  در حق مردم خراسان را اوغانیه انجام داده استاما پ  

(  :طالبان امروزی= پاکستان = پنجابی ها ) تجاوز اوغانیه  

در کتاب اول گفته شد که اوغانیه با لشکر شاه شجاع داخل کشور ما شده و خود را به نسبت داشتن زبان مشترک با اقوام پشتون  

در تصرف شاهان خراسان قرار داشت، به ( اوغانستان) ثر پیوند هایی خویشاوندی در هنگامیکه سنداین سرزمین و هم چنان در ا

اوغانیه همیشه در تاریخ اقوام  حاشیه یی بوده اند و زندگی حاشیه یی داشته .عمل آورده بودند، خویشتن را بنام  پشتون جا زدند

بودند در تحت نفوذ مذاهب هندی و بخشی دیگر آن در تحت ادیان یهود  اند، بخشی بزرگ از اینها که هنوز اسالم را قبول نکرده

و نصرانی و قسمت از این اقوام زرتشتی  و قبل از زرتشتی آیین های که در تاریخ خراسان وجود داشت  ، مربوط به آن ادیان 

فارس زندگی تقسیم بوده اند و از  این حاشیه بودن شان ناشی از آن بوده که همیشه در تحث سیطره ، هند، خراسان و.بوده اند

چون در تاریخ و اسطوره همیشه اینان را به حیث راهزنان معرفی نموده ان ، . طرفی دیگر به گونهء قبیله یی زندگی می کردند

می همین خاط بیشتر به حیث سپاه در رکاب شاهان غارتگر  به ویژه مسلمین بوده اند چنانکه امروز هم در رکاب اسامه بن الدن 

به همین خاطر است که شاخصه های فرهنگی آنان را فقط میتوان در بین کشور های که از آن نام  بردیم پیدا کرد، و این .باشند 

شاخصه نه خود شان است، بلکه از میان این کشور گرفته اند ، مثالً بسیاری از رسوم و اداب خویش را از اقوام پشتون خراسان 

ولی باید گفت که بیشتر تحت تاثیر همین قوم یعنی اقوام پشتون خراسان بوده . سنتی خویش ساخته انددر طول تاریخ وارد زندگی 

و هستند، البته  ذهنیت شان دال بر اینکه همیشه خواسته اند خارج از قانون مدنی  زندگی نمایندو مطابق به قوانین قبیله یی یعنی  

ط به اقوام پشتون خراسان نمی شود، و همچنان  آنعده از ایشان که مطابق پالنهای به مثابهء قبایل آزاد زندگی داشته باشند، مربو

انگلیس  وارد قلمرو خراسان شدند  و بنام پشتون خودرا جازدند، در دراز مدت  انگلیسها ایشان را تربیه نمودند وبر اساس تربیهء 

چیزیکه بر . این بحث مفصالً در کتاب اول آمده است. ایندانگلیسها بوده که توانستند  بنام پشتون بر مردم کشور ما حکومت نم

اساس شواهد تاریخی که ذکر این شواهد را در کتاب اول آوردیم اینست که اوغانیه همانگون که گفته شد در حاشیه کشور های 

شان نبوده ، بنا بر همین مانند هند و خراسان و فارس قبیله وار زندگی داشتند، بنا برآن فرهنگ و آیین شان نیز مربوط به خود

 اصل برای آنها مدنیت و آثار فرهنگی و آیین تاریخ سایر اقوام و کشور بیگانه تلقی شده و برحفظ و نگهداشت آن 

نابودی مجسمه های بامیان . هرگز در هنگامیکه بنا بر تسلط استعمار انگلیس بر کشور ما به قدرت رسیدند ، توجه نکرده اند

.مثال انکار ناپذیر می باشد( بان امروزیطال)بدست اوغانیه   
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آنچه که پس از غارت عرب و دیگران . همین گونه پس از آنکه به وسیله انگلیس در رکاب شاه شجاع به کشور ما سرازیر شدند

. در طول تاریخ باقی مانده بود انگلیس به وسیلهء اینان به غارت برد  

ازجمله مثالً الماس کوه نور است که شجاع   

رای رنجیت سنگ نماینده هند برطانوی در بدلب  

 حفظ پادشاهی خود از سوی انگلیس به آنها تقدیم 

جناب سید سعدین الدین هاشمی  در رابطه . می کند  

 به الماس کوه نور وسپردن آن به انگلیس در مقالهء 

الماس کوه نور، افغانستان گذرگاه و" زیر عنوان  

:ی نویسداز جمله م" صحنه های بزرگ تاریخ   

 

 شاه شجاع 

 هنگام پیکش کردن ا لماس کوه نور به رنجیت سنگ

 

چندی  گذشتین شاه شجاع و شاه محمود آغاز گرد ید منجر بدان شد که شاه شجاع بعد سر بهای ویرانگری که مجددأ  جنگ...» 

انند عطا محمد خان والی کشمیر بر رنجیت سنگهـ که م. شد پناهندهبنابر سراسیمه گی در الهور به سیکهـ ها مراجعه ودرآنجا 

تا الماس کوه نور را قسمأ با زور و  قراردادنور و جواهرات او چشم دوخته بود به شیوه های مختلف او را زیر فشار  کوهالماس 

« ع واقعات شاه شجا»  کتابدرین رابطه در . و کمک در استرداد تخت و تاج کابل از او بگیرد پنجابقسمأ با وعده جاگیر در 

:چنین آمده است انداردکه بحیث سند تاریخی بر موضوع روشنی خوبی می   

ی مابین ففرمودند که بالفعل در اینجا حاضر نیست، هرگاه رابطه دوستی ویک جهتی  مابندگان . را نمود( کوه نور)خواهش  

ند یوم بتواتر استدعای کوه نور چون چ. یغ نخواهد رفتدراشرف ما و رنجیت سنگهـ استحکام تمام یافت در دادن کوه نور 

اب و نان می نمودند، یعنی گاهی  اانصاللهذا از دون همتی و سختی در . تکرار فرمودند همان جواب اول را  مانمودند، بندگان 

د و ی میگذاشتنبکاربلکه مال زمان و خادمان را از حویلی گاهی به شهر و بازار رفتن  شدند،یکی را و گاهی دیگری را مانع می 

دیدند که باین خودنمایی ها وبد سلوکیها مطلب بدست نمی آید  چون. عرض قریب یک ماه بهمین صورت گذشت. گاهی نمیگذاشتند

یکه عهد و میثاق اتفاق برشوق نیانجامد دادن کوه وقتباز ارشاد شد که تا . باز معتبرانش آمده استدعای کوه نور نمودند ــبنابران 

  .نور ظهور نخواهد یافت

  

مشتعل بر  نالهیت سنگهـ خود جهت مالقات امد و کلمات دوستی و یکرنگی بمیان آورده، رنجدو یوم بعد ازین جواب،  عرض

توشه پنجه خود را بحضور بندگان ما بزعفران آلوده بر عهد  بودوشوق اتحاد ویک جهتی و استحکام دوام الفت یکدلی آورده، 

به قبضه تلوار خود گذاشته اقرارنمود که تمامی  ودستخورده « گرنتهـ و بابا نانک » قسم بر وبه بندگان ما سپرده و چسپاندهنامه 

استمرار در تصرف و مال زمان و  بهیه و ختک وسیال و کالنور، را بپادشاه دادم که ماال و نقاال، همیشه کمالعالقه جات کوت 

تعذیر و  ون پادشاه خواسته باشد جهت تسخیر والیات افغانستان قدر لشکر که بندگا بهرکارگذاران سر کار پادشاه بوده باشد و 

ین قرارداد انصراف و ازین عهد و پیمان سر مویی انحراف ازهدایت مردم شریر بالعذر اهمال همراه میکنم و بوجه من الوجوه 

د شوند مادام الحیات در دوستی یت خووالما نیز نوشته و به صیفه عهدنامه گرفت که هرگاه پادشاه مشرف  بندگاننمی ورزم و از 

. یکسر مو نباشد بقدرو یک جهتی هیچ فرقی و تفاوانی   
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و یک رنگی و  الفتمواحدت و رنگی، دستار بدلی نموده گفت که الحال تمامی شرایط و رسوم  کمالازین رنجیت سنگهـ بنابر  بعد

 نمودهان حال بــــــــندگان ما هــــــم کوه نور را باو عنایت لهذا در. یمبستیک وجودی مستحکم گرد یده ما سر خود را بسر پادشاه 

... برداشتند بودبعد ازآن بهره و چرکی دار را که باعث رنج رسانی و سختی اب و نان   

الماس کوه . رسید بانگلستانمدت دوماه را در بر گرفت تا ( میالدی 1105اپریل  2)بمبی  خزانهبعد از خروج از « نور کوه» 

یف در داخل یک بکس آهنی جابجا شد و هر دو بکس قفل گردید وبایک فیته سدر یک سیف آهنی کوچک گذاشته شد و این نور 

.بندی گردید بسته   

  

بعدأ ملکه . یم گردیدتقدبه ملکه وکتوریا  1105کمپنی هند شرقی راپورداده شد و در دهم جوالی  بامرورود بانگلستان مستقیمأ  با

1« ...خود جا دادند تاجبت اول و ملکه الیزابت دوم در ماری، ملکه الیزا  

------------------  

سید سعد الدین هاشمی، الماس کوه نور ، و صحنه های بزرگ تاریخی آن، برگرفته شده از سایت کابل نات -1  
 

یر آن اموال و آثار  بزرگتر در غ. مثال کوه را بخاطری آوردیم که غارت این کوهء ثروت در یاد همه حتی جوانان هم باقی است

و پر از ارزش تر از کوه نور را غارتگران اوغانیه برای استقرار خویش در قدرت در کشور خراسان پیکش نیروی های 

ولی از آنجایی که بعد از شاه شجاع به غیر از شخص اعلیحضرت. استعماری از جمله انگلیس نموده اند  

جنایات ایشان پوشیده مانده است، و کسی جرئت ننموده که غارت و تباهی ایشان را آشکار امان هللا همیشه در قدرت بوده اند،  

ولی . بنا براین اسناد و مدارک جنایات ایشان در مورد ویرانی و غارت  ثروت  های ملی کشور ما هنوز وجود ندارد. بسازد 

مکه و مدینه و شام و بغداد آثار گرابهایی خویش را  بدون شک اگر به موزیم های لندن مراجعه شود همانگونه که در موزیم های

از دوره های مختلف تاریخی کشور که به وسیله اعراب و مستعربه های بومی انتقال داده شده، باز خواهیم یافت در انگلستان نیز 

یعنی برای بی هویت  .کاری دیگری که اوغانیه در سراسر کشور ما نمودند ویرانی نامها مناطق کشور بود. پیدا خواهیم کرد

این امر صرف به دستور کسانی صورت گرفته میتواند که قصد بی . کردن کشور ما نامهای تاریخی را بنامهای جدید تبدیل نمودند

:عالمه  عبدالحی حبیبی می گوید شادروان . هویت ساختن یک کشور با مدنیت چندین هزار ساله را داشته باشد  

ی و غیر عمدی را بر نامهای تاریخی بیاوریم، فردا هویت و اصالت تاریخی آن از بین میرود و اگر چنین دیگر گونیهای عمد»

وقایع و کسانیکه منسوب بدان اماکن و بالدند و جزو تاریخ و فرهنگ این سرزمین به شمار می آیند، نزد مردمان فردا و آیندگان، 

فرهنگ از دست میرود مثالً با تغیر نام اسفزار تمام آن علما و مشاهیری  نا آشنا و مفقود می مانندو در نتیجه بسا از مفاخرتاریخ و

که باین سرزمین منسوبند و جزو مهم تاریخ ما اند پیش آیندگان ناشناخته می مانند و آنچه را تاریخ بما سپرده، عمداً از دست می 

1« .دهیم  

-------------------   

   612کابل ،ص  1726طبع مطبعهء تعلیم و تربیه عالمه عبدالحی حبیبی، پنجاه مقاله،  – 1

. را وارد نمودند  تاریخ تسلط اوغانیه نشان می دهد که به همین منظور چنین دگر گونی های عمدی    

بهر حال گذشت زمان و آگاهی مردمان سر زمین از تاریخ و هویت ملی و فرهنگی ، سرانجام بیدادگریها ، غارتگریها و ستمها را 

خواهدنمود و مشت ستمگران و چپاولگران را باز خواهند کرد و در پی آن نسلهای بعدی آنچه را که از سرزمین ما دزدیده بر مال 

. شده در هر مکان و سرزمین دیگر باشد باز خواهند گرداند و گنجینهء هویت ملی و فرهنگی ما را پر گنج خواهند ساخت   

تاریخ در سزمین ما رخ داده است ، باز هم این سرزمین نهفته های دارد که هنوز یا با تمام چپاول گریهای که از سوی غارتگران 

در دل خاک دفن است و یا سعی نگردیده است که به باز شناسی آنها اقدام به عمل آید ، بسیاری از ثروتهای ملی و فرهنگی ما را 

ما را که آثار بزرگ از خویش به یادگار گذاشته اند،  و شخصیت های تاریخی. اکنون دیگران بنام خود ثبت و راجستر نموده اند

به ویژه در راستای هویت زدایی . تا بدین وسیله ما را کامالً از لحاظ هویت فرهنگی و ملی خنثی کرده باشند. از ما گرفته اند

و . ه های ما انجام داده اندنقش خرابکارنه ترین را به نفع خویش و تخریب داشت( ایرانیان) فرهنگی مردم سرزمین ما ، پارسیان 

گپ که برتلس پژوهشگرروسی میزند ، ما یک بار دیگر آن را نقل می کنیم زیرا یک سلسله از واقعیت  ها را  هم در مورد 
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پژوهشگران غربی و هم ایرانی بیان نموده و نقش تخریبگرانه  پارسیان را در عرصه فرهنگ سایر کشور های همجوار با پارس 

: برتلس می نویسد. بیان میداردرا به خوبی   

در بارهء مولفانی . باز گشاییم ، ُپرسمانی است بسیار پیچیده" تاریخ ادبیات فارسی" مسله ای که می کوشیم آن را در این کتاب » 

سخن رفته که آثار شان در اینجا بازکاوی شده، بار ها در بررسیهای گوناگونی که بنا بر معمول نام تاریخ ادبیات فارسی دارند 

می توان گفت که هیچیک از خاورشناسان ـ هم بیگانه و هم خاورشناسان روسی پیش از انقالب ـ گمانی نداشته اند بر این . است

انگیزهء این نیزآن بوده است که زبان شناسان زبان این ادبیات  را فارسی . که این مولفان را باید از آن ادبیات فارسی دانست

می نماید که خاورشناسان سدهء نوزدهم حتی در این اندیشه نبوده اند که چه . انه تر فارسی نوین نامیده اندآغازین و یا موشکاف

.مردانی این ادبیات را پدید آورده است  

چنین بر می آید که گویا در غرب، در سدهءبیستم، سببهای این نامگذاری از یاد رفته و همهء این ادبیات را  به مردم ایران 

در این میان بسیاری از خاورشناسان این گرایش را داشتند که ایران را در همهء دورانهای تاریخی سرزمین . ده باشندنسبت دا

.اساسی به شمار آرند و به آسیای میانه،تنها همچون گونه ای استان ایران بنگرند  

رف کرده بودند، اما تاریخ سده های  درست است که پادشاهان ایران در برخی دوره ها جلگه های زرخیز آسیای میانه را تص

چنانکه سامانیان که . میانه روزهایی را هم بیاد دارد که شهر ستانهای ایران کنونی در زیر فرمان حکام آسیای میانه بوده اند

سلجوقیان،  در دوران. پایتخت شان در بخارا بود ، هم هنگام بر زمینهای از سیر دریا تا کرانه های خلیج فارس فرمان می راندند

پایتخت سرزمین پهناور شان گاه  دراصفهان، گاه در مرو و گاه در نیشابور بود، از این رو آنها را نمی توان تنها از ایران و یا 

از این رو، تاریخ سیاسی بنیادی به دست نمی  دهد که یکی از سرزمین ها رادر دوران تاریخی . تنها از آسیای میانه بر شمرد

. بشمریمسرزمین اساسی   

تراز واالی فرهنگ خوارزم باستان، بخوبی در کار های . هنگامی که به تاریخ فرهنگ می نگریم، این دیدگاه ناروا تر می گردد

در دوران . دستآورد های پارتها هم در دوران فرهنگ یونانی ـ باختری بسیار بزرگ بوده است. باستانشناسان  نمایانیده شده است

ن نیز در سده های نهم و دهم عیسوی در آسیای میانه ـ هم در خوارزم و هم در بخارا ـ رشته های گوناگون پس باز چیرگی تازیا

افزون براین همان زبان ادبی هم که سپس در قلمرو ایران امروز از آن بهره . دانش گسترش یافته و ادبیاتی پرورده، زاده شد

زی تاجیکان شگوفا گردید و نخستین بار رودکی چکامه سرا که در قلمرو گرفتند، در آغاز در آسیای میانه، در زیستگاه امرو

.تاجیکستان امروز زاده شد و از جهان رفته است، ان را به اوج کمال رسانید  

شاید برای همین برخی از ادبیات شناسان به حد افراطی دیگری . اینها نکته هایی هستند که کسی نمی تواند آنها را نادیده انگارد

اما گمان نمیرود که که این کار راهم بتوان . ه و همهء ادبیاتی را که تا چندی پیش فارسی نامیده می شد تاجیکی نامیده اندرسید

اما آیا می شود از اینجا به . رودکی تاجیک و یا درستر بگویم از مردمی بود که نیاکان تاجیکان امروز بوده اند. درست برشمرد

آثار او تنها از آن همین مردم است و بس ؟ در کتابهای درسی تاریخ ادبیات مادری که امروز در چنین پیامدی برسیم که گویا 

. فارسی ـ ی ) آدم الشعرای» ایران چاب می شود، رودکی بسان نویسندگان معتبر آسیای میانه، همواره قافله ساالر ادبیات فارسی

براستی آیا میتوان بی دانستن همهء آنچه که چکامه سرایان بخارا، . می نامند و این تا اندازه ای بسیار درست هم هست« ( ب 

 سمرقند ، بلخ وچغانیان پدید

می دانیم زبان . آورده اند، تاریخ آن آثار ادبی را که در قلمرو ایران کنونی پدید آمده است آموخت؟ گمانی نیست که نمی توان 

می توان گفت که . ، زبان مردمانی هم شد که در ایران می زیستندنیاکان تاجیکان ـ دری یا پارسی  در پی یک روند تاریخی

هر چکامه ای که در بخارا . روزگاری دراز، تا نیمهء سده شانزدهم میالدی زندگی ادبی نیاکان این مردمان مشترک بوده است

می دانیم که ... می گردید گفته می شد، در اصفهان مفهوم می بودو هر آنچه که در شیراز سروده می شد، در سمر قند زبانزد

ودیعه ای که آسیای میانه به گنجینه . پیشینیان مردم تاجیک در گذشته هایی بسیار دور به پدید آوردن آثار ادبی آغاز کرده اند

. ادبیات فارسی ـ تاجیکی گذاشته است چندان اندک نیست و زندگی ادبی  در سده هایی پیاپی در همین بخش پراز تحرک بوده است

ما به روز گار ساسانیان آثار ایرانیان خاوری و باختری با هم آمیخته می شود،و اوستا به همان اندازه که موبدان ساسانیان آن را ا

1« ... رمز گشایی کرده اند از ساخته های تیره های ایران خاوری هم است  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  61، ص1، ج 1731ادبیات فارسی،ترجمهء سیروس ایزدی، انتشارات هیرمند ، تهران  ـ  یو گنی ادواردویچ برتلس، تاریخ 1
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بهرحال  امید میرود روز و روزگاری همه آنچه که در واقعیت بوده بر مال گردد و این به همت نسلهای بعدی تعلق دارد که تا چه 

.اء می ورزنداندازه از پیوند زدن خویش به دین و فرهنگ و نسب های بیگانه اب  

از کیومرث چنانکه در کتاب اول به نقل از مروج الذهب مسعودی . اکنون اگر ازآثار گفتاری و نوشتاری دورهء  میترایی یاد کنیم

شاید در کتاب اخبار الزمان خویش به آن اشاره . گفتیم ، چند گفتاری باقی مانده که بدبختانه مسعودی منبع را واضح نساخته است 

بعد از کیومرث ، تواریخ از هوشنگ نام می برند که صاحب کتابهای بوده . د که این کتاب اکنون در دسترس قرار نداردنموده باش

:به این موضوع اشاره نموده نوشتیم که( نام) ما در کتاب اول . است   

هاشم . سمانی نازل گردیده است بوده است  و برای او نه یک کتاب که پنجاه کتاب آ پیغام آور خدا گفته شده است که هوشنگ هم 

:رضی   ضمن پژوهش بنیاد های آگاهی شیخ مقتول سهروردی  به نقل از بستان السیاحه می نویسد   

ایزد . بود( پیامبر) وخشور هوشنگموبد  اصفهانی و دهقان دهستانی گویند که : شروانی در کتاب بستان السیاحه ، آورده»  

و ...  ، روشنایی جان، و نامه ی هدی (حکمة الخالده) ازجمله ی آن کتاب ها جاویدان خرد. بخشیدمتعال او را پنجاه کتاب آسمانی 

بالد عراق عمرخطاب این کتاب ها همه جا محترم و مکرم بوده، خصوص اهل ایران که انها را تعظیم بسیار می کردند، و چون 

د و کتاب ها را در مداین و درهر جا که به دست آوردند را بگرفت، لشکریان او  که جاهل بودند، آتش ظلم و ستم افروختن

.سوختند  

:اثر هوشنگ پیشدادی بلخی" هدی"کتاب   

افتاد و   شیخ شهاب الدین مقتول، است و آن اوراق به دست هدیاکنون از آن کتابها چیزی که باقی مانده اوراقی چند از کتاب  

فیروز، در هند موجود است، ملوک فارسی و شاهان ایران قدیم، هریک  آثاری که در کتابخانه ی مال... بر آن عمل می نمود

در برخی از ترجمه هایی که در سده های نخستین اسالمی از پهلوی  . مقام وحی و پیامبری و شهود داشته اند –عالوه بر شاهی 

ت یا به صورت نسخه های خطی فارسی شده است، پند نامه ها و رساله ها و خطابه های اینان به چاب رسیده اس –به عربی 

*  .فرقه ی کیومرثیه و آذری و هوشنگی، منسوب به دوتن از این شاهان است . موجود است  

سهروردی، جایی دیگر اشاره ای به پیشروان خود می کند که واسطه ی نقل حکمت خسروانی  و صاحبان آگاهی از این معرفت 

خمیره حکمت " فهی نازلة الی فتی بیضاء ، و من بعدهم الی سیار آمل خرقان: لوکو اما خمیرة الخسروانبیبن فی الس: " بوده اند

، پس از آنان به ( منصور حالج ) منتقل شد و بعد از او به جوانمرد بیضا( بایزد بسطامی) خسروانی  در سلوک به سیار بسطام

  1« . رسید( شیخ ابوالحسن خرقانی) سیار آمل و خرقان 

--------------------- 

. 117 – 116هاشم رضی،  حکمت خسروانی، ص   - 1  

همچنان در همین مورد مراجعه شود، به دبستان المذاهب ، تالیف کی خسرو اسفندیار، شارستان چهار چمن ، نشر بمبئی،  -*

محمد اغراض السایه فی اعراض الریاسه ، محمد بن علی الظهیری کاتب سمرقندو کتاب جاویدان خرد، ترجمهء تقی الدین 

. شوشتری  

 

: کتاب جاویدان خرد    

بناکتی در تاریخ بناکتی  از کتابی جاویدان خرد نام برده و آن را منسوب به هوشنگ پیشدادی بلخی می داند، و می گوید این کتاب 

: را هوشنگ نوشته است   

خرد گویند و حسن بن سهل کاتب هوشنج بن سیامک پادشاهی عادل بود و در حکمت عملی کتابی ساخته است  آن را جاویدان » 

و عجم گویند که پیغمبر بود، از سنگ آهن بیرون آورد و سالح ساخت و . وزیر مأمون خلیفه ترجمهء آن به عربی کرده است 

  1« .طریق زهد و تجرد داشت و همواره به عبادت مشغول بود

---------------  

  61کتاب پشیین، تاریخ بناکتی ، ص – 1
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محمدی مالیری  ترجمهء این کتاب را از زبان پهلوی  به عربی یاد می کند ، اما ذکر نگردیده است  که این کتاب از داکتر محمد  

زیرا چنانکه میدانیم هوشنگ یکی از شاهان پیشدادی بلخی بوده و بدون . زبان بلخی در کدام زمان به پهلوی برگردانده شده است 

صل کتاب به زبان بلخی باید مفقود باشد و یا شاید هنوز تحقیق کامل در این باره صورت مثل اینکه ا. شک زبان بلخی داشته است

: همچنان وی در رابطه به این کتاب و کتاب مسکویه زیر همین عنوان روشنی مفصلی انداخته  می نویسد. نگرفته است  

ترجمه شده  و مسکویه آن را در آغاز جاویدان خرد نام کتابی است که در موضوع حکمت عملی از زبان پهلوی به عربی » 

راجع به زمان تألیف و مولف . معروف گردیده است" جاویدان خرد" کتاب خود نقل کرده  و به همین سبب کتاب مسکویه هم به 

این جاویدان خرد مجموعه ای  از حکمتهای . این کتاب هم مانند بسیاری دیگری از کتابها معلومات صحیحی در دست نداریم

.و اندرز ها و تعالیم اخالقی زرتشتی بوده که ظاهراً درادبیات پهلوی به دیدهء تجلیل و تقدیر درآن می نگریسته اند عملی  

و این نظر در ادبیات عرب نیز انعکاس یافته به طوری که در بارهء اصل و منشأ و همچنین کیفیت ترجمهء آن حکایت افسانه 

ونه ای  از این گونه روایات در دست باشد و ضمناً معلوم گردد که ایرانیان تا چه اندازه برای این که نم. مانندی روایت کرده اند

به این گونه کتابهای اخالقی قدر و قیمت می نهاده اند و چگونه این نظر به محیط اسالمی نیز سرایت کرده و اعراب را هم به 

نقل شده و طرطوسی هم در سراج الملوک از قول فضل بن  حکایت زیر را که در کتاب مسکویه. احترام این آثار واداشته است

:سهل روایت کرده خالصه می کنیم  

بنا به گفتهء فضل پسر سهل هنگامی که مأمون در خراسان به خالفت نشسته بود هریک از پادشاهان و امرای اطراف برای 

ض پیرمردی دانشمندی را که در سراج الملوک بنام پادشاه کابلستان هم در عو. اظهار دوستی تحف و هدایائی نزد او می فرستادند

ذوبان مدتها در دربار مأمون بماند و . به دربار مأمون گسیل داشت( این کلمه در کتاب مسکویه مؤبدان است) ذوبان خوانده شده

امین در گرفته بود  خلیفه هم پیوسته از رأی و تدبیر او بهره مند می شد تا وقتی که در موضوع نزاعی که بین مأمون و برادرش

و ذوبان راهنمایی های ذی قیمتی به مأمون نمود، مأمون برای پاداش صدهزار درهم به وی عطا کرد، لیکن او نپذیرفت و گفت 

آن چیست؟ گفت کتابی است تألیف یکی : من چیزی می خواهم  که از حیث قدر و قیمت از این مال افزون تر باشد؛ مأمون پرسید

و پس از شرح مفصل که در تعریف و توصیف این کتاب بیان کرد . که در آن مکارم اخالق و علوم جمع است از بزرگان ایران

مأمون کس فرستاد تا وسط ایوان را بشکافند و صندوق کوچکی از شیشه در . گفت این کتاب اکنون در ایوان مدائن  موجود است

ن داد و ذوبان به زبان خودش چیزی خوانده بر قفل صندوق دمید تا باز شد، مأمون آن را به ذوبا. آن یافتند و به نزد مأمون آوردند

ذوبان . آنگاه از میان آن بسته ای از دیبا بیرون آورده بگسترد و در میان آن اوراقی پراکنده یافتند که چون بشمردند صد برگ بود

.آنها را بر داشته به منزلش بازگشت  

ذوبان من به خانهء او رفتم و دربارهء آن کتاب سوالهائی از او کردم، گفت این کتاب  پس از رفتن: " باز فضل پسر سهل گوید

. من از آن کتاب چند ورق بگرفتم و خضر بن علی آنها را ترجمه کرد. جاودان خرد تألیف گنجور وزیر پادشاه ایرانشهر است

" ] به خدا که سخن این است نه آن  چه که ما داریم :وقتی که خبر به مأمون رسید آن ترجمه را خواست و چون آن را بخواند گفت

[ ر.س . نظر میرسد که منظور مأمون از قرآن بوده باشد  به  

در کتابخانهء شرقی بیروت موجود است " ادب العرب و الفرس" در آغاز نسخهء خطی ای که از کتاب جاودان خردمسکویه یا 

ن خرد که هوشنگ شاه آن را برای جانشینش به یادگار گذاشت و گنجور کتاب جاویدا: " عبارتی است که چنین ترجمه می شود

پسر اسفندیار وزیر پادشاه ایران آن را از زبان باستانی به فارسی نقل نمود و حسن پسر سهل برادر ذوالریاستین آن را به عربی 

  1« . لش کوشیدبر گردانید و احمد پسر مسکویه با افزودن  ِحکَم ایران و هند و عرب و روم به تکمی

----------------  

  811، 832کتاب پیشین، فرهنگ ایران پیش از اسالم،  محمدی مالیری، ص  -1
نقل می نمایدو رشید شهمردان در تاریخ " آیین اکبری" عین روایت را شیخ ابوالفضل وزیر اکبر شاه گور گانی، در کتاب 

نگ پیشدادی بلخی  را از مأمون بدست آورده است دانشمندی زرتشتی زرتشتیان ذوبان کابلی را که کتاب جاویدان خرد هوش

   172و  179رجوع شود به کتاب تاریخ زرتشتیان ص . معرفی میدارد

جاویدان خرد مجموعه ]چند نکته در گزارش  جناب محمد محمدی مالیری قابل مکث است اینست که جناب مالیری می گوید که

در حالیکه فاصله زمانی میان هوشنگ پیشدادی بلخی تا زمان [ و تعالیم اخالقی زرتشتی بوده ای  از حکمتهای عملی و اندرز ها

بناً کتاب جاویدان خرد را نمی . گشتاسب که در آن هنگام حضرت زرتشت پیغام آور خرد ظهور می نماید چندین قرن می باشد

دون شک این کتاب مجموعه ای از اصول اخالقی و ب. توان مجموعهء از تعالیم اخالق پیغام آور خرد حضرت زرتشت  خواند

حکمت آیین میترایی بوده است که بسیاری از آن اصول اخالقی در آیین پیغام آور خدا حضرت زرتشت نیز انعکاس یافته و حفظ 

ابل در تاریخ بسیار مسلهء دیگر اینکه ذوبان دانشمندی از مردم کابل بوده است و باید از او کابلی یاد می گردید، زیرا ک. شده است
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و حتی کابل تا زمان سامانیان نیز جزء . بعد ها شامل قلمرو باختر  یا بلخ که آن را در ادبیات ایران می نامیدند ، گردیده است 

.خراسان تبدیل یافت( والیات) خراسان محسوب نمی شده است ، پسانها این ناحیه به یکی از استانهای   

بخش بزرگی از مردم کابل هم زرتشتی بوده و شاه کابل تحفهء گرانبها تر از یک دانشمندی چیزیکه گفتنی است اینست که 

. زرتشتی نداشته است که به مأمون هدیه بدهد  

اکنون بر پژوهشگران امروز یا نسل بعدی است که سراغ این . قابل توجه اینست که کتاب جاویدان خرد به کابل آورده شده است 

پی " سخن اینست نه آنچه که ما داریم" را که به گفته مأمون خلیفه ء عباسی  که با سوگند اعتراف نموده که  یادگار دورهء میترایی

تا در تاریخ آشکار گردد که مردمان کشور ما خراسان در هزاران هزار سال قبل از امروز صاحب قرآن خویش بوده . گرفته شود

.به پستی آنچه که به آن متکی اند اقرار نماید اند که هر آیت آن خلیفه اسالم را وا می دارد که  

: در طبقات ناصری، منهاج سراج مدعی است که در زمان  هوشنگ  فالسفه کتابهای بسیار نوشته اند، منهاج سراج می نویسد  

  1« و فالسفه در عهد او کتب ساختند

---------------  

.173، ص 1کتاب پیشین، طبقات ناصری ، مهاج سراج ، ج -1  

  

:آثار کتبی دورهء طهمورث شاه پیشدادی بلخی   

اما هیچ یک نام مشخصی از این کتابها نمی . در بسیاری ازتواریخ از موجودیت کتابها در زمان  طهمورث یاد گردیده است 

ابن . د داشته استابن ندیم در الفهرست و ابوریحان در آثار الباقیه هردو تائید می دارند که در زمان طهمورث آثار زیاد وجو.برد

خراسان می پردازد که مترجم از آن شهان ایران نام می برد ، اما چنانکه میدانیم و = ندیم در الفهرست به توصیف شاهان باختر  

ما در کتاب اول هم گفتیم درتاریخ ادبیات، کشور ما را بنام ایران یاد می نمودند و شاید منظور از بردن نام ایران همان تقلید از 

. دبیات سرزمین ما باشد زیرا  که جغرافیایی  ایران را فردوسی کامالً واضح گردانیده است که مربوط می شود به خراسان زمینا

بهر حال ما هم برای اینکه امانت ادبیات متقدم خویش را حفظ کرده باشیم نام کشور مان را به همان گونه که در ادبیات متقدم ما 

و  ایران می گویم، در غیر صورت میدانیم که ازموجودیت نام ایران باالی پارس از یک قرن و اندی رواج داشته یاد می نمایم 

در رابط به کتابها دوران ماقبل التاریخ  ، از جمله کتابهای . تجاوز نمی کند و همیشه این نام شامل جغرافیایی کشور ما بوده است

از اشکال در نگهداری این کتابها از سوی مردمان و شاهان کشور  که در زمان شاهنشاهی طهمورث وجود داشته و به شکلی

: توجه خاص به عمل می آمده ،ابن ندیم از قول ابو معشربلخی می نویسد  

پادشاهان ایران باندازهء بنگاهداری علوم و باقیماندن آن بر روی زمین : ابو معشر در کتاب اختالف الزیجات چنین می گوید » 

ه برای محفوظ ماندن آنها از گزند و آسیب زمانه، و آفتهای زمینی و آسمانی، گنجینه کتابها را سخت ترین و عالقمندی داشتند ک

محکمترین چیزی بر گزیدند که تاب مقاومت با هرگونه پیش آمدی را داشته و پایداری و دوامش در مقابل سیر و گردش زمانه 

و آن پوست درخت خدنک بود که بآن توز گویندو چنانکه هندیان و چینیان، . زیاد بوده، و عفونت و پوسیدگی کمتر بآن راهداشت

و مردمان سایر ملل و اقوام در این کار از آنان پیروی نموده، و حتی برای سختی و محکمی، و همچنین نرمی و دوامی که داشت 

.کمان تیر اندازی را نیز از آن ساختند  

ری علوم بدست آوردند، برای یافتن بهترین جا و محل، بجستجوی زمینها و و پس از آنکه بهترین وسیله را برای نگاهدا

شهرستانها  بر خواستند که بهترین آب و هوا را داشته باشد و عفونتش کمتر، و از لرزش زمین و فرو ریختگی بدور و در گلش 

ه جای مملکت را کنجکاوی و جستجو و پس از آنکه هم. آن چسپندگی باشد که ساختمانها برای همیشه استوار و پایدار بماند

نمودند، در زیر این گنبد کبود شهرستانی را با این صفات، جز اصفهان نیافتند، و در آنجا نیز بتمام گوشه و کنار ها رفته و بهتر 

نظور از رستاک جی جائی ندیدند و در این رستاک، همین محلی را که ، پس از سالیان دراز در آن شهر جی بنا شده، موافق م

و بقهندژ که میان شهر جی قرار داشت، آمده، و علوم خود را در آنجا بودیعت گذاشتند که تا زمان ما باقی و پایدار . خود یافتند

و نام این محل سارویه بود، و از خود این ساختمان مردم بسازنده و پایه گذار آن پی بردند، زیرا در سالهای گذشته گوشهء از .ماند

نمایان شد که با گل سفت ساخته شده بود و در آن کتاب زیادی از کتابهای پیشینیان * یران گردیده و در آن سغی این ساختمان و

از این . در علوم گوناگون باستانی به خط فارسی باستانی نوشته و در آنجا گذاشته بودند . دیده شد که تمام آنها بر پوست خدنک

: ی خواندن آنرا داشت، و در آن نوشتهء از برخی شاهان ایران یافت که چنین بودکتابها مقداری بدست کسی رسید که توانای

بطهمورث شاه،  که دوستدار دانش پژوهان بود خبر دادند که یک حادثه آسمانی در مغرب هویدا شود که بارانهای متوالی، و با 
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شاهی وی، تا اولین روز ظهور این حادثه مغربی و از آغاز پاد. دوام آن بدرجهء افراط و برون از حد معمول و متعارف میباشد

دویست و سی و یکسال و سیصد روز خواهد بود، و منجمان ویرا از همان اوایل پادشاهیش از این پیش آمد بر حذر داشته ، و 

ئی را پیدا کنند که بسیار ترسانده و گفتند دنباله آن تا آخر مشرق کشیده خواهد شد و او بمهندسین دستور داد، که در تمام مملکت جا

از حیث خوبی هوا، و زمین بر همه جا ها برتری داشته باشد و آنان زمین همین ساختمانی که معروف بسارویه و تا این ساعت 

سپس امر کرد آنچه در خزانه از علوم گوناگون موجود است بر پوست خدنک نوشته و در . در میان شهر جی بر پاست پسندیدند

و در میان آن کتابها کتابی . ند، تا پس از بر طرف شدن آن حادثه مغربی، آن علوم برای مردم باقی بماندآن ساختمان جای ده

** منسوب بیکی از حکماء باستانی بود که دارای ادوارسنین  

ینامیدند برای استخراج سیر ستارگان و علل حرکتشان بوده، و مردم دورهء طهمورث و پارسیان پیش از آنها آنرا ادوار هزارات م

و بسیاری از علماء هند و پادشاهانی که در مملکت بودند و همچنین پادشاهان فارسیان باستانی، و کلدانیان قدیم که اولین  سکنه 

و این زیج را از میان سائر زیجهای آن زمان، بدین جهت . حومه بابل بودند، گردش سیارات هفتگانه را از آن استخراج مینمودند

و منجمان آن زمان زیجی از آن استخراج و آن را زیج . ر آزمایش از همه صحیحتر، و مختصر تر از همه بودبرگزیدند، که د

  1« نامیدند –یعنی پادشاه زیجها  –شهریاری 

----------------  

بتصحیح اقای برهان قاطع ) سغ بفتح اول و سکون ثانی نوعی از عمارت طوالنی و دراز را گویند و آنرا بعربی ازج خوانند* : 

( داکتر معین  

یا ادوارسنین ، دوره ایست که احکامیان و منجمان برای هر ستارهء از بدو خلقت تا به امروز قائل شده اند، و  –ادوار ** : 

(   لغتنامه دهخدا) بفارسی آن را هزارات گویند   

انتشارات اساطیر تهران ، ص   1711اول محمد بن اسحاق بن ندیم، الفهرست، ترجمه و تحشیه، محمد رضا تجدد، چاپ  – 1 

171 –115    

در گزارش ابن ندیم  بر عالوهء اینکه ثابت می شود که جامعه ما در درزانای تاریخ خویش  از سایر جوامع که در داشتن تاریخ   

توان از آن پیشتر علم و دانش متقدم شمرده می شوند، گذشتهء بسیار دور دارد که حتی هند و چین و مصر و یونان را نمی 

بهرروی این داوری را به داوران می گذاریم اما مطلب اساسی در این گزارش اینست که ترفند اسالم در عنوان کردن . دانست

طبق گزارش ابن ندیم، در زمان طهمورث پادشاه پیشدادی بلخی ، وقوع طوفانی بر اثر تغیرات . طوفان نوح بر مال می شود

پیشبنی گردیده بود و طهمورث برای حفاظت کتاب و اشیای تاریخی چنانکه خواندیم مکان قابل  جوی از سوی علمای نجوم

بدین اساس طوفان از . اعتمادی را در کشور های تحت تسلط خویش سراغ نمود تا اینکه یک چنین موضع را در اصفهان یافتند

. ده استسوی هللا به نوح خبر داده نشد بود و این یک موضوع کامالً طبیعی بو  

یک سال پیش از وقوع آن به طهمورث اطالع  671ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه می نویسد که این طوفان را منجمین بلخ 

: بیرونی می نویسد . دادند  

 سال پیش از وقوع آن امر کرد تا جائی خوش آب و هوا در کشور او بیابند و 671چون طهمورث هم از این اندازه آگاه شد در » 

جز اصفهان جایی که سزوار این دو وصف باشد نیافتند و آنگاه امر کرد که علوم را در کتب تجلید کنند و در سالم ترین جای های 

آن پنهان نمایند و می شود برای این مطلب چنین گواه آورد که در زمان مادر جی که یکی از شهر های اصفهان است از تل هایی 

نام دارد و با او کمان و سپر را جلد می کردند پر ( توز) فتند که عدلهای بسیار از پوست درختی که که شکافته شده خانه هایی یا

  1«. بود و این پوستهای درخت به کتابت هایی مکتوب بود که دانسته نشد چیست

-------------------  

  70و  71کتاب پیشین، آثارالباقیه، بیرونی ، ص – 1

سال پیش از  671ه طوفان نوع در قرآن بر گرفته شده از یک واقعهء است که علما و منجمان کشور در بدینگونه در می یابیم ک  

.وقوع آن ، آن را پیشبینی نموده بودند ، یعنی هنگامی که هنوز دو سه پشت نوح تولد نیافته بود  

:روزه ، یکی از یادگار های دورهء میترایی  
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به ویژه از عصر طهمورث ، که تا به امروز در ادیان مختلف از جمله در اسالم رعایت یکی دیگر از نشانه های دوره میترایی   

طبق تمام روایات تاریخی  روزه گرفتن آیینی بوده . و تجلیل از آن به مثابه فرض دینی به شمار می آید، همانا روزه گرفتن است 

: حضرت فردوسی می فرماید. که طهمورث آن را به یادگار گذاشته است   

بپیش جهاندار بر پای شب –همه روز بسته ز خوردن دولب   

  1 .نماز شب و روزه آیین اوست –چنان پر دل هر کسی بود دوست 

--------------  

  11کتاب پیشین ، شاهنامه فردوسی ، طهمورث ، ص  – 19

لهء طهمورث به مردمان پیغام داده مالحظه می شود که حتی نماز شب هم یکی از اصول دینی میترایی بوده بوده است که به وسی

در مورد اینکه روزه گرفتن یکی از دستورات  آیین میتراییبوده و در دورهء طهمورث به وجود آمده ابن اثیر هم در . شده است

: تاریخ کامل می نویسد  

ی از مردمان بینوا در تنگنای انگیزهء آن چنین بود که گروه. در آن روزگار بود که مردم روزه را شناختند و روزه گرفتند... » 

آنگاه این را باور خود انگاشتند . خوراک افتادند و از روی ناچاری، روزها از خوردن دست بداشتند و شب ها به خوردن پرداختند

  1« . پس از آن دین ها این کار را واجب کردند. و مایهء نزدیکی به خدا پنداشتند

-----------------  

  20، ص  1اریخ کامل، ابن اثیر ، جکتاب پیشین، ت – 1

ابن اثیر در گزارش خود ضمن تائید این که روزه یکی از اصول آیین میترایی  است و به وسیلهء طهمورث پیغام داده شده است ، 

که در این صورت ادعای اسالم و قرآن را مبنی براین که این فرض از سوی هللا به محمد پیغمبر عرب  وحی گردیده نفی می 

پس چنین معلوم می [ پس از آن دین ها این کار را واجب ساختند: ] ازجانبی دیگر همین را نیز به صراحت می نویسد که . گردد

روزه از واجبات وحی شده از سوی هللا به محمد نیست و هیچگونه ربطی به اسالم ندارد و اسالم و قرآن این فریضه را از . شود

. آن اضافات غیر موجه عالوه نموده استآیین میترایی کاپی نموده و بر   

از گزارش حمدهللا مستوفی در تاریخ گزیده ، چنین بر می آید که هللا عرب  را این آیین خوش آمد و به بندگان خود دستور اجرای  

.آن را داد، مسلماً منظور حمدهللا مستوفی هللا نبوده باشد بلکه پیغمبر عرب است یعنی محمد بن عبدهللا   

:هللا مستوفی می نویسد حمد  

دهسال متواتر بماند، هرچه زرع کردند بر . آیین روزه داشتن در عهد او پدید شد، جهت آنکه قحطی عظیم اتفاق افتاده بود» 

رزق بنی آدم را وفا نمی کرد و ضعفا از گرسنگی هالک می . دست از زرع باز داشتندمردم . نرست و تخم نیز تلف شد

ایشان بروزه کسب فرمود کردن و از خوردن منع کرد و بشب از آن . نام ، پیشوای جمع درویشان بود[ فابواداس] شخصی.شدند

طهمورث بمتابعت ایشان حکم کرد . ایشان را کلدانیان خوانند. آن قوم را در توریة نام مسطور است. کسب سد رمقی می ساختند

نوبت قناعت کند و یک نوبت بدرویشان دهد تا همه را کافی باشد و که هر که را  دستگاه پیش باشد، غذا خوردن به روزی ، یک 

. هر که خواستی که بحق تعالی تقرب نماید، روزه داشتی و غذای یک نوبت بدرویش دادی. این آئینی شد  

:شیخ سعدی شیرازی مناسب این معنی گفته است  

که درماندهء را دهد نان چاشـــــت –مسلم کسی را بود روزه داشـــت   

  زخود باز گیری و هم خود خوری –و گرنه چه حاجت که زحمت بری 

طهمورث ... فرستاد در ادیان روزه فرض گردانید[ علیهم سالم ] چون پیغمبران را . حق سبحانه تعالی این قاعده را پسندیده داشت

 هیچکس را در کار دین متعرض نبود و گفتی هر کس هر دین که دارد

  1«.خواهد نگاهدارد 

----------------------   
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حمدهللا مستوفی ، حمدهللا بن ابی بکر، تاریخ گزیده ، به اهتمام داکتر عبدالحسین نوائی چاپ چهارم، چاپخانهء سپهر، تهران   – 1

  15 – 39، ص  1711سال 

را تقلید نموده و به پیروان  چیزی دیگری که در گزارش حمدهللا مستوفی توجه را جلب می نماید  اینست که هللا اسالم  اصول دین 

 لَکُم دینکُُم ولی دین} :سورهء کافرون 2در پهلوی این مسله مالحظه می گردد که مثالً آیه . خویش  انجام آن را فرض می سازد 

اسالم  وقتی میخواسته پس از قتل و کشتار های بسیار ازجزیرةالعرب  یک واحد سیاسی .  نیز از خط فکری طهمورث است{ 

د،  به اندیشه آشتی با ادیان دیگر می برآید، و شاید به کمک سلمان فارس اساسات آیینی و شیوه های کاری متکی به خرد و بساز

زیرا که طهمورت در . می گردانند( قرآن) دانش را از بزرگان کشور ما در تاریخ به عاریت می گیرد و شامل کتاب عرب 

هر کس هر دین که دارد خواهد }: را شعار قرار داده و گفته بود که{ نکُُم ولی دینلَکُم دی} هزاران سال پیش از محمد ، این 

بدینگونه مالحظه می شود که اصول میترایی و شاخصه های آن در برگ های سالم از جریانات فکری و ادیان . {نگاهدارد

.درهمهء زمانه ها تسجیل گردیده است  

. باقی نمانده استاز سایر کتیبه هاو کتب میترایی یادگار های   

مگر باید گفت که اکثر از آثار و کتب که در دوران اهورایی از آن نام برده می شود بر اساس منابع میترایی تهیه گردیده که با 

مثالً کتاب . تاسف آن منابع در اثری عوامل طبیعی و همچنان تجاوزات بیگانان که برخی از آنها را بر شمردیم از بین رفته است

داستان " ا که از دوران اهورایی باقی مانده و برخی از آنها حتی در دورهء اسالمی به عربی ترجمه شده است، مثل کتاب های ر

که به قول ابن ندیم جبلة بن سالم"  رستم و اسفندیار  

آن را عبیده الریحانی آن را ترجمه نموده و همچنان کتاب لهراسب شاه که بازهم به روایت ابن ندیم ( نیمهء اول قرن دوم هجری)  

:به عربی نقل کرده، یا چنان که مسعودی  از کتاب بنام سکسیران نام می نویسد   

ایرانیان  در باره کشته شدن افراسیاب و چگونگی کشته شدن او  و جنگهایش و جنگهای مهاجمه ها که میان ایرانیان و ترکان » 

بسیار دارند و این همه در کتاب موسوم به سکسیران که ابن مقفع از  بود  و کشته شدن سیاوش و حکایت رستم پسر دستان سخن

فارسی قدیم به عربی ترجمه کرده بشرح آمده است با حکایت اسفندیار پسر گشتاسب پسر لهراسب و کشته شدن او بدست رستم 

ایرانیان این کتاب را که شامل . پسر دستان و کشته شدن رستم بدست بهمن پسر اسفندیار و دیگر عجایب و اخبار ایرانیان قدیم

 اخبار گذشتگان و سر گذشت ملوک ایشانست بزرگ شمارند و خدا را سپاس که بسیاری از اخبار آنها را در کتابهای سابق خویش 

  1«. آورده ایم

------------------  

  661ص  1کتاب پیشین ، مروج الذهب ، مسعودی ،ج  – 1

رابطه به کشور ما خراسان که در آن زمان بنام ایران یاد می گردید  مسعودی به نقل از همین در بسیاری از موارد تاریخ در    

اما با تاسف باید گفت که ازبرخی از کتب  مسعودی نیز اثری باقی نمانده است که ازمفصل واقعات تاریخ . کتاب حکایت می نماید

را در زمینه تاریخ و فرهنگ خراسان زمین که مسعودی  آن را به نظر می آید که بیشترین  اطالعات .ما را آگاه می گردانید

و الکتاب االوسط {اخبارالزمان و من اباده الحدثان من االمم الماضیة واالجیال الخالیة و الممالک الداثرة} ایران می نامد در کتاب 

.خویش ذکر کرده است که بدبختانه از هر دو کتاب اثری نیست  

بهای که در دوره اسالمی از تاریخ دوره اهورایی نقل می کنند، منابع خویش را همان آثار دورهء اما بر حال ، چنانکه کتا

روی این اساس میتوان گفت که کتاب های را که ما از آن نام بردیم بر اساس منابع موجود در دورهء . اهورایی نشان می دهند

. خی ازاین  آثار نقل کامل کتبی باشد از دورهء  میترایی و شاید بر. اهورایی از دوران میترایی باید نقل گردیده باشد  

از جمله کتابهای که نام برده شده به نظر می آیدکه کتاب سکسیران باید در سیستان نوشته شده باشد  چنانکه پژوهش مالیری نیز 

همچنان مسعودی ازآن نام برده و که   البنکشاین گمان را قرین به یقین  دانسته  و در این مورد و یک کتاب دیگری زیر عنوان 

: باشد می نویسد( تاج نامه ) گمان میرود که همان    

ما بطور قطع نمی توانیم بگویم این کتابی که مسعودی از آن نام برده و از اهمیت آن نزد ایرانیان سخن گفته در پهلوی چه ... »

البنکش و السکسیران ظاهراً تحریف از کلمهء دیگری کلمهء . نامی داشته و ترجمهء عربی آن به چه اسمی معروف شده است

هستند که ما راهی به دانستن آن نداریم، ولی از شواهد و امارات چنین معلوم می شود که این دو کلمه نام دو کتاب نیست بلکه هر 

ا تأیید می کند این دو تحریف یک کلمه و گفته های مسعودی در این دو مورد در بارهء یک کتاب است و چیزی که این مطلب ر
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محقق نیست و ناشرین فرانسوی مروج الذهب بر حسب حدس و تخمین آن را درست ( یعنی السکسیران) است که امالء نام دو

این نام در نسخه های مختلف به اشکال مختلف وارد شده و در یک نسخهء انسکین خوانده می شود که هیئت آن شبیه . پنداشته اند

و می رساند که اصل کلمه دارای شکلی نزدیک به این بوده و در اثر تحریف به این دو صورت در آمده به البنکش می باشد 

ناشرین مروج الذهب نیز چنان که گفتیم از قرائت این کلمه یا درست تر بگوییم از پیدا کردن اصل آن اظهار بی اطالعی . است

بوده که در عربی به این شکل در ( سکزیها) موضوع آن تاریخ سکها آیا میتون احتمال داد که اصل کلمه السکسیین و . می کنند

« . آمده است؟ این احتمال بعید به نظر نمی رسد، و قسمی از مطالبی هم که مسعودی از این کتاب نقل کرده آن را تقویت می کند

1  

-----------------  

در اینجا ما قصد تحقیق باشناسانهء آثار را نداریم زیرا   123 -122کتاب پیشین، مالیری، فرهنگ ایران پیش از اسالم، ص  – 1

چنین چیزی کاری متخصین و پژوهشگران باستان شناسی می باشد هدف  ما ارائهء نمونه هایی است  از داشته های که مربوط به 

نگ دیگران پیوند زده شده فرهنگ و آیین ما بوده و از سرزمین ما گرفته شده و جهت بی هویت گردانیدن این سرزمین، بنام و ن

خراسان کشور ما که امروز جابرانه از سوی اجانب  اسم افغانستان به آن تحمیل گردیده  در = در حالیکه در باختر . است

درازنای تاریخ چند صد هزار سالهء خود  صاحب فرهنگ ، آیین و دانشهای ویژه عصر خویش بوده  و در سطح قرار داشت که 

. ای باستانی جهان هنوز مراحل بربریت خویش را طی می نمودندبسیاری از کشور ه  

خراسان در دوره پیشدایان که همان دورهء میترایی می = در کشور ما باختر ( طبیب) مثالً در تواریخ از وجود  نخستین پزشک 

این در حالی است که از طب یونان  و وجود اولین طبیب یونانی. باشد نام برده شده است        iUipdaAmU    [اسکله پی یوس ]

.هنوز خبری نیست[  ایم هوتپ]   aaamida  و یا اولین طبیب مصری بنام  

وی نخستین . نام داشته و از توانایان و خردمندان و نیک بختان و دانایان پیشدادی بوده است.  UpAiHثریته     این پزشک »  

اقدام به درمان و طبابت نمود و از وی بسیار به نیکی یاد شده است  کسی است که از لحاظ پزشکی و درد شناسی و مرض شناسی

کمک و مدد خواست و خدای خشثره و ئیریه ثریته در موفقیت برای کارش و در بند نمودن بیماریها و مرض ها از خداوند فلزات 

ود توفیق فلزات نیز یاری اش کرد و کارد جراحی و کالبد شکافی را به وی ارزانی داشت تا در کار خ  

  1« حاصل نماید 

------------------   

  21 – 23کتاب پیشین ، دین و فرهنگ ایرانی پیش از اسالم، هاشم رضی ، ص  – 1

یکی از جمله خدایان است که از دوران میترایی تا به دوران اهورایی جایگاه خویش را حفظ نموده و در دورهء   و ئیریه 

در وندیداد . این فرشته، سرپرست فلزات می باشد.  موضع خویش را حفظ می نماید( ریورشه) اهورایی در صف  امشاسپند 

:وئیریه چنین آمده است –نوشته شده و هم خشثر ( ثریت) فرگرد بیستم در رابطه به ثریته  که   

اهورا مزد برای . آفرینداهریمن بیماری های بسیاری  می . ثریت نخستین پزشک بود که بیماریها و بریدگی ها را درمان کرد}  »

{ . ادعیهء ضد بیماری نماز آئیریمه و تالوت آن که بر ضد بیماری هاست. مقابله، هزاران گیاه دارویی می آفریند  

: مزدا را –زرتشت، اهورا  –پرسید  -1  

ای داداِر جهاِن آستومند، ای اَشو؛ . مزدا، ای مینوی پاک ترین –ای اهورا   

ورجاوندان، و کامروایان، و توانگران، و شکوه مندان، و نیرو  –مردمان، و درمان دهندگان، و [ میان]نخست، از  –چه کس 

از مرکمند، پیش  –مرگ را . از بیمار، باز داشت –بیماری را " [ چون هوشنگ" –قانونگزاران گذشته ] = مندان، و پیشدایان 

تب را ، باز داشت از تِن مردم؟[ گرمای] آتشِ  .را درمان کرد( ضربه به استخوان) خنجر را  –ضربت .گیری کرد  

:آنگاه گفت اهورامزدا – 6  

بود نخستین، ای سپی تمه زرتشت، از میان مردمان ، و درمان دهندگان، و ورجاوندان، و کامروایان، و شکوه مندان، و  –ثریت 

[: که] داوراِن گذشته  –نیرومندان، و   
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تب [ گرمای]آتِش . درمان کرد –ضربت خنجر را . از مرگ من، پیش گیری کرد - مرگ را. از بیمار، بازداشت –بیماری را 

. را، بازداشت از تن مردمان  

بیافت،[و]دارو و درمان را  او خواست،  – 7  

.در برابر بیماری –، برای ایستادگی [شهریور] = وئیریه  –ارخشثر   

برای . در برابر تب –برای ایستادگی [ . سوختگی] = اژو در برابر د –برای ایستادگی . در برابر مرگ –برای ایستادگی 

در  –برای ایستادگی . سارستیه [ بیماری] در برابر  –برای ایستادگی [ . سردرد] = سارنه [ بیماری] در برابر  –ایستادگی 

در  –برای ایستادگی . آَژهودر برابر  –برای ایستادگی . کوروغه[ بیماری] در برابر  –برای ایستادگی . ااَژنه[ بیماری] برابر

در  –برای ایستادگی . استه ئیریه[ بیماری] در برابر –برای ایستادگی . دوروکهَ [ بیماری]در برابر  –. کوروغه[ بیماری] برابر 

  1«.برای تن مردمان -آن ها را –و ناپاکی و پلیدی، که انگر مینو بیافرید [ و] پوسیدگی و فساد ، [ و] برابر چشم زخم؛ 

--------------  

   1179ص  65فرگرد  1، ج 1732وندیداد، ترجمه و پژوهش هاشم رضی ، انتشارات فکر روز ، تهران ، سال  -1

: کتاب اندرز اوشنر دانا  

نام دارد که یکی از دانشمندان دورهء میترایی در " اوشنر"مولف این کتاب. از زمان کیکاووس نیز کتاب بیادگار مانده است .

: داکتر احمد تفضلی در کتاب  تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم می نویسد . کاووس  شاهی از کیان بلخ بوده است زمان کی  

به . به اوشنر دانای کیانی، که نام وی در اوستا و پهلوی با صفت بسیار دانا و ُپر خرد آمده است، اندرز نامهء منسوب است» 

.و به روایت بندهشن، وی در زمان همین پادشاه کشته شده استروایت دینکرد، وی مشاور کیکاووس بوده   

" ) = تعلیم" می خواهد تا سخنانی را به عنوان " اوشنر"در آغاز شاگردی از . بند تقسیم شده است 02به " اوشنر" اندرز نامهء 

 05و  12تا  17بند های . ازدو اوشنر خواهش او را می پذیرد و به توصیف فضائل و رذائل می پرد( 1پند) بدو بگوید( فرهنگ

بیشتر اندرزها از نوع اندرز های اخالقی عمومی . به صورت اتفهام انکاری است 15به صورت سوال و جواب است و بند  01و 

که کامالً جنبهء دینی دارد و در آن اصطالحات خاص زردشتی مانند امشاسپندان، دین مزدیسنی، تِن پسین و  00است، بجز بند 

. کار رفته است غیره به   

این {بخش معرفی نسخه های خطی } است i 65بهترین و قدیم ترین نسخهء آن. از متن این اندرز نامه چها نسخه در دست است

  1« .نیز ترجمه شده است   ی متن به فارس

-------------------  

 - 112، تهران ، ص  1717زگار چاپ چهارم داکتر احمد تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ، به کوشش ژاله آمو – 1

113  

این کتاب را  شامل اندرز های دینی  یافته است که  00چیزیکه در گزارش  داکتر تفضلی قابل مکث است این است که ، وی بند 

. در آن اصطالحات زرتشتی  بکار رفته است   

حانیون دروه ء اهورایی باید دستکاری شده باشد و به آن در این صوت معلوم می شود که متن این کتاب از سوی دانشمندان و ور

و در زمان . زیرا چنانکه میدانیم آیین زرتشتی بسیار بعد ها یعنی در زمان کی گشتاسب ظهور نمود. اضافاتی صورت گرفته باشد

زیرا . ان یاد گردیده باشداین کتاب از امشاسپند  00کی کاووس آیین میترایی در خراسان رواج داشت ، به ویژه اگر که در بند 

.امشاسپندان فرشتگانی اند که در آیین زرتشتی به آنها توجه به عمل آمده است  

چیزی دیگری که در گزارش جناب داکتر تفضلی معلوم نگردید اینست که آیا اصل کتاب موجود است و یا محتوای آن از روی 

بهر روی این یکی از جمله . ویسندهء آن معرفی به عمل آمده استدینکرد و بندهشن آشکار گردیده است و از روی اوستا از ن

که با تأسف مردمان سرزمین ما خراسان در پی آشکار کردن بنیاد . کتبی می باشد که در دوره میترایی در بلخ نوشته شده است

.های هویت فرهنگی خویش سعی به عمل نیاورده اند  

: سرود مازندران   
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ادبیات که سینه . بیشترین مضامین ادبی اسطوره یی تاریخ ادبیات ما را، ادبیات شفاهی تشکیل می دهدنخست از همه باید گفت که 

به سینه نقل شده و در زمانی که کتابت به وجود می آید ، شخصیت های متعهد و رسالتمند در برابر فرهنگ و هویت فرهنگی و 

روز هم در کشور ما اکثر از قصه ها و افسانه ها و اشعار مردمی ام. آیینی، به جمع آوری و تحریر آن پرداخته و می پردازد

. تازه در پسینه سالها اقدام به جمع آوری و نشر آن گردیده است. شفاعی اند  

بیشترین کار جمع آوری به ویژه اشعار و سرود ها را پس از آنکه اسالم فرهنگ خراسان را می پذیرد و پشت به دورهء جهالت 

دانشمندان و محقیقن  خراسان و . ید ، البته به گونهء خاص در برخی از موارد از جمله موسیقی و شعرصدر خویش می نما

. اقدام به تألیف و تدوین ادبیات شفاهی در همین عرصه می نمایند( ایران امروز) والیات آن روزی آن درمانند  پارس دیروز

پرستی و تجمل و کنیز بازی روی آورده و بردگان و کنیزان را برای وخود اعراب نیز با مشاهدهء آنکه خلفای مسلمین به شهوت 

به تدوین تصانیف و اشعاری که خنیاگران می سرودند و . خوشگذرانی های خود وادار به ساز و سرود رقص می نمودند، 

والفرج اصفهانی  در محمد حسین مشایخ فریدنی  مترجم کتاب االغانی اثر اب. معرفی موسیقی دانان روزگاران خود پرداختند

: مقدمهء االغانی به شرح مشرح این موضوع پرداخته می نویسد   

از نیمهء دوم قرن اول هجری که قسمتهای عمدهء ایران و شام و مصر و سند و هند و آسیا مرکزی و شمال و غرب آفریقا ... » 

در مدینه و مکه و دمشق جمع آمد، حکام عرب  و قسمتی از اروپا به دست عربها فتح شد و غنایم بی حساب و بردهء بی شمار

یکباره از زندگی در صحرا و زیر چادر و بین شتران به قصر های مجلل و دستگاههای خسروانی و ناز نعمت رسیدند و به 

ی حجاز در کاخها.مظاهر کمال و جمال از جمله موسیقی و هنر های زیبا روی آوردند و به فکر تقلید از دربار شاهنشاهان افتادند

و شام مهمانی های اسراف آمیز و مجالس عیش و سرور و باده خواری ترتیب می یافت و شاعران و مغنیان از راههای دور به 

صیت  عطا بخشی و هنر دوستی خلفاء و قصاید عالی که در مدح . دمشق دعوت می شدند تا بزم خلفا را شکوه و رونق افزایند

خوانندگان و نوازندگان و ترانه گویان ایرانی که برای حفظ جان و کسب معیشت . ن افگندایشان سروده می شد در همه جا طنی

ناگزیر بودند به ریسمان والی عرب چنگ بزنند، در دمشق و شهر های حجاز گرد آمدند و با عود برط و چنگ و چغانه و 

مضامین سرود های پارسی، شعر تازی را وزن و لحن موسیقی ایرانی و . ارغنون برای تازیان آواز های نو ظهور خواندند

در مکه و مدینه . دگرگون کرد و قالب و محتوای آنرا از خشونت بدوی بیرون آورده با تمدن و فرهنگ شهری هم آهنگ ساخت

و  حبابهو  ابن عایشهو  ابن محرزو  ابن سریجو  جمیلهو سائب خاثر و ابن مسجع و معبد و  طویسو نشیط استادانی چون  

پیدا شدند که نغمه های تازی را با لحن ایرانی خواندند و با ساز های پارسی نواختند و آواز های پارسی را را با غناء ...  سالمه

مدینه و مکه و دمشق در . عربی تلفیق کرده موسیقی با قاعدهء عربی را پی ریزی نمودند و دیوان نغمات تازی را تالیف کردند

رگ برده فروشی و مرکز سواد گری کنیزگان ایرانی و رومی و صقالبی و هندی و ترک و اوراخر قرن اول هجری بازار بز

.چرکسی و بربری و افریقایی ، و مدرسه آموزش و پرورش جواری گران قیمت شده بود  

سحاق در عصر عباسی، بعد ازظهور نوابغ موسیقی مثل فلیع بن العوراء و مالک بن أبی السمح و زلزل و ابراهیم موصلی و ا  

موصلی، و پیدا شدن نغمه پردازان و غزل سرایانی مثل سید اسماعیل حمیری و بشار بن برد تخارستانی و اسماعیل بن یسار و 

ابوالعتاهیه و ابونواس، هنر رامشگری به اوج رسید و نغمه ها و آهنگ هایی ساخته شد که احثر آن تا امروز در شعر و موسیقی 

علی زریاب، از بغدا به اندلس منتقل شد و موسیقی عربی ابداعی پارسیان را در قرطبه و , انشاگرد موصلی. عربی باقی است

.اشبیله و مصر شمال افریقا رواج داد  

تالیف کتاب در باره موسیقی و ضبط قواعد علمی آن و جمع آواز ها و طبقه بندی نغمه ها و شرح احوال مطربان و نوازندگان از 

ظاهراً نخستین کتاب با این عنوان . یعنی نغمه ها خواندند"  االغانی"غداد آغاز شد و اینگونه کتابها را اواسط قرن دوم هجری در ب

بعد ازاو یک . هه به رشتهء تحریر در آمد 170به وسیله یک استاد ایرانی تبار به نام یونس بن کرد بن شهریار، متوفی در سال 

سپس بانوی ایرانی دیگری به اسم . واز عربی را کتابی به نام االغانی  تدوین نمودبانوی ایرانی دیگری به نام بدل دوازده هزار آ

هه ، خواننده و  670دنانیر کتاب تازه ای به همین اسم تالیف کردو ابو محمد اسحاق بن ابراهیم موصلی ارجانی، متوفی در 

ظاهراً با استفاده از هنر ) که در کتابهای خود نوازنده و شاعر و فقیه و قاضی و محدث صدر خالفت عباسی نخستین استادی است

پایه های موسیقی علمی عربی را استوار نمود و در تاریخ به عنوان بنیان گذار موسیقی ( پهلبد و سایر استادان عصر ساسانی

کتاب " ی به نام او عالوه بر تألیف کتابهای بسیار، آواز هایی را که خود ساخته و خوانده بود در دیوانهای. عربی شناخته شد

. بدو منسوب است" االغانی الکبیر"کتاب بزرگی هم که جامع همه آواز های عربی است بنام . جمع آورد"  االغانی" و " المغنین

و دو ندیم متوکل عباسی، عمرو (  آواز هایی بدون تفصیل" ) مجرداالغانی"معاصر اسحاق، احمد بن یحیی مکی نیز کتابی به نام 

ن بن موسی نصیبی دیوانهایی به نام االغانی تألیف نمودند و نصیبی نغمات را به ترتیب الفبایء مرتب نموده استو بن بانه و حس

. ولی هیچیک از این کتابها امروز در دست نیست  

در قرن سوم و چهارم هجری کتابهای بسیار در اصول موسیقی و شرح احوال اهل هنر و دیوان آواز ها و تذکرهء خنیاگران 

هه ، و کتاب العود و  600تألیف ابوعثمان عمر بن بحر جاحظ، متوفی در ( زنان آواز خوان) کتاب القیان: وشته شد مثلن
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رساله ای " ) رسالة فی خبر صناعة التالیف" هه، و  695تألیف مفضل بن سلمه، متوفی در (  عود و ستیر آالت موسیقی) المالهی

تألیف ابن ( برگزیده از کتاب رامش و حآالت موسیقی" ) تار من کتاب اللهو و المالهیکتاب المخ" و ( در هنر ترکیب نغمه ها

) هه ، و کتاب اعقد افرید  755تألیف یحیی بن منجم پارسی، متوفی در " رسالة فی الموسیقی"هه ، و  755خرداذبه متوفی در 

هه ، و از همه با ارزش تر کتاب الموسیقی  761 تألیف احمد بن محمد معروف به ابن عبدربه، متوفی در( گردن بند مروارید

.هجری است 702تألیف ابونصر فارابی متوفی در ( کتاب بزرگ موسیقی) الکبیر  

اما دایرةالمعارف موسیقی عربی و تذکرهء جامع نغمه ها و نغمه پردازان تازی از عصر جاهلیت تا نیمه اول قرن چهارم هجری، 

علی بن الحسین اصفهانی است که بر گزیدهء همهء دیوانهای سابق موسیقی و بزرگترین منبع تدلیف ابوالفرج " االغانی"کتاب 

  1« ... اطالعات در بارهء نغمه ها و نغمه پردازان عرب و حاصل کوشش پنجاه سالهء مولف است

-----------------  

مد حسین مشایخ فریدنی، چاپ اول، شرکت ترجمه ، تلخیص و شرح ، مح 1االغانی  ج"  برگزیده"ابوالفرج اصفهانی ،   – 1

  15 - 9تهران ،   مقدمهء مترجم ص  1721انتشارات علمی و فرهنگی ، سال 

با این مالحظه می بینیم که در دوره اسالمی دانشمندان خراسانی  و پارسیان  به جمع آوری نغمات و تصانیف و آهنگها اقدام 

. ار را متعصبین و غارتگران فرهنگ از بین برده اندنموده بودند که بدبختانه بسیاری از این آث  

چیزیکه منظور ما از نقل مقدمهء حسین مشایخ فریدنی است ، اینست که هر پدیده فرهنگی و اجتماعِی تاریخی ، بدون شک ریشه 

اسالم رواج داشته اساس اندیشهء جمع آوری تصانیف و نغمه ها و اشعار، میبایست از قرنها پیش از . در گذشته های دور دارد

اما به گونه نمونه میتوان از شاهنامه فردوسی مثالهای زیاد آورد که . بوده، که بررسی این موضوع از بحث ما خارج است

بزمهای شاهانه بر پا می گردیده و رامشگران و خنیاگران به سرایش نغمات  با تصانیف موزون در آن محافل شاهانه می 

.پرداختند  

: تی جهان  رامی آراید و و میخواهد سر سال نو ، نوروز را جشن بیگرید، فردوسی بزرگ می گویدمثالً جمشید وق  

می و جام و رامشگران خواستند  –بزرگان به شادی بیاراستند   

ازاین گونه اشعار که مبین نغمات و اشعار ویژه که از سوی خنیاگران و رامشگران در مراسم شادی و پیروزی شاهان و یا 

از این بر می آید که چنین تصانیف وسرود ها  حتماً تدوین .عقد  دو دلداده با هم می باشد در سراسر شاهنامه بسیار است محافل

گمان بیشتر بر تدوین این سرود هاست ، که بدبختانه در حادثات شوم . شده بوده و یا نسل اندر نسل شفاهی انتقال یافته است

ه ما آن را بر شمردیم از بین رفته و یاقصداً به نابودی آنها از سوی مهاجمین اقدام به عمل روزگار به ویژه در دوره هایی را ک

انچه که در گوشه و کنار و نزد اشخاص باقی بوده خوشبختانه حضرت فردوسی بزرگ آنها را ضمن وقایع مربوط  . آمده است

. در شاهنامه بیان نموده است که از جمله یکی هم سرود مازندران است  

؟ مازندران واقعی در کجا بوده    

.چرا از میان صدها سرود  دیگراینجا سرود مازندران برگزیده شد  

هر جایی  دیگری هم اگر .اول مازندران شهری مربوط  به بدخشان و یا کشمیر، یا به کابلستان بوده : این بخاطری آن است که 

نبوده و در قلمرو شاهان ( دران  که امروز در ایران واقع استیعنی مازن) بوده مربوط به حوزه خارج از ایران  امروزی 

پارسیان. پیشدادی بلخی بوده است  

. مانند سایر نامهای مناطق تاریخی، غدارانه، یکی از والیات خویش را به این نام نیز مسمی ساخته اند(  ایرانیان امروزه )   

زندران را خارج از ایران امروزی تعین می نماید و نیز بلخ را ایران در واژه نامه هفدهم وندیداد، هاشم رضی ، نیز موقعیت ما

چنانکه من نیز در جلد اول این کتاب ذکر نموده ام موافق همین  واقعیت است  که نویسنده ایرانی آقای رضی هم  تایید . میداند

هاشم رضی، . یکی از والیات آن بوده است  نام کشور ما خراسان درتاریخ  ادبیات ایران خوانده شده است و پارس گاهی.  میدارد

: می نویسد  

و "  شاه نامه" اما در . مازندران که در اوستا و منابع پهلوی یاد شده ، مازندران کنونی و سرزمینی واقع در  هند می باشد... » 

که یکی مازندران قدیم و مورد کتابهای مورخان و جغرافیا نویسان سده های چهارم هجری به بعد، از دو مازندران یاد شده است 

این وجه تفارق در اشارات فردوسی و مورخان و نویسندگانی که یاد می شود مورد . اشارهء اوستاست و دیگرمازندران کنونی
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سخنرانی های )در " داکتر صادق کیا" یاد داشت هایی که در این زمینه نقل می شود بر داشت هایی از مقالهء . تصریح است

، زیر عنوان شاهنامه و  106 – 110ص  – 1705هء جلسات سخنرانی و بحث در بارهء شاه نامهء فردوسی، تهران نخستین دور

به بعد، زیر عنوان، مازندران  702ص  – 1703شاه نامه شناسی ، تهران ) در " جلیل ضیاپور" و هم چنین مقالهء ( مازندران

. می باشد( فردوسی کجاست  

. ی به نظر میرسد که مقصود از ذکر مازندران، این مازندران واقع در جنوب دریای خزر نبوده استبا توجه به گزارش فردوس" 

به ) مرعشی" تبرستان و رویان و مازندران" و در تاریخ ( 02تصحیح عباس اقبال، ص ) اسفندیار کاتب" تاریخ تبرستان"در 

: هجری قمری آمده است که  110 – 196دومی  هجری قمری و 217اولی نوشته در ( 116کوشش محمد حسین تسبیحی، ص 

. این مازندران زیر دریا خزر، در اصل موسوم به بیشهء نارون و بیشهء تمیشه بوده به تجدید مازندران نامیده شده است  

:تمشیه را برای نشست خود برگزیده است( آمل چهاارجوی) بر حسب شاه نامه فردوسی، فریدون بعد از پایتخت اولش  

بگردید و دید آشکار و نهان –س فریدون به گرد جهان وزان پ  

نشست اندر آن نامور بیشه کرد –ز آمل گذر سوی تمیشه کرد   

جزین نام نیزش ندانی همی –کجا کز جهان کوس خوانی همی   

: زمانی که منو چهر سر سلم را برای فریدون به تمیشه فرستاد، خود نیز از دنبال به تمیشه  آمد   

دمادم به ساری رسید آن سپاه –ن چو ابر سیاه ز دریای گیال  

فریدون پیاده بیامد به راه  –چو آمد به نزدیک شاه و سپاه   

آیا طوق زرین و مشکین کله –همان گیل مردم چو شیر یله   

ام ورودش جای سکونت فریدون بوده است و ما نشانه ای نداریم که هنگ( مازندران فعلی= یا نطقهء تمیشه ) چالوس . پس، ساری 

. به این سامان با مقاومتی رو به رو شده باشد  

منوچهر هم از پس فریدون، به مدت دوازده سال با کمک مردم این سامان با افراسیاب مقابله کرده است، و این می رساند که 

پس برای کاووس . ان بوده انداهالی مازندران فعلی و گیالن، از دوستان بوده اند، یا در اصل خود چون افراد دیگر ایرانی از تابع

شاه مجوزی وجود نداشت که بخواهد مازندران تابع را دوباره مسخر کند مگر که حتم کنیم  جای دیگری را که مازندران نامیده 

... می شده  در نظر داشته است مسخر کنند  

گامی که در بلخ می زیسته، نوازنده داستان تسخیر مازندران اصلی بر حسب شاه نامه فردوسی از این قرار است که کاووس هن

لشکر کشد سوی " ای مازندرانی اشعاری در اهمیت آن سامان برایش می خواند و کاووس شاه تطمیع می شود و می خواهد

:اما بزرگان ایران  مخالفت کردند" مازندران  

که بخت ما را چه آمد به سر –نشستند و گفتند با یکدیگر   

که این بد بگردد ز ایران زمین  – یکی چاره  باید نمودن برین  

: ولی نصیحت بزرگان و زال زر در انصراف کاووس از رفتن به مازندران موثر نیفتاد و کاووس به زال گفت   

نگهبان ایران و بیدار باش  –تو با رستم ایدر جهاندار باش   

کاووس به سوی مازندران رهسپار شده و . و این میرساند که مازندران منظور، جایی در بیرون از ایران واقع بوده است

:از آن سو  
دلش گشت پردرد و سر شد گران  –خبر شد شاه مازندران   

:به وسیلهء سنجهء دیو پرست برای دیو سپید پیغام فرستاد  

...................................  --بدو گفت رو نزد دیو سپید   

ن سپاهی گرانبه غارت از ایرا –که آمده به مازندران : بگویش  
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به جنگ آتش کینه افروختند  –همه شهر مازندران سوختند   

: یکی بیرون بودن مازندران از ایران: از این دستور دو مطلب روشن می شود  

به غارت از ایران سپاه گران  –بگویش که آمد به مازندران   

.ه در آن استکه نشانی از کینهء دیرین" به جنگ آتش کینه افروختند" و دیگر، نیم بیت   

:شاه مازندران را به متابعت می خواند ولی او پیام می فرستد( بر حسب شاه نامه) کاووس شاه   

وگر نه زمانت سر آرد سنان –سوی شهر ایران بگردان عنان   

هزاران هزارم فزون لشکر است  –مرا بارگه زاِن تو بر تر است   

از مغاک  بلندی ندانند باز –ز ایران بر آرم یکی تیره خاک   

کاووس شاه و دیگر پادشاهان پیش از او، در کدام سامان فرمانروا بوده اند و با چه کسانی : اینک به موضوع دیگر بر گردیم

 همسایگی و بر خورد داشته اند و این کینهء دیرینه که شاه مازندران از آن یاد کرده چرا و از کجا سرچشمه گرفته است؟ 

در   *کوه هندوان که او را به : یومرث در شمال می زیسته است، و صاحب مجمل التواریخ  گویدبر حسب منابع اوستایی ، ک

از روی منابع اوستایی، در عصر هوشنگ . تجمع کیومرثیان بوده است دومین جای رسید، و بر حسب تاریخ بلعمی شهر بلخ 

قربانی میداده، و " البرزبزرگ" شنگ در کوه  هراهو.  مهاجرتی سرگرفته و به قول مسعودی هوشنگ به هند اقامت داشته است

. یاد گوزگانان حوالی بلخ است" گوزگ" زن هوشنگ موسوم به   

منظور از سرزمین } بر حسب وندیداد، جمشید سه بار از شمال به جنوب و به سوی سرزمین های روشن مهاجرت کرده است 

و در آخر ، در { ر. س . سیستان می باشد و شمال بلخ است های روشن شرق است یعنی از شمال به سوی شرق که عبارت از

. اقامت گزیده است( که خوارزم دانسته شده) ایرانویج   

. نقل مکان کرده است( مازندران فعلی) می زیسته، سپس به تمیشه ( واقع بر کنار آمو دریا) فریدون در آمل چهار جو   

.ه و رستم برای آوردنش از آن جا در سر راه خود با تورانیان جنگیده استکیقباد بر حسب شاه نامه به البرز کوه مقام داشت  

کاووس بر حسب نوشته های حمزهء اصفهانی و مسعودی و فارس نامه ، در بلخ می نشسته است و پس از او هم ، کیخسرو و 

ترده ای در شرق فالت ایران گزارش کالً مقر فرمانروایی پیشدادیان و کیانیان، در سامان گس... گشتاسب در بلخ می زیسته اند 

. شده  و با همسایگانی چون هندیان و چینیان و تورانیان مرز مشترک داشته اند  

می دانیم که بر خورد عقاید دینی میان آریائیان ایران و هند، وظیفهء خدایان مورد اعتقاد دسته ای از آنان، به مرور به بعضی 

برای پیش برد دین . پای بند ماندند( دیو)ولی بقیهء به همان پرستش خدایان متعدد. رسیددیگر محول شد تا به خدای واحد مزدا 

برادر ) مزدیسنایی یا نگاهداری دین کهن دیویسنایی، مبارزاتی صورت گرفته؛ گویی که مازنی های دیویسنایی که اوالد ماز 

) هوشنگ. ا نام آنان از زمان هوشنگ آشنایی داریمبودند در این مبارزات سرسخت تر و مزاحم تر بوده اند، و ما ب( هوشنگ

قربانی های از اسب و گاو و گوسفند در راه اناهیت می داده اند تا امکان با آنان داده شود که بر دیو ( وبعد از او، دیگر پادشاهان

مزنی یا  –هلوان مازنی پ) نکته دیگر که  جلب نظر می کند، وجه تسمیهء دیو سپید ... چیره شوند( به ویژه مازنی ها) ها

. است، که نام او جایش را در حوالی هند معلوم میدارد( مازندرانی  

در گزارشی، از هند سپید یاد می کند و ما میدانیم که هندوستان به سبب داشتن مناطق با آب و هوای مختلف  ایزودورخاراکسی

...دارای مردمی با رنگ های گوناگون از جمله سپید و تیره می باشد  

در زمینهء مازندران، عده ای از محققان ما، بررسی های های ارزنده ای دارند و جای مازندران را در محل معلومی از 

) هندوستان احتمال داده اند؛ از جمله آقای صادق کیا، در بررسی خود در این زمینه، با اشاره و استناد به دیباچهء ابو منصوری 

و با ( میر مازندری را باشه هندی با هم آورده) و به نقل از ناصر خسرو( ایران داده شده که جای مازندران در آن بیرون از

که فریدون در لشکر کشی خود به مازندران، در دشت پیشانیسه واقع در کابل با مازندری ها بر خورد کرده ) اشاره به دینکرد 

: تصحیح ) والی آن باشد، به ویژه چکامهء مسعود سعد سلمان احتمال داده اند که مازندران باید جایی در هندوستان یا ح( است 

: را که برای محمد خاص سروده  به گواه آورده است(  110رشید یاسمی، ص   
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در بزرگیش ملک و عدل پناه –تاج گردون محمد آنکه گرفت   

ظلم را کرد عدل او کوتاه –ملک را داد رای او رونق   

فرمان شاه لشکر گاه  زد به –چون زحضرت به سوی هندوستان   

شیر شرزه به سایه روباه –در همه بیشه ها ز سهمش رفت   

بارور شد همه به دانه گیاه –ابدان شد همه زباران ریگ   

دروی از بیم جان نکرد نگاه  –دشت مازندران که دیو سپید   

حوض کوثر شد اندر و هر چاه  –شد بهشت برین به دولت او   

باشد و بیرون بودن آن از ایران صراحت دارد، با این ( امروزی) نمی تواند در داخل ایران   چون مازندران شاه نامه... 

که مازندران شاه نامه، باید : نتیجه چنین است(  جلیل ضیاپور) توضیحات  و نشانی ها، و به کمک افسانهء خرا، به نظر اینجانب 

البرز شرقی که مشرف بر سند است باشد، و در پشت این  همین سرزمین های گستردهء بخش ساحلی تا شمالی واقع در پشت

دیوار  عظیم که از ساحل فراخکرت در کنار سند و متمایل به سوی شرقی تا فالت پامیر و بعد کشیده شده مزندریان یا مزنی ها تا 

و با [ ه نام خانوادگی مازنی دارنددر هند خانواده هایی هنوز زندگی می کنند ک] پراکنده بوده اند ( در حوالی کابل) دشت پیشانیسه 

یکی در پیشبرد مزدیسنایی و دیگری در ) به سبب اختالف عقیده و نهضت دینی (  از عهد هوشنگ شاه به بعد( ایرانیان 

. در مبارزه بوده اند(  دیو یسنایی= نگنهداری دین آبایی   

آن جا که سخن از لشکر کشی فریدون (  117دن، ص دینکرد، چاپ ما) در دینکرد هم ، در خالصهء بیستم سوتگرنسک اوستا 

به مازندران است ، آن سرزمین را در هندوستان یا نزدیکی های آن می یابیم؛ زیرا که فریدون م مازندرانی ها در دشت پیشانیسه 

(191بندهشن،چاپ انکـلساریا، ص ) به هم رسند و نویسندهء بندهشن می گوید که این در کابلستان است   

: نام مازندران ریشه  

مز: نخست. گمان می شود که نام مازندران از سه جزء ساخته شده باشد   aHm بزرگ ، دوم ایندر به معنی HAaeHp   نام یکی از

که در ساختن نام جای بسیار به کار رفته "  آن"پرودگاران آریاییان که در دین مزدیسنی از دیو ها شمرده شده است، سوم پسوند 

...(.یونان، خزران، گیالن، گرگان، دیلمانتوران، ) است  

البته باید توجه داشت که در مورد هند نیز چنین است نام پیش از سدهء چهارم هجری به سرزمین کنونی هندوستان گفته نمی شد، 

ت و دیگری یکی بخشی از خوزستان که دارای رودخانه های متعدد اس: بلکه نام هند به دو سرزمین در فالت ایران نهاده می شد

  1« .یاقوت در معجم البلدان از هند یادکرده که ارتباطی با هند کنونی ندارد.بخشی نزدیک قندهار که آن را هند سفید نیز گفته اند

--------------------  

ایران بدین ترتیب در می یابیم که مازندران در قلمرو    1016 -1031،ص 7کتاب پیشین، وندیداد، ترجمه هاشم رضی ،ج – 1

مازندران اگر که بدخشان یا در همسایگی .این نام را به غارت گرفته اند( ایرانیان امروز) امروزی قرار نداشته و پارسیان 

بدخشان در جانب کشمیر نباشد، باید در قلمرو کابلستان  بوده باشد ، در پیش از تاریخ از لحاظ مناسبات آیینی  مردم هند  و 

به گمان . مازندران می بایست در جنوب کابل و جنوب شرق قندهار، جایی واقع بوده است . داشتند کابلستان مرز های مشترک

اغلب اگر بدخشان و کشمیر را از نظر دور اندازیم  مناطق گردیز  را باید حدس زد ، زیرا در گردیز همین اکنون دیهی است به 

چشمه بوده و معبد قرار داشته بنام مهران که آن را چشمه مهران می  ماران که در پیش از تاریخ طبق روایات باستان شناسان آنجا

بهر حال پیدا . یا شاید حوالی نورستان و یا کنر و ننگرهار بوده باشد. گفتند،  که پس از اسالم آنجا را بنام ماران نام گذاشتند

. نمودن جغرافیایی دقیق مازندران وظیفهء محقیقن جغرافیا می باشد  

رود مازندران بیانگر عدم تباین است ، گویش و یا زبان می باشد رامشگر مازندرانی به زبانی سرود خویش را چیزیکه در س

در این صورت . برای کاووس شاه می خواند و از مازندران توصیف به عمل می آورد که کاووس هم به همان زبان گویش دارد  

.هرچند دور از بلخ واقع گردیده باشد. ان بلخی بوده استمسلماً این زبان بلخی بوده و زبان مازندرانی نیز زب  
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ما میدانیم که زبان مردم گندهار ، کابل ، و سیستان و کابلستان و تخارستان همه زبان بلخی بوده که بعد ها یعنی در دورهء 

الم به نسبت تشابه آن با زبان و پارسیان در زمان تسلط ساسانیان و هم چنان بعد از اس. اسالمی بنام زبان دری یاد گردیده است 

. پارسی آن را پارسی گفته اند  

و هم  ... کیومرث را مرگ در کوه هندوان فرا رسید : ] اما چیزیکه در گزارش وندیداد قابل مکث است اینست که گفته می شود 

[ . از قول مسعودی گفته شده که هوشنگ در هند اقامت داشت  

به وجود آمده باشد و این سوتفاهیم ناشی از این است که مسعودی از شهر باستانی بلخ شناخت  دراینجا به نظر میرسد که سوتفاهم

در . کاخی که در بلخ که بنیاد آن را به کیومرث و گاهی هم به طهمورث عنوان می دهند ساخته شده است. درست نداشته است

این کاخ در جانب شرقی شهر بلخ واقع است و . نامند نخست بنام هندوان یاد می گردیده که امروز آن را بنام باالحصار می

از این . دروازه داشته که آن دروازه تا به امروز مانند دروازهء نوبهار نام خویش حفظ نموده و بنام دروازهء هندوان یاد می شود

: دروازه اصطخری نیز یاد نموده می نویسد  

  1«... ه، و دروازهء هندواننخستین در نوبهار، ودررحب. بلخ را شش دروازه  دارد» 

-------------------  

  613،  ص 1713ابواسحاق ابرهیم اصطخری، مسالک و ممالک ، بکوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران  – 1

ت آن در هند بدینگونه معلوم می شود که هوشنگ در کاخ شاهی خود که بنام هندوان یاد می شود اقامت داشته است و هرگز پایتخ

بازهم باید گفت که این کوه چهار فرسنگ  با بلخ فاصله داشته است . و هم کیومرث را در کوه هندوان مرگ فرارسید. نبوده است

: اصطخری می نویسد. ، بعید به نظر نمی آید که این کوه را نیز کوه هندوان یاد می کردند  

1« .ر فرسنگ بودو بلخ بارو داشتاز بلخ تا کوه چها. بلخ شهریست در هامونی نهاده»   
---------------------  

  همانجا -1

نیز  111، ابن حوقل، صورة االرض ، ص  693ص  1بهر روی از دروازهء هندوان و قلعهء هندوان در تاریخ حبیب السیر ج  

" ت آن در زیر عنوان دروازه یاد گردیده است این ماخذ را الهامه مفتاح در کتاب جغرافیای تاریخی بلخ و  جیحون و مضافا

.درج نموده است 162در ص "  هندوان  

یکی از هموطنان ما جناب آقای ساکایی نظر خردمندانهء ارائه داشتند که خواندن متن نوشته ء این هموطن بار معلومات  

:  د جناب ساکایی می نویس. و ما به همین خاطر آن نوشته را اینجا نقل می کنیم . مار اضافه میدارد   
دیو سپید و مازندران استوره»   

                                                                                                 

: ولی بسیار بزرگ و زورمند. با هیکل آدمی است. یو سپید مطابق شاهنامه فردوسی در کوهستان مازندران زندگی داردد         

                   

 یکی کوه یابی مر او را به تن

  1کتف و یالش بود ده رسن برو     

--------------------  

. ین اشعار از شاهنامه چاپ ژول مهل برداشته شده استا - 1  

.در شاهنامه چاپ مسکو پس از این بیت، دو بیت دیگر ذیل می آید که میتواند مارا درادعای مان یاری رساند واما   

ذری سنگالخست ودشتبگ کزو  

گذشت  یاردن  ره  بران آهو  که  
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پیش آبست  زو بگذری رود چو  

پهنای او بر دو فرسنگ بیش که  

   .یعنی این دیو سپید یک کوه است که پشت آن سنگالخ و بعد دریای آب جریان دارد      

:جلد او سیاه و موی سرش سپید است رنگ       

رنگ شبه روی وچون شیرموی به  

پهنای اوی و زباال  پر  جهان  

این خوان . اگر از او گذر کردی دیگر کسی را یارای مقاومت تو نیست. یروزی شهر مازندران گذشتن از مکان اوستپید کل      

.یدن به سیمرغ باید مراحل مختلف را طی وسرانجام کوه قاف را گذر کردرسدر منطق الطیر عطار هم برای . هفتم است  

او . مازندران خبر می برند شاهبه عزم تسخیر شهر مازندران تا دروازه ورودی آن کشور رسیده است، به  اووسکیکه هنگام      

دیو سپید با هیکل یک ابر تیره می آید و بر لشکر ایران سنگ و . ی نمایدمدیو سپید را مأمور سرکوبی کاووس و لشکریانش 

. ی باردمخشت   

                

 

ه برپای خاستاین و چون کو بگفت  

گشت با چرخ گردنده راست سرش  

 شب آمد یکی ابر شد سپاه
گشت چون روی زنگی سیاه جهان  

جهان  یگفت  است قار  یایدر  چو  

نهــــــــان  گشته  ییشروشنا  همه  

قار  سر از دود بر  زد  یمهخ  یکی  

تــار  گشته  چشمها هوا،  یه شدس  

خشت  بسی سنگ بارید و زگردون  

یران به دشتلشکرا  شد  پراکنده  

بعد از یک هفته . یش را از دست می دهندخویب ایرانیان پراکنده می شوند و تعدادی از آنها یکجا با کاووس بینایی ترتین بد      

. ی کندمدیو سپید می غرد و کاووس را اسیر   

او همیشه بیدار بوده و با طلوع . است تهنداشیگر از ویژگیهای دیو سپید این بوده که در برابر گرمای آفتاب مقاومت دیکی 

:کندکه اسیر و رهنمای اوست، دربارة دیو سپید معلومات حاصل می " اوالد"از  رستم. خورشید خوابش می برده است  

آفتــــاب  چون  اوالد  گفت   بدو  

خواب به  یو اندرآیدد  گرم شود  

یشان تو پیروز باشی به جنگبرا  

نگیک زمان کرد باید در کنون  

یکی نشستــــــــه  ینینب   یوانزد  
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یاندک  پاسبــــــان  جادوان مگر  

راز . کرد تا که غلبه حاصل نمود نرمبعد به سوی دیو سپید رفت و با او دست و پنجه . پیشه کرد تا هوا گرم شد صبر رستم      

.از یک فصل گرما نیست جزگذر کردن از کوههای پوشیده از برف چیزی   

رستم جگر گاه دیو سپید را درید و . استرستم گفته بود که یگانه دوای چشمان بیمار او و یارانش خون دیو سپید  به ووسکا       

.ینگونه با قطراتی از خون دیو سپید، کاووس و لشکریانش را نجات بخشیدبدجگر را از سینة او بیرون کشید و   

آیا می توان از این افسانه . است آمدهره دیو سپید مازندران و کارنامه رستم آنچه که در شاهنامه فردوسی دربا خالصهینست ا      

بتواند  رایش را مطرح کرد و بعد استنباط هایی از این افسانه و دالیلی که ادعای ما خوبه حقایقی دست یافت؟ نخست باید ادعای 

: به اثبات برساند  

که مازندران شاهنامه غیر از مازندران کنونی ومازندران  امیده رس اورم این ب به  به تبعیت از برخی از پژوهشگران من     -1

. یران موقعیت داشته است و شاید هدف از آن بلندی های پامیر باشدامغرب و در شرق   

. یو سپید نمادی از سرما و برف و کوههای برف پوش و دشوار گذار کشمیر، چترال و بدخشان استد     -6  

اقوام چادرنشین و صحرا گرد  توجهرزمین کوهستانی به خاطر آب و هوای خوش و چراگاههای دلکش مورد یم این سقد در     

اگر  اما. شرق افغانستان کنونی واقع شده، قابل تصرف برای بیگانگان نبوده است شمالاین سرزمین که در حاشیه . واقع شده است

ین مشکلی که برای یک جهانگشا در راه تصرف چندعالوه از . شتکسی برای تسخیر آن کمر می بست باید از هفت خوان می گذ

. و گذشتن از قله های پربرف، هر امکانی را محدود می کرد برودتاین مناطق وجود داشت، سرما و   

محرک رفتن کاووس . ین استسرزمدر شاهنامه به عنوان مازندران توصیف شده است، بسیار شبیه به همین  کهینی سرزم       

.ی همراه با ساز بربط دربارگاه آن پادشاه صورت می گیردمازندرانمازندران توصیفی است از آن شهر که توسط یک به   

بربط چوبایست برخاست رود به  

سرود  یمازندران  آورد بر  

بـــاد  یاد  ما شهر  مازندران  که  

باد  آباد بومش  و بر  یشههم  

است گل  در بوستانش همیشه که  

الله وسنبلستاندرون  بکوه  

نـگار پر  و زمین خوشگوار  هوا  

گرم ونه سردوهمیشه بهار نه  

اندرون  بــــاغ  به  بلبل  نوازنده  

اندرون  براغ  آهو  گرازنده  

روان  جویش به  ییگو  گالبست  

ی شاد گردد زبویش روانهم  

بدخشان از قدیم با ساز و آواز همدم و همراه مردم  که مخصوصاً   ین توصیف ها می تواند با مازندران مشرق منطبق باشدا      

ی گذرد و صدها مخویش به مازندران از راه های دشوار و شگفت انگیز و کوه های بسیار بلند  سفررستم در خط السیر . اند

. فرسنگ راه را در داخل آن سرزمین طی می کند  

یک  کاووس  تا به نزدیک کنون  
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فرسنگ فرخنده پی صدافگنده  

وی دیو فرسنگ صدجا س وزان  

و بـد دشوار  راه  یکی  یایدب  

یجا  پرهول کوهست  دو  یانم  

یهمـــــــا  آسمانش بر  نپرد  

ی پامیر دیگر جایی بوده نمی حوالهای دشوار وبد و کوهستانی که از آسمانش همای پریده نمی تواند جز از  راهین ا              

و  سنگالخوقتی که از کوه مازندران میگذری، . مغرب این قدر دشوار نبوده است زندرانماولی بر خالف آن، راه رفتن به . تواند

.یحون خواهد بودجو این . بعد دریای پر از آب که پهنای آن دو فرسخ است، پیش می آید  

ان سرزمین ی جهانگشایان بددسترسدالیلی که ناصر خسرو بدخشان را برای پناهندگی خویش برگزید همین عدم  ازیکی        

: هموست که می گوید. اسماعیلیه را آشکار و آغاز کند مذهببود و او توانست از آنجا دعوت خویش برای   

رسول  خانه  عترت  و ی دوست  

  1مرا یمگی ومازندری کرد

----------------  

مهدی محقق،به اهتمام -یوان ناصر خسرو به تصحیح محتبی مینوید - 1  

ه ای گر بدانی تو بندهاین گشت از      :یا و  

شگنی و میرمازندری را شه  

یر دل زبلخ و بنه تن زبهر دینبرگ      :یا و  

من غریب وزار به مازندران درون چون  

  1" بود بدخشانمازندران نام دیگر :"یکی دو مورد دیگر که استاد فقید اکادیمیسین جاوید را بر آن داشته بود که بنویسد و      

-----------------  

یوان ناصر خسرو، چاپ آفسیت کابل، مقدمه به قلم دکتور جاویدد - 1  

. ولی از دو بیت اول چنین استنباط می شود که مازندران بر قسمتی از بدخشان اطالق می شده است   

نخست از . سیده استیقاتی چند به اثبات رتحقینکه یک مازندران در شرق افغانستان و شمال هند وجود داشته با نوشته ها و ا      

:ین مدعاست ببینید چند مصراع را در شاهنامهاهمه شاهنامه خود باز گو کننده   

:باره سام در    

ی گرگســــاران شد و باخترسو  

خجسته برافراخت سر درفش  

گفت کان پادشاهی مراست شوم  

و دیده با ما ندارند راست دل  

ز آشوب بد گـــــــوهران بترسم  

دان مازندرانیژه ز گــــــربو  
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  (09شاهنامه چاپ مسکو ص )

:با سگسار و توران و چین یکجا می آید مازندران  در شاهنامه معموالً   

سگسار مانــــــد نه مازندران نه  

ین را بشوید به گرز گرانزم  

 

زندران بود ســــامسگسار ما به  

نوذر بر او پیام فرستـــــــاد  

 

بزگوش و سگسار ومازندران ز  

آریم با گـرز های گران کس  

:برزونامه نیز با چنین مواردی بر می خوریم در  

مازندران و به توران که ماند به  

منشور تیغ ورا بر نخواند که  

:یاو  

او در نهیب از کران تا کران از  

مازندرانشاهان چین و چه  چه  

:ی در شرفنامه خویش مشک و مازندران را یکجا آورده استنظام      

یاهی به مازنــدران برده مشکس  

کرده با شوشه زر خشک بدل  

یری های نصر بن رستم صاحب گیاهی ومازندران بگونه نا محسوسی در یک شعر مسعود سعد سلمان آنجا که از در س مناسبت   

:کرده ، نیز آمده است اشارهبا سیاهان الهوری دیوان هند و حکمران الهور،   

      به کار زار یکی دیو خیره کشت رستم

ین اند ســـال کرد به مازندران گذرو  

      یکار نصر رستــــــم با صد هزار دیوپ

شب است وزهرشام تاسحر هرروزتا  

  

رنگ جلدش سیاه و موی سرش . است کوهتن او مانند یک  .یم از دیو سپید چه استنباط هایی می توانیم داشته باشیمببن حال       

 شاههنگامی که . نمادی از کوه، آنهم سیه کوهی که قلل پربرف دارد، خواهد بود اوتن . سپید و جهان پرزباال و پهنای اوست

از کوهسار سر به  یک ابر تیره است که. ی نداردآدممازندران به او هدایت می دهد تا کاووس را مجازات کند، دیگر او هیکل 
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منوچهری دامغانی چه تصویر زیبایی از . یزندخها از آنجا بر می  ابر  کوهساری که همیشه. یزدخفلک کشیده مازندران بر می 

:استآن از کوه مازندران سراسر زمین بلخ تا خاوران را سپید پوش کرده  برخاستنابر مازندران دارد که در اثر   

مار شکنجی و ماز اندران چو       زکوه ابر مازندران برامد  

...کرده هنگام زادن گران شکم          یکی زنگی حامله بسان  

  1 ین از در بلخ تا خاورانزم        کارگاه سمرقند شد چنان

---------------------  

.30، ص 1711یوان منوچهری، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران د   - 1  

ما مهر تایید می گذارد، کوههای پامیرخواهد بود که همیشه ابر پوش و برفزاست این که بر ادعای  و        

این ریزش . میان برف گیر می مانند درین ابر بر خواسته از کوه مازندران بر کاووس و لشکرش چنان می بارد که همه ا و 

ی و گرسنگاند و چشم های شان بنا بر یانش آنچه خوردنی دارند در زیر برف می ملشکرکاووس و . برف یک هفته طول می کشد

. آنها را دستگیر و زندانی می کند( ارژنگ)برف بردگی از کار باز می ماند و بدین ترتیب ساالر مازندران   

به رستم گفته  کاووس   دیو سپید یک انسان است و دشمن ایرانیان، چرا خود با آنهمه زورمندی پادشاه مازندران نیست؟ اگر      

. مازندران در صورتی فتح می شود که بر دیو سپید چیره شوی و مداوای چشم آنها نیز خون دیو سپید استاست که   

جگر آنها را بخورد  مخصوصاً من رستم از آن کوه بزرگ گذشت و شاید هزاران حیوان را کشت و گوشت و  نظر به       

چون مداوای محلی و قدیمی دردهای چشم همان خوردن جگر  .یش را یافتندخوکاووس و لشکریانش داد تا آنها دوباره بینایی 

. است  

می رود؟ اوالد به رستم می گوید که  خوابید چرا در برابر آفتاب مقاومت ندارد؟ و وقتی که آفتاب طلوع کرد او به سپیو د       

. یره می شودچمایی او بر دیو سپید می توان از آنجا عبور کرد و رستم بنابر رهن تابستانصبر کند تا هوا گرم شود یعنی فصل 

یر آباد جرم و مخصوصاً کوتل سفید خرس در پنج کیلومتری خکیلومتری جنوب شرق  01موجودیت نامهایی از قبیل سفید دره در 

یلی وجود ندارد که ما دلشیوة بدخشان و مناطقی به نام زردیو و سنجن این نظر را تقویه می کند و  درشمال شرق حوض شاه، 

کاووس و لشکریانش هنگامیکه در مازندران به سر می برند، نابینا  چشمان. و سپید را نمادی از برف و سرما و کوه ندانیمدی

این هیوال کار رستمانه یی است که بعد  کامگذشتن از . هنگامی بینایی نصیب آنها می گردد که دیو سپید را عبور کنند فقطهست 

ی های پامیر اتفاق بلنداین حادثه شاید در هنگام کوچ کشی برخی از اقوام آریایی ها بر . نددیوپاز قرون متمادی به استوره می 

  1«  افتاده است

---------------------  

1 -  ekakas.afgolk.mgc ساکایی  

 

 

 

ریقی فردوسی با همه این مالحظات باید گفت که سرود مازندران نیز در جایی از کتب نشرو به تحریر در آمده بود که به ط

:درشاهنامه این سرود چنین آمده است. بزرگ به آن دست یافته و آن را در شاهنامه ُمهره نموده است  

........................... 

خرمان بیامد بر شهریار –برفت از بر پرده ساالر بار   

ابا بربط و نغز رامشگر است –بگفتا که رامشگری بر در ست   

بر رودسازانش بنشاندند –دند بفرمود تا پیش او خوان  
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بر آورد مازندرانی سرود –ببربط چو بایست بر ساخت رود   

همیشه بر بومش آباد باد –که مازندران شهر ما یاد باد   

بکوه اندرون الله و سنبلست –که در بوستانش همیشه گلست   

نه گرم و نه سر و همیشه بهار –هوا خوشگوار و زمین پر نگار   

گرازنده آهو براغ اندرون –باغ اندرون نوازنده بلبل ب  

همه ساله هرجای رنگست و بوی –همیشه بیاساید از خفت و خوی   

همی شاد گردد ز بویش روان –گالبست گویی بجویش روان   

همیشه پر از الله بینی زمین –دی و بهمن و آذر و فرودین   

بهر جای باز شکاری بکار –همه ساله خندان لب جویبار   

زدیبا و دینار و ز خواسته –کشور آراسته  سراسر همه  

همه نامداران برزین کمر –بتان پرستنده با تاج زر   

یکی تازه اندیشه افگند بن –چو کاوس بشنید از او این سخن   

که لشکر کشد سوی مازندران –دل رزم جویش ببست اندران   

 ...........................1  

  175چاپ مسکو ،ص  کتاب پیشین شاهنامه فردوسی ، – 1

در اخیر خالف موضوع کتاب میخواهم یک نکته را اضافه نمایم که کاووس شاه از نظر مناسبات خویش با وقایع در روزگاران 

  .این مسله کامالً نظر شخصی من می باشد. خود شخصیت منفی است

ن و دیگر خدایان مطرح بود ، ازآن بحث می گردیم ، یکی  از مسایلی  را که ما باید در نخست ، آنجایی که پرستش ایزد بانوا     

ناگزیر شدم که اینجا روی آن تماس بگیرم هرچند که گذاشته بودم برای فصل سوم ، یعنی در دورهء اسالمی ، ولی چون یکی از 

و به شکل و مضمون یادگارهای دورهء میترایی است و در دورهء اهورایی، منتفی دانسته شده و در دورهء اسالمی دو باره احیاء 

بت سازی و پرستش خدایان ] این مسله عبارت است از. دیگر در آمده است مجبور شدم که اینجا روی آن بحث کوتاه به عمل آورم

.می باشد[ {اهورا مزدا} بجای آفریدگار واحد،  

:فرشته گرایی در دورهء میترایی وبت پرستی اسالمی  

بر آورده می ساختند " واسط"ر در دورهء میترایی، مردم نیازی های خویش را از طریق در آئین میترایی ، یا به عبارت درست ت 

قبالً اشاره شده که هوشنگ و طهمورث و جمشید  و فریدون برای . و از شخصیت های آسمانی یا فرشتگان استمداد می جستند

اهیتا، اَشی، میترا، و سایر خدایان خواستنه اند که پیروزی خویش بر دیو ها و دشمنان بار ها در کوه َهرا فراز آمده اند و از ان

برای همهء امورات زندگی فرشتگان را [ خدای بزرگ و آفریدگار همه] زیرا معتقد بودند که اهورا مزدا .ایشان را یاری رسانند

ته یا خدای فلزات مراجعه فرش{ خشثره وئیریه} نزد " ثریته" چنانکه  خواندیم که مثالً اولین طبیب  ثریت. مولظف گردانیده است

 –اهورا مزدا ] به همین گونه برای همهء امور فرشتگانی را خداوند واحد . می کند تا سامان و لوازم جراحی را به او اعطا نماید

که بعداً این نظم و ساختار . تا جهان را بر طبق نظم و ساختار هایی خدایی خویش اداره نماید. گماشته است[ خدای بزرگ

هر پادشاه و یا حاکم کشوری از خود وزراء و روساء و . تم جامعه انسانی نیز الهام گردیده و تا به امروز ادامه دارددرسیس

که اکنون هم این نظم و ساختار بر قرار بوده و مانند نظم که خداوند در جهان خلق . مدیران و ماموران و جنرال و سپاه ساختند

.ام اجتماعی بر خاسته از نظامی است که خداوند آن را در دورهء میترایی به بشر آموختاندپس اساس نظ. نموده انکشاف می یابد  

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

  تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
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، باعث گردید که وجود فعال فرشتگان در یاری رساندن انسان در امر نیک، و تماس همیشگی انسان با مجموعه از این فرشتگان 

. عقل و بینش کوتاه  بشر که هنوز از لحاظ رشد و تکامل، دوران طفولیت خویش  را سپری می نمود،دچار وسوسه ذهنی گردد

بناً وقتی فرع مراد انسان . این وسواس ناشی گردید که انسان اولیه از اصل به فرع توجه نمایدو فرع را به جای اصل تصور نماید

ه می ساخت، انسانها برای سپاسگذاری از او ، و به منظور همیشه داشتن او ، مجسمهء از هریک از این اولیه را برآورد

در نتیجه پس از قرون هر یک از این خدایان در . فرشتگان می ساختند و در مواقع الزم به نیایش هر کدام ایشان می پرداختند

در اول درهر قبیله ، مجسمهء یکی از این خدایان . تبدیل شد" ن شریک خدای بزرگ و واحد و بدو" ذهن بشر اولیه به اهورا مزدا

ساخته شده بود ، پس از آن بخشی از ازین قبیله در اثر کمبود جایی و یا یافتن چراگاه و محل مساعد تر برای زندگی رخت سفر 

مین اولیه خویش پرستش می کردند ، می بندد و به مکانی دیگر مسکن گزین می گردد، باالفاصله مجسمه خدایان را که در سرز

و بدین گونه آهسته آهسته . می سازند و مکانی معینی را در خانه و یا جایی دیگری برای عبادت دسته جمعی اعمار می نمودند

. جای خدا پرستی را بت پرستی گرفت  

نیایش نمی کردند، بلکه این بت تجسم از  البته این نکته قابل تاکید است که مردم با وجود کم مایگی فکری، بت را به مثابهء بت

سرسوتی، لکشمی، دوی، یک شخصیت بود، یا تجسم از میترا بود ، یا اناهیتا یا اشی و یا مثالً در سرزمین سند و هند  تجسم  

ز این ها در ذات که هر کدام ا. ، ، ایندرا و غیره بوده است  آدیتی، سارانیون، پریتوی ، راتی، دیتی ، مانسه ، شانستی و شینتاال

ولی درک این ذات دریک مقطع . خویش گاهی به مثابهء ستارگان و نور، تجلی از اهورا مزدا یا خداوند بزرگ به شمار می آمدند

از تاریخ باالتر از شعوربرخی از اجتماعات انسانی گردید و این در اثر عوامل معینی از رویداد های طبیعی و اجتماعی می 

.داختن به آن اینجا نیستکه جایی پر. باشد  

: بگونه فشرده مسعودی درمروج الذهب این انحراف آئینی را در زمان طهمورث بیان داشته می نویسد   

در یکی از . طهمورث پسر نوجهان پسر ارفخشذ پسر هوشنگ بپادشاهی رسید و او مقیم شاپور بود( هوشنگ) پس از او ... » 

معالی شرف کامل و صالح عام و سر ] پدیدار شد و مذهب صابیان را آورد و گفت سالهای پادشاهی وی مردی بنام بوداسف

جشمه زندگی در این سقف بلند است و ستارگان مدبرانند که روند و آیند و همه تغیرات جهان از درازی و کوتاهی عمر و تفرقه 

تارگان است که بر افالک روند و مسافتها اشیای بسیط و تفکیک مرکبات و کمال صور و بر آمدن و فرورفتن آب نتیجه حرکت س

و مطالب دیگر که شرح آن ما [ پیمایند و به نقطه ای رسند و از نقطه ای دور شوند و تدبیر اکبر از ستارگان سیار و افالک آنست

د که عقاید گویند این شخص نخستین کسی بو. را از اختصار و ایجاز بیرون برد، و جماعتی از مردم سبک اندیشه پیرو او شدند

1« . صابیان حرانی و کیمرانی را پدید آورد  

-------------------  

    611، ص  1کتاب پیشین، مروج الذهب مسعودی، ج  – 1

: ابن اثیر در تاریخ  کامل خویش فقط در دو جای بسیار کوتاه اشاره می نماید که   

. به کیش صابئان خواند بیوراسب در نخستین سال پادشاهی او پدیدار شد و مردم را... »  

  1« ...به روزگار او بود که بت پرستی آغاز شد... 

---------------  

  21ص  1کتاب پیشین تاریخ کامل ، ابن اثیر ، ج  -1

: اما حمدهللا مستوفی کامالً از یک بُعد دیگری انتشار بت پرستی در زمان طهمورث را ارزیابی نموده می می نویسد   

بدان سبب که هر کرا عزیزی می مرد یا غایب می شد، بر شکلی او . پیدا شد( طهمورث) رستی به زمان اورسم بت پ... » 

چون بطنی چند بر آن بگذشت، سبب ساختن آن را . صورتی می ساخت و بدان تسکین سوز دل می کرد و آن را حرمت می داشت

هم در زمان او ، متنبی . بت پرستی ظاهر گشت. آن را پرستیدند فراموش کردند و پنداشتند که ایشان میان خدا و بنده واسط اند و

« .قوم صابیان ازو باز ماندند[. بستاره پرستی] خلق را دعوت کرد و گمراه گردانید [ صابی بن لمک بن اخنوخ] صاحب بدعت 

1  

---------------  

   15کتاب پیشین ، حمدهللا مستوفی ، تاریخ گزیده ، ص  – 1
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شاید بیشتر مورد نظر مستوفی سرزمین های عرب . ه حمدهللا مستوفی بیان می نماید ، نیز نمی تواند غیر منطقی باشدبُعدی را ک  

بهرحال یکی از مهمه ها این است که اسالم بخصوص شخص محمد با بصیرتی که داشته بسیار خوب متوجه این .     بوده باشد

اند، امکان این صد فیصد موجود است که پیکره  ها مردمان و یا قهرمانان اسالم نکته گردیده که اگر نقش و نقاشی را حرام نگرد

.خواه این پیکره از انسان باشد و خواه از فرشته ها.روزی خود به خدا تبدیل یافته و مورد پرستش قرار گیرند  

اینجا نقل می کنیم تا دانسته شود بحثی موجود است که ما با اختصار بخشی از آن را " شبکهء عروةالوثقی" در همین رابطه در 

همچنان در این نوشته واضح ساخته می شود که چگونه خالف امر پیغمبر .که چرا اسالم از پیکره سازی منع به عمل آورده است 

که در شبکه . اسالم دوباره پیکره تراشی رواج یفت و مطابق آنچه او می اندشید قهرمانهای اسالم خود مورد پرستش قرار گرفتند

: . نویسندهء آن معلوم نیست نوشته شده است  

دهند،بالطبع موجب  وحدانى را از دست مى روند و دیگر حالت صور و نقوش هرچه متعین و طبیعى باشند،بیشتر،به كثرت مى» 

و مرتبه به عبارتى نقوشى كه با تشخص هر چه بیشتر به ظهور .شود كند ومحو آن مى شوند كه به آن نگاه مى ماندن ناظرى مى

افزایند و گاهى به  به كثرات مى كنند،تا آنجا كه تعلقاتش را نسبت آیند آدمى را از تنزیه و باطن روحانى دور مى ظاهر وتشبیه مى

قرار (در هنرهاى اساطیرى)براى تقرب به امرى متعالى رسند كه مورد پرستش و عبادت در حكم واسطه جایى مى

ها در غارها چنین وضعى وجود داشته و نقوش براى تصرف یا تقرب به حیوانات ویا آدمیان و یا نقاشی همچنانكه در اولین.گیرند مى

این وضع در عهد میتولوژیهاى چین و هند .شده است افزوده مى سحر و جادوى آن آمده،دائما بر اعتقاد به حالت خدایان به وجود مى

هاى بودا در  ها وجود داشته تا آنجا كه فى المثل نقوش خدایان وپیكره و مصر و بین النهرین ویونان و ایران براى نقاشى و پیكره

و پیكره خدایان در دیگر آیینها از جمله آیینهاى عرب جاهلى  هاى نیاكان در آیین چین و نقوش آیینهاى هند و بودایى و نقوش پیكره

حجاب و  توجه به مبارزه سهمگین آن با هرگونهبا ظهور اسالم با ( .1)گیرند  و راز و نیاز قرار مى در مقام پرستش و عبادت

ساخت همچون  كه فرهنگ شرك را مجسم مى شود،نقاشى و پیكره تراشى تشبیهى كه منجر به حجابى بین آدمى و حق تعالى مى

( . 6)بود،مورد تحرم قرار گرفت  موسیقى و شعر جاهلى كه وسیله غفلت  

یا »: فرماید از سوره مائده كه خداوند در آن مى69 كنند كه عبارت است از آیه اد مىاى استن متفكران اسالمى در تحریم نقاشى به آیه

نقاشى  به« انصاب»در اینجا.« ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسرو االنصاب االزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

به این نام تعبیر شده كه عرب جاهلى براى آنها  رب جاهلىدر آغاز نیز بتهاى مورد پرستش ع.و پیكرتراشى تفسیر شده است

آیه،از احادیثى راجع به تحریم نقاشى و منع تصویر صورت مخلوقات جاندار و  محدثین در تفسیر این.اند نموده قربانى مى

و در دوره خلفاى ( 7)پیامبر آمده  بعضى از نویسندگان منكر صحت این احادیثند،اما آنچه در سیره.كنند مجسمه ذكر مى ساختن

بر اهواء و نحل غلبه  در این ادوار كه دیانت.كند این احادیث را بیان مى شود صحت راشدین و حتى بعضى از بنى امیه مشاهده مى

كندكه بعضى،آنها را وسیله و  ها كه آدمیان را از خدا غافل مى كندعبادت بتها و رسم نقوش و صور و ساختن پیكره پیدا مى

هاى بعد  عالوه بر این،رجال و علماء دین نیز در این ادوار و دوره.شود مى منع-كنند دهند و یا آنها را پرستش مى رار مىاى ق واسطه

صورت مخلوقات جاندار،تقلیدى است  یابد با التزام به روایات اسالمى معتقد بودند كه ساختن مجسمه یا كشیدن گسترش مى كه نقاشى

( . 1)شود  كه از خالق عز و جل مى  

جانداران اجماع و اتفاق دارند به واسطه آنكه  نهایت گفتار آنكه مسلمانان از شیعه و سنى بر كراهت پیكر تراشى و تصویر نقوش

ان المالئكه ال یدخلون بیتافیه »:باشد و هم برابر آنچه كه از حدیث رسیده است در این دو تقلید از كار خداى آفریدگارعز و جل مى

ان اشد الناس عذابا عند هللا یوم القیمة ».(شوند اى كه در آن سگ و تصاویر است نمى فرشتگان داخل خانه)«ركلب و ال تصاوی

ان الذین ».(اند تر است صورتگران سخت به تحقیق كسانیكه عذاب ایشان ازهر كس نزد خدا در روز قیامت)« المصورون

كشند در روز قیامت عذاب  به تحقیق كسانیكه این صورتها رامى)« لقتمهذا الصور یعذبون یوم القیمة یقال لهم احیوا ما خ یصنعون

(. اید آفریده شود زنده كنید آنچه كه شوند و به آنها گفته مى مى  

نداشتند و در آرایش و تزیینات از اشكال هندسى  با توجه به مراتب فوق مسلمانان در آغاز كار به ایجاد نقاشى و پیكر جاندار تمایل

امانقاشى نیز چون سایر هنرهاى منسوخ یعنى شعر باطل،موسیقى باطل و معمارى باطل بنابرغفلت .كردند ه استفاده مىو گل و بوت

اما گر چه نقاشى براى .آن را اهمیت ندادند و بعد از حقیقت اسالم سراغ و سر وقت مسلمین آمده و بر این اساس تحریم و منع

رد استفاده قرار گرفت،اما بنا بر همان اصل و مبانى اسالمى و تلقى آن در باب مو مصور كردن كتب مختلفه و بناهاى شاهانه

هنرمسلمین هیچگاه در مساجد و نسخ قرآن كه مظهرى از حقیقت اسالم بودند و بالطبع دور از شعر و موسیقى باطل،تحریم نقاشى 

شود،در حالى كه در دیانت مسیحى و بودایى و  ه مىقبور دیداند،از اینجا كمتر اثرى از آن درمساجد و قرآنها و  را رها ننموده

. شود گیرى مى اى براى شرح كردن اصول عقاید و فهماندن آنها بهره وسیله مانوى ازنقاشى چون  

على رغم آراء تنزیهى اسالم در باب صورتگرى،هنر اسالمى زبان و بیان خود را درنقوش به نحوى معنوى باز یافته است و كم 

. است المى در صورتها تجلى كردهو بیش عالم اس  
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در اینجا نیز نقاش در جستجوى .كند كلمات قاضى احمد منشى در گلستان هنر روح معنوى هنر مینیاتور عصر اسالمى رابیان مى

عجز گشایان پیكر این فن بدیع اثر نسبت هنر را نیز به قلم م و چون چهره...نویسد اومى.نقش ازلى در ابداع اولیاء و انبیاء است

نمایند و متمسك  درست مى شمسه خمسه آل عبا على المجتبى الرضى المرتضى و وصى المصطفى صلوات هللا و سالم علیه رقم

اند  اند كه قلمى فرموده به راى العین مشاهده نموده تذهیب ایشان مزین است اند كه در نقوش اقالم كرامت نظام آن حضرت كه به بدین

: لب در حكایتى در این معنى به حلیه نظم آمدهعلى بن ابیطا كتبه و ذهبه  

شنیدم كه صورتگران ختاى نخستین كه گشتند صورت گشاى به خون جگر رنگى آمیختند مثال از گل و الله انگیختند چو مو گشته 

د از آن رو باریك از آن آرزوى پى موشكافى قلمشان ز موى ز گلها یكى صفحه آراستند به آیین و زیبى كه خود خواستند نهادن

ختاییش نام كه كلك ختایى از او یافت كام چو دور نبوت به احمد رسید قلم بر سر دیگر ادیان كشید خطا پیشگان ختایى نژاد نمودند 

نقش نخستین سواد به دعوى یكى صفحه آراستند نظیرش ز شاه رسل خواستند نه از نقش آراسته یك ورق كه پر كرده از الله و 

بدید آن رقم به اعجاز بگرفت در كف قلم رقم  ز عین كافر دلى به دعوى سوى شاه مردان على چو شاه والیتگل طبق ببردندش ا

 كرد اسالمیى دلرباى كه شد حیرت افزاى اهل ختاى چون آن اصل افتاد در دستشان بشد نقشهاى دگر پستشان 

گوید كه هنوز قبول  ما این حقیقت را نیز باز مىگر چه این قصص به اقتضاى روح دینى و غلبه فكر نقش ازلى طرح شده است،ا

. نبود چنانكه در شعر سخن از تصویر گل و الله و درد و رنج كار هنرى است نقش طبیعى جانوران و انسان در باطن پذیرفته  

را چون انسان  الوهیت و مظاهر روحانى آن اما نكته اساسى كه باید بدان متذكر شد عبارت از این است كه هنر اسالمى فقط نقش

مه )بیانگر حقیقت روحانى توانست منع نموده است، زیراتصویر و نقش طبیعى و محسوس هیچگاه نمى(انبیاء و اولیاء)كامل

به  (جماد،نبات،حیوان و انسان) و موالیداربعه(آب،خاك،هوا و آتش)گرایش به تصویر تجرد آمیز عناصر.باشد(بسان خدا رویان

هنرمند دینى با تفكر تنزیهى .گردد كه شرحش به تفصیل خواهد آمد برمى حسوس به حس ظاهرىهمین گریز از بیان صورت م

توانست تحت تاثیر تفكر تشبیهى شرقیان و مسیحیان باشد هیچگاه وجود مطلق را درچهره انسان ندید و از اینجا  نمى اسالمى كه

نجا همواره از امر زمانى و این جهانى گریخت و فضاى نقاشى آورد،از ای حقیقت ماورایى را به سطح واقعیت داثر و فانى نتوانست

. ملكوتى گشت او نیز فضایى  

بودند  مقدس كه پیوسته در جستجوى الوهیت انكار تصویر عالم محسوس و چهره مقدسین چون صاعقه بر سر هنرهاى تجسمى

ود زد،و جهان و منظر هنرى هنرمندان را شرك كه در مسیحیت نیز رسوخ كرده ب فرود آمد و تیشه بر ریشه تفكر هنرى جهان

در صورت محسوس گرایش  ها به جاى آنكه به پرسش الوهیت از این پس زهد و ریاضت در رنگین ساختن پرده.ساخت دگرگون

. معطوف به نحوى تفكر و شهود باطنى شده است.یابد  

هر صورتى كه فكر آدمى را به . است ن رفتهواسطگى نقوش آنچنانكه در هنر شرقى و مسیحى در میان است در اینجا از میا

آمیز به خود جلب كند و انسان را اسیر جهانى تخیلى ( irUVpe)چیزى بیرون از خودش معطوف دارد و روح رابه شكل تفرد 

. یك هنر مقدس حقیقى نیست چونان یك امر محال گرداند،غایت  

بر ( acmacpHUa( )acmaU)بیزانس  سیحیان ارتدكسچنین تفكر و هنرى است كه نوعى احساس بیگانگى را در میان م

به شمایلها تنازعى فكرى و هنرى میان شرق و غرب جهان مسیحى به وجود  شمایل شكنى نسبت پیدایى نهضت.انگیزد مى

بحث در صور مقدسه از  به طرفدارى از نقوش و تماثیل و شمایلهاى مقدس برخاست و گفت( یوحنا)یحیى دمشقى.آورد

(aaameU )نیست،چون وظایف شوراهاى روحانى شوراهاى مذكور در صورتهاى  ست و قیصر را حق مداخله در آنا

از این روصورتهاى .تجسم یافت(ابن)در پیكر عیسى(اب)عینا همان طورى كه خدا.اند داده را تشخیص« تجسم روح القدس» دینى

شبیه هستند به  باشند و درست الهى به مؤمنین مى مرحمت اند،و وسیله نقل و انتقال لطف و مذكور در مرتبه مقدسات قرار گرفته

دینى كه كتاب مقدس براى مؤمن با سواد دارد،صور و تماثیل نیز كه براى  كتابهاى مقدس یعنى همان منزلت كلمات

ا همه داراى نه تنها صور و تماثیل،بلكه تمام آداب و مناسك وكلمات و مؤسسات كلیس.باشد است،همان اثر را دارا مى سوادان بى

در نتیجه .واسطه و وسیله انتقال روح الهى و لطف خداوند به مؤمنین خواهند بود باشند،یعنى همه همان درجه و حرمت قدوسى مى

خدا وجودى »:در تاییدشمایل پرستى اعالم داشت(آخرین اتحاد شرق و غرب مسیحى)تعالیم بود كه هفتمین شوراى كلیسایى این

به صورت  چون كلمه خدا سرشت آدمى یافت كه آن با دمیدن زیبایى الوهیت فها و نمودارها،ولىاست در ما وراى همه وص

به همراه اعالمیه هفتمین شوراى  این كلمات«توان و باید به صورت بشرى پرستید خویش،به كمال گرایید،پس خدا را مى اصل

سرشت آدمى (ابن)از طریق وجود او كلمه خدا به خودگرفت،زیرا از نظر مسیحیان(ع)كلیساى صورت دعایى خطاب به مریم

روحانیون مسیحى شمایل  این نكته نیز قابل تذكر است كه از سوى( .0)را در دسترس آدمیان قرار داد «او» یافت وبدین گونه

( . 2)شد  پرستى اصل عبادت الهى تلقى نمى  

ابن عربى در فتوحات مكیه .اند كرده هبرخى متفكران اسالمى از نظرگاه باطنى تصویر شمایل را در مسیحیت توجی

رسانیدند،از آنرو كه به اعتقاد ایشان فردانیت الهى خداوندشان عیسى به تحقیق  مردم بیزانس هنر نقاشى را به كمال».نویسد مى
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ش از سوى بوركهارت این نظر را تلویحا با حفظشمایل مریم عذرا و فرزند«.گاه تمركز معناى وحدانیت و توحید است جلوه برترین

شرك تا  نبوى ناظر بر محكومیت كسانى است كه با محاكات كار خدا،نیت گوید كه احادیث و باز مى( .3)دهند  پیامبر ربط مى

دورى از طبیعت كه كار  شود،و همین سر گرایش ایرانیان به از اینجا صرف تقلید محكوم نمى.بردن در صنع خدا دارند دست

اما در واقع با این واقع گریزى گویى هنرمند به عالمى دیگر .است هاى كامل ارى و ساختن پیكرهخداست و پرهیز از سایه روشن ك

الهى آفریده شده  در این عالم و عوالم باالتر،این كالم كه حقیقت آدمى بر صورت.مثال تعبیر شده است رود كه از آن به عالم مى

ى،وجودآدمى با رویكرد به عالم معنى و تخیل ابداعى و حضور و بدینسان على رغم دورى از تصویر واقع.متحقق و متقرر است

جهان  كند،حتى تصاویرى كه ظاهرا موضوعشان این نهد و روح دینى پیدا مى هنر دینى گام مى اشراق تخیل به ساحت مقدس

حتى .المى استاین نكته حاكى از سیطره حقیقت ملكوتى اسالم بر دل و جان انسان عصرظهور اسماء الهى در دوره اس.است

( . 1)توانستند از این پرتو خود را بالكل رهایى بخشند  مشركین،ملحدین و زنادقه نیزنمى  

با توجه به مراتب فوق،تاریخ نقاشى دوران اسالمى در كشاكش تمایالت دنیوى ودینى به سوى ذوقیات و احواالت و مواجید 

بیزانسى و گرایشهاى كفر آمیز و دین گریز اموى -ا ذوق یونانىاگر درآغاز بیشتر غلبه ب.هنرمندان مسلمان سیر كرده است

. دهد است،امادر پایان نقاشى اسالمى پرتوى از روح مثالى متفكران مسلمان را نمایش مى  

هاى تصویرى خود در قلمرو عالم اسالم قرار  پس از فتوحات اسالمى،فرهنگ زرتشتى ایران و فرهنگ مسیحى بیزانس باتجربه

سپرده  به طاق نسیان به پایان رسید و سرمشقهاى حقیقى در میان امت(ع)كه با شهادت على از سپرى شدن عصر ایمانپس .گرفتند

. و شایستگى معنوى چندان مورد توجه حكمرانان قرار نگرفت،تفكر دینى ازعرصه سیاسى بیش از پیش دور شد.شد  

در قلمرو ب -یا بهتر بگوییم سفارشات -تجربیات با نخستین  استدینى خلفا  دوره امویه همچنانكه دوره دورى از دین و عصر بى

. نقاشى در تمدن اسالمى همراه است  

این قصرها محل .به آنها اشاره كرد توان اولین و قدیمیترین آثارى هستند كه مى«عمراء»و«حیر» نقوش دو كاخ كوچك

ها اعمالى چون پرداختن به قمار و خمر و انصاب و بوده و آن«ولید»و« هشام» هاى اموى سرگرمى،خوشى و عیش و نوش خلیفه

رجس شیطانى را مرتكب  پوشیدن حریر و شنیدن موسیقى غنایى كه هر دو تحریم شده بود و خالصه همه اعمال عالوه بر آن

از كارهاى هایى  ها ونوازندگان و اشخاصى برهنه و عریان بوده و صحنه در صور این كاخ،نقوش مختلفى از سازنده( .9)شدند  مى

اند  این نقاشیها نه تنها التقاطى از سرمشقهاى یونانى ورومى و ساسانى.شوند ورزشى و مناظرى ازشكارگاه نیز در آنها دیده مى

كم و بیش «حربة الفجر»و« طوبى»و« مشتى» و تزیینات كاخهاى نقوش.دهند بلكه روحا احساس شرك آمیز جهان باستان را نشان مى

. دارند چنین ممیزاتى  

جوسق )كنند،كاخهاى خلیفگان عباسى سامرا از جمله در دوره عباسى صور مختلف هنرهاى رایج در تمدن اسالم تنوع پیدا مى

نقوش كاخ عمرا هستند و از حیث موضوع و طرح نقش و نگار و بدنهاى برهنه و برخى  همه داراى نقوشى شبیه به(الخاقانى

اى  در این آثار كمتراثرى از تعالى و معنویت اسالمى یا نكته.كنند چندان تفاوتى نمى اززنهاى رامشگر و شكارگاه و صور حیوانات

شود،بلكه بیشتر تابع نوعى ذوق التذاذى صرف هستند كه گاه ناخودآگاه  كه حاكى از حكمت دنیوى عمیق یونانى باشدیافت نمى

از جمله مظاهر نفوذ .كند ر تدریجى هنراسالمى مىاند كه این خود حكایت از حضو ازنوعى ذوق شبه معنوى اسالمى متاثر شده

. ذوق دینى تشدید نقوش تجریدى است  

اى كه مطالب آن با  گرفت، قدیمیترین نسخه سامانیان شكل گرفته بود،نقاشى رونقى در ایران نیز كه همزمان با عباسیان حكومت

د سامانى به رودكى شاعر داد تا از عربى به شعر فارسى كتاب را امیر نصر بن احم این.نقاشى روشن شده كتاب كلیله و دمنه است

پس از آن رسم نقاشى در كتب رواج بیشترى پیدا .درآورد،پس از آن كتاب را به هنرمندان و نقاشان چینى داد تا آن را نقاشى كنند

. دان مند بوده هاى سامانیان و دیلمیان احتماال از مراكزهنرى مینیاتور بهره كتابخانه( .15)كرد   

. توان سبك نقاشى خراسانى نام نهاد نقوش دوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان را مى  

نقشهاى انتزاعى و مجرد نیشابور .نقاشیهاى یك منطقه باستانى در نیشابور نشان دهنده شیوه نقاشى در ایران در این عصراست

اى به كار رفته و رموزى در آنها  ش تمثیالت بسیار پیچیدهدر این نقو.گیرد مى بتدریج از قلمرو تجربه شرك آمیز دنیوى فاصله

. شود كه در كمتر اثر نقاشى اعصار پیشین مشاهده مى پنهان است  

دور شده،به ایران كشیده شد و پس از  پس از این دوره توجه به هنر نقاشى همچون علوم عقلى از مناطق اهل سنت تا حدودى

سوابق تفكر دینى و استمرار سنت هنر ایرانیان و ارتباط هنر تصویرگرى با  مر به عمقاین ا.سلجوقین بیش از پیش رواج یافت

قوم عرب به جهت دورى از این سنت نتوانستند درعرصه علوم عقلى و هنر .گردد عصر اسالمى باز مى(معقول)دانش عقلى

. در مقام تقلید از ایرانیان و مسیحیان باقى ماندند نبودند و همواره تركان نیز از این قاعده مستثنى.اسالمى از خود توانى نشان دهند  
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و ابنیه با نقش و نگارهاى مختلف زینت  در دوره سلجوقى هنرهاى نگارشى به اوج و كمال خویش رسید،از سكه گرفته تا كتب

. خته استاند با روح معنویت اسالمى آمی كه مسلمین به اسالم داشته به نسبت قربى این وضع در حقیقت.شدند داده مى  

آثار این مدرسه بیشتر ( .11)بوده است « عراق مكتب»یا«مدرسه بغداد» اولین هنرستان یا مدرسه نقاشى و صورت كشى در اسالم

. اند از این رو فاقد شفافیت و اصالت مینیاتوریهاى ایرانى.مختلف تركیب یافته بودند داد كه از اقوام ذوق مردمى را نمایش مى  

حركات و فریفتگى در درج كردن  اى انانیت و نحنانیت گزاف در نگاشتن گونه.نیز نیستند« عربى»شهوربر خالف اصطالح م

توان نوع هنر اشرافى و سودا گرانه عالم  این هنر را مى.كشد و ابتذال مى اسلیمى تك ساحتى،و طبیعتى زننده كه گهگاه به هزل

. اسالم تلقى نمود  

نقاشان این نهضت مانند مترجمان آن مسیحى  ظاهرا نخستین.شود ضت ترجمه بسیار دیده مىاین سبك هنرى در متنهاى مترجمان نه

به تدریج از تزیین و تصویر كتابهاى علوم عقلى به كتابهاى قصه مانند مقامات حریرى  این سبك.اند یا صابئى یا ایرانى بوده

مصور ساختن كتب تاریخى عالقه نشان دادند و از این رو یافتند و به  سلجوقیان در قرن پنجم بر بغداد دست.یافته است انتقال

. گرفته است اما در اینجا نیز تصاویراز سنتهایى غیر از منابع اسالمى سرچشمه مى.بسیارى از كتب تاریخ مصور گردید  

وم على رغم كمال هنرى و صنایع مستظرفه در عصر سلجوقى هنوز به جهت غلبه فكرتنزیهى صدر اسالم و قدرت رسمى ق

بنا به نظر مورخان،در حالى كه سفالهاى رنگارنگ .به كمال نرسید( 16)مینیاتور  عرب و توجه به احكام تحریمى شریعت اسالمى

شهرت یافته و « مینایى» به اند على الخصوص لعاب عالى و قلم گیرى آن كه ایرانى را درزمره عالیترین آثار هنرى جهان شناخته

. همین نسبت از كمال مینیاتور ایرانى سخن گفت توان به ترین نقوش است،اما نمى نگارگرى ایرانى حاوى دقیق  

با هجوم مغول و تاتار گرچه بسیارى از معارف و علوم راه انحطاط پیمودند،امااز آنجا كه نقاشى و نقش مورد توجه این طوایف 

و  آنها این فن تحولى بسیار یافته و صورتگرانى بزرگ نقاش به همراه داشتند،در دوره غلبه بود و آنها همواره با خود هنرمندانى

از نظر این حكام كه آیین شمنى داشتند  در دوره اشغال مغوالن،كه احكام شریعت در ایران یكسره.هایى قوى به خود دید نحله

هنر نگارگرى بروز باطنى و عرفان و  عقلى و نقلى تجلیات خود را در معرفت متروك گردید،اما توانمندى و تفكر دینى و سنت

خلوت .سركوب شود توانست نمى اگر درعالم دیجور و ظلمانى مغوالن بیگانه احكام ظاهرى شریعت منتفى بود ولى احكام باطنى.داد

وگریز به باطن چه به صورت فعال و چه به صورت منفعل جایگزین .گیر شد نشینى در عالم اسالمى در شرق و غرب همه

. استقبال ظاهر گردید  

در این زمان به دنبال پذیرش اسالم از سوى ( .17)شد  مغولى موجب تشدید این اوضاع مى-ام سیاسى ظالمانه فئودالیته تركىنظ

. حكمرانان روى و ریا بر علماى قشرى مسلط گردید  

اكنون از بهر  گریختندى و كردندى و ایشان مى در روزگار گذشته خلفاء اسالم علماء دین را طلب» به سخن عین القضات همدانى

فاسق نشینند و ده بار به اسالم روند و هر ده بار باشد كه مست و جنب خفته باشند،پس  صد دینار حرام،شب و روز با پادشاهان

فاسقى نهند آن را باز گویند و شرم ندارند  اگریك بار بار یابند از شادى بیم بود كه هالك شوند و اگر تمكین یابند كه بوسى بر دست

به ( 11)« .اند به اقطاع به ایشان داده كند پندارند كه بهشت« نصف القیامى»مبلغهم من العلم و اگر محتشمى در دنیاایشان راو ذلك 

. شناختند نه علم و تقوى و ورع رشید الدین فضل هللا علما را به مجرد دستار و دراعه مى سخن خواجه  

غریبه و خرافات جاى علوم عقلى و دینى  در این زمان تنجیم، علوم.كردند اى رجاله دستار به سر خدمت مغوالن مى بدین سبب عده

به هر حال دیندارى صورى و توجه به امر شریعت .و دین به دنیا فروشان شده بود محاكم شریعت جوالنگاه شیادان.را گرفته بود

: كند مى اى شاعر عارف چنین وصف اوضاع اوحدى مراغه.اى بود براى فسق و فجور غالباپرده  

خر به خانه برى قاضیى مرد و ...هر كه رشوت برد،رهش باشد و انكه پنج آورد دهش باشد زر دهى،گوى از میانه برى ندهى

بهشت سرورانى كه  ماند از و صد باغ دل پر از درد و اندرون پر داغ باغها چون برفت و داغ بهشت با چنان داغ،دوزخ است

بودند گر بدین گونه زیستند كه او ده سلمان و باغ بوذر كو؟ دل آنكس كه درد دین دارد داغ پیش از ین بودند در سلف،پیشواى دین 

( 10)انصاف بر جبین دارد   

عارفان .خانقاه نشین رونقى به كمال یافت چنانكه گفتیم تصوف انفعالى بر اثر ظلم سیاسى رونقى به خود گرفت و بازار صوفیان

نام و نشان زیستند و  حافظ و شیخ محمود عطاء از مشایخ پارسا به گمنامى و بى ا ممدوححقیقى چون كمال الدین سید ابو الوف

امیر تیمور یكى از خواص خود را نزد  گزیدند،مانند شیخ زین الدین ابوبكر تایبادى كه مشایخ از ارباب قدرت دورى مى این.رفتند

رود و  تیمور به ناچار خود به زیارت شیخ مى.میر مهمى نیستدهد مرا با ا مى كند شیخ پاسخ وى فرستاده و استدعاى مالقات مى

او را نصیحت كردم »:گوید مى پرسد چرا پادشاه خود را ارشاد نكردى؟شیخ تیمور از شیخ مى. گشاید نصیحت او مى شیخ زبان به

بر تو مستولى خواهد  نشنید ال جرم خداى تعالى ترا بر وى گماشت و اگر تو نیز بابندگان خدا به عدل رفتار نكنى دیگرى
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اما این مردان به تعداد اندكند وغلبه با ( .12)«  عزرائیل»:گوید شیخ مى«.كیست كه بر من مسلط شود آن»پرسد تیمور مى«.شد

: صوفیانى است كه به تعبیر حافظ  

خورد پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف  صوفى شهر بین كه چون لقمه شبهه مى  

رهبران نهضت علویان سربدار . پرداختند فیه فعال در این زمان به جهاد برخاستند و به ستیز با مغوالنبسیارى از شیعه و صو

آویز  حلق آنها در پى شورش اغلب.دانستند در برابر ظلم الزمه زهد را شكستن سكوت مى اینان.بودند همگى از مشایخ و اهل طریقت

. شدند مى  

یعت،كار سیاست را به حال خود رها كرده،در صورت تقیه و اجبارگاه براى رفع ظلم از اى از اهل طریقت و شر در این میان عده

هاى مریدان را میان فقرا و طالب  ها و تحفه با حكام و امرا آمد و شد داشتند و هدیه ستمدیدگان و گره گشایى از كار فرو بسته خلق

كازرونى ممدوح حافظ برخى نیز بالكل از  مله بودند شیخ امین الدینكردند،از این ج قسمت و خود از دار دنیا به فقر بسنده مى علوم

. عالم دنیایى بریده و زهد مطلق گزیده بودند  

هاى ویران شده پس از ایلغارمغول سكنى گزیده و خلوت نشینى  پارسایان اهل شریعت نیز به كار درس و بحث در میان مدرسه

اند موالنا قوام الدین عبد هللا استاد حافظ و شیخ ناصر الدین عبد  ند،از این جملهاختیار كرده و به تدریس علوم شرعى مشغول بود

علوم عقلى در این مدارس جایگاهى نداشت و .رفته و تا سر شب به تدریس اشتغال داشته است سحرگاهان به درسگاه مى الرحیم كه

. دانستند متشرعین آن را موجب خلل در مبانى دین مى  

مستظرفه در مدارس رسمى مورد توجه قرار  در این دوره صنایع.س رسمى،عرفان و فلسفه مورد استقبال بوداما خارج از مدار

در این عرصه .ذوق مغوالن كه سنت نگارگرى راطبیعتا از چینیان و تركان خطایى گرفته بودند،با آن موافق بود.گرفت مى

گشت كه از عالم ظاهر دل  بر مى باطنى و ایمان معنوى هنرمنداناما رونق هنر به همان عشق .حكمرانان بایكدیگر رقابت داشتند

به عبارتى هرگاه آدمى بخواهد از زشتى دنیا . عرفانى ظاهر كرده بودند بریده و قوه روحانى خود را در كار هنرى یا سیر و سلوك

بر اثرهمین نیاز به فراموشى .گردد مىو اهل دنیا بگریزدو خود را در ورطه بیخودى حقیقى بیفكند به عالم هنر و درون خود باز 

صنعتگران فقیرى كه .شوند براى درد دین خود رهسپار مى و نسیان است كه به هنرى روى آورده و در واقع به سوى درمان دلى

گفتند و  مسجد جامع اصفهان را درعصر دیجور مغول برپا كردند،رو به این جهان داشتند اما سخن یا نقش دل خود رامى

. هنر آنان جز الهامات و ابداع نقش وكلمات قدسى و نكات قرآنى نبود.چنانكه حافظ چنین كرده است.دزدن مى  

( 13)ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد لطایف حكمى با نكات قرآنى   

در این حال .اشدتواند مظهر ایمان ب مى توان دریافت كه چگونه هنر نقاشى با توجه به مطاوى آنچه كه ذكر آن به میان آمد مى

مغوالن به جهانى اساطیرى تعلق داشتند كه هنر .تجربه معنوى خود مشغول باشد تواند به هنرمند ضمن آنكه رو به ظاهر دارد مى

اساطیرى و برخى عناصر دیگر از جمله  اى مرغان نقش سیمرغ و اژدها و یا نقش دو اژدها و پاره.هاى آن بود یكى از جلوه چینى

دینى سرزمینهاى اسالمى وارد و چون مواد هنرى جذب روح دینى هنرمندان  ن و كوهها بدین طریق به قلمرو عالمابرها و درختا

حتى در عصرى كه دربار مغول با مسیحیان مراوده داشتند رسوخ برخى عناصر هنربیزانسى نتوانست عالم اسالمى .شدند مسلمان

. را در پس پرده خود محجوب سازد  

این مدرسه مانند .شد یز نخستین مركزى بود كه مجمع صنایع مستظرفه و نقاشى دوره مغول محسوب مىمكتب و مدرسه تبر

مدارس فلسفى بین النهرین توانست موادى رافراهم كند كه با مواجهه میان ماده اساطیرى و صورت دینى عالم هنرى نگارگران 

فكرى و  و آن را از دوران فترت بى ان اسالمى را فراهم ساختهیونانى مقدمات تعالى تفكر نظرى متفكر یابد،چنانكه حكمت عروج

. ایمانى عصر اموى رهایى بخشیده بود بى  

نقاشیهاى كتابهاى منافع .مدرسه تبریز است اولین مظاهر حضور عالم دینى وجود مكان ماهوى و فضاى مثالى مینیاتورهاى

هاى  قطعه.دارند ر كنار هنر خوشنویسى چنین فضایى را عرضه مىد( 11)الحیوان،جامع التواریخ،آثار الباقیه و تاریخ طبرى 

در نهایت .نمایند مى دارند كه هر كدام به عالم خاصى تعلق دارند و در ذات خود مستقل اى ازتصاویر را عرضه مى نقاشى مجموعه

كه بر نقطه نظرى خاص -شرىگویى با ما پیوندى ب.محسوس گردند مستقل از جهان همه تصاویر در پرده واحد داراى عالمى مى

. گیرند ندارندو از دنیاى محسوس،فاصله مى-تكیه داشته باشد  

در این آثار به منظور نمایان ساختن فضایى كه غیر از فضاى عادى عالم مادى وجسمانى محسوس است،و مقصد هنرى كه 

هنر است،باید انفصالى بین این فضا و  اصالت معنوى آن همان نشان دادن این فضااز طریق رمز و تمثیل و روشهاى خاص این

. كند وجود داشته باشد كه بشر به آن خو گرفته و در زندگى روزانه خود آن را تجربه مى فضایى  
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و فضاى عالم ملكوت كه آن نیز عالمى  اگر در تصویر فضا اتصال و پیوستگى بین این دو نوع فضا،یعنى فضاى عادى عالم ملك

توان با  گردد و دیگر نمى ى،وجود داشته باشد،نمودار ساختن بعد متعالى فضاى دومى غیر ممكن مىاست واقعى و لكن غیر ماد

متعالى و فضایى ملكوتى ارشاد  آب و رنگ و شكل و صورت كه در دست نقاش است انسان را از فضایى ملكى به ساحتى همین

توان هر  صل دو بعدى تصویر است زیرا فقط به این نحو مىبراى تحقق این مراتب مینیاتور ایرانى مبتنى برتقسیم بندى منف.كرد

و حتى در آن .اى از عقل ومعرفت دانست اى از وجود و نیز از جهتى دیگر مرتبه دو بعدى مینیاتور را مظهر مرتبه افقى از فضاى

فضاى طبیعى سه بعدى مینیاتور كامال با ممیزه دو بعدى خود از  مینیاتورهایى كه فضا یكنواخت و منفصل است نماى فضاى

غیر از علم  اطرافش متمایز شده است و بنابر این،این فضا خود نمودار فضاى عالمى دیگر است كه ارتباط با نوعى معرفت

( . 19)جزوى حصولى بشرى دارد   

رزم » ردهدر پ.فردوسى به كمال رسیده است هجرى قمرى در مصور ساختن شاهنامه 305تا  375این نحو ابداع فضا طى سالهاى 

صحنه رزم در مكانى خیالى با كوهها .یكسره طالیى شده است نمایشگر آسمان است فضایى كه« اى اسكندر با كرگدن افسانه

زارى » همچنین است پرده.گیرد فاصله مى این فضا از عالم محسوس.ودرختانى زیبا ولى پر جالل و خوف انگیز تصویر شده است

و سوگ به واقعیت نزدیك شده است، اما حالتى كامال شاعرانه و عارفانه چونان  ر چهره غمعلى رغم اینكه د.«بر نعش اسكندر

. رقص و سماع صوفیه دارد مجالس  

به تدریج چنان معنایى را به ( 65)كرمانى  هاى نقاشى این عصر از جمله مینیاتورهاى دیوان خواجوى به هر تقدیر فضاى پرده

بدینسان مجددا تجلى فره و مكرمه و .زمینى را با ملكوت آسمانى پیوند زده است بداعى بهشتكند كه گویى تخیلى ا آدمى القاء مى

این عالم مینوى اگر از افق نگاه بشررانده از بهشت و مانده در خویش .شود الهى و ظهور جلوات او در مخلوق مشاهده مى لطف

هاى منقوش تفاوتهاى آشكارى با فضاى  سطحى این پردهفضاى چند .است پنهان مانده است در منظر چشم دل اولیاء الهى عیان

بینیم  در اینجا جهانى را مى.است نقاشى چنین دارد كه عمقش پندارى در ابهامى خاص فرو رفته و از عدم و خال برخاسته اساطیرى

نان شبحى از اعیان ثابته اند و اضداد در وجودشان رفع شده است،چو منظم و روشن با اشیائى كه گویى از عالم فانى تعالى یافته

جهان مادى را آنگونه كه  نقاش در اینجا در صدد آن نیست كه.دهند كه جوهرى دگرگون ناشدنى و ثابت را بروز مى حكیمان انسى

پس انسان یااسب نقاشى از طور انسان و اسب عادى رسته و به عالم مثالى .با همه اضداد و نا هماهنگیهایش تصویر كند هست

. تپیوسته اس  

از نظر موضوع تفاوتهایى .بینیم دومین مرحله سیر كمالى هنر نقاشى ایرانى را در تجربه نقاشان شیراز پس از ایلغارتیمور مى

نقاشان نحله شیراز به جاى درختان و كوهها و آسمان به تصویر انسان و . میان نحله شیراز و دو نحله بغداد و تبریز وجوددارد

شیراز فضاى كمترى براى نمایش  در نقاشى نحله.اى از این قاعده مستثنى است گاهى نیز مجموعه.دهند بیشترى مى اهمیت یوانات

. آسمان وجود دارد  

منحصرا از تصویر كوه و درخت و آب و پرندگان  اى است كه كند مجموعه از آثارى كه گفتیم از قاعده كلى نحله شیراز تخطى مى

نقاشیها را  برخى مفسرین نقاشى ایرانى موضوع این.شود آدمى و عامل انسانى دیده نمىتركیب شده است و در آن اثرى ازاندام 

دهش از آنها گفتگو به میان آمده، تشخیص  خلقت جهان و عناصر و آیات الهى چون تاك و انار و سرو كه در كتاب بن

است كه وقتى بخواهیم جهانى را با او بدین نكته اشاره كرده .هانرى كربن در پژوهشهاى خود چنین نظرى دارد.اند داده

زاینده و گیاهان و ابرها و عوامل دیگرش كه داراى نیروهاى شگرف و انوار مقدس باشندنقاشى نماییم این چنین جهانى  هاى چشمه

 نمایش داده شود،بلكه باید در این زمینه به سراغ هنرى رویم كه از هر سازى به شیوه نقاشى تصویرى طبیعت نخواهد وانست

اى  را با توسل به شیوه یا به عبارت دیگر الزم است چنین مظاهرى.ها و رموز سر و كار داشته باشد سمبلها و نشانه با دنیاى جهت

این توجه از .هنگامى كه منظره فره و خؤره به وسیله روح آدمى به نظر آید به همانند مظاهر زمینى خلقت» بنگاریم( رمزى)سمبلیك

خواهد بود تمامى عوامل  از این جهت الزم.آید به شمار مى آفریند كه مظهرى از منظره بهشت انى مىسرزمین آسم زمین خاكى

. سمبلهاى پاك و خالص به صورت طبیعتى نو آفریده نگاشته شود مقدس این تجلى در این گونه نقاشیها جمع شود و در قالب

صورى روابط مادى و علمى را بیان كرد وروابط از این قلمرو  نتوان با تفسیرهاى مبتنى بر ماده و علتهاى بدینسان هنگامى كه

در واقع تجلیات درونى خود واقعیت و پدیدارهایى موجودند  باید سراغ و سر وقت روابط و پیوندهایى رفت كه.فراتر رفته باشند

ارض »گر جلوه به تعبیرى بدینسان طبیعت در منظر نقاشان مسلمان ایرانى،جهانى دیگر و.دیگرى است ولى وجود آنها از نوع

شود با توجه به  جهانى كه بارموز در پرده نقاشى ایرانى نمایش داده مى.و جهانى میان جهانهاى محسوس و معقول است« ملكوت

. دهد منظر متعالى نگارگرى ایران عصر اسالمى را نشان مى روشناییهاى بهشت آسایش  

و كاملترین دوره نقاشى ( 61)انتقال یافت  ركزیت هنرى از شیراز به هراتبا رونق هرات در عصر تیمورى و جانشینان تیمور،م

در این شاهنامه همه سنتهاى هنرى پیشین به كمال .عصر شاهنامه بایسنقرى است یكى از شاهكارهاى هنر این.ایرانى به پیدایى آمد

. آمده است  
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خه مصورى ازیك كتاب كلیله و دمنه از جمله اولین رنگ آمیزى درخشان جهان مثالى نقاشى عصر اسالمى در مینیاتورهاى نس

طالیى از آسمان بر برخى از عناصر و موجودات طبیعى بیانگر نوعى  نزول رنگ.دهد آثار این جریان هنرى را نمایش مى

. هماهنگى میان عناصر است  

مجلس پذیرایى یزدگرد از »در.ر استادوا رنگ آمیزى مینیاتورهاى شاهنامه بایسنقرى معرف تكامل فوق العاده این هنر در این

امازیباترین نقاشیهاى تغزلى سبك هرات عشق و شیدایى را با زیباییهاى طبیعت .رسند رنگها به نهایت هماهنگى مى«منذر

نقاشى در نهایت لطف و زیبایى و با  همه چیز در این.دهد مالقات هماى و همایون در مكانى مثالى و بهشت آسا رخ مى.است آمیخته

سبك شیراز نزدیك است،اما بیش (تصویر خؤره)نقاشى بسیار به نقاشیهاى بهشتى طبیعت این.یانى بسیار شاعرانه نگاشته شده استب

هنرمندان ایرانى ابداع شده زمان و  در اینجا نیز زمان و مكانى كه از سوى.دهد آثار،جلوه جاودانگى را در طبیعت نشان مى از آن

اى كه باید بدان متذكر شد این است كه در ادوار مختلف نقاشى  نكته.اراى ممیزات مثالى خوداستمكانى مستقل و انتزاعى و د

ایرانى تا پیش ازدوران تیموریان،نگارگران چندان تعلقى به ثبت و ضبط اسم و نام خود نداشتند،از این رو تا این دوره نامهاى 

وده اثر بوده است و آنها نام خود را در صورت امضاء با صفاتى ب آنچه براى این هنرمندان مهم.شناخته شده بسیار محدودند

عالوه بر این،این .است كردند كه حاكى از تذكر به فقر ذاتى این هنرمندان اقل العبد و مذنب و امثال آن ذكر مى متواضعانه چون

دانستند كه  اى از نقش ازلى مى را چون جلوهكردند بلكه اثر خود  هنرمندان خود را چون هنرمندان جدید مبدا الهام و ابداع تلقى نمى

. اند كرد و در این الهام اولیاء و نفوس زكیه در مقام واسطه نقاش ازل بدانهاالهام مى  

كمال الدین بهزادكمال تجربه هنرى را ( 66)« مظهر ابداعى صور و مظهر نوادر هنر» سبك هرات با تخیل ابداعى

حامیان .و احتماال از استاد میرك خراسانى نیز بهره گرفته بود میر سید احمد تبریزى فرا گرفته بهزاد مبانى نقاشى را نزد.آزماید مى

. صفوى بودند« شاه طهماسب»و« شاه اسماعیل»،« امیر علیشیر نوایى»و«حسین بایقرا سلطان» او دركار ابداع  

شاه از فرط الفت و .(م 1211. ه 965 الدر س)كنند وقتى كه بین شاه اسماعیل و تركهاى عثمانى جنگ در گرفت روایت مى

به وى پیدا نموده بود،خواست كه او را با همكارش شاه محمود نیشابورى  اى كه به بهزاد داشت و بیم و دهشتى كه نسبت عالقه

گ تمام لذا امر داد آن دو را درصندوقى نهادند و موقعى كه جن.مشهور،براى ترسى كه از اتالف آن دو داشت،پنهان كند خوشنویس

( . 67)شد اول اندیشه شاه اطمینان بر سالمتى آن دواستاد بود   

گیرى از دانش عقلى  بهزاد با بهره.به تنهایى داراست هاى قبلى داشت هاى نقاشى كمال الدین بهزاد هر آنچه را كه مجموعه پرده پرده

. هاى قبل از او كم سابقه بوده است كه در پردهو زیمن و زمان را در تصویر جان بخشیده  و عرفانى عصر چنان انسان و طبیعت  

چنانكه .ساحت كسبى و حصولى انسان كارهاى بهزاد دو گونه است،برخى به ساحت تغزلى و شیدایى بشر تعلق دارد و برخى به

در هارون الرشید »و«اى از برون و درون یك مسجد صحنه»گوید در سخن مى اگر در مرقعات گلشن از حقیقت طبیعت و انسان

محسوس رسته است و تصاویر  هر دو نوع پرده نقاشى هنرمند از قواعد عالم.ازساحت نازل حیات انسان سخن گفته است« گرمابه

. از اینجابهزاد نیز صورت مثالى جهان را ابداع كرده است.توان چنین رؤیت نمود را جز در عالم خیال نمى  

هرات به دست ازبكان و انتقال بسیارى از  هرات است كه قبل از ویرانى ترین نقاشان سبك قاسم على پس از بهزاد از برجسته

استاد مسلم این « محمود مذهب».هنرمندان آن ناحیه به بخارا مهاجرت كردند و سبك بخارا هیچگاه به كمال سبك هرات نرسید

اما به هر . ومصور كرده است اى از خمسه نظامى را مزین او به همراه میر على خوشنویس مشهور نسخه. تلقى شده است سبك

تقدیر نقاشى بخارایى از همان آغاز راه فناء و فتورى را كه درنیمه دوم قرن دهم در دوره صفویه بر هنر نگارگرى مسلط 

. شد،پیمود  

را به او تبریز برد و مدیریت كتابخانه سلطنتى  بهزاد را با خود به.م 1015./ه 912 شاه اسماعیل پس از استیالى بر هرات در سال

كار آنان .اى از هنرمندان به كار پرداختند به سرپرستى او عده.شد نیز محسوب مى سپرد كه در آن وقت مركز هنرهاى نگارشى

. دردوره شاه تهماسب به كمال رسید و اوج مینیاتور عصر اسالمى ایران را به نمایش گذارد  

بود و به وساطت او با بهزاد و آقا میرك  فرا گرفته«سلطان محمد» یعنى شاه تهماسب كه خود صورتگرى را از نقاش كم نظیر وقت

دیگر مینیاتور ایرانى نقاشانى به .حامى نگارگرى ایرانى در این عصر گردید اى دوستانه به وجود آورده بود بزرگترین رابطه

نقاشى ایرانى این عصر  ر اعتالىآنچه كه بیش از همه د.اى چون شاه تهماسب به خود ندید سه تن و حامى گرانمایه بزرگى این

خود همواره سنن ظاهرى شریعت و احواالت و مواجید باطنى  تفكر شیعى در ذات.و تفكر شیعى بود( 61)مؤثر افتاد حكمت والیى 

عصر صفویه از  از سویى فضاى خاص.از اینجا تفكر اصیل شیعى جمع میان ظاهر و باطن بود.داشت اهل دل و الهام را به همراه

مغولى كمتر برجاى -اعتالى رسمى شیعه على رغم اینكه اصالت كهن،در گذر زمان وورطه نظامهاى دیجور فئودالى تركى جهت

گرایش .یافت مى خاستگاه اصلیش را در تشیع خاست و والیت عظمت از این تفكر خفى و جلى بر مى هاى مانده بود،اما هنوز رایحه

توان در  این تمایل را مى.بیانگر عالئق دینى او نیز باشد توانست تا حدودى مى به مضامین دینى در نقاشى عصر شاه تهماسب
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در نسخه «معراج پیامبر اكرم از آسمانها» یعنى پرده-در اسالم در قلمرو مضامین دینى به خود دید عالیترین اثرى كه تاریخ نقاشى

. شناخت-خطى خمسه نظامى شاه تهماسبى  

روان و نیز تباهى ناپذیر همچون كانیهاى گرانبها  است پیوسته شكوفان و شاداب از جویبارهاىبهارى است جاودان و باغى  بهشت

شفافیت و بلور  حالت.اند مسجدهاى صفوى این دو صفت را در خویش فراهم ساخته هنر ایرانى به ویژه آرایشهاى.و بلورین

و آرایش وزینتهاى نمودار شده با خطهاى عمود بر مورد بحث در خلوص و روشنى خطهاى ساختمانها و جلوه كامل طاقها  گونه

اما این فضاى بهشتى .كند اند و بهار آسمان گونه با گلها ورنگهاى شاداب و چشمگیر كاشیهاى لعابى جلوه مى هم،نشان داده شده

. بودند یك حقیقت ى این دو جلوه گرى كرد و به اعتبارى ابتدا درمینیاتور و تذهیب تجربه شد و سپس در كاشیهاى مساجد جلوه  

خطش را شاه محمود نیشابورى نگاشته  یك جلوه از این حقیقت در مینیاتورهاى عصر شاه تهماسب از جمله خمسه نظامى كه

-محمد، میرزا على،مظهر على،آقا میرك،میر سید على،و سلطان محمد تبریزى و سید على سلطان(دو صفحه اول)بینیم،بهزاد مى

. اند و برخى دیگر آن را مصوركرده-اند سر آمدان شاگردان بهزاد بوده به همراه آقا میرك از كه  

هاى عصر شاه تهماسب از جمله تقلید نقاشان مذهب قزوین و اصفهان از آن راباید پایان كار نیز دانست زیرا پس از این  نسخه

لم غرب وزیدن گرفت كه دل و دین نسیم نویى از عا.دوران تجزیه و انحالل و فناى سیاسى ایران باانحطاط فكرى قرین شد

-كه درآغاز در طریق تجربه سبك بهزاد بود-رضا عباسى آخرین نقاش بزرگ مكتب اصفهان.سیاسى و هنرى ایران را ربود رجال

. راه غربزدگى را در نگارگرى ایرانى گشود  

و بدینسان هنرى كه مركز ( 60)ایران نهاد پس از آن هنر نقاشى اروپایى در قرون یازدهم و دوازدهم تاثیر تمام در اسلوب نقاشى 

از نقاشى .تجربیات معنوى هنرمندان اسالمى بود به مجردبرخورد با هنر فرنگى رایج زمانه ناگهان مانند حباب تركید و ناپدید شد

رون خویش هنوز به شمار كه از عالم خود بنیاد جدیدبیگانه و در د و نقاشانى خلوت نشین انگشت( 62)فقط شبحى باقى ماند  ایرانى

1« بوده و درجهان كنونى منشا اثر نیستند تاریخ آثار و تجربیات پیشینیان تعلق دارند انسانهایى بى  

--------------------------  

www.quran.af  1 -  

: ها نوشت پى  

بتها و  ا كه در آن سرشتبت پرستى و شرك بدان گونه كه هندوان معتقدند در عین شرك بودن،بت پرستى نباید تلقى شودزیر(1

عارفان مسلمان گاهى بتها را با اسماء .شوند تلقى مى هاى سمبولیك و اشاراتى ت همچون جنبه( ت ژچسحا) سرشت نسبى خدایان

رجوع شود به پاورقى در باب شرك و الحاد در .دانند كه معناى اصیل آنهابه طاق نسیان سپرده شده است اعظم الهى همانند مى

. اسماء الهى  

بت پرستى بود كه تصاویر و نقاشیها  به عقیده برخى از نویسندگان تحریم نقاشى در آغاز به جهت احتمال ارتداد نو مسلمانان به(6

این وضع بحرانى تصویرگرى دوباره در میان مسلمین ظاهر  اما به محض رفع.توانست زمینه آن را مهیا سازد ها مى و پیكره

به عقیده او آن كسانى .متجدد اسالمى با فتواى خود در باب نقاشى این نظر را تایید كرده است تفكرانشیخ محمد عبده در میان م.شد

كنند ازشرایط و روزگار این حرمت  احادیث مربوط به عذاب و شكنجه موعود به نقاشان را چنین سختگیرانه تفسیر و تاویل مى كه

بتان و تماثیل جاهلى مظهر نوعى وجود نیمه خدایى برخى  بوده كه اند چه زمان صدور این حرمت و منع،زمانى غفلت ورزیده

از نظر عبده انواع تصویر و نقاشى كه صرفا براى لذت بردن از جمال و زیبایى،و تلطیف .اند هاى معتبر آن زمان بوده چهره

،جلد 1971الیف رشیدرضا،قاهره،تاریخ االستاذ االمام،ت:رك.)گردد ایجاد شده،بدون تردید مشمول حكم تحریم نمى زیبایى شناسى

.( 051،ص 6  

شود به دستور وى همه بتها شكسته و نقاشیهاى داخل كعبه كه نقوشى ازپیامبران و فرشتگان بود و  وقتى پیامبر وارد مكه مى(7

تصویرى از  تنها(ص)بنابر روایتى پیامبر شود،  مى  زائل غالبا از سوى مسیحیان و به سبك نقاشیهاى بیزانسى نقاشى شده بود،

چنانكه در برخى قصص (.به روایت از تاریخ مكه نوشته ازرقى 19 هنر اسالمى،بوركهارت،ص)كند حضرت مریم را زائل نمى

هاى اسالم  یكى از نشانه زده و این نقش بعدا در پرچمها در حكم خود نقوشى به شكل هالل بر زمین نقش مى(ص)پیامبر اشاره شده

گردانیده  بندگان را از تفكر در باب الوهیت منصرف مى هر چیزى را كه ذهن(ص)آمده است كه پیامبر در سیره پیامبر.به كار رفت

زن پیامبر عایشه قماشى منقش در خانه آویخته بود كه بر روى آن نقشهایى ترسیم شده  در حدیثى آمده كه.شمرد گناه و ممنوع مى

. بود  
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گوید عایشه بالشى  حدیث دیگر مى« بینم شه این تصویرها را در پیش خود مىاین پرده را عقب بزن زیرا همی»حضرت به او فرمود

از نظر ثروت عكاشه در كتاب نقاشان مسلمان و .حضرت با دیدن آنهاداخل اتاق نرفت.با صورتهاى منقوش بر آن خریده بود

ت كه در كار عبادت اخالل كند كه منعى كه بدان اشاره شد در باب تماثیلى اس روشن مى الوهیت همه روایات كم و بیش

توان استنباط كرد كه در آن زمان نقاشى مطلقاممنوع نشده بود،بلكه  رو مى از این.است،نه ضرورتا براى مقاصد تزیینى كرده مى

, aad aVUpAa HAaidp Ha iaduAsAad:. رجوع شودبه.گردید تنها زمانى ممنوع بود كه میان بنده و پروردگارش حائل مى

aHpkHi aiHUaH , mama ,1911a.1  

شیعه  اند تشیع قائل به حرمت نقاشى نیست صحت ندارد و دركتابهاى حدیث این كه بعضى از مستشرقین مدعى شده( 1

سازى موجود است و احكام علماء شیعه دراین خصوص عین احكامى است كه اهل سنت در  حرمت نقاشى و مجسمه احادیث

و  71،ص 1727ایران،محمد زكى حسن،ترجمه محمد على خلیلى،تهران،اقبال، نایعتاریخ ص.)ها دارند كراهت نقوش و مجسمه

و بسیارى ازمروجان نقاشى سالطین و ( 73 صفحه 1721نقاشى درایران از همین نویسنده ترجمه ابوالقاسم سحاب،تهران سحاب،

وارهاى كاخ را با نقاشى و نقوش رنگارنگ اند كه كاخ عمرا را در بیابان شام بنانموده دی امراى سنى مذهب از خلفاى اموى بوده

اند و سالطین مغول و تاتار  اند یا خلفاى عباسى كه كاخهاى خودرا در سامرا به نقش و نگارهاى رنگارنگ آرایش نموده زینت داده

. اند و ایران حامى نقاشى بودند و آل عثمان در تركیه همه پیرو مذهب تسنن بوده كه در هندوستان  

. 16ى،بوركهارت،ص هنر اسالم(0  

. 172 تاریخ جامع ادیان،ص(2  

. 16هنر اسالم،ص (.3  

خیر و شر،و حسن و قبح در عالم اسالم و روى كردن و پشت كردن به حق و اسم هللا اكبر واسماء الحسناى الهى در این عالم (1

و یزید،مظاهر خیر و شر در (ع)و معاویه و حسین(ع)وابوجهل،و على( ص)از اینجا پیامبر.خاص فرهنگ و تمدن اسالمى است

درك  این مظاهر دوگانه را در متن فرهنگ و تمدن مسیحى قرار داد،بلكه باید در همان فضاى اسالمى به توان اند و نمى عالم اسالمى

. ماهیتشان رسید  

به نقاشى را عدم  گشتشریعت و باز برخى از نویسندگان غربى تاریخ نقاشى و هنر اسالم،دورى خلفاى اموى و عباسى از احكام(9

با وجود  آرنولد در این باب معتقد است.دانند خود در جهان اسالم مى توفیق متكلمان و مجتهدان و فقهاى اسالم در اعمال نظرگاه

. به فتاوى علما در باب حرمت تصویر است اعتنایى حكام نسبت هاى بى دین پر از نمونه قدرت دین اسالم،تاریخ این  

با تنوع و رنگ آمیزى  و به تدریج(در صورت ساده بدون رنگ آمیزى)اب از نهضت ترجمه آغاز شده بودمصور كردن كت(15

از اولین كتب علمى و فنى ومشهورترین آنها كه مصور گردیدند الحیل الجامع بین العلم .همراه با كتب شعر و قصه گسترش یافت

احتماال استادان  كتاب ادبى كلیله و دمنه و مقامات حریرى است كهو اولین .عجایب المخلوقات قزوینى است و العمل جزرى و سپس

. اند مسیحى بیزانس در دوره ترجمه آنان را مصور كرده  

. اند كرده تلقى« نماینده نقاشى عرب»این مدرسه را.10تاریخ نقاشى در ایران،محمد زكى حسن،ص (.11  

اخذ شده كه به معنى  aAaAaVa. ن اسالمى اطالق شده استاز سوى مستشرقین به نقاشى مغرب مسیحى و دورا.این لفظ(16

در گذشته .یعنى نوعى رنگ قرمز گرفته شده است« نیوم مى»كوچك و خرد و ریز است اما در حقیقت به ظاهر ازواژه این لفظ از

. كردند نیوم بود زینت مى كه آمیخته به شنگرف و مى كتابها را نزد ملل مغرب زمین با رنگى  

دینار عایدى  555،665،1ساالنه -اند،در قرن هشتم هنگام حكومت ایلخانان مغول امالك شخصى غازان خان نوشته چنانكه(17

این فئودالهاى بزرگ والیات را به مقاطعه به حكام محل .داشت ملك مزروعى 335،16داشت و خواجه رشید الدین فضل هللا وزیر

،ص 6و جامع التواریخ،خواجه رشید الدین فضل هللا،ج  95،ص 6ن،ج كشاورزى ومناسبات ارضى در ایرا: رك به)سپردند مى

دارندگان اقطاع و تیول از هیچ ظلمى  در یك جمله. كردند این حكام روستاییان را با قساوت و سنگدلى وحشیانه استثمار مى(.1561

ربها شاعر خراسانى ناظر بر این بیتى از پو(مقدمه 12 دیوان حافظ،تصحیح انجوى شیرازى،ص.)كردند باك نداشتند و ابا نمى

: اوضاع است  

(. 611كشاورزى عهد مغول،ص )ز بیشمار قالن و ز بیكران قبچور×همه جهان متفرق شدند و آواره  

. 31شرح حال و آثار عین القضات،ص (11  
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. 073 اى،به تصحیح سعید نفیسى،ص دیوان اوحدى مراغه(10  

. 15دیوان حافظ (12  

حافظ شیرین سخن،ص  است جرجانى شعر حافظ الهامات و حدیث قدسى و لطایف حكمى و نكات قرآنىبه تعبیر سخن عالمه (13

111 .  

. اند این دو كتاب متاثر از نقاشیهاى بیزانس(11  

قوانین علم مناظر كه در مینیاتور ایرانى از آن پیروى شده است قبل از اینكه نفوذ هنر رنسانس و نیزعوامل داخلى باعث (19

ن شود همان قانون علم مناظر طبیعى است كه اصول و قواعد آن رااقلیدس و پس از او ریاضى دانان اسالمى مانند ابن انحطاط آ

. الهیثم بصرى و كمال الدین فارسى تدوین كردند  

ك نوع واقع كرد و بر طبق ی مینیاتور ایرانى در دوران طالیى خود همواره تابع این قوانین باقى ماند و از اصول این علم پیروى

طبیعت دو بعدى سطح كاغذ خیانت كرده و به طریقى آن  بینى كه از خصوصیات دین اسالم است،هنر اسالمى هیچگاه نكوشید به

 dpUdciAsH HpiAvAcAHpAUرا سه بعدى نمایان سازد،چنانكه بابه كار بردن قواعد علم مناظر مصنوعى یا آنچه به التین آن را 

هندسه اقلیدسى،هنر دوره رنسانس ودوران انحطاط هنر  dpUdciAsH aHiVpHpAUعلم مناظر طبیعى  نامند،در مقابل قواعد مى

. 11عالم خیال ومفهوم فضا در مینیاتور ایرانى،ص :رك به.نمایاند مینیاتور ایرانى سطح دو بعدى كاغذ را سه بعدى مى  

. این دیوان با خط نستعلیق میر على تبریزى مزین شده است(65  

در ادوارمتاخر یعنى عصر زندیه نقاشان .سخن به معنى پایان نقاشى شیراز نبود بلكه این شهر نیز از سبك هرات متاثر شد این(61

. از مراكز هنرى ایران را تحت تاثیر قرار داد شیراز شیوه نوینى در زمینه گل و مرغ سازى ابداع كردند كه بسیارى  

عالم آراى عباسى از وى  اسكندر بیگ منشى در تاریخ.ر تاریخ حبیب السیر استاین تعبیر از آن غیاث الدین خواندمیر د(66

. كند تعبیر مى«استاد نادره كار» به  

. 11-15تاریخ نقاشى در ایران،زكى محمد حسن،ص (67  

یشگى و حضور هم.پردازد مى بوركهارت به تفسیرى از سیر والیت در ائمه اطهار بنابر اعتقاد شیعه با توجه به این حكمت(61

جاویدان امام دوازدهم از نظر او متضمن اندیشه نظم خاصى است درامور معنوى كه بر حسب آن در هر لحظه از زمان بر جهان 

پس این قطب حقیقت .به تن و تاثیر عالم غیب برزمین و زمان به واسطه اوست نسبت راند كه بمانند دل است قطبى فرمان مى

این حضور همواره .است ظهرى از حضور الوهیت در مركز عالم یا هر روح در مراتب مختلفو معنوى دارد و م(آسمانى)افالكى

توان دریافت كه  در این مختصر مى.شود كه مقام معنوى آنان با این مركزیت الهى وافالكى برابر است گر مى در اولیاء هللا جلوه

اطر همگان است و در آن دید اساطیرى و سلسله مراتب است كه مجموعه نظم آن پسند خ اندیشه شیعى حقیقتى بس دقیق و ظریف

بودند و پایان اندوهبار بعضى از آنان وظهور بازپسین آنان و  خاطره زمانى كه امامان هنوز قابل رؤیت.امامت نهفته است معنوى

الم تقدس شیعى جایگزین است و ساكن، بر ع آرزوى رسیدن به مرزى رازگونه در میان آسمان و زمین كه در آن او همچنان

اى براى حصول به بهشت و حالت معصومیت و  خارق العاده بخشد كه شاید بتوان آن را با جاذبه مفهومى خاص مى

. 19و 11هنر اسالمى،بوركهارت،ص .آغاز و انجام زمان موجود است توصیف كرد خاصى كه در دو انتهاى روحانیت  

. نتوانستند گامى به كمال این نقاشى نزدیك شوندگاه  مقلدان نقاشى ایرانى در تركیه و هند هیچ(60  

اثر آرنولد  HAaiAan Aa aUpHaبراى تفصیل مطلب در باب نقاشى عصر اسالمى عالوه بر كتابهاى فارسى و عربى و (62

 تحقیقاتى كه در این كتاب از لحاظ تاریخ.1961 چاپ آكسفورد سال  ipamانگلیسى ذكرشده در این فصل رجوع شود به كتاب 

. نقاشى در اسالم به عمل آمده مباحثى ناتمام است  

مطالب و منابع درباره هنر و  هاى خطى كتابهاى شعر و كتب علمى موجود است و پراكندگى آثار پراكنده نقاشى كه در نسخه

،هنر اسالمى هنرمندان عصر اسالمى كه در متون متعدد تاریخى و ادبى و فلسفى ودیگر كتب تا كنون كمتر جمع آورى نشده است

موجود در این آثار شناختى كامل از ممیزات و اوصاف تاریخ هنر اسالمى جز در حوزه  از مطالب.را ناشناخته نگه داشته است

توانیم سخن  یعنى نمى.ایم بینیم،فى المثل چنانكه در فلسفه هنر افالطون و ارسطودیده تفكرمنطقى و برخى از كتب شعرى و ادبى نمى

. بن سینا و سهروردى داشته باشیماز فلسفه هنر ا  
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به . چیزیکه در این نوشته میتواند مورد بحث قرار گیرد اینست که اسالم نتوانسته بود، به تکامل شعور اجتماعی معتقد گردد 

انین در مطلق نمودن قو. همین خاطر بوده که محمد حکام قرآن را تا به روز قیامت نافذ دانسته و هرگونه تغییر را  منع قرار داد

اما مطلق . یک مرحلهء از تاریخ و در یک زمان و مکان معین ، بنا بر تحلیل مشخص از اوضاع مشخص ، شاید کاری بجا باشد

برای اینکه زمان به پیش میرود و همراه با زمان . نمودن قوانین برای همهء زمانه ها ، ناشی از کم عقلی و کم شعوری می باشد

انسان دیروز  با انسان . ی میردمی گیرد و کهنه م را نوی جای هرکهنه ای . نوی به وجود میآیددرمقاطع معینی الزمه های 

امروز حتی از لحاظ فزیکی فرق کرده، خواست های دیروز با امروز یکسان نیست، پیشوایان که دیروز امر و نهی خود رامعقول 

به همین خاطر است که امروز در . یرستانی مسخره می نمایدمی دانستند ، آن امر ونهی  پیشوایان را، امروز حتی یک طفل دب

نزد عقول سلیم اگر که معتاد به باور هایی مذهبی نشده باشند ، تمام احکام به ویژه از قرآن که حکام آن را مطلق می شمارند، 

جز مواردی که عام . دو هیچگونه همخوانی با خواست ها و نیازمندی های امروزی مردمان ندار. گفتاری مسخرهء بیش نیست

بهر روی، اگر بخواهیم که امر بالمعروف ونهی از منکر دین را به بررسی بگیریم، کتاب . {خوب کن و بد نکن}است مانند 

اما آنچه که مورد بحث ما است اینست که نقاشی و پیکره سازی را که اسالم مطلقاً منع قرار داد، ناشی از . جداگانهء باید نوشت

کر می نمود که شعور انسان آن زمان، مانند سنگ همانگونه که بوده ، باقی خواهد ماند، گرچه که سنگ هم در روند آن بود که ف

ولی اسالم بنابر عدم آگاهی خویش از قوانین تکامل جامعه و آینده نگری ، قرآن را در همهء زمانه . تکامل زمان تغییر می یابد

راجع به خاتمیت پیغمبر و " راز جاویدانگی قرآن چیست"انکه در مقاله زیر عنوانچن. جامع شمرده و حکام آن را ابدی ساخت

:  . قرآن نوشته شده است که  

پدر هیچ یك از شما نیست و لكن رسول ( ص)حضرت محمد  ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول هللا و خاتم النبیین» 

ترین دین  واپسین پیامبر و رسول االهى در زمین است و شریعت وى كامل( ص)پیامبر اكرم . «  خداوند و خاتم پیغمبران است

اى ارائه دهد كه تا ابد حقانیت رسالت و كمال دینش را اثبات كند و با بیان قوانین و  از این رو، باید معجزه. شود آسمانى شمرده مى

، در پاسخ كسى كه از سبب تازگى قرآن (ع)م صادق اما. ها را به سعادت فردى و اجتماعى رهنمون گردد احكام جاودانه، انسان

الن هللا تبارك و تعالى لم یجعله لزمان دون زمان و ال لناس دون ناس فهو فى كل زمان جدید »: در هر تالوت پرسیده بود، فرمود

از . قرار نداده است زیرا خداوند تبارك و تعالى قرآن را براى زمان خاص و مردم خاصى;   و عند كل قوم غض الى یوم القیامة

  1«.این رو، در هر زمانى جدید و براى هر قومى تازه و دلپذیر است تا روز قیامت

--------------------  

راز جاویدانگی قرآن چیست، نیکزاد عیسی زاده    www.quran.af    شبکهء عروة الوثقی - 1 

ها نقاشی و مجسمه سازی دوباره رواج یافت و هیچکس بت  بدین لحاظ بوده چنانکه در نوشتهء باال ذکر شد، پس از امویها 

. پرست نشد  

و آن این بود که خود هللا اسالم ، بتی بوده در میان سایر بت های که در مکه قرار . محمد از یک چیزی دیگری نیز هراس داشت

. مان قرار داد به همان اسم و رسم و آن بت را محمد از لحاظ فزیکی در زمین پنهان کرد و پس ازآن مکان او را در آس. داشت

و بر عالوه در . ما قبالً اسناد ارائه داشتیم که هللا یکی از بت های بوده که عزی و الت و منات دختران وی به شمار می آمده است

برخی   در تاریخ یعقوبی. مکه پیشتر از سیصد و شصد بت وجود داشت که به اقوام مختلف تعلق می گرفت و مورد پرستش بودند

:یعقوبی می نویسد. از این بت را همراه با تلبیه که برای بت ها می گفتند ذکر نموده است   

هبل اول بتی بود که در مکه نهاده شد سپس اساف و نائله را آوردند و هرکدام را بر یکی از ارکان کعبه نهادند و طواف کننده » 

  *.ز به آن ختم می کردخود را از اساف شروع می کرد و آن را می بوسید و نی

---------------  

( ر . س) چیزیکه امروز هم حاجیان بنام حج به دستور اسالم عین کار را انجام می دهند * :   
نصب کردند و چون اعراب برای زیارت خانه می " مطعم اطیر"و بر کوه مروه بتی بنام " مجاورالریح"بر کوه صفا بتی بنام  

م تا ما را به اینها را پرستش می کنی: ی دیدند از قریش و خزاعه جویا می شدند و آنها در جواب می گفتندآمدند و این بت ها را م

پس اعراب  که آن را دیدند بتهایی گرفتند و هر قبیله ای برای خود بتی  قرار داد، و این بتها را عبادت می   .خدا نزدیک سازند

خود به خدا نزدیک شوند  کردند تا به گمان  

.بود که آنرا در دومةالجندل نصب کرده بودند در جرش"  َود"ت طایفهء کلب بن وبره و چند طایفهء از قضاعه ب  

و برای هند و بجیله " عزی"و برای غطفان " سواع"در صنعاء نصب شده بود، برای کنانه " نسر" برای قبیله های حمیر و همدان

در سندا عراقلاير و " ذوالکعبات"ر حبس نصب شده بود و برای ربیعه و أیاد که د" فلس"و برای قبیلهء طی " ذوالخلصه"و خثعم 
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که در فدک در طرف ساحل دریا نصب گشته "  منات"که در طایف نصب شده بود، و برای اوس و خزرج " الت"برای ثقیف 

" بود و قومی از ُعذره بتی بنام " سعد"می گفتند و بنی بکر بن کنانه را بتی بنام " ذوالکفین"بود، و برای دوس بتی بود که آن را 

" . . رئام"داشتند و أزد را بتی بود بنام  " *شمس  

-------------------  

بوده باشد، همچنان بعید به " میترا" شمس در زبان عربی به معنی آفتاب است، به گمان اغلب این بت شمس همان  مجسمه * : 

شود به دستور وى همه بتها شكسته و  وقتى پیامبر وارد مكه مى} :ثقی خواندیم که نظر نمی رسد که چنانکه در نوشتهء عروة الو

 نقاشیهاى داخل كعبه كه نقوشى ازپیامبران و فرشتگان بود و غالبا از سوى مسیحیان و به سبك نقاشیهاى بیزانسى نقاشى شده بود،

که این تصویر یا پیکره از عزی یا الت { كند زائل نمى تنها تصویرى از حضرت مریم را(ص)بنابر روایتى پیامبر شود،  مى  زائل

حاکی است، چنانکه  در کتاب بیست " غرانیق" و منات نبوده باشد که دخترا هللا به شمار می آمدند زیرا بعد ها هم  چنانکه قضیهء 

:وسه سال رسالت نوشته شده است   

سوره ایست زیبا و نمودار . م را بر عده ای از قریش خواندمی گویند روزی در نزدیکی خانه کعبه حضرت محمد سوره النج»  

نیروی خطابی پیغمبر و حماسه روحانی او از رسالت و صدق ادعای خود سخن می گوید که فرشته حامل وحی بر او نازل و در 

: طی بیان خود اشاره ای به بت های مشهور عرب می کند  

پس خبر دهید از الت و عزی و منات که سیمی : که معنی آن چنین است .افرأیتم الالت و العزی و منوة الثالثه االخری

از این بر می آید که باید این سه مجسمه مربوط بوده باشد به {  39سال رسالت ، قضیه غرانیق ، ص  67علی دشتی } .دیگریست

ال یافته باشد زیرا کعبه چنانکه برخی از و از اینجا به عربستان انتق. ایزدبانوان که در کشور ما و هند  هم مورد نیایش بوده اند

.   . پژوهشگران می نویسند قبل از بتکده ، آتشکده بوده است  

  

پس عرب هرگاه میخواستند بزیارت کعبه روند افراد هر قبیله ای نزد بت خود می ایستادند و نزد آن نیایش می کردند، سپس تا 

. لف بودورود مکه تلبیه می گفتند و تلبیه های ایشان مخت  

لبیک خدایا، خدایا لبیک ، : ترجمه. ) تملکه و مالک{ للک}لبیک، اللهم لبیک، لبیک الشریک: قریش باین صورت تلبیه میگفتند

(. 16ص1سیرهء ابن هشام ج) آنرا و آنچه را مالک است، مالکی(مگر شریکی که او برای تو است) لبیک شریکی برای تو نیست  

لبیک خدایا لبیک،امروز روز : ترجمه.) التعریف، یوم الدعاء و الوقوف{ یوم}لبیک، اللهم لبیک الیوم  :لبیک گفتن کنانه چنین بود

. {ر . س. مالحظه می شود که عرفات یکی از سنت های بت پرستی می باشد{(. عرفات، روز دعا وقوف است  

لبیک خدایا لبیک، : ترجمه. ) انی والوفاء والجلد الیکلبیک اللهم لبیک یارب اقبلت بنواسد، اهل التو: لبیک گفتن بنی اسد این بود

.ای پروردگار بنی اسد اهل رنج بردن و وفاء و شکیبایی رو بتو آوردند  

. ) لبیک، اللهم لبیک، لبیک لبیک عن تمیم، قد تراها قداخلقت اثوابها و اثواب من و رائها و اخلصت لربها دعائها: تلبیهء بنی تمیم

لبیک، لبیک  لبیک از بنی تمیم، راستی می بینی که جامه های خود و جامه های کسانی را که پشت سر  لبیک، خدایا: ترجمه

(. گذاشته اند، کهنه نموده و دعای خود را برای پرودگار خویش خالص کرده اند  

لبیک، خدایا لبیک :  ترجمه. ) لبیک ، اللهم لبیک، لبیک ، انت الرحمن اتتک قیس عیالن راجلها والرکان: تلبیهء قیس عیالن

.( لبیک، تویی مهربان، قیس عیالن از پیاده و سواره اش نزد تو آمده اند  

.لبیک اللهم ، ان ثقیفا قداتوک و اخلفواالمال و قدر جوک: تلبیهء ثقیف   

. ( لبیک خدایا، همانا ثقیف نزد تو آمده اند و مال را پشت سر گذاشته و بتو امیدوارند: ترجمه)   

.(لبیک از هذیل، که با شتر و اسب شب روی کرده اند: ترجمه. )لبیک عن هذیل، قدادلجوابلیل، فی أبل و خیل: یلتلبیهء هذ  

. (لبیک پرودگار ما، لبیک لبیک، همانا مقصد ما تویی: ترجمه. ) لبیک ربنا، لبیک لبیک، قصد ناالیک:تلبیهء ربیعه  

لبیک از ربیعه، که برای پرودگار خویش شنوا و : ترجمه .)ربها مطیعهعن ربیعه، سامعة ل: و بعضی از ایشان چنین می گفتند

لبیک از حمیر و : ترجمه.)لبیک عن حمیر و همدان، و الحلیفین من حاشد وألهان: حمیر و همدان می گفتند.( فرمانبردار است

  حاشد طایفه ای از همدان و کهالن، و الهان نیز] همدان و دو هم پیمان یعنی حاشد و الهان
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[(طایفه ای از کهالن است  

لبیک خواجهء خواجگان، داوری را . تملک . ظ: ترجمه .)لبیک رب االرباب، تعلم فصل الخطاب، لملک کل مثاب: تلبیهء أزد

.(نیک میدانی، هر ثوابی بدست تست  

.(عزی لبیک ، پرودگار شعری و پرودگار الت و: ترجمه .)لبیک رب الشعری و رب االت و العزی: تلبیهء مذحج  

مگر " لبیک شریکی برای تو نیست: ترجمه.)لبیک الشریک للک، تملکه اوتهلکه،انت حکیم فاترکه: تلبیهء کنده و حضرموت

.(مالکی آن را یا هالک می کنی آن را، تو راست کاری پس واگذار او را( ظ. شریکی که آنرا مالکی  

.( یک پروردگار غسان، پیاده و سوار شانلب: ترجمه. )لبیک رب غسان، راجلها والفرسان: تلبیهء غسان  

لبیک از بجیله، :ترجمه. )لبیک من بجیله، فی بارق و مخیله: تلبیهء بجیله در میان ابری که از آنبرق می جهد و نشان  

.(باران می دهد  

و شنوا و فرمانبردار لبیک از قضاعه، بسیار طرفدار، : ترجمه.) لبیک عن قضاعه، لربها دفاعه، سمعاُله و طاعه: تلبیهء قضاعه

.(پروردگار خویش  

.(لبیک از جذام، بخردان و بردباران: ترجمه.)لبیک عن جذام، ذوی النهی واالحالم: تلبیهء جذام  

برای خدای مهربان به حج خانه ای شگفت، در : ترجمه. )مستتراًمضبباًمحجباً  –نحج للرحمان بیتاً عجباً :تلبیهء عک و اشعریان

  1« . (. می رویم بسته و پرده دار،

-------------------  

  771 - 771ص  1کتاب پیشین، یعقوبی ، تاریخ یعقوبی، ج  - 1

نقل کامل تلبیه های که اعراب برای بت های خویش می گفتند ، به خاطری ضروی پنداشته شد، که چند واقعیت را کامالً آشکار  

بت هللا چنانکه . تلبیه می گفتند که بت بزرگ به شمار می رفته{هللا } به بتی بناماول اینکه اکثریت از قبایل اعراب  . بیان می نماید

. از گزارش یعقوبی بر می آید مورد  نیایش قبیلهء  قریش ، کنانه، بنی اسد ، بنی تمیم، قیس عیالن و ثقیف قرار داشته است 

پس . را می دهد" ای  هللا" اللهم کلمهء ندا است و معنی{ یا هللا} یعنی . می گفتند { اللهم} چونکه همهء اینها خطاب به بت خویش 

چیزیکه کار . در این صورت به تحقیق در یافته می شود، که هللا به مثابهء بت بزرگ مورد احترام اکثر از قبایل عرب بوده است

فقط تنها . نث بوده و یا مذکرپژوهش را مشکل می سازد اینست که همانطوری که قبالً نیز گفته شد معلوم نیست که بت هللا مو

اگر این مسله روشن می شد مسلماً آشکار . چیزیکه به آن اشاره شده است اینست که الت و منات و عزی دختران هللا بوده و بس 

نیایش  می گردید که این هللا در سایر کشورها کدام یک از خدایان و یا خدا بانوان بوده است که که بعداً به عربستان هم  او را به

.. گرفته اند  

در معنی همان تلبیهء است که قریش  و چند قبیلهء دیگر  برای [ الاله اال هللا] تلبیهء را که بعداً محمد ترتیب داد که : دوم اینکه 

یعنی شریکی ... بت خویش می خوانده اند، کاری که محمد کرد شکل تلبیه را تغییر داد و بجای اللهم لبیک لبیک ال شریک لک

. را می دهد ، درست نمود " ال شریک"هللا که همان معنی( غیر) الاله اال هللا ، یعنی نیست هللاء اال. رای تونیستب  

ابن هشام در سیرت نبی گپ جالب دارد ، او تلبیه های قریش و کنانه را اعتراف به یگانگی هللا می شمار، بدین معنی که وقتی 

زیرا بر عالوهء یعقوبی خوِد ابن هشام . تند منظور شان عبارت از یگانگی بت هللا بوده استقریش و کنانه به بت هللا تلبیه می گف

:ابن هشام می نویسد. نیز از بت های  قریش و کنانه نام می برد و ایشان را بت پرست می خواند  

للک ، االشریک هولک، تملکه و ما  لبیک اللهم لبیک، لبیک ال شریک: ) قبیله های  کنانه و قریش تلبیه را چنین می گفتند... » 

شریک نداری، ولی : که خالصه معنای آن این بود که در ابتداء بوسیله تلبیه بیگانگی خدا اقرار می کردند و می گفتند( ملک

  1« . مگر آن بتهایی که شریک تو هستند و ملکیت آنها بدست تواست: بدنبال آن می گفتند

--------------------  

شام، عبدالملک بن هشام، ترجمهء  سیره النبی ، مترجم حجةاالسالم حاج سید هاشم رسولی محالتی، انتشارات کتابچی، ابن ه  -1

  07تهران، ص  1715چاپ ششم، سال 
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این اشتباه را بسیاری از مترجمان شاید . آورده است ( خدا) درترجمهء گزارش ابن هشام مترجم محترم بجای اسم هللا 

مثالً محمد، ایران ، خراسان و . شده اند، اشتباه به خاطری اینکه اسم خاص نمی تواند ترجمه گردد غیر عمدی مرتکب

هللا نیز اسم خاص است، و در قرآن همه جا به . غیره اینها اسم خاص اند، و در همه زبانها چنانکه هستند تلفظ می شوند  

که پسانها سایر بت های عرب .ورت هللا نام بتی بوده استپس در این ص. یک  اسم  یعنی هللا یادشده است ونودونه صفت

نیز در وجود آن خالصه شدند، یعنی   از کثرت به وحدت رسیدند، که این همان مسلهء توحید است که  محمد مبتکر آن 

را  در عربستان است و همه بت ها را در وجود یکی که متعلق به قبیلهء خودش یعنی بنی هاشم بوده مزج نموده و همه

چنانکه در . که این یکی از شگفتی های محمد نیز به شمار می آید .بنام هللا  یاد کرده و پرستش را فرض قرار می دهد

: سیره نبی ابن هشام می نویسد  

آیا خدایان را یک خدا قرار داده؟ : بنبوت مبعوث شد و مردم را بتوحید دعوت کرد قریش گفتند( ع)چون رسول خدا... » 

  1« . ن چیزی شگفت استبراستی ای

---------------  

   13همانجا ، ص  – 1

: ترجمهء هللا به خدا یا پرورد گار یا یزدان ، تاریخ مفصلی دارد که اگرفشرده بیان گردد اینست که    

: هللا چگونه خدا شد  

در این زمان . هدپس از آنکه اعراب هللا پرست  نخست فارس و بعد کشور ما خراسان را مورد تجاوز قرار می د

بسیاری از مناطق سرزمین ما در تحت سیطره ساسانیان پارس رنج می بردند، و حاکمان پارس ساسانی عنان سرنوشت 

وقتی شاه پارس یزدگرد ساسانی شکست میخورد و پا به فرار می گذارد و . اکثر از والیات خراسان را در دست داشتند

ن وی در خراسان از جمله ماهویه به وی برای خدمت نمودن به اعراب هللا بسوی خراسان روی می آورد، دست نشاندگا

پرست و حفظ منافع خویش  خیانت می کند که سرانجام با آنکه نیزک خراسانی میخواهد او را کمک کند ، ولی یزدگرد 

اب تسلم می کند و خرفت شده از آزمون نیزک درست بدر نمی آید و سرانجام به قتل می رسد و ماهویه خویش را به اعر

به همین گونه بخشهای دیگر از سرزمین ما نیز به چنین سرنوشت به . به یکی از حکام اعراب در خراسان در می آید

نسبت خیانت حکام ساسانی دچار شده و در بند ظلم و ستم خونخوارگان عرب هللا پرست به زنجیر کشانده می شوند که 

در طی یک قرن اول . ساله اعراب بر افغانستان شرح داده ام 1311سیطرهء مفصل این حوادث را این قلم در کتاب 

استبداد اعراب هللا پرست، مردم خراسان پس از آنکه میلیونها کشته دادند و فرزندان و دختران و زنان شان را اعراب هللا 

ند، انهایی که استطاعت و پرست به کنیزی و غالمی بردند، آنهایی که زنده مانده بودند مجبور شدند که تسلیم شو

توانمندی مالی داشتند برای حفظ آیین و فرهنگ و ناموس خویش به پرداختن جزیه به اعراب هللا پرست گردن نهادند و 

آنهایی که چنین اسطاعتی نداشتند مجبور شدن به ظاهر کلمهء الاله اال هللا را بخواند و بگویند که محمد هم رسول هللا 

 ظاهری بود و اعراب این مسله را خوب درک می کردند به همین خاطر بود که اکثراً از ساالران این امر کامالً . است

باز هم . عرب خونریز مسلمان تسلیم شدن یعنی مسلمان شدن مردم را قبول نمی نمودند و خواهان جزیه می گردیدند

. ساله اعراب بر افغانستان 1311رجوع شود به کتاب سیطرهء   

سته بعد از طی چندین سال استبداد که اعراب هللا پرست خود به حاکمان سرزمین ما مقرر گردیدند و دار و اما آهسته آه

ندار ملت ما را در اختیار خویش گرفتند، در چنین یک فرصتی  به ویژه در دورهء خالفت عباسیان که مردم ، برای 

یی و اهورایی می شاختند و می پرستیدند، نیایش باطنی اینکه بتوانند به خدایی حقیقی که آن از طریق آیین هایی میترا

چون عرب هللا پرست فاقد اندیشه و دانش و فهم بود .نمایند ، برای فریب عرب هللا پرست، نام هللا را تبدیل به خدا نمودند

ی هرآنچه که علما و فضال. و در مدت یک قرن نیز تحت تاثیر زبان و فرهنگ خراسان و پارس قرار گرفته بود

خردمندان خراسان و . خراسان و پارس برای آنها می گفت و می ساخت ، چون از فهم ایشان باال بود قبول می نمود

بناً شروع کردن به دین . پارس به تحقیق می دانستند که هللا نام یک بت است و اسالم هم یک دین بت پرستانه می باشد

ی عرب هللا پرست گذشته از دیگر احکام و اوامری که در کتب در زمینهء دین سازی برا. سازی برای عرب بت پرست

آسمانی مانند اوستا و ریگ ویدا موجود بود و بر گرفتند و با اندکی تغییر بنام  فقه و منطق و الهیات وارد نمودند، از 

ماء ساختند که با گذشت جمله نام هللا بت را نیز تغییر دادند و به بنامهای خدا، ایزدان، آفریدگار، پرودگار و غیره  مس

هللا فقط . جای آن را گرفت( اهورامزدا) زمان آهسته نام هللا از زبان ادبیات افتاد و بجای آن اسمایی میترایی و اهورایی  

)  در این زمینه نمی توان انکار کرد که بیشترین زحمت را شیعیان. در دعا ها و شعار های عربی باقی ماند و بس 

حتی مثالً بجای نیایش اناهیتا ، فاطمه را جا زدند، از خون سیاوش، بنام حسین ابن علی یاد می . ده استمتقبل ش( پارسیان

نمودند و تجلیل به عمل میآوردند، حتا مکانهایی که قبالً به دوره هایی میترایی و اهورایی تعلق داشتند، برای حفظ این 

اسان در شهر بلخ آنجا که آرمگاه  پیغام آورخدا و خرد زرتشت مکانها، نامهای اسالمی روی آن گذاشتند، مثالً در خر

. بزرگ بود، برای حفظ این آرامگاه ، آنجا را بنام روضهء علی ابن ابی طالب تبدیل نمودند  

بدین گونه آهسته آهسته دوباره جهل و ندانی اعراب هللا پرست کنار زده شد،، پیکر تراشی و مجسمه سازی رونق یافت، 

.وسیقی نوای جان در تن افسرده مردمان خراسان دماندو شعر و م  

باآنهم در . ولی گفتنی است که با وجود این برای حفظ حقیقت ذاتی و باطنی ، آن را در ظاهر مجازی در آورده بودند

ین روند تاریخ بنا براستیالء جهل و تمایل حکام مزدور و منفعت طلب که سود خویش را در تحمیل و استقرار احکام  د

جستجو می نمودند از تعمیم و احیای دوباره آیین و فرهنگ بومی جلوگیری کردند، برخی از اصول دین ( اسالم) عرب
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هللا پرستی که تداوم بت پرستی زیر نام توحید گردیده بود، به وجدان مردم بدون آنکه از مضمون، تاریخ و تشکل آن آگاه 

قربانی نمودن برای هللا و آسمانی پنداشتن کتاب ( حج) ند، مانند زیارت کعبه باشند ، تبدیل گردید و مردم به آن معتقد شد

مثالً همین آیین قربانی فقط و فقط . قرآن وغیره شاخصه های اندیشه یی که مطلقاً به عرب هللا پرست تعلق دارد

دا نیازی به گوشت بره که این آیین را حضرت زرتش پیغام آور خدا منع قرار داد و گفت خ. مخصوص بت ها بوده است 

.. و بوی خون ندارد  
.در اینجا باید گفت که معتقدین به اسالم به دو گروه تقسیم می شوند  

گروهی که احکام و اوامر اسالم را در قرآن و حدیث خوب می دانند و اعمال خویش را بر اساس قرآن، حدیث و روایات : یک

گروه مثال ارائه گردد عبارت اند از گروه القایده ، طالبان و تمام تنظیم های  اگر درزمان حال از این. اسالمی انجام می دهند 

) اسالمی در افغانستان و احزاب اسالمی که در جهان موجوداند و بر خشونت و اجرای احکام قرآن  در این زمینه علیه الیؤمنون

توان گفت که هیچیک از اعمال طالبان و تنظیم های مثالً بسیار با صراحت و اسناد می . غیر مسلمانان تاکید دارند، می باشند

اسالمی در کشور ما خراسان منافات با احکام قرآن نداشته و ندارد، اگر آنها آدم می کشند، سر می برند و و شهر ها را ویران 

مول آیات  و روایات همه مش. نموده و دختران و زنان را به کنیزی و غالمی گرفته می فروشند و یا به ایشان تجاوز می نمایند

.اسالمی می باشد  

بر . عبارت اند از افرادی که نه معنی قرآن میدانند و نه از تاریخ  اسالم باخبر و نه احکام شریعت را واقف هستند: گروهی دوم  

، همان چیزی عالوه از تاریخ کشور خود و از گذشتهء خویش بی خبر اند، آنچه که درس خوانده های این گروه دوم نیز  میدانند 

به همین خاطر است که گاهی فکر . های است که واژگونه و برای شان در مکاتب و مدارس و دانشکده ها تدریس گردیده است

در حالیکه در غیر انسانی بودن آن . می کنند که آنچه را که رهبران اسالمیست ها انجام می دهند غیر انسانی وغیر اسالمی است

. سالمی خواندن آن ناشی از بی خبری از اسالم استهیچ شکی نیست اما غیر ا  

این گروه در اسالم معتقد به آیات رحمت و روایات هستند که بوسیلهء علما و فضالی خودشان زیر نام اسالم تهیه و تدوین گردیده 

ما این . رار داشتق( خوب بکن و بد نکن)آیات رحمت نیز همان آیات است که هنوز اسالم شمشیری نشده بود ودر منبر . است

.موضوع را در فصل سوم این کتاب دوباره به بحث خواهیم گرفت  

بهر روی  باید گفت که اعراب پیش از اسالم، آنگونه که اسالم مدعی است  بت پرست نبوده اند، اینجا منظور از بت به مفهوم   

ه خداوند می دانستند چنانکه در گزارش یعقوبی آنها بت های خویش را وسیله نزدیکی ب. خود بت بدون پیش منظر تاریخی آنست

اتهام بت پرستی از سوی   [اینها را پرستش می کنیم تا ما را به خدا نزدیک سازند.:] خواندیم که قریش و کنانه می گفتند که ما

. نجام نیایش نمایندآنهم صرف به خاطری این که بخواهد تنها از طریق یک بت، بتی هللا  ا. محمد بر اقوام خویش وارد شده است

اما اینجا نباید تصور نمود که اعراب تا به آخر یعنی تازمان ظهور اسالم همچنان خدا پرست بودند ، و بت ها را وسیله تقرب به 

از روی شواهد تاریخی بر می آید که کشور های عربی مدت مدیدی تحت تسلط شاهان . نه واقعیت این نیست. خدا می دانستند 

[ به بعد 16ص .در این رابطه رجوع شود به کتاب سیرهء نبی از ابن هشام ] مانند هخامنشیان و ساسانیان،. اشتپارس قرار د

بنا برآن بعید نیست که مجسمه های . بسیاری از اعراب بدوی آیین های پارسیان را که همان آیین میترایی و اهورایی بود ، داشتند

.در کعبه داشته بودندمیترا، اناهیتا و اشی و دئنا و غیره را   

اما پس از قرون، در پهلوی این مجسمه های از خدایان . و به آنها نیایش می کردند. آنها را وسیله تقرب به خداوند یکتا می دانستند

در .، بت های دیگری ساختند و طی گذشت زمان خداوند یکتا را فراموش نمودند و این بت را بجایی خدا به پرستش گرفتند

راوایان  عرب و اسالمی در چنین موارد کامالً ضد و نقیض است که انسان به مشکل میتواند حقیقت را از متن آنها پیدا  گزارشات

مثالً توجه نماید که ابن . مخصوصاً که اسالم تمام اسناد و منابع را نابود نموده و کتابها به آب و به آتش کشانیده  شده است. نماید

می گوید که پرستش سنگها از تسوی فرزندان اسماعیل  آغاز شده است ضمن همین گزارش ابن هشام هشام در سیرهء نبی نخست 

واضح می گردد که مراسم حج را که حاجیان امروز بنام اسالم انجام می دهند همان شیوه ایست که اعراب درمراسم نیایش بت  

یاد می شده اکنون نیز با تغییر نام [ رکن] سیاه که آن زمان بنام های خود که پارهء از سنگها بود انجام میدادند، به ویژه که سنگ 

: ابن هشام می نویسد. یعنی حجرالسود موجود است و دریک قفسهء سیاه رنگ پوشانده شده است  

پرستش سنگها و احجاز از میان فرزندان اسماعیل شروع شد،بدین ترتیب که هرگاه بواسطهء سختی : ابن اسحاق نقل کند که » 

عیشت و زندگی و تهیه آب و نان از سایر بالد و نقاط یکی از ایشان از مکه بیرون میرفت بهمراه خود سنگی از سنگهای حرم م

و رسمشان این بود که چون در منزلی فرود می آمدند بهمان طور که . بر می داشت تا بدین وسیله حرمت حرم را نگاه داشته باشد

ور آن سنگ می چرخیدند، و این عمل موجب شد که تدریجاً پرستش سنگهای حرم برای آنان دور خانهء کعبه طواف می کردند بد

عادتی شود و نسلهای بعدی که آمدند بدون اطالع از رفتار پدران و منظور اصلی از طواف بدور سنگهای حرم بتهای بتراشند و 

نداشت بیفزایند، و مانند امتهای پیشین بگمراهی  آن را پرستش کنند و در دین حضرت ابراهیم و اسماعیل چیز هایی که سابقه

دچار شوند، و قسمتی از آنچه حضرت ابراهیم مقرر فرموده بود مانند احترام خانهء کعبه، و طواف و حج و عمرة، ووقوف در 
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. ود بدان بیفزایندعرفات و مزدلفة و قربانی ، و انجام اعمال حج و عمرة را بجای آورند، و چیز های دیگری هم که در آیین او نب

لبیک اللهم لبیک، لبیک ال شریک للک ، االشریک هولک، تملکه : ) تا بدانجا که قبیله های  کنانه و قریش تلبیه را چنین می گفتند

شریک نداری، ولی : که خالصه معنای آن این بود که در ابتداء بوسیله تلبیه بیگانگی خدا اقرار می کردند و می گفتند( و ما ملک

  1« .مگر آن بتهایی که شریک تو هستند و ملکیت آنها بدست تواست: نبال آن می گفتندبد

-----------------  

   07 – 06ص  1همانجا، ج – 1

خوب دقت اگر شود معلوم می گردد که ابن هشام یا سخت دروغ نویس است و یاراستگویی که  به نوعی خواسته است که حقایق   

اما در [. پرستش سنگها و احجاز از میان فرزندان اسماعیل شروع شد: ] بهر حال  او در اول می گوید. ندرا به سمع آیندگان برسا

قوم نوح بتهایی داشتند که آنهارا مورد پرستش : بتهای قوم نوح و قبایل] یک صفحه بعد تر در کتاب سیرهء نبی می نویسد که 

ز اسماعیل بوده است، بنا برآن وجود بتها در کعبه قبل از اسماعیل بوده و در ما میدانیم که نوح چند نسل پیش ا[ قرار داده بودند

زمان خود ابراهیم هم چناکه روایات حتی قرآنی موجود است ، بت های بوده است که ابراهیم به طرفداری یکی از این بت های 

دیگر را در کعبه نفی نمود و یا به عبارت سایر بت ها را می شکند، کاری که محمد نیز نمود و به طرفداری بت هللا همه بت 

.دیگرهمه بت های دیگر را در وجو بت هللا خالصه کرد و توحید بت ها نمود  

و نسلهای بعدی که آمدند بدون اطالع از رفتار پدران و منظور اصلی از : ]...همان کتاب می نویسد 06در جائی دیگر در صفحه 

آن را پرستش کنند و در دین حضرت ابراهیم و اسماعیل چیز هایی که سابقه نداشت  طواف بدور سنگهای حرم بتهای بتراشند و

. کدام امت ها هستند[ امت های پیشین] معلوم نگردید که منظور ابن هشام از[بیفزایند، و مانند امتهای پیشین بگمراهی دچار شوند،

ست ابن هشام واضح بیان می کند که فرزندان اسماعیل اگر چنین ا. در عرف دین امت عبارت از پیروان یک پیغمبر معنی میدهد

بتهای قوم ] نیز ماندد پیروان اسحق و ابراهیم و تا به باالهمه بت پرست بودند، چنانکه بسیار واضح در کتاب خود زیر عنوان 

که البته .ی بت پرست بودندابن هشام کامالً آشکار میسازد که مجموعهء از پیغمبران سام. به بت پرستی آنها اشاره می نماید[ نوح

اما بعداً در اثر جهالت و به . در نخست این بت ها به پیرویی از آیین های میترایی در خراسان، پیکره های از فرشتگان بوده باشد

و شخیصت این پیکره ها ، مجسمه ها را بجایی خدا به [ بدون اطالع از رفتار پدران و منظور اصلی انها] گفتهء ابن هشام 

بدون اطالع از رفتار پدران ] ستش گرفتند و این امر تا به امروز در بین پیروان اسالم رواج دارد ، زیرا مسلمانان امروز نیز پر

گرچه که نیت . شان از مسلمان شدن و به اسالم وگرویدن و بت هللا را بجای خداوند یکتا پرستش می کنند[ و منظور اصلی  

.وند می باشدباطنی عبادت  شان عبارت از خدا  

بهرروی ما این بحث را بخاطری اینجا ذکر نمودیم که تاریخ ادبیات ما به ویژه ادبیات آیینی ما از همان نخست یعنی از دورهء 

که عبارت ( اهورامزدا) و نور و تجلیات خداوند . میترایی، بنابر اتکای آن بر خرد و خداپرستی مورد قبول جهانیان قرار داشت

مثالً میترا و اناهیتا که حتی در کشور های اروپایی تا پیش . یزدبانوان بوده بهرگوشه از گیتی فروغ آفرین بوده استاز ایزدان و ا

این موضوع هم قابل . از مسیح مورد نیایش بودند و در یونان با اندکی تفاوتی زمانی  پیکره  های آنان برای نیایش ساخته شده بود

در سرزمین های دیگر مورد قبول قرار می گیرند، با رسوم و (  خراسان) پس آز آنکه از بلخ  ذکر است که نیایش  این خدایان 

آداب ویژه یی نیایشی  آن سرزمین ها همراه می باشد ، و سرود های نیایشی این خدایان بر اساس ادبیات خاص آن سرزمین 

مثلیکه ، تلبیه های که برای خدایان در عربستان . ندسروده میشود و هم قوانین و مراسم ویژه ای نیایش خود را بکار می گیر

.خوانده می  شد و ما آن را ذکر نمودیم  

 زیارت و طلب حاجات،

یا یکی از یادگار های میترایی    

در بحثهای پیشین گفتیم که مردمان در دوره میترایی ، یزدان و ایزد بانوان را به مثابهء تجلی خداوند و واسط میان آفریدگار و  

بنا براین بوده که هرکی . خداوند نیز امور دنیایی را به هریک از فرشتگان خویش واگذاشته بود. فریده  ستایش می نمودندآ

چنانکه خواندیم که  جمشید . حاجتی میداشته به یکی از فرشته های مربوط ضمن نیایش خویش آن نیاز خود را مطرح می نمودند

رئیتی ایزد بانوی اناهیتا را نیایش می کند و از او میخواهد که شهر یار همه کشور های شاه پیشدادی بلخی بر فراز کوه هرا ه

بزرگ شود و یا فریدون  با نیایش خویش به این ایزد بانو میخواهد که بر ضحاک پیروز شود و همچنان مراجعات دیگر به ایزدان 

ریک از ایزدان و ایزد بانوان صورت گرفته و بر آوردن نیاز و ایزد بانوان در اوستا و وندیداد و ریگ ویدا وجود دارد که به ه

که همه بیانگرارج گذاشتن به . و در آیین هندو این رسم تا به امروز هم باقی است. ها از سوی مردمان و شاهان مطرح شده است

رفی که پیغام آور خرد  این شیوه در دورهء اهورایی هم حفظ شد منتها با تغییرات ژ. عظمت و بارگاهی خداوند بوده است 
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اما چیزیکه گفتنی است  اینست که این . حضرت زرتشت وارد نمود، که روی این مسله در دورهء اهورایی بحث خواهیم نمود

.شیوه پس از اسالم به معنی بت پرستانهء آن رواج یافت  

: زیارت نمودن در اسالم ، یا تدوام آیین بت پرستی  

ولی پس از مرگ محمد ، بالفاصله مرقد . نمودن کعبه، از مکان و یا مقام دیگری خبر نیست هرچند در صدر اسالم جز زیارت 

پس از این است که به ویژه  . خود او بعد از حجرالسود در کعبه به زیارتگاه تبدیل می شود و جز الینفک حج حجاج می گردد

دیگران هریک صیغهء تقدس پیدا نموده و هرکدام مورد  قبور اقوام و اصحاب و نزدیکان او، و به ترتیب نقش اقوام و اصحاب ،

در بارهء ( شیعه) در این زمینه میتوان به کتب فراوان که بخصوص از سوی پارسیان . ستایش و نیاش خاص خود قرار می گیرد

ین قبور باید نوشته شده و از هریک از قبور از محمد گرفته تا امام خمینی  و آداب مخصوص که در برابر ا( آداب زیارت) 

خوانش آداب زیارت به صراحت نشان می دهد که چگونه همان آداب بت پرستانه ای اعراب در . رعایت نمود، مراجعه کرد

یعنی جای بت های سنگی را قبور انبیا و اولیا و بخصوص محمد و ائمه و اهل بیت ، پر . وجود افراد و اشخاص انتقال یافته است

. نموده است  

یاد ( خدا) چنانکه مثالً خانهء را که بنام خانهء . چیک از این مراقد به شمول کعبه دارای فیوض و  کراماتی نیستنددر حالیکه هی

همین خانه چنانکه طبری و مسعودی در تاریخ الرسل الملوک . می کنند و سنگی را که بنام سنگی فرستاده شده از آسمان می دانند

ساله اعراب بر افغانستان ،  1155رجوع شود به کتاب سیطرهء . ) زنا کاران بوده است و مروج الذهب ذکر می کنند محل برای 

و هم همین خانه بوده است که حجاج بن یوسف آن را به منجنیق ها بست و ویران کرد و باری دیگر عبدهللا ( ازن قلم 15ص 1ج

و یا همین قبر حسین بن علی را ( 6ج  161ص   رجوع شود به همان کتاب از این قلم) بن زبیر آن را ویران کرد و آتش زد 

یا مثالً همین چند پیش  گنبد امام هادی را با بم انفجار دادند . ساخت ... باری یکی از خلفای عباسی  کامالً ویران کرد وباالی آن م

. ر قبور هم به همین گونه اندو سای.و یران نمودند، اما نه هللا از خانهء خود توانست دفاع نماید و حسین و هادی از مرقد خویش

اکثر ازاین مراقد از اشخاصی اند که بیشترین انسانها را به قتل رسانده و و در تاریخ بر زنبارگی و جاطلبی و قدرت خواهی و 

 بهر حال در اینجا عقل سلیم بکار است که بیاندیشد که این استخوانهای پوسیده که از خویش دفاع کرده. ویرانگری شهرت دارند

برای زنی شوهر پیدا کند و یا زمین فالنی را . نمی توانند چگونه می توانند حاجات و نیازی های مردمان را بر آورده سازند

.گرفته به فالنی بدهد و یا  طبیب شود و مرضی را درمان کند ، اگر اینها طبیب می بودند سر کل خویش را درمان می نمودند  

می کنند؟چرا وهابیان زیارت قبور را نفی   
و هابیان اعمار گنبد و .وهابی ها زیارت قبور و فیشن مقابر را یک عمل بت پرستانه شمرده و آن را خالف دین اسالم می دانند

صغانی یکی از علمای وهابی . گذاشتن ضریح و بقعه را  کامالً حرام دانسته و شرک خوانده و تخریب آن را فرض می شمارند

به منزلهء بت ها هستند و همان کاری را که عرب ( ر .س. شهادتگاه و مراقد از ائمه ، مزار = شهد جمع م) مشاهد : ] می گوید

جاهلی با بت های مختلف می کرد، پرستندگان قبور، امروزه با مشاهد و قبور انجام می دهند و تغیر نام، عمل را عوض نمی 

بت پرستی است ؟ایا این عمل و نظر وهابی ها متکی بر اصل امتناع از [.  کند  

در حقیقت . بهیچوجه و باید گفت نه؛ منظور از رد زیارت مشاهد و قبور از سوی وهابی ها که عموماً عربهای سعودی می باشند

.می باشد(  مدینه) ومحمد رسول هللا( کعبه) تحکیم پایه های پرستش زیارت هللا    

یعنی اماکن مقدسه به اصطالح دین ، کعبه و مدینه که (  طلبی حاجت خواهی و نیاز) بدین معنی که با ایجاد مراکز دیگری  

این مسله نه تنها . ساالنه صدها میلیون دالر از بابت حج حجاج از سایر کشور های جهان  بدست می آورد، متضرر می شود

د نماید ، اعراب به ویژه امروز که در زمان خود محمد وقتی میخواست توحد بت ها  نموده و همه را در وجود بت بنام هللا توحی

این قلم روی این موضوع در . قریش که کلیدار بتخانه مکه بودند اعتراض کرده متذکر شدند ، پس چگونه تامین معشیت نماید 

:. کتاب سیطره هزار و چهار صد ساله  در جلد اول آن مفصالً بحث نموده ام که از جمله ذکر شده است که   

است، بازار مکاره و محل داد و ستد تمام عرب شبه جزیره عربستان است، ازاین گذشته زندگی مردم  کعبه زیارتگاه قبایل عرب »

. های خانه کعبه به مکه روی میآورند و شأن و حیثیت روسای قریش متوقف برآمد وشد اعراب است و اعراب برای زیارت بت

به همین مالحظات پانزده شانزده سال . ه کعبه روی نمی آورداگر مطابق دیانت جدید، بتان از مکه فروریخته میشدند دیگر کسی ب

بعد که  اسالم قوت گرفت و در سال ده هجری مکه فتح شد و پیغمبر به صریح آیات قرآنی ورود در خانه کعبه را بر مشرکین 

ارت ناشی از در اینجاست که محمد برای تسکین خاطر و تضمین تج.حرام کرد ، مردم مکه برای معیشت خود نگران شدند

یا ایها الذین امنو انما المشرکون  نجس  فالیقربو المسجد االحرام  بعد عامهم  هذاوان : )سوره توبه میآورد که 61زیارت کعبه آیه 

ای مومنان همانا مشرکان پلیدند، لذا نباید پس از : یعنی( خفتم علیة  فسوف  یغنیکم  اال من  فضله ان شا ان اال علیلم حکیم 

و تنگدستی میترسید، زودا که خداوند، اگر بخواهد شمار را از ( رکود تجارت)شان به مسجد الحرام نزدیک شوند، و اگر ازامسال

  1« . فضل خویش توانگر گرداند، که خداوند دانای فرزانه است 



1

8

/

0

4

/

2

0

1

3

 

 

 

106 

-------------------  

  70ص  ساله اعراب بر افغانستان ، سلیمان راوش  ، 1155کتاب پیشین، سیطرهء  – 1

امروز هم هنگامیکه وهابیان به رد  زیارت قبور می پردازند ، حرف و عمل شان مبنی بر رد خرافه گرایی  و خرافه پرستی  

نیست ، بلکه ناشی از آن است که نمی خواهند پرستش بت هللا و که از چندین قرن پیش از اسالم تا به امروز یکی از منابع سود 

چنانکه مالحظه می شود ، از سوی شیعه  به خصوص رفتن به زیارت کعبه در برابر . رنگ شود آور برای شان بوده است کم

زیارت قبر علی در نجف و یا امام رضا و و دیگر ائمه که در ایران و عراق آرگاه و بارگاهء  مرده پرستانه از ایشان به وجود 

مسلمانان بی خبر از همه چیزی صرف بنا بر عتقادات مورثی   ، در پهلوی این در تمام نقاط جهان که.آورده اند، بی اهمیت است

خویش تعیین نموده اند و مفسدین برای بدست آوردن پول از مقلدین )!( خویش زندگی دارند ، مراجع و مقابر را برای رفع حاجت 

ه به قرائت دلخراش قرآن و نعت و به آیینه بدان نمودن این مراکز و مقابر سعی داشته و در پهلوی آن در ایام و  و هنگامهای ویژ

.سماع و نیز می آغازند ، تا از لحاظ روانی مردم را بنگ زده تر سازند  

. شاید سوالی از سوی خوانندگان مطرح گردد که در این صورت نباید به قبور رفت و ادای احترام نمود  

ثالً ادای احترام و دعا به قبور پدر ، مادر ، در باره این پرسش باید گفت که ادای احترام به قبور شخصیت ها از جمله م

به شرط اینکه از قبور مرقد خدا ساخته نشود، . خویشاوندان و شخصیت های تاریخ ، کامالً  یک امر عاطفی و انسانی است 

پر از گناه چنانکه از مقابر علی و ائمه و دیگران چنین ساخته اند، از کسانی که با یک شکم سرگین دفن شده اند و ارواحشان 

و گذشته از این چنین که تذکر دادیم این مراقد که . زیرا هیچ انسانی را نمی توان سراغ نمود که مرتکب گناه نشده باشد. است

امروز از سوی مسلمین بی خبر و ساده اندیش مورد زیارت قرار می گیرد یا سنگی اند که تاریخ بت بودن را دارد و یا اشخاصی 

.رد خشم قرار گرفته و قبور شان و یران و یا به بم تخریب شده و نتوانسته اند از خویش ارواح آنها دفاع نماینداند که بار های مو  

:  فرق بین انسان فرشته  
برخی ها شاید این سوال را نیز مطرح نمایند که در این صورت درخواست بر آورده شدن نیاز ها که در دورهء میترایی از 

. ناهیتا و اشی و غیره صورت می گرفته نیز  ناروا بوده استخدایانی چون میترا و ا  

انسان . انسان در ذات خویش خود موجود نیازمند و ناتوان است . در پاسخ باید افزود که نباید انسان را با فرشتگان یکی دانست

مثالً . سی دیگری کمک کندوقتی انسانی خود به کمک ضرورت داشته باشد ، او چگونه میتواند بک. خود به کمک ضرورت دارد

اکثریتی از امامان وائمه زبونانه به قتل رسیده اند، حسین بار ها برای نواسه های خود با کرنش اجازه اب آوردن میخواست ، ولی 

برایش اجازه ندادند، عثمان را در خانه اش سر بریدند ، فرق علی را با شمشیر دونیم کردند، و به همین گونه هزار ها مثال 

یگری وجود دارد ، هرکدام اینها زندگی میخواست و نتوانستند از  زندگی خود دفاع نمایند در چنین صورت چگونه میتوانند د

مثالً بار ها شده . در حالیکه فرشته از سوی خداوند مامور اند که به یاری آفریده های او برسند. برای دیگران مفید واقع گردند

و هم اگر انسان امتداد طلبد از آدمهای زنده که صاحب صاحیت های ویژه .  ل امداد طلبیده استاست که محمد گویا که از جبرئی

چنانکه در جنگ احد پیغمبری که مدعی بود هللا و جبرییل او را کمک می کند بجای آن از یک . خویش میبا شند باید مدد خواست

چنانکه طبری نقل می نماید ، محمد بار ها  پدر و . ک طلبید انسان کمک می خواهد و این منطقی است او از یک انسان زنده کم

مادرخود را صدقه و فدایی سعد بن وقاص می نمود به خاطریکه  خود را سپر محمد در مقابل تیر های دشمن ساخته بود طبری 

: می نویسد   

« . "بینداز پدر و مادرم فدایت: " و می گفتپیمبر تیر به من میداد : گوید. سعد بن ابی وقاص در مقابل پیمبر تیر به دشمن میزد» 

1 

------------------  

  1563، ص  7کتاب پیشن، تاریخ طبری ، ج  – 1

با این وضعیت این مسله نیز واضح می شودکه شخصی  که مدعی سفر به هفت آسمان است اما نمی تواند خود را در مقابل تیر    

ی کسی دیگری می نماید که از او دفاع کندسوال اینست که در زندگی خود از دیگران دشمن حفظ نماید و پدر و مادر خود را فدای

فرشته ها . اما نقش فرشته ها کامالً واضح است . کمک میخواهد در آخرت او  چگونه میتواند شیفع مردم در دنیا و آخرت باشد

ودئنا و دیگران همه فرشته ها بودند، که مردمان را یاری آفریده های خداوند برای انجام امور معین هستند، میترا ، اناهیتا و اشی 

این فرشتگان موجودات عینی نبودند و جسماً حضور نداشتند، بلکه نوری یا به عبارت دیگر تجلی از خداوند به شمار . میرساند 

ن از طریق خرد  بود، به خرد آنها می ایند، اینها هرگز مستقیماً در امور دنیا دخالتی نمی کردند، فقط کاری اینها راهنمایی مردما

یاری میرساندند، چنانکه خواندیم که فرشتهء آهن و ابزار حاالت به اولین طبیب در بلخ کمک می نماید تا او در جستجوی ابزار 
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جعه به مرا. این فرشته ابزار و حاالت جراحی طبی را از آسمان نیاورد بلکه به  طبیب خرِد یافتن ابزار را بخشید. جراحی گردد

تجلیات خداوند که بیشک عبارت از فرشته ها می باشد، کاری مطابق خواست خداوند است، کاری که اسالم می نماید و همه 

چیزی  رابه گردن هللا می اندازند و حتی شد و یا نشد زفاف با همسر خود را ناشی از ارادهء هللا می دانند، کاری می کنند نه تنها 

. الف نظم آفرینش خالف عقل و خرد بلکه خ  

با این مختصر ، گفته میتوانیم که یادگار های میترایی در نهاد و روان جامعه حفظ است و در دوره ء اهورایی و تا چند قرن بعد 

ولی پس از حاکمیت جهل مرکب و قتل دانشمندان و فضالی معتقد به خرد، انجام . از اسالم نیز همچنان مورد تقدیر و تجلیل بود 

اری امور آیینی به خطا گرائید و آنچه را که در نخست هم با تغییر نام خواسته بودند حفظ نمایند، به همان نام جعلی خود و برگز

یعنی اناهیتا را که فاطمه نام گذاشته بودند ، به واقعیت فاطمه شد و سوشیانت را که مهدی آخر . ثبت صفحهء وجدان مردم گردید

.ن گردیدزمان ساخته بود، مهدی آخر زما  

.ما این موضوعات را به گونهء دیگر در فصل سوم این کتاب بازهم به بحث خواهیم گرفت  

در آخرین لحظه که این فصل را می بستم و بپایان میرساندم، از طریق رسانه های درون مرزی اطالع یافتم که در شهر باستانی 

کارشناسان عجالتاً  تعلق این پیکره ها را به زمان کوشانیان بلخ شهرک کشف گردیده که در آن  پیکره و معابدی وجود دارد، 

.ارائه داشته اند  

پیکره این خدایان ولو اگر در زمان کوشانیان هم ساخته شده باشد . در میان پیکره از خدایان دورهء میترایی نیز به چشم می خورد

بسیار سعی به عمل می آید : از نظر دور داشت  و آن اینکه اما یک واقعیت را نباید . ، اندیشهء آن بر می گردد به دوره میترایی

چرا کوشانیان؟ به . و یا هم شاید باستان شناسان مجبور گردانیده شوند ، که معابد و پیکره ها را متعلق به دورهء کوشانیان سازند

در تاریخ . ستی القاء گردیده استخاطری اینکه در دوره کوشانیان بودیسم رواج داشت و در اذهان عامه بودیسم به معنی بت پر

و یادر . ادبیات کشورما بسیار کم اتفاق افتاده است که از آیین و فرهنگ میترایی و اهورایی تجلیل و یا ستایش به عمل آمده باشد

شناخته شده  تا به امروز  حتی در آثار بسیار از تاریخنگاران و محقیقن. باره  این فرهنگ و آیین معلومات درست ارائه شده باشد

. مثالً دین زرتشتی را خالف وجدان تاریخ ، آیین آتش پرستی معرفی نموده و قبل از آیین زرتشتی را بت پرستی اشاعه داده اند

بدین طریق مزدوری و مراتب خدمتگذاری خویش  رابه دین وفرهنگ اعراب مسلمان تبارز داده و برعلیه آیین و فرهنگ خویش 

در حالیکه چنانچه هر چند مختصر بررسی به عمل آمد آیین قبل از . شیر بر داشته و به نبرد پرداخته اند، قلم را به مثابهء شم

. رزتشت  بت پرستی نبوده و دین و آیین اهورایی که به وسیله پیغام آور خدا در جامعه ما رواج یافت هرگزآتش پرستی نیست

. کتاب ، بررسی دوره اهورایی در مجلد جداگانه  برای اثبات ادعایی خویش اکنون می پردازیم به فصل سوم  

 پایان

.  

 

 

.(آی خانم) درینجامجسمه میترا کشف شده در آی خان   
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