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شماره ٩٨  تير ١٣٨٣ 

مرور اخبار 
 

ايران 
مالقات رئيس جمهور روسيه با وزير امور خارجه ايران 

آقاي والديمير پوتين رئيس جمهور روســيه آقـاي كمـال خـرازي وزيـر امـور 
ــت. موضوعـات  خارجه ايران كه در مسكو بسر ميبرد، را بحضور پذيرفته اس
اصلي مذاكرات وزير امور خارجه ايران در مسكو مناسبات با روسيه در زمينه 
ــورهاي  انرژي اتمي، همكاري تهران با ماگاته و آمادهسازي دومين اجالس كش
حوزه درياي خزر كه در دومين نيمه سال جاري در تهران برگزار خواهد شـد، 
ــي بينالمللـي وضعيـت در عـراق و در افغانسـتان  ميباشند. در ميان مسائل اصل
بررسي شدند. والديمير پوتيــن سـطح روابـط روسـي- ايرانـي را بـاال ارزيـابي 
نموده و اعالم كرده است كــه ايـران همكـار قديـم و ثـابت روسـيه ميباشـد. 
ـــا  والديمـير پوتيـن: ”ايـران همكـار قديـم و ثـابت مـا اسـت. نتـايج فعـاليت م
نميتوانند موجب رضايت نشوند. از سال ٢٠٠٢ گردش كاال بين كشورهاي ما 
به ميزان بيش از ٧٠ درصد افزايش يافته است. مقامات ايران  به توسعه روابط 
با روسيه اهميت بزرگي ميدهد. از جنابعــالي درخواسـت ميكنـم كـه بـهترين 

آرزوها را به مقامات ايران و رئيس جمهور آقاي خاتمي منتقل نمائيد“.  
 

رئيس جمهور خاتمي روز درجمع شركت كنندگان 
درهمايش بين المللي انقالب اسالمي و چشم اندازآينده در 

تهران گفت: جامعه ما نيازمند اصالحات مداوم است و 
براي اجراي نياز بايد از مردم ساالري دفاع كنيم. 

 
رئيس جمهور خاتمي پس از تشريح ويژگيهاي انقالب اسالمي ايران بااشاره بــه 
ــاكيد كـرد: بـايد همـگي  وجود برخي كاستي ها و نواقص موجود در جامعه ت
ــت و بـزرگي انقـالب  درجهت اصالح و رفع مشكالت تالش كنيم و نبايد عظم

ــــــــــــــــــــــاديده بگيريـــــــــــــــــــــم.  اســــــــــــــــــــالمي را ن
ــت، تـا هـر  رئيس جمهور افزود: حركت جامعه ما نيازمند اصالحات مداوم اس

ـــم.  لحظـه بسـوي كمـال و دسـتيابي بـه آرمانـهاي انقـالب اسـالمي پيـش بروي
ــا تحليـل اوضـاع جـهان امـروز و جنـگ  خاتمي در بخش ديگري از سخنانش ب
قدرتمندان و يكجانبه گرايــان بـا اسـالم ، گفـت: متاسـفانه آنـها بـا اسـتفاده از 
ــالم  امكانات فراوان و وسايل ارتباط جمعي سعي دارند تا در افكار عمومي، اس
را منشا تمام حركتهاي خشن و تروريستي معرفي كننــد.رئيـس جمـهور تـاكيد 
كرد: بايد تالش كنيــم تـا ايـن سـوء تفاهمـات از بيـن بـرود، زيـرا حركتـهاي 

ـــت.  افراطــي، تنــد و متعصبانــه بــه هيــچ وجــه مــورد قبــول اســالم نيس
ــايد  خاتمي ادامه داد: خشونت از نظر ما به هر نوع و شكلي محكوم است، اما ب
بدانيم كه ريشه ترورها وافراط گريــها درخشـونت هـاي بـزرگي قـرارداد كـه 
قدرتهاي دنيا اعمال مي كنند.خاتمي بابيان اينكه مردم ساالري اصول و عناصر 
ــه ريـزي  خود را دارد و بايد بر پايه ارزش هاي فرهنگي و ملي هركشوري پاي
ــه راي مـردم قـدرت مشـروع اسـت و بـايد تحـت  شود، گفت: قدرت متكي ب
ــتند  نظـارت و پاسـخگويي مـردم باشـد و اگر روزي مـردم حكومـت رانخواس

ــــــــه زور آن را تغيـــــــير دهنـــــــد.  بتواننــــــد بــــــدون توســــــل ب
ــد  رئيس جمهور بر ضرورت وجود آزادي در عرصه تفكر و انديشه و لزوم نق
ــايد  قدرت تاكيدكرد و گفت: الزم است ارزشهاي ديني دائما نوسازي شود، نب

محتـــــــواي ديـــــــن را بـــــــــا ظواهــــــــر اشــــــــتباه گرفــــــــت. 
خاتمي افزود: بايد بادخالت دادن عنصر زمان و مكان به اجتــهادي پويـا دسـت 

يافت تا اسالم توان رفع مشكالت و اداره امروز و فردا را داشته باشد. 
ــت: انقـالب اسـالمي مـا خواسـتار قبـول حـاكميت، آزادي،  رئيس جمهور گف
مشاركت، حق انتخاب وبازرسي مردم و لزوم پاسخگويي حاكميت به ملت بود 

و بايد امروز باتوجــه بـه امكانـات و واقعيـت هـا درهميـن مسـير پيـش رفـت. 
 

ارمنستان 
مهمترين رويداد 

وزير امور خارجه وارتان اسكانيان روز گذشته چنين ارزيابي ارائه نمود: ”امضـاء 
قرارداد احداث خط لوله گاز ايران-ارمنستان مهمترين رويداد اســت؛ اميدواريـم 
ــاز و  بتوانيم مراتب مالي آن را تأمين كنيم، در سال جاري امور ساختماني را آغ

طي دو سال آن را به پايان برسانيم“. 
ــم ايـران از  به گفته وي، با احداث خط لوله گاز ايران-ارمنستان هم ارمنستان ه

اهميت جديدي از لحاظ استراتژيك در منطقه برخوردار خواهند شد. 
 
امثال و حکم 

مطالب اين خبش از کتاب " ريشه هاى تارخيى امثال و حکم " تأليف زنده
ياد مهدى پرتوى آملى گرفته شده است.  

از دماغ فيل افتاد 
اين مثل در مورد افرادي به كار مي رود كه از خود راضي باشــند و عجـب 
و تكبر بيش از حد و اندازه آنها ديگران را ناراحت كند. در چنين مواردي 

گفته مي شود: "مثل اينكه از دماغ فيل افتاده".  
اكنون ببينيم كه چــه موجـود عجيـب الخلقـه اي از دمـاغ فيـل افتـاده كـه 

عنداللزوم مورد استشهاد و تمثيل قرار ميگيرد.  
نوح پيغمبر به هنگام وقوع طوفان به اتفاق پيروان و همراهان داخل كشــتي 
ــوان و جـانور نـيز جفتـي نـر و مـاده بـه  شد و به فرمان الهي از هر نوع حي

كشتي برد تا نسلشان در روي زمين از بين نرود. 
در خالل مدت شــش مـاه كـه كشـتي نـوح چـون پـر كـاه بـر روي امـواج 
ــدي مـردم و فضـوالت حيوانـاتي  خروشان در حركت بود از سرگين و پلي
ــد و سـاكنان  كه در كشتي بوده اند، سطح و هواي كشتي ملوث و متعفن ش
ـــروض  كشـتي بـه سـتوه آمـده نـزد نـوح رفتنـد و: "صـورت واقعـه را مع
گردانيدند. آن حضرت به درگاه كريم كارساز مناجات فرمــوده امـر الـهي 
صادر شد كه دست به پشت پيل (فيل) فرود آورد. چون به موجــب فرمـان 
عمل نمود، خوك از پيل متولد گشته و پليديها را خوردن گرفت و ســفينه 
پاك گشت. آورده اند كه ابليس دســت بـر پشـت خـوك زده و موشـي از 
ــه  بيني خوك بيرون آمد. در كشتي خرابي بسيار مي كرد و نزديك بود ك
ــت مبـارك نـوح  كشتي را سوراخ نمايد. باري سبحانه و تعالي به بركت دس
كه به فرمان خداوندي بر روي شير ماليد، شير عطسه اي زد و گربه از بيني 

شير بيرون آمد و زحمت موشان را مندفع ساخت." 
ــه معنـي بينـي اسـت كـه در اصطـالح  بايد دانست كه در اين عبارت دماغ ب
عاميانه گفته مي شود: "از دماغ فيل افتاده"، يعني: "از بيني فيل افتــاده" كـه 

علت و سببش در سطور باال آمد.  
 

ترجمه فارسي جغرافياي استرابو  
همايون صنعتي -  بخارا 
 
ــه  جغرافياى استرابو يكى از مهمترين تأليفهاى بازمانده از روزگار بالفاصل
ــارهى روزگار باسـتان  پيش از آغاز تاريخ ميالدى است. تحقيق يا تأليفىدرب
سراغ نداريم كه در آن به اين اثر اشاره نشده باشد و از آن نقل قول نكـرده 
باشند. جغرافياى استرابون از هفده كتابتشكيل شــده اسـت. ده كتـاب آن 
دربارهى كليات علم جغرافيــا و اروپـا مخصوصـاً يونـان و ايتاليـا و نواحـى 
اطراف آنجا است. كتابهاى يازدهمالى هفدهم شــامل سـرزمينهاى مىشـود 
ــوده و در روزگار  كه ٣ سده پيش از استرابون جزء شاهنشاهى هخامنشيان ب
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استرابو هنوز در گوشهو كنار سرزمينهاى مذكور، از شــهر فيليـه واقـع در 
سر حد مصر و حبشــه آن روز گرفتـه تـا شـهرهاى آسـياى صغـير و نقـاط 
دوردست آسياىمركزى و ســواحل دريـاى عمـان و خليـج فـارس، بقايـا و 

بازماندههاى بناها و آثار تمدن هخامنشى را مىتوان يافت.  
ــده منبـع  اين بخش از جغرافياى استرابو كه اكنون به زبان فارسى ترجمه ش
عظيم و تقريباً بىانتهايى از مطــالب و موضوعهـاى مـهم وجـالب راجـع بـه 
تاريخ و جغرافياى ايران آن زمان است. مطالبى فراموش شــده و يـا نـاديده 
گرفتـه شـده كـه هـر يـك از آنـها مىتوانـد موضوعتحقيقـى مقالـهاى يــا 

رسالهاى درباره گوشههاى تاريك ايران باشد.  
به عنوان مثال موضوع شهر يونانىنشــينى كـه توسـط خشايارشـا در مشـرق 
ــه از پرسـتشَارباب انـواع  ايران پىافكنده شد تا آن دسته از مردم ابونيه ك
ــد. شـهرى كـه قتـل عـام  دست برداشته بودند در آنجا با امنيت اقامت كنن
مردم آن و با خــاك يكسـان كـردن آن ظـاهرًا يكـى از اهدافلشكركشـى 
اسكندر به شرق ايران بوده است و اسكندر با آنكه يونانيان همراه نسبت بــه 
اينان احساس دشمنى نمىكردهاند و قصد آزار آنانرا نداشتند، دستور قتــل 
عام آن را مىدهد و شخصاً در اين كشتار دسته جمعى شركت مىكند. ايـن 
رويداد تا آنجايى كــه گزارشـگر اطـالع دارداز سـوى پژوهشـگران غربـى 
ــه عـالوه بـر مورخينـى از قبيـل  امروزى ناديده گرفته شده است. حال آنك
ــد  آريان و ديودور سيسيلى استرابو در بند٤ از فصل ١١ كتاب يازدهم و بن
ــم در  چهار از فصل اول كتاب چهاردهم و بند ٤٣ از فصل اول كتاب هفده
اين باره توضيح مىدهد.مطلبى كه تحقيق و تفحص دربــارهى آن مىتوانـد 
ــران بـاز  افقهاى تازه در زمينه رويداد هولناك حمله اسكندر مقدونى به اي
كند. دست كماين حدس را مطرح سازد كه هر چند غــرض و نيـت اصلـى 
ــههاى سرشـار از ثـروت هخامنشـيان  اسكندر از حمله به ايران غارت گنجين
ــان پرسـتش خـداى  بودهاما احتماالً بهانه ظاهرى اختالفات مذهبى و نزاع مي
واحد (اهورمزدا) از يك سو و اعتقاد به وجود ارباب انواع از سوىديگر 
بوده است. حدسى كه اگر تقويت شود مىتواند باعث رفع ابــهامات كتيبـه 
ــالب  «ديوهاى» خشايارشا شود. سرتاسر كتاب سرشار ازاينگونه مطالب ج

و اخبار دست اول است.  
ــه دسـت كـم پنجـاه درصـد از منـابع موجـود  نكته عبرتانگيز اين است ك
تاريخى و جغرافيايىايران باســتان بـه زبانهـاى يونـانى و التينـى و مجـرى 
است. در ميان انبوه انواع و اقسام موسساتآموزش عــالى در ايـران امـروز 
حتـى محـض نمونـه يـك كرسـى زبـان يونـانى يـا التينـــى و يــا عــبرى 
ديدهنمىشود تا چند نفر ايرانى مسلط بر زبانهاى يونانى و التيــن و عـبرى 
ــت  پيدا شوند بلكه خوانندهفارسى زبان امروزى امكان دسترسى به اصل دس

كارى نشده اين منابع را پيدا نمايد.  
ــه بخـش مربـوط بـه سـرزمينهاى زيـر تسـلط هخامنشـيان  اميد است ترجم
ــرار  جغرافيـاى اسـترابومورد اسـتفاده دانشـمندان و پژوهشـگران ايرانـى ق

گيرد.  
 

چند قطعه از كتاب استرابو  
 

ـــان را در رودى   16ـ ايرانيــان نــه در آب ادرار مىكننــد و نــه خودش
ــن حيوانـى مـرده و يـا آنچـه  مىشويند. از استحمام دررودخانه و يا انداخت
ــر ايزدىهـم كـه نـذر قربـانى  ناپاك بدانند در آب پرهيز مىكنند. براى ه

كنند نخست آتش را ستايش مىكنند.  
 

 17ـ شاهان موروثى بر آنان حكومت مىكنند. هر كس كــه اطـاعت نكنـد 
ــرده و بدنـش را بـه دور مىاندازنـد. مردهـا زن  سر و دستهايش راقطع ك
بسيار مىگيرند. در ضمن صيغههاى متعدد نيزدارند تا آنكه فرزندان فراوان 
ــد،جوايـزى را  داشته باشند. شاه هر سال، به هر كس فرزند بيشتر داشته باش
مقرر مىدارد. كودكان را تا چهار ساله نشوند به حضور پدر و مــادر خـود 

ــد.  نمىآورند.پس از ازدواج، در آغاز اعتدال بهارى، زفاف را انجام مىدهن
داماد آنگاه وارد حجله عروسمىشود كه در تمــام روز نخسـت تنـها يـك 
ــايت  دانه سيب درختى بخورد و بعد به خوردن اندكى مغزاستخوان شتر كف

كرده باشد.  
 

 18ـ از سن پنج سالگى تا بيست و چهار سالگى بــايد تـيراندازى و انداختـن 
زوبين واسبســوارى و راسـتگويـى را بيـاموزند. دانـاترين آنـها اسـتادان 
دانشاند. تعليمات خود را باافسانهها در هم مىآميزند و از افسانهها استفاده 
ــرود و  آموزشى مىكنند و رفتار و كردار ايزدان ونجيبترين افراد را با س
ــود را، بـاكوفتن بـر  بىسرود تمرين مىكنند. اين استادان، دانشآموزان خ
ظروف برنجين از خواب بيدار مىكنند. در يك مكــان جمـع مىآورنـد تـا 
آنكه مسلحشوند و به شكار روند. جوانان را به دستههاى پنجاه نفرى تقســيم 
ــا را بـه عنـوان رهـبر هـر گروه معيـن  مىنمايند و پسران شاه و ياساتراپه
كرده و فرمان مىدهند تا همه به دنبال رهبر خود درمسابقه دوئى كــه سـى 
يـا چـهل اسـتاد يـا طـول دارد شـركت كننـد. در ضمـن الزم اسـت يـــك 
ــان وقـت بـه آنـان مىآموزنـد كـه بـا  يكدرسهاى خود را پس دهند. هم
صداى بلند حرف بزنند و درســتتنفس كننـد و چگونـه ريـههاى خـود را 
بكار گيرند. هم چنين بدانان مىآموزند تــا گرمـا و سـرما وبـاران را تحمـل 
نمايند و از نهرهاى سيلآسا چنان بگذرند كه اسلحهها و لباس آنان ترنشود. 
گلهدارى را ياد مىگيرند و اينكه شب را در هواى آزاد بــه سـر برنـد و بـا 
ميوههاى وحشى مانند پسته وبلوط وحشـى و گالبـى وحشـى خـود را سـير 
ــان پـس از تمرينـات ورزشىعبارتسـت از نـان و  نمايند. خوراك روزانه آن
ــده. امـا جـز  كلوچه جو و هل و اندكى نمك و گوشت آب پز يا كباب ش
ــير و كمـان  آبچيزى نمىآشامند. شكار را با انداختن نيزه از روى اسب، ت
و يا فالخن از پاى درمىآورند. در آخــر روز درختكـارى و ريشـهكنى و 
ــارچـه  ريشه جمع كنى (براى مقاصد دارويى) وساختن اسلحه و هنر بافتن پ
ــتحيوانات  كتانى و بافتن تور براى شكار را فرا مىگيرند. جوانان به گوش
وحشى كه شكار كردهاند دست نمىزنند. رسم است آن را به خانـه بيـاورند 
تا شاه بهكسانى كه در مسابقه دو و ديگر رقابتهاى پنجگانه(٢) پيروز شوند 
جوايزى مىدهد جوانان را باطال مزيــن مىسـازند زيـرا مـردم ايـران بـراى 
رنگ آتشين فلز طال احترام قائلند و علت اين احترامآتشين بودن رنگ طال 

است. بر جسد مرده نه طال آويزان مىكنند و نه آن را در آتش مىاندازند.  
 

 19ـ از بيست سالگى تــا سـى و پنـج سـالگى در سـپاه خدمـت كـرده و در 
صنف پياده نظام ياسوار نظــام فرمـاندهى مىكننـد. هيـچ گاه از بـازار گذر 
ــير  نمىنمايند. زيرا اهل داد و ستد نيستند. بهسپرهاى سبدى لوزى شكل و ت
و تركـش مسـلحاند و شمشـير و خنجـر دارنـد. كالهـى بـرج مـانندبر ســـر 
مىگذارند و سينه بندهاى آنــان بـا فلسهـاى آهنيـن پوشـيده اسـت. لبـاس 
ــه اسـت كـه آسـتينهاى  فرماندهان آنانشلوارى سه ال و نيمه تنهاى دو روي
بلند آن تا زانو مىرســد. لبـاس زيريـن آنهاسـفيد رنـگ و لبـاس رويـى بـا 
رنگهــاى گونــاگون اســت. در تابســتان شــنلى ارغوانــى رنــگ يــــا 
رنگينمـىپوشـند. امـا در زمسـتان تنـها شـنل رنگيـن بـه دوش مىاندازنــد. 
عمامههاى آنان همانند مغهااست و پاپوشهاى ضخيم دو تخته دارند. بيشـتر 
مردم قباى دواليى مىپوشند كه تا نيمه سـاقپـاى آنـان مىرسـد و پـارچـه 
كتان سفيد بدور سر مىپيچند. همه تير و كمان و فالخن دارند.ضيافتهاى 
ــات را درسـته كبـاب كـرده و سـر سـفره  مفصل برپا مىكنند. انواع حيوان
ـــان و ديــگر اشــياء چنــان بــا  مىنـهند. نيمكتآنـان همـانند جامهـاى آن

درخشندگى زينت شدهاند كه چون طال و نقرهبرق مىزنند.  
 

 --------
١ .ايـن كتـاب را بنيـاد موقوفـات دكـتر محمـود افشـار زيـر چــاپ دارد  

٢. رقابتهاى پنجگانه عبارت بودند از: پرش، پرتاب ديسك، دو، كشتى و 
پرتــــــــــــاب زوبيــــــــــــن (گاهــــــــــــى مشـــــــــــــتزنى).  

 


