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 250هزارسکهطال
نفقهیکبانویایرانی!

تاریخ صهیونیسم

چرا مقتدرترین فرمانروای صفویه که ساز تخصصیاش «سهتار» بود ،سفیران اروپایی را پای سازهای ایرانی مینشاند؟
جــــواد نــوائــیــان رودســـــری – در مــیــان
فرمانروایان صفویه ،شا هعبا سیکم را باید
مقتدرترین آنها دانست .دالیل این اقتدار،
ِ
موضوع این نوشتار نیست؛ اما ذکاوت و زیرکی
شــاه صفوی ،چیزی نیست که از دیــد هیچ
مورخی پنهان بماند .شا هعباس شخصیتی
ضد ین
عجیب داشـــت .بــرخــی او را جمع ّ
میدانند .گاه خشونت و قساوت را از حد بهدر
میبرد و زمانی ،روحیه لطیف و هنری خود را
به رخ همگان میکشید .در دستگاه عریض و
طویل دربار او ،آدمکشهایی مثل «چیگینها»
که دشمنان شــاه را زنــد هزنــده میخوردند،
هــمــانقــدر مــنــزلــت داشــتــنــد کــه «علیرضا
عباسی» ،هنرمند خطاط و «گنجی» ،خواننده
خوشصدای عصر صفوی .یکی از ویژگیهای
رفــتــاری شاهعباس ،عالقه فــوقالــعــادهاش
به موسیقی ایرانی بــود .ایــن اشتیاق فراتر
ـــر ب شــاهــانــه ،از شا هعباس
از مجالس َط َ
یک موسیقیدان و مسلط به دستگا هها و
ردیفهای موسیقی ایرانی ساختهبود .شاید
بسیاری از ایرانیان ندانند که شاهعباس ،ساز
مینواخت و به احتمال زیاد ،ساز تخصصیاش
سهتار بود .او گاه شعر میسرود و برای شعر،
آهنگی میساخت و نوازندگان را وامیداشت
آن آهنگ ساختهشده را به صورت ارکسترال
اجرا کنند.
▪شاهعباس پنجه طالیی!

اسکندربیگ منشی ،مورخ نامدار عصر صفویه
و منشی مخصوص شا هعباس در «عالمآرای
عــبــاســی» م ـینــویــســد[« :ش ــاهع ــب ــاس] در
موسیقی و علم ادوار و قــول و عمل سرآمد
روزگـــار و بعضی از تصانیف آن حضرت در
اهل
میانه ارباب َط َر ب مشهور است و زبانزد ِ
ســاز ».نصرا ...فلسفی در کتاب «زندگانی
شاهعباس اول» ،به نقل از نسخه خطی «تذکره
عرفات عاشقین» آوردهاست[« :شاهعباس] در
موسیقی به مرتبهای رسیده که جمیع مصنفان

تحلیلیدربارهاصالتیکسند

عکسیقدیمیازعمارتعالیقاپو در
اصفهان؛دراینمکانشاهعباسسفرای
خارجیرامیپذیرفت.تاالرطبقهباالی
کاخ،محلاستقرارنوازندگانبود.تصویر
توسط یکجهانگرداروپاییدرسال
 1286خورشیدیگرفتهشدهاست

از وی طرز یابند ».هم او ،به نقل از نسخهخطی
«تاریخ ُخلدبرین» مینویسد« :همچنین در
فن موسیقی و علم ادوار ،به ناخن تصرفات
سزاوار ،گره از کار قول و عمل مصنفان روزگار
میگشودهاست ».این گزارشها ،در کنار دیگر
اسناد دوره صفویه نشان میدهد که شاهعباس
نــه تنها نـــوازنـــد های چــیــر هدســت ،بلکه در
عیبیابی آثار دیگران نیز ،توانمند بودهاست.
شاهعباس ،موسیقیدانان بااستعداد را عزیز
میداشت و به دربــار خود جلب میکرد .در
کتاب «عالمآرای عباسی» ،اشــارهای به یکی
از این موسیقیدانان و نوازندگان توانمند
شــده اســت؛ میرفضلا ...پسر میرمقصود
کــه مشهدی بــود و تــنــبــورنــواز شــمــاره یک
محفل شا هعباس محسوب میشد .استاد
ساخت تصانیف در دربــار شاه صفوی ،مراد
خوانساری بود .در تواریخ موجود ،از هنرمندان
نوازندهای همچون حافظ نایی(نینواز) ،احمد
کمانچهای ،محمد مؤمن تنبورهای(مشهور به
حافظک)وسلطانمحمدچنگیسخنبهمیان
آمدهاست که جملگی در ارکستر شاهعباس
عضویت داشتند و از خزانه مواجب میگرفتند.
شاه صفوی در  13شعبان سال (1017دوم
آذر  )987دستور داد برای نوازندگان و اهل

موسیقی ،در اصفهان محلهای بنا کنند و نام
این محله را« ،محله نغمه» گذاشت.
▪موسیقی به مثابه یک ابزار دیپلماتیک

رفــتــار شــاهعــبــاس نــشــان م ـیدهــد کــه وی،
ــر ب،
صر فنظر از عــاق ـهاش بــه مجالس َط َ
بــرای هنر ایــرانــی ،ارزش و احترام فراوانی
قائل بودهاست؛ اما این ارزش و احترام ،روی
دیگری هم داشت و آن بهرخ کشیدن شکوه
فرهنگ ایرانی و البته دربار صفوی ،در مقابل
سفرای خارجی و به ویــژه سفیران اروپایی
بود .شا هعباس عادت داشت که همیشه در
فضای کــاخ ،طنین موسیقی برقرار باشد؛
حتی زمانی که به مذاکره با مقامات کشوری
مشغول بود هم ،صدای ساز متوقف نمیشد.
او دستور دادهبود هنگام ورود سفرای اروپایی،
آنــان را به شنیدن موسیقی ایرانی وادارنــد.
«آنتونیو دوگــوا» دیپلمات اسپانیایی که در
سال  1012هـ.ق از طرف پادشاه کشورش
برای انجام مذاکرات سیاسی و نظامی وارد
اصفهان شد ،در خاطراتش به یاد میآورد که
چگونه مجبور شد هاست موسیقی ایرانی را
بشنود و شاه صفوی او و همراهانش را به اجرای
موسیقیغربیواداردوسپس،برمحتواوشکل

آن نقدهای اساسی وارد کرد هاست .دوگوا
میگوید که شاه صفوی ،شخص ًا سازی(به
احتمال زیاد سهتار) به دست گرفت و برای
آنها در یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی
نواخت و اشعاری را به زبــان فارسی زمزمه
کرد .در تمام مدتی که مذاکرات دیپلماتیک
برقرار بود ،نوازندگان دمی از نواختن دست
نمیکشیدند و با اشاره شاه ،صدای ساز خود
را باال و پایین میبردند .گویی موسیقی در
فعالیتهای دیپلماتیک فرمانروای مقتدر
صفوی ،به ویژه زمانی که با اروپاییها طرف
بود ،بخشی از برنام ه او را در بر میگرفت .نباید
از یاد برد که این دوره ،مصادف با شکوفایی
عصر «باروک» در اروپا بود و شاهان قاره سبز،
میکوشیدند تا با به خدمتگرفتن هنرمندان
در دربــارهــایــشــان ،سطح و فرهنگ خــود را
به رخ دیگران بکشانند و شا هعبا سیکم ،به
احتمال زیاد از این رویکرد آگاه بود و میکوشید
تا با عرضه موسیقی ایــرانــی و دستگا هها و
گوشههای مختلف ،متنوع و د لانگیز آن و
نیز نقد موسیقیغربی ،نشان دهد که ایرانی
نه تنها در فرهنگ چیزی از ملل اروپایی کم
نــدارد ،بلکه سرآمد هنرمندان عالم را باید
در میان ایرانیان یافت .به نظر میرسد که
شاهعباسیکم ،این دیپلماسی تهاجمی را در
همین راستا به کار گرفت و گزارش سیاحان
و سفرای اروپایی نشان میدهد که تا حدود
زیادی هم به اهدافش میرسید.

عواقبوخیمپشتکنکورماندنهیتلر!
هیتلر در اتریش به دنیا آمد و
تاریخ جهان
اصــــو ًال  ،پیش از آ نکـــه وارد
فعالیتهای سیاسی شود ،یک
نقاش بود با روحیهای لطیف و آسیبپذیر .او
برای مدتهای طوالنی در گالریهای هنری
که در آن روزگــار بازارشان در وین ،پایتخت
اتریش ،بسیار گرم بــود ،توقف میکرد تا از
نقاشیها و سبک هنرمندان دیگر ،الهام

بگیرد .نتیجه این فعالیتها ،طراحی و نقاشی
مناظر متعددی بود که امــروزه ،تعدادی از
تابلوهای بــه جــامــانــده از هیتلر را شامل
میشود.
تمام این عالقه و تالش ،آدولف هیتلر جوان را
بر آن داشت تا نقاشی را به عنوان حرفه آینده
خود انتخاب کند .او در سال  1907میالدی،
زمانی که فقط  18سال داشــت ،در کنکور
ورودی مؤسسه هنرهای زیبای وین شرکت
کرد ،اما استادان این مؤسسه ،او را رد کردند.
هیتلر دو بار دیگر هم برای ورود به این مرکز
آموزشی تالش کرد ،اما هر بار در کنکور رد

تابلوی نقاشی آدولف هیتلر کار سال 1914

تاجمحل ،بنایی در شهر آگرا ،واقع در هندوستان،
یکی از مشهورترین بناهای تاریخی جهان
محسوب م ـیشــود و بــرخــی ،آن را بــه عنوان
یــکــی از عــجــایــب هــف ـتگــانــه جــهــان معرفی
میکنند .تاجمحل ،مکان دفن «شاهجهان»،
پنجمین امپراتور گورکانی هند و همسر وی،
ارجمندبانوست .این مکان ساالنه میلیونها
گردشگر را به سوی خود جلب میکند ،اما کمتر
کسی دربـــاره هویت ایــرانــی بانوی مدفون در
این مکان و ثروت هنگفتی که همسرش به وی
بخشیده بود ،حرف میزند .ارجمندبانو یا «ممتاز
محل» ،نوه پسری میرزا غیاثبیگ ،از درباریان
شــاه تهماسبیکم صفوی اســت که در دوران
اکبر ،سومین پادشاه گورکانی هند ،به این کشور
فرستاده و در دهلی ماندگار شد .گورکانیان
هند که تباری مغولی داشتند ،نمیتوانستند به
بومیان هندی زیاد اعتماد کنند؛ برای همین ،این
سیاستمدار توانمند ایرانی را به خدمت گرفتند
و او در هند به مشاغل حساس حکومتی رسید.
ارجمند بانو ،به شدت مورد عالقه همسرش بود
و این عالقه تا آنجا پیش رفت که شاهجهان او را
به عنوان ملکه نخست دربار خود برگزید و دهها
ن ُپ ُ
رکن به او داد .تمام محل زندگی او در
لقب دها 
قلعه «خاص محل» ،جایی در آگرا ،از طال پوشیده
شدهبود و افزون بر این ،شاهجهان ،نفقهای معادل
سه میلیون سکه طال ،به صــورت ساالنه به وی
پرداخت میکرد که ایــن نفقه ،به هیچ وجــه با
نفقهای که به دیگر زنان دربار تعلق میگرفت،
قابلقیاسنبود.برایناساس،ارجمندبانوماهانه
 250هزار سکه طال به عنوان نفقه از همسرش
میگرفت! مبلغی که در روزگار ما اص ً
ال در ذهن
و فکر نمیگنجد .این بانوی ایرانیتبار ،سرانجام
در سال  1631میالدی ( 1010خورشیدی)،
هنگام وضع حمل درگذشت و در آرامگاه پرشکوه
تاج محل ،مدفون شد .شاهجهان وصیت کرد که
پس از مرگ ،او را در کنار همسر محبوبش دفن
کنند و این اتفاق نیز ،در سال  1658میالدی
( 1037خورشیدی) به وقوع پیوست.

دیپلماسیتهاجمیشاهعباسباموسیقیایرانی!

شد .نتیجه این شکست ،به حاشیه رانده شدن
نقاشی در زندگی هیتلر بود؛ او از آن به بعد
تفننی نقاشی میکشید ،اما به صورت جدی
آرزوهایی در سر میپروراند که بعدها دنیا را

در آتش جنگ فرو برد .یکی هم پیدا نشد که
به استادان این مرکز آموزشی در وین بگوید:
خب اگر هیتلر را قبول میکردید ،آسمان به
زمین میآمد؟!
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آیا«پروتکلهایدانشورانصهیون»
واقعیهستند؟
رودســــری – بنیان
صهیونیسمبرتفکرات
استعمارگرایانه قرار
دارد؛ در واقـــع ایــن
ج ــری ــان ن ــه ب ــر بستر
ایدهها و اندیشههای
دیـــن یــهــود ،بلکه بر
اس ــاس دیــدگــاههــای
توسعهطلبانه غرب در
زمینه غارت و چپاول سایر ملتها شکل گرفت.
چند روز قبل و در همین ستون ،گفتیم که هرتسل
بسیاریازنظراتخودراازسیسیلرودز،سرکرده
استعمار بریتانیا در آفریقا اقتباس کرد .نخستین
کنگرهصهیونیستهادرسالهایپایانیقرن،19
درشهربازلسوئیسبرگزارشدودرآن،یهودیانی
از سراسر اروپــا ،برای بررسی و اظهارنظر درباره
تفکرات هرتسل دور هم جمع شدند .ماحصل این
نشست،اسنادیبودکهپلیسمخفیروسیهتزاری
توانست به آنها دست یابد .چند سال بعد ،برای
نخستینبار،مجموعهایازایناسنادبهزبانروسی
منتشرشد.ایناسنادکهبه«پروتکلهایدانشوران
صهیون» مشهور هستند ،دیدگاههای افراطی
صهیونیستهاراشاملمیشوند؛دیدگاههاییکه
مبتنیبرپستانگاشتنغیریهودیانوتالشبرای
گسترشونفوذصهیونیسمبههرشکلممکن،در
سراسردنیاست.درایناسناداشاراتیبهروشهای
ازبینبردنفرهنگواصالتسایراقواموجوددارد؛
ترویجفسادوفحشاازجملهاینروشهاست.بااین
حال،دربارهاصالتایناسنادازسویپژوهشگران
تردیدهای جدی وارد شدهاست؛ از جمله نوع
کشف و بهدست آوردن آنها .برخی معتقدند که
حکومتتزاریبهدلیلدشمنیعمدهبایهودیان،
بهانتشارایناسنادبرایدامنزدنبهیهودستیزی
در روسیه دست زدهاست .این ایده چندان دور از
ذهن نیست؛ اما نکتهای که توجه را به خود جلب
میکند،واکنشصهیونیستهابهانتشارایناسناد
است .آنها نه تنها رویکردی منفی به آن ندارند،
بلکه گاه اسباب انتشار بیشتر این سندها را فراهم
میکنند؛ فایده این کار ،بزرگ نشاندادن قدرت
آنهاستکهمیتواندباایجادرعبووحشت،زمینه
رابرایتسلطروانیصهیونیستهابرجامعههدف
فراهم کند و البته ،زمینهساز صرفنظر دشمنان
برایادامهمقابلهباصهیونیستهاشود.بنابراین،
به نظر میرسد آنچــه با عنوان «پروتکلهای
دانشورانصهیون»دراختیارماست،خواهمحصول
فعالیتهایضدیهودیپلیسمخفیروسیهتزاری
باشد و خواه ،چنانکه «عجاج نویهض» پژوهشگر
عرب میگوید ،تافتههای ذهنی آشر گینزبرگ،
یکی از سران آژانــس یهود در اوایــل قرن  ،20در
دورهای به کار صهیونیستها آمد و انتشار آن
توانستزمینهرابرایبزرگوقدرتمندجلوهدادن
صهیونیسم فراهم کند .هرچند که در نخستین
ســالهــای قــرن  ،21افسانهبودن قدرتمندی
صهیونیسم و رژیم جعلی آن در فلسطین اشغالی،
توسط فرزندان مقاومت در لبنان و فلسطین ،بر
همهآشکارشد.

