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خفنترینخالفهای«آرسنلوپن»ایران!

ایران باستان
آداب غذا خوردن در ایران باستان

سخن گفتن سر سفره
عامل زیاد شدن دیوها!

سارا پوراحمدی – ایرانیان از دیرباز ،حرمت
فــراوانــی بــرای سفره قائل بــودهانــد .خاموش
بــودن هنگام صرف غذا بــرای اجــداد ما بسیار
مهم بود و شکستن این سکوت ،گناهی بزرگ
محسوبمیشد.طبقمندرجاتکتاب«شایست
و ناشایست» که متنی کهن به زبان فارسی میانه
است ،سخن گفتن هنگام غذا خوردن ،تنها برای
کودکان زیر پنج سال و اشخاص کر و الل گناه
نبود .اگر کودکی پنج تا هفت ساله مرتکب این
عمل ناشایست میشد ،گناه آن بر ذمۀ پدرش
بود که در آمــوزش وی کوتاهی کرده است .در
کتاب «ارداویرافنامه» که شرح سفر روحانی
یک موبد ،به نام «ویراز» به جهان دیگر است ،در
اینباره چنین آمده است که «ویراز» در سفر خود
به دوزخ ،روان مردی را میبیند که از گرسنگی و
تشنگی فریاد میکشد و موی ریشش را میکند،
خون میخورد و کف به دهان میآورد .گناه این
مرد در این نوشته ،آزار دادن خرداد امشاسپند و
امردادامشاسپند،باسخنگفتندرمیانخوردن
خــوراک بوده است .متن دینی «دینکرد» هم،
خاموش نبودن به هنگام غذا خوردن را ،موجب
دیوان بدکار و در نتیجه ،رواج
آبستنی و ازدیاد
ِ
بدی میداند و این عمل را به شدت نهی و آن را
مصداق ناآیینی و بیقانونی معرفی میکند.

تاریخ اجتماعی

پهلوان فیله همدانی
نماد غیرت ایرانی در دوره مغول

پهلوانان در طول تاریخ ایران ،همواره پناهگاه
مـــردم در سختیها ب ــود هان ــد .هنگامی که
بیکفایتی حاکمان ،زمینه اشــغــال موقتی
ایــران و لگدکوب شــدن خــاک پــاک آن توسط
ستوران بیگانه را فراهم می کرد ،این پهلوانان
نامی سرزمین ما بودند که آستین همت را باال
میزدند و برای عزت و شرف ایرانی ،از جان مایه
میگذاشتند.
در فرهنگ عمومی ما ،پهلوان منصب و جایگاه
کمی نیست و پهلوانی ،فقط زور بازو و توانمندی
جسمی را شامل نمیشود .برای مردم کوچه و
بازار ،پهلوان نماد حمیت و غیرت است .در تاریخ
هزار سال اخیر ایران ،به ویژه از دوره استیالی
مغوالن به بعد ،نام پهلوانانی همچون پوریای
ولی ،زینتبخش دفتر نویسندگان و شعراست
و شهرتی فراوان در میان مردم دارد؛ آنگونه که
رسانه ملی در اقدامی در خور تقدیر ،برای وی
پویانمایی تأثیرگذاری تهیه کرده است .یکی
از پهلوانان نامی ایران در دوره مورد بحث ما،
پهلوان فیله همدانی است؛ مردی که حماسه
او ،حتی بــه کتا بهای مهم تاریخی ،مانند
«جامعالتواریخ» خواجه رشیدالدین فضلا...
و «تاریخ جهانگشا» ،اثر عطاملک جوینی راه
یافتهاست .طبق روایات تاریخی ،فیله همدانی
که از پهلوانان نامی عصر ایلخانی بود ،به همراه
جمعی از کشتیگیران ایــرانــی ،بــرای انجام
مسابقه به اردوی مغوالن در «فرا رودان» ،دعوت
شد .این مسابقه را اوگتای ،فرزند چنگیز ،ترتیب
داده بود .او کشتیگیران قدرتمند مغولی را به
میدان آورد تا با شکست فیله و یارانش ،اقتدار
چنگیزیان را به رخ بکشد .جایزه مسابقه500 ،
اسب و  500بالش پر از طال بود .اما ایرانیان
از این آزمون سخت ،پیروز بیرون آمدند .یاران
پهلوان فیله همدانی ،همه رقیبان مغول را
مغلوب کردند و خود او ،در مصاف با کشتیگیر
مورد عالقه اوگتای ،چنان وی را بر زمین کوفت
که حاضران صدای شکستن استخوان کتف اش
را شنیدند .به این ترتیب ،پیروزی پهلوان فیله به
عنوان نماد غیرت و قدرت مردم ایران ،در تاریخ
ماندگار شد.

تاریخ در فضای مجازی
استاد زرتشتی تاریخ خاورمیانه پاسخ می دهد

«مهدی بلیغ» در دهه  ، 30چگونه کاخ دادگستری را به تاجران عرب و تلویزیون زندان را به نگهبانش فروخت؟
گروه تاریخ – وقتی تاریخ خالفکاری و زندگی
نامه خالفکاران را مطالعه میکنید ،گــاه به
نمونههای عجیب و غریبی بر میخورید که از
کارهایشانُ ،مختانسوتمیکشد؛نمونههایی
که باید آن ها را الیتهای خالفکاری بدانیم!
افـــرادی کــه معمو ًال بــه آن هــا «آرســـن لوپن»
مـیگــویــیــم؛ شخصیت داســتــانــی «مــوریــس
لوبالن» که آخر کارهای خالف بود و همیشه با
ترفندهای عجیب و غریب اش ،کالههای گشاد
بر سر آدمهایی می گذاشت که فکر میکردند
خیلی زرنگ هستند .اگر کمی دقیق باشید،
رد پای اینجور آدمها را در تاریخ ایران خودمان
هم میتوانید پیدا کنید؛ آدمهــایــی که البته
هیچکدام ،آخر و عاقبت درست و حسابی پیدا
نکردند ،اما حکایت خالفهای خفن آن ها،
روایت مردم کوچه و بازار شد .یکی از این افراد،
مهدی بلیغ بود؛ خالفکار معروف دهه  30که
پس از سالها خالفکاری و حبسکشیدن ،در
آخر هم به جوخه اعدام سپرده شد تا برای بقیه
درسعبرتشود.امروزدرصفحهتاریخروزنامه
خراسان ،میخواهیم به ســراغ این خالفکار
معروف برویم؛ خالفکاری که در زمان خودش،
به«آرسنلوپن»ایرانمعروفشد.
▪آغاز«شتردزدی»مهدیبلیغ

مهدیبلیغدرشهریاربهدنیاآمد.کسیاطالعی
درباره تاریخ تولدش ندارد اما مشهور است که
سواد نداشت .با این حال ،بلیغ خیلی زود در
تهران شلوغ دهه  ،20با خالفکاران چرخید
و جوشید و فهمید که ذهن اش تواناییهای
زیادی برای کالهبرداری دارد! در ابتدا کار را
با خالفهای کوچک شروع کرداما بعد تصمیم
گرفتکهکارشراتوسعهبدهد!بههمیندلیل
شــروع کــرد به فروختن امــاک؛ ایــن کــار را به
ریخ
ب تا
قا

کاخ دادگستری بگرداند! اینکه بلیغ چگونه
ُمخ سرایدار بیچاره را زده و به این کار واداشته
بود ،جزو معماهای تاریخ جنایی در ایران است.
او یکی دو ساعت قبل از آمدن مشتریها200،
جفت دمپایی پالستیکی را که قبال با رنگهای
مختلف تهیه کردهبود ،به کاخ دادگستری برد
و جلوی در بعضی اتاقها گذاشت .در ساعت
مقرر ،وقتی تاجران عرب از ساختمان بازدید
کردند ،بلیغ به آن ها گفت که اتاقها اجاره داده
شدهاندونمیشودازآنهابازدیدکرد!اوسپس
طعمههارابهدفترکارشکههماندفتروزیربود،
بردوازآنهاپذیراییکرد.تاجرانهمقراردادی
با او امضا کردند و مبلغ  500هزار تومان به وی
بیعانهدادند!بلیغهمبهآنهاگفتکه 10روز
بعد بیایند و ملک را تحویل بگیرند اما وقتی
تاجرانعرب 10روزبعدبرگشتند،جاتربود
واثریازبچهیافتنمیشد!

صورت قولنامه نوشتن انجام میداد و تا طرف
بخواهد موضوع را بفهمد ،او خودش را گم و گور
کردهبود.
▪کالهبرداریدردفتروزیردادگستری!

طبق گــزارش روزنامهها و مجالت آن دوره،
مانند اطالعات و تهران مصور ،برنامههای
کالهبرداری بلیغ ادامــه داشت تا اینکه یک
روز مقابل سفارت انگلیس در تهران ،به دو تاجر
عرببرخوردکردوفهمیدکهبهدنبالخریدیک
ملکبزرگدرتهرانهستند.اوبهسرعتتصمیم
اش را گرفت و از آن دو نفر خواست محل هتل
خودشان را به او بگویند تا وقتی جای مناسبی
یافت ،خبرشان کند .بلیغ آنقــدر چرب زبان
بود که هیچ کس باورش نمیشد قرار است از
او رودست بخورد .دو روز بعد ،دو تاجر عرب ،در
البی هتل با بلیغ دیدار کردند و او ،طعمههایش
را به دفتر کاری دعوت کرد که در خیابان گیشا
اجاره کردهبود .وقتی آن دو تاجر بختبرگشته
با بلیغ در دفتر کذایی دیدار کردند ،او پیشنهاد
خرید یک ملک بسیار بزرگ را به آن ها داد که
در خیابان خیام تهران قــرار داشــت؛ ملکی با
اتاقهای فراوان و زمین وسیع که میتوانست
به عنوان هتل یا مسافرخانه هم کاربری داشته
باشد .قیمت پیشنهادی بلیغ بسیار عالی بود
و تاجران دندانگرد عرب را به شدت وسوسه
کرد.روزبعدکهروزجمعهبود،بلیغخیلیراحت
دست آن ها را گرفت و به ملک مد نظرش برد؛
ملکی که در واقع کاخ دادگستری تهران بود!
نکتهجالباینجاستکهاتاقوزیردادگستری
همدرطبقهباالیهمینساختمانقرارداشتو
بلیغ،باتطمیعوپرداختپول،سرایدارراراضی
کرده بود که اتاق وزیر را برای یک ساعت به او
اجاره بدهد و بگذارد که او مهمان هایش را در

▪تلویزیونفروشیدرزندان

بــــلــــیــــغ بـــــــه دلــــیــــل
یهایش،
خالفکار 
زیاد به زنــدان می
افتاد اما یک بار به
دلیل قتل یکی از
دوستانقدیمیاش
کهمدعیبودبهویخیانت
کردهاست ،به حبس ابد محکوم
شــد؛ بــه ایــن ترتیب ،در سال
 ،37به زندان افتاد .او اعتیاد
داشــت و خرجش بــاال بــود.
برای همین ،یک روز ،بعد
ازنقشهکشیدن،نزدیکی
ازنگهبانانزندانرفتو
گفت که یک تلویزیون

بستنی نونی ،یادگاری از  140سال پیش!

دقیق ًا معلوم نیست که بستنی چه
زمانی در فهرست خوراکیهای
ایــرانــی ظاهر شــد؛ میدانیم که
از قدیماالیام «یخ در بهشت» در
میان مردم ما ،طرفداران فراوانی
داشــت .معمو ًال یخ مورد نیاز این
نوشیدنی هــم از یخدانیهای
سنتی شــهــرهــا تهیه م ـیشــد و
بــه تــدریــج ،محبوبیت فــراوانــی
یافت .در دوره قاجار ،به ویــژه از
میانه سلطنت ناصرالدینشاه،
ساخت بستنی با خامه رایــج شد
و بــســتــنـیفــرو شهــای معروفی
در تهران زندگی میکردند که
یکی از آن هــا ،نامش محمد بود
و در جنوب پایتخت زندگی می
کرد .میگویند میرزا رضاکرمانی،
پیش از تــرور ناصرالدینشاه ،از
بستنی محمد بستنیفروش
خــورده بــود؛ یک بستنی با خامه
و گالب و زعفران و نان حصیری
ساخت ایران! مأموران حکومتی
هـــم بـــه هــمــیــن دلـــیـــل ،محمد
بستنیفروش را بازداشت کردند

که ببینند چه چیزی در بستنی
نونی خودش ریخته که زمینهساز
تصمیم میرزا رضا برای کشتن شاه
شــده اســت! بستنی فرو شهای
سنتی ،معمو ًال دوره گرد بودند و
روی گاری بستنی میفروختند.
البته برخی از آن هــا ،مــغــاز های
هم داشتند که شعبه اصلی بود و
گاریهای بستنی خود را به داخل
شهر میفرستادند .به هر حال،
از اوایــل دوره مظفرالدینشاه به
بعد ،بستنی فروشی در تهران و
حتی برخی شهرهای بــزرگ که
دسترسی الزم را به یخدانیها

داشتند ،رایج شد .این رویه ،تا سال
 1329خورشیدی که نخستین
بستنیسازهای ساخت خارج به
بــازار ایــران راه یافت ،ادامــه پیدا
کرد .هرچند پس از آن هم میشد
رد پای بستنیسازی سنتی را در
گوشه و کنار ایــران سراغ گرفت،
اما این شغل جذاب و خوشمزه ،به
تدریج کنار گذاشته شد .در قاب
تاریخ امــروز ،میدان مشق تهران
را در اواخر عهد ناصری میبینید
و مــردی بستنی فــروش را کــه با
گاریاش به مشتریهای تهرانی،
بستنی میفروشد.

از خواستگاری عجیب و غریب تا قهر با دختر کوچک به دلیل ازدواج!

مترجم:یاسمینمشرف-ملکه
تاریخ جهان
ویکتوریا یکی از نمادین ترین
ملکههایتاریخویکیازشناخته
شدهترینچهرههایعصرخودبود.زندگیپرفراز
و فرود او ،حتی امــروز هم الهام بخش داستان
نویسان است .در باره زندگی ملکه ویکتوریا ،به
عنوانفرمانرواییکهمدتیطوالنیبرانگلستان
حکومت کرد ،چیزهای جالب زیادی وجود دارد
کهمیتواندشماراشگفتزدهکند.مواردیازآن
هارادرادامهمیخوانید.
در 18سالگی ملکهانگلستانشد
ساعت  6بامداد روز  20ژوئــن ســال ،1837
ویکتوریاراازخواببیدارکردندوبهاواطالعدادند
که عمویش ،پادشاه ویلیام چهارم ،دچار حمله
قلبی شده و در طول شب درگذشته است .کمتر
از یک ماه از 18سالگی ویکتوریا نگذشته بود که
اوملکهانگلستانشد.
مادرشبرایاوسنگتمامگذاشت
از آنجــایــی کــه م ــادر ویــکــتــوریــا ،مــی دانست
دخترش درصورت از دنیا رفتن عمویش ،ملکه
انگلستان خواهد شد ،برای تربیت او به عنوان
یکملکهضوابطسختیراکهبعدهابانام«سیستم
کنزینگتون» شناخته شد به کــار گرفت .این
سیستم ،آزادی ویکتوریای جوان را محدود می

ت
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نوائیان  -باغ ملکآباد یکی از بزرگ ترین فضاهای سبز فعلی
شهر مشهد است و وسعتی حدود  40هکتار دارد .شهرت حاج
حسین َم ِلک ،بــزرگ ترین واقــف ایــران و وقفکننده اماکن
معروفی مانند باغ وکیلآباد مشهد که سال  ،51در حدود 101
سالگی درگذشت و البته همنامی باغ ملکآباد با نامخانوادگی
حاجحسین ،باعث شدهاست که اکثریت قریب به اتفاق مردم
مشهد ،این باغ را از امالک آن مرحوم بدانند؛ در حالی که ابد ًا
چنین نیست! واقعیت آن است که در محل فعلی این باغ مصفا
که به دلیل قرار گرفتن در مسیر قناتهای پرآب ،زمینی حاصل
خیز و مرغوب محسوب میشود ،روستایی به نام ملکآباد قرار
داشت که متعلق به حاج محمدتقی ملکالتجار از بازرگانان
خوشنام شهر مشهد و احتما ًال ساکن محله سرشور بود .البته
مرحوم حاج حسین ملک ،موقوفات فراوانی در مشهد دارد که
به جز باغ وکیلآباد ،میتوان به باغ ملی مشهد نیز اشاره کرد  .

 5واقعیت ناشنیده از زندگی ملکه ویکتوریا
کرد و او را تحت نظارت مداوم قرار می داد .طبق
این سیستم ،همیشه باید کسی همراه ویکتوریا
میبود.
جانبهدربردنازسوءقصدهایمتعدد
ملکه ویکتوریا در طول سال های سلطنت خود
دستکمهفتبارموردسوءقصدقرارگرفت،اما
از همه آن ها جان سالم به در برد .بسیاری از این
سوء قصدها در زمانی انجام می گرفتند که ملکه
درحالحرکتباکالسکهبود.هیچیکازافرادی
کهاقدامبهسوءقصدبهجانملکهکردند،بهاعدام
محکوم نشدند .بسیاری از آن ها دارای سالمت
عقلی نبودند و مجازاتی که برای آن ها در نظر
گرفته شد تبعید به یک مستعمره یا بازداشت در
طول مدتسلطنتملکهویکتوریابود.
خودشبهخواستگاریرفت!
شاهزاده ویکتوریا در مراسم جشن هفدهمین
سال تولدش ،با پسر عمویش ،شاهزاده آلبرت
مالقات کرد .چهار سال بعد ،ویکتوریا ،که حاال
دیگر ملکه بود ،در  15اکتبر  1839به شاهزاده
آلبرت پیشنهاد ازدواج داد و آن ها در  10فوریه
 1840در کاخ سلطنتی سنت جیمز در لندن
ازدواجکردند.
برایفرزندانشجاسوسگذاشتهبود
ملکه ویکتوریا تعدادی جاسوس تعیین کرده بود

خوب دارد که آن را در انبار زندان پیدا و به جای
امنی منتقل کرده است و اگر بخواهد ،میتواند
آن را به مبلغ  100تومان ،به نگهبان بفروشد!
نگهبان تحت تأثیر حرفهای بلیغ قرار گرفت،
پول را پرداخت کرد و تلویزیون را خرید اما چند
روز بعد ،فهمید که تلویزیون خریداری شده،
در واقع تلویزیون بند مهدی بلیغ است و االن
چند روز است که در به در دنبالش میگردند!
او معمو ًال طعمههایش را از میان افراد سادهلوح
انتخابمیکرد.بلیغمدتیبعداززندانآزادشد
اماوقتیپسازپیروزیانقالباسالمی،بهجرم
قاچاق دهها کیلوگرم مواد مخدر
بازداشتش کردند ،دادگاه او
را به مرگ محکوم کرد و
درسحرگاه 20فروردین
 58اعدامشد.

«باغ ملکآباد» متعلق
به حاجحسین ملک نبود!

تا مراقب فعالیت های فرزندانش باشند و او را در
جریانفعالیتهایآنهاقراردهند.اوهمچنین
از کوچک ترین فــرزنــدش ،بئاتریس خواست
ازدواجنکندوبقیهعمرشرادرکناراوباقیبماند.
وقتی بئاتریس ازدواج کرد ،ویکتوریا نزدیک به
ششماهازصحبتکردنبااوخودداریکرد.
منبعtownandcountrymag.com:
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آیا ایرانی ها به زور مسلمان شدند؟
یـــکـــی از مــبــاحــث
جنجالی همیشگی در
شبکههای اجتماعی
که در ظاهر با هدف
عـــربســـتـــیـــزی ام ــا
در بــاطــن بــا رویــکــرد
ضدیت با اسالم ظهور
و بــروز یافته ،مسئله
چ ــگ ــون ــه مــســلــمــان
شدن ایرانیان اســت .فــارغ از اینکه چه افراد
یا گرو ههایی در ایـنبــاره اظهار نظر میکنند
و در واقــع تاریخ را دوبــاره مینویسند ،فعاالن
شبکههایاجتماعیبایدنکاتیرادربارهاینگونه
مباحث و به ویژه مبحث فوق در نظر بگیرند؛ او ًال،
تاریخ مملو از شواهدی است که گاه تعارضات
و مخالفتهایی با هم دارنــد .از این رو ،هرگز
نمیتوان با گزینش یک یا چند فاکت تاریخی،
به تعمیم یک موضوع بر سراسر یک عصر و دوره
مبادرت ورزیــد .مــورخ ،مانند هر فرد دیگری،
دارای گرایشها و تعصباتی است که برای عبور از
غبار آن ها ،باید به مقایسه و پژوهشهای گسترده
دست زد .به ویژه در متون قدیمی که در آن ها،
تحلیل چندان رایج نبود و نقل ،در مقام روایت
تاریخی ،مورد استفاده امثال طبری و یعقوبی
قرار میگرفت ،توجه به راوی و شخصیت وی،
بسیار ضروری و جدی است .از این رو ،بر انتخاب
گزیدهای از یک متن ،ولو کوتاه و استفاده از آن
برای تهییج و غلیان احساسات مخاطبان ،نامی
جز شانتاژ و بازی تبلیغاتی نمیتوان گذاشت
و مخاطب آگاه شبکههای اجتماعی ،باید از در
افتادن به این دام مهلک ،همواره بیمناک باشد.
ثانی ًا،بهطوراختصاصیدربارهاینمقولهتاریخی،
تحلیلها و پژوهشهای کارشناسانهای صورت
گرفته است که مطالعه آن ها ،برای افرادی که
تخصصی در تاریخ ندارند ،اکید ًا توصیه میشود.
خوب است بدانید که طبق پژوهش افرادی نظیر
«جمشید گرشاسب چوکسی» ،اصالت ًا از پارسیان
هند و استاد برجسته تاریخ و مطالعات خاورمیانه
دانشگاه ایندیانا ،در کتاب «ستیز و ســازش»،
تغییر مذهب در ایران ،طی یک دوره چند قرنه
اتفاق افتاد؛ به دیگر سخن ،اعــراب مسلمان با
وجود غلبه نظامی و سیاسی ،هرگز ایرانیان را به
تغییر مذهب وادار نکردند و اجداد ما ،طی چند
قرن و بر اساس عالقه و آگاهی الزم درباره دین
جدید ،به آن گرویدند .به عــاوه ،طبق همین
پژوهشها ،شرایط حاکم بر دوره ورود اسالم،
نسبت به عصر ساسانی ،برای رعایای ایران که
بیش از  90درصد جمعیت را تشکیل میدادند،
بسیار بهتر و منصفانهتر بود .جزیهای که برای
غیرمسلمانانتعیینمیشد،رقمیکمتراززکات
داشت و بسیاری از افراد جامعه را که در ردیف
فقرا یا بیبضاعت ها بودند ،در بر نمیگرفت .هر
چند که در دوره اموی ،رویکردهای نژادپرستانه
این دودمان ،عرصه را برای ایرانیان غیرمسلمان
تنگ کرد ،اما نیاکان ما ،با کیاست دریافتند که
رویکرد اموی ،ربطی به آموزههای اسالمی ندارد.
دلیل این موضوع ،پیوستن جمعیت زیــادی از
ایرانیان مسلمان به ابومسلم و فعالیت آن ها برای
برانداختنامویانوظهوروبروزفقهایبزرگایرانی
است .در عین حال ،نباید از یاد برد که دست کم تا
قرنچهارمهجریقمری،اکثریتجمعیتبرخی
بالد،مانندفارس،همچنانزرتشتیباقیماندندو
پسازآنبودکهبهتدریج،ایرانیاناینمناطقنیزبه
شرفاسالمنایلشدند.

