
  محمدرضا كائيني
طي��ب  ش��هيد 
از  حاج رضاي��ي 
چهره هاي اسطوره اي 
و نمادين دوران آغاز 
نهضت اسالمي است. 
با اين همه زندگينامه 
چه��ار  او،  مس��تند 
دهه پ��س از پيروزي 
انقالب اس��المي نشر 
يافته اس��ت. اين اثر در دو مجلد قطور توس��ط 
مس��عود ده نمكي تدوين ش��ده و مركز اس��ناد 
انقالب اسالمي آن را منتشر كرده است. ناشر در 
ديباچه اين پژوهش گس��ترده، در باب موضوع 
اثر چنين آورده اس��ت: »انقالب اس��المي ايران 
از حيث مش��اركت اقش��ار، گروه ها و توده مردم 
در به ثمر رسيدن آن از ساير انقالب هاي بزرگ 
عالم متفاوت و برجس��ته اس��ت. مفهوم انقالب 
در ادبيات غرب مدرن به ش��ورش و عصيان يك 
حزب و طبقه عليه نظام حاكم اطالق مي ش��ود 
ولي انقالب اسالمي ايران با خيزش مردم ايران 
به رهبري روحانيت و با ايدئولوژي اسالمي به ثمر 
رسيد كه طيف هاي مختلف ملت در آن مشاركت 
داشتند. از آن ميان بازار تهران يكي از پايگاه هاي 
اصلي انقالب اس��المي بود كه با سرس��پردگي 
به روحاني��ت اصيل و مبارز در پيش��برد نهضت 
اس��المي امام خميني و به ثمر رسيدن انقالب 
اس��المي جهد و تالش فراواني ك��رد. زندگي و 
سرنوش��ت طيب خان حاج رضايي از موضوعات 
جالب و جذاب تاريخ نهضت اسالمي امام خميني 
است، كه به رغم روايت هاي گوناگون و پراكنده 
از آن همچنان زواياي��ي از آن در پس پرده ابهام 
مانده اس��ت. در طول س��ال هاي پس از انقالب 
مصاحبه ها و روايت هاي مختلف��ي از اقدامات و 
عملكرد طيب ب��ه ويژه همراه��ي وي با نهضت 

امام خميني جمع آوري و چاپ ش��ده است ولي 
هيچ كدام از اين آثار توجه و رغبت خوانندگان، 
محققان و عالقه من��دان اين مباح��ث را جلب 
نكرده اند، هر چند براي معرفي شخصيت طيب 
حاج رضايي مفيد و مؤثر بودند. مجموعه پيش رو 
با نگاهي متفاوت و در دايره اي وسيع تر به زندگي، 
زمان��ه و اقدامات طيب حاج رضاي��ي پرداخته و 
كوش��يده اس��ت با آوردن نقل قول هاي مختلف 
درباره وي، اقدام��ات او را در برهه هاي مختلف 
زندگي اش تبيين و تش��ريح نمايد. بدون ترديد 
چرخش طيب از دربار و سياه كار هاي درباريان 
و اقبال و توجه وي به روحانيت و به ويژه نهضت 
امام خميني نشئت گرفته از روح مذهبي و تربيت 
ديني وي بود. او برعك��س برخي از يكه بزن هاي 
دوران پهل��وي ش��يفته اهل بي��ت)ع( و به ويژه 
اباعبداهلل الحس��ين)ع( بود و با دس��تگيري آن 
حضرت نجات يافت و عاقبت به خير شد. شهادت 
او به هم صنفان و تمام داش مش��دي ها وجهه و 

اعتبار بخشيد«. 
مس��عود ده نمكي مؤل��ف اين مجموع��ه نيز- كه 
سال هاي طوالني در پي فراهم آوردن آن بوده- بر 
اين اث��ر مقدمه اي بلن��د دارد. وي در بخش��ي از 
اي��ن ديباچه درب��اره ح��دود نقش آفريني طيب 
حاج رضايي در قيام ۱۵ خ��رداد ۱۳۴۲ مي گويد: 
»به نظر مي رس��د حتي اگر در بي��ان نقش طيب 
توسط ساواك يا حتي راويان در وقايع ۱۵ خرداد 
بزرگنمايي شده باشد، عظمت و اهميت كار او را 
در شب تاسوعاي ۱۳۴۲ در نصب عكس هاي امام 
روي عالمت هاي دس��ته ع��زاداري معروف خود 
به رغم هشدار هاي دربار نمي توان انكار كرد. آنچه 
از همه اينه��ا مهم تر به نظر مي رس��د اقدام طيب 
در عدم همراهي با س��اواك در بر هم زدن نقش��ه 
حكومت در پيوند زدن قي��ام ۱۵ خرداد و رهبري 
آن به درياف��ت پول از عوامل خارجي و اس��تفاده 
از اراذل و اوباش براي برگ��زاري تظاهرات، عامل 
اصلي اعدام طيب، به رغم نقش كمرنگ او در وقايع 

روز ۱۵ خرداد بوده است...«

  شهيد طيب حاج رضايي در دوران اقتدار و عياري

  انوشه ميرمرعشي
ايراني يعني چه كس�اني؟ ريشه نژادي ما ايراني ها 
از كجاس�ت؟ آيا ايراني يعني آريايي؟ آيا سرزمين 
اي�ران قب�ل از ورود آريايي ها س�رزمين خالي از 
سكنه و مردمان بوده است؟ چه كساني براي اولين 
بار ريشه ايراني را آريايي ها معرفي كرده اند؟ و.... 
اينها سؤاالت مهمي هس�تند كه پاسخ آنها هويت 
مردمان ايران زمين را مشخص مي كند. هويتي كه 
با توطئه استعمارگران غربي به ويژه انگليسي ها در 
طول بيش از دو قرن دچار خدشه شده است. بخش 
مهمي از تاريخ هويتي آن حذف شده و بدتر از آن 
اينكه متأسفانه بس�ياري از ايرانيان از آن بي خبر 
مانده اند. در اين مقاله به شكل مختصر ريشه نژادي 
و تاريخ هويتي ايرانيان مورد بررسي قرار گرفته و 
همچنين به نقش دولت خبيث انگليس در خدشه 
وارد كردن به اين هويت تاريخي اشاره شده است...

  
سال هاي متمادي در بس��ياري از كتاب هاي تاريخي 
و حتي تا چند س��ال پي��ش در كتب درس��ي تاريخ 
مدارس، ايران سرزميني خالي از سكنه معرفي مي شد 
كه به يكباره اقوامي از م��اد، پارت و پارس )آريايي ها( 
از ش��مال- منطقه س��يبري- به دليل خشكس��الي! 
به س��رزمين ايران مهاجرت كرده و »ايران« را ايران 
كرده اند! و متأس��فانه اين تاريخ ن��گاري موهوم براي 
بس��ياري از ايراني ها اين جمله غلط را جا انداخته بود 
كه: »ما از نسل آريايي ها هستيم«. اين در حالي است 
كه در تمام كتاب هاي تاريخي زمان ورود مادها به ايران 
6۴0 س��ال قبل از ميالد حضرت مسيح)ع(- منطقه 
كردستان- و سال ورود كوروش به ايران- آن هم از مرز 
بصره به خرمشهر- س��ال ۵97 قبل از ميالد حضرت 

مسيح)ع( ثبت شده است.
اما سؤال اساس��ي از اين مورخان كه چنين روايتي از 
شروع تاريخ ايران داش��ته و متأسفانه گاهي همچنان 
دارند، اين است كه پس تكليف اقوام گوناگون ايراني 
كه قبل از ۲600 سال قبل در سرزمين ايران زندگي 
مي كرده ان��د چه مي ش��ود؟ اق��وام ايران��ي همچون 
كرمانج ها )كردها(، كاسپين ها )مردمان گيل و مازن و 
قزوين(، اورامان ها )آذري ها(، الت زي ها و موستري ها 
)يزدي ها، كرماني ها و سيس��تان و بلوچس��تاني ها(، 
عيالمي ها )خوزستاني ها، استان فارسي ها و مردمان 
حاش��يه جنوب و جنوب غربي خليج ف��ارس و درياي 
عمان( و... كه در جاي جاي ايران زندگي مي كرده اند 
و س��ابقه تاريخي آنها به بيش از ۵هزار سال مي رسد، 
در كجاي اين تاريخ نگاري قرار مي گيرند؟... و اينكه آيا 
اين نوع تاريخ نگاري و آريايي نشان دادن ريشه مردم 
ايران س��ابقه اي طوالني دارد؟ آي��ا در زمان غزنويان، 
تيموريان يا  صفويان هم شروع تاريخ ايران به همين 

شكل روايت مي شده است؟...
  وقتي سر جان مالكوم براي ما تاريخ نوشت...

تا اواسط دوره قاجار تمام كتب تاريخي اي كه به زبان 
فارسي و توس��ط مورخين ايراني نوش��ته شده است 
تاريخ را از هبوط حضرت آدم)ع( روي زمين آغاز كرده 
و پس از بيان تاريخ انبيای اله��ي )صلوات اهلل عليهم 
اجمعين(- به ش��كل مختص��ر يا مبس��وط- به ورود 
اس��الم به ايران پرداخته و س��پس تاريخ مقطع مورد 
نظر خودشان را روايت مي كرده اند. اما ناگهان و با ورود 
استعمارگران انگليس��ي اين شكل از روايتگري تاريخ 
به كلي تغيير ك��رد و تاريخ انبيا از مب��دأ تاريخ نگاري 
حذف و به جاي آن تاريخ افس��انه گونه اي به نام تاريخ 
باستان جايگزين ش��د... در رأس اين تاريخ نگاري سر 
»جان مالكوم« س��فير انگلس��تان در ايران، در زمان 
فتحعلي ش��اه قاجار قرار دارد. او كه مانند بسياري از 
مأموران وزارت امور خارجه انگلستان »شرق شناس!« 
و نويسنده بود، اقدام به نوشتن دو جلد كتاب »تاريخ 
ايران« كرد و با افس��انه بافي و موهومات، تاريخ انبيا و 
ارتباط ايرانيان با پيامبران خ��دا را حذف و به جايش 

تاريخ باس��تان را جايگزين كرد و مبدأ ش��روع تاريخ 
رس��مي ايران را از مرحل��ه ورود آريايي ها ب��ه ايران 
معرفي ك��رد. و اينچنين ش��يوه تاريخ ن��گاري او بعد 
از گذش��ت يك قرن به وس��يله عناصر فراماس��ونر و 
انگلوفيل همچون مش��يرالدوله- حسن پيرنيا- ادامه 
پيدا كرد و تاريخ نگاري انحرافي انگليس به رس��ميت 

شناخته شد.
 حضرت نوح نبي و فرزندانش 

اما اگر مبدأ تاريخ نگاري در اي��ران قبل از قاجار تاريخ 
انبيا)عليهم الس��الم( بوده، چه ارتباطي ميان ايران و 
ايرانيان با اين انبيا وجود داشته كه امروز از آن بي خبر 
هس��تيم يا اينكه اطالعات بس��يار كمي از آن داريم؟ 
پاسخ اين سؤال را بايد در تاريخ زندگاني نوح نبي)ع( 

جست وجو كرد...
حضرت نوح)ع( دو همس��ر داش��ت. يكي عموره كه 
فرزندانش سام، حام و يافث به همراه فرزندانشان جزو 
كشتي نشينان بودند و همسر ديگر كه رابعا نام داشت 
و با پس��رش جزو كافران و غرق ش��ده ها قرار گرفتند. 
از نس��ل فرزندان و اهل بيت حضرت نوح بخش��ي از 
امت هاي جهان ش��كل گرفتند. بنا بر حديثي از امام 
باقر)ع( در تفسير آيه »و جعلنا من ذرية هم الباقين« 
)آيه 77 سوره صافات( روايت شده كه: »منظور خداوند 
از اين آيه اين اس��ت كه حق و نبوت، كتاب آسماني و 
ايمان در دودمان نوح باقي ماند ولي تمام كساني كه از 
فرزندان حضرت آدم در روي زمين زندگي مي كنند، 
از اوالد نوح نيستند«. پس بر اساس اين حديث بخشي 
از امت هاي جهان از نسل فرزندان حضرت نوح هستند. 
اما كدام امت ها؟... حضرت نوح چهار پسر داشت. يافث، 
سام، حام و كنعان )فرزند به انحراف رفته و كافر شده(. 
فرزندان يافث، حام و سام بعد از فرود كشتي حضرت 

نوح بر كوه جودي- واقع در ارتفاعات آرارات كوچك و 
در خاك تركيه فعلي و نزديكي مرز ايران- با حركت به 
شرق و غرب و س��كونت در مناطق مختلف نسل اقوام 
و ملت هاي گوناگون در دو قاره آس��يا و آفريقا را پديد 
آوردند. فرزندان يافث بن نوح)ع( شامل تاريس، ترك، 
خزر، صقالب، منسك، عماري و رصين مي شدند كه 
به شرق و شمال شرق آس��يا رفتند. فرزندان حام بن 
نوح)ع( ش��امل هند، زنگ، قبط، حبش، نوبه و كنعان 
برخي به س��مت جنوب ش��رقي و عمده آنها به سمت 
غرب و جنوب غربي و سپس قاره آفريقا رفتند. ]كنعان 
بن حام با كنعان بن نوح كه به دليل بي اعتقادي در دريا 
غرق شد تفاوت دارد[ فرزندان سام بن نوح)ع( شامل 
عمالقه، ارم، ارفخش��د، الوذ، عيالم و ياسور در منطقه 
بين النهرين، عراق عرب و عراق عجم و منطقه خراسان 
ساكن شدند. همچنين »جم« برادرزاده حضرت نوح 
نب��ي و فرزندانش كه از كشتي نش��ينان ن��وح بودند، 
در منطقه بين النهرين ساكن ش��دند اما جم يا همان 
»جمشيد« كه اولين پادشاه ايراني است، نقش مهمي 
در شكل گيري كشور ايران داشته است كه در ادامه به 

آن اشاره خواهد شد...
  ايران؛ فرزندان سام، يافث و جم

جالب اس��ت كه در كتب تاريخي اس��المي مورخان 
مش��هور، فصلي مهم از كتاب خود را به ريشه ايرانيان 
و ارتباط آنها با فرزندان نوح نب��ي اختصاص داده اند. 
به طور مثال »علي بن حسين مس��عودي« كه تاريخ 
مسعودي او بسيار مشهور است، در قرن چهارم سفري 
به ايران داشته و در كتاب »مروج الذهب« خود آورده 
كه در س��فر به ايران به مالقات موبد موب��دان ايراني 
)رهبر مذهبي زرتش��تيان( رفته و از ايش��ان پرسيده 
كه ش��ما ايراني ها از نسل چه كس��اني هستيد؟ موبد 
موبدان به او پاس��خ مي دهد كه بخش��ي از ايرانيان از 
نسل كومر )كيومرث( ]اولين انسان آفريده شده كه ما 
او را حضرت آدم)ع( مي دانيم[ هستند. بخشي از نسل 
»فارس بن ياسور بن سام بن نوح« و بخشي ديگري از 

نسل »طيراس بن يافث بن نوح« هستند.
جالب اس��ت كه چند ق��رن بعد، ابن خل��دون مورخ و 
جهانگرد قرن هشتم، سفري به ايران دارد كه گزارش 
آن را در كتاب »العبر« خود آورده است. او در اين كتاب 
در بخش ش��رح س��فر خود به ايران و ديدار با رهبران 
زرتشتي از آنان درباره ريش��ه ايرانيان سؤال مي كند 
كه دقيقاً مشابه همان پاسخ موبد موبدان به مسعودي 
را مي شنود. اما بنا بر آنچه ابوحنيفه دينوري در اخبار 
الط��وال )قرن س��وم(، محمد جرير طب��ري در تاريخ 
طبري )قرن س��وم( و حتي حكيم ابوالقاسم فردوسي 
در ش��اهنامه )قرن چهارم و پنجم( گفته اند از حاصل 
ازدواج فرزندان »جم« برادرزاده حضرت نوح)ع( اولين 
پادشاه ايراني كه بسياري از آداب و رسوم و سنت هاي 
ايراني به دست او پايه گذاري شده، با برخي از فرزندان 
حضرت نوح بخش��ي از اق��وام ايراني پدي��د آمده اند. 
داستان جم در شاهنامه به طور مبسوط توضيح داده 
شده است. او 700 سال پادشاهي كرد كه ۳00 سال 
آن را بر توحيد و عدالت حكمراني كرد و ۴00 س��ال 
آخر را به انحراف عقيده و ظل��م گذراند. جم دو دختر 
داش��ت به نام هاي ش��هرناز و ارنواز كه در شاهنامه به 
تفصيل از آنها سخن به ميان آمده است. البته بر اساس 
روايت ش��اهنامه پ��س از به انحراف رفتن جمش��يد، 
ضحاك بن مرداس بر ايران چيره ش��د و دختران جم 

را به اسارت گرفت.
دو پاكيزه از خانه جمشيد 

برون آوريدند لرزان چو بيد   
كه جمشيد را هر دو دختر بدند 

سر بانوان را چو افسر بدند  
 ز پوشيده رويان يكي شهرناز

  دگر پاكدامن به نام ارنواز
به ايوان ضحاك بردندشان

  بر آن اژدهافش سپردندشان 

 نگاهي به ريشه و هويت ايرانيان براساس منابع تاريخي اسالمي
 و بررسي نقش انگليس در تحريف تاريخ ايرانيان

رابطه تنگاتنگ ايرانيان و تاريخ انبيا

بعدها دخت��ران جم توس��ط فري��دون- از فرزندان 
خردمند و موحد جمش��يد- از دست ضحاك نجات 
پيدا كردند. البته به غير از ارتباط ايراني ها با حضرت 
نوح)ع( به همزماني تني چند از پادش��اهان ايراني با 
زمان نبوت انبياي الهي در كتاب هاي تاريخ اسالمي 
اشاره شده اس��ت. مثاًل مس��عودي در مروج الذهب، 
حمزه بن حس��ن اصفهاني در كتاب »تاريخ س��ني 
ملوك االرض و االنبيا)ع(«- قرن سوم- و ابوريحان در 
آثارالباقيه دوران پادشاهي منوچهر حكيم و عادل پسر 
فريدون را با زمان نبوت حضرت موسي كليم اهلل)ع( 

همزمان مي دانند.
  اعتراف غربي ها...

جالب اس��ت كه ارتباط ايرانيان ب��ا فرزندان حضرت 
نوح)ع( را حتي مي توان در برخي كتب نوشته شده به 
دست غربي ها هم مشاهده كرد. به طور مثال سرهنگ 
ويليام كنت الفتوس نظامي باستان شناس انگليسي 
و البته دزد اشيای باستاني! ايران عزيز است. او از سال 
۱8۴9 ت��ا ۱8۵۲م )۱۲۲8 تا ۱۲۳۱. ش(- هش��ت 
سال بعد از ش��هادت اميركبير- به ايران مي آيد و به 
مدت چهار سال در منطقه خوزستان به فعاليت هاي 
باستان شناسي مي پردازد و البته بنا بر نوشته خودش 
»به محض اينكه مجموعه عتيقه هايي را كه در وركا 
]منطقه اي در خرمشهر[ به دست آورديم به انگلستان 
فرس��تاديم«، رس��ماً مأمور غارتگر آثار باس��تاني و 
گنجينه هاي ما بوده اس��ت. او در كتاب سفرنامه اش 
اش��اره جالبي به اجداد ايراني ه��ا و مردمان عيالمي 
دارد: »عيالم فرزند س��ام، همچون اخالف اوليه نوح 
در اين منطقه )كه ما آن را گاهواره تمّدن مي ناميم( 
اقدام به برپايي نوعي حكومت پادش��اهي كرده بوده 
اس��ت. اين برداشت ما تا حدودي ناش��ي از استنتاج 
نام هايي است كه در »سفر تكوين« تورات آمده است 
و براس��اس آن »كدرهوم« پادش��اه عي��الم ]يكي از 
پادشاهان عيالمي[ با همدستي چهار تن از پادشاهان 
كشورهاي همس��ايه خويش موفق مي شود تا زمان 
حضرت ابراهي��م فتوحات خود را تا غ��رب رودخانه 
فرات گس��ترش دهد. عالوه بر اين بر اساس گفته و 
مطالب كتاب »عزرا« عيالميان جزو اتباع امپراتوري 

ايران محسوب مي شده اند.«
  ايرانيان و حضرت سليمان نبي)ع(

بايد گفت ارتب��اط ايرانيان با انبي��ای الهي)صلوات 
اهلل عليه��م اجمعين( تنها محدود ب��ه حضرت نوح 
نمي شود. بلكه بنا بر روايات اسالمي مردم ايران رابطه 
نزديكي با حضرت سليمان بن داوود)ع( داشته اند... 
در بخش جنوب غربي ايران زمين، حكومت عيالمي ها 
در پهنه بزرگي از اس��تان هاي بوش��هر، خوزستان، 
فارس و لرس��تان و هرمزگان گس��ترده بوده است. 
آن وقت مردمان و حاكمان اين منطقه رابطه اي قوي 
با حضرت سليمان داشته اند. »سليمان بن داوود)ع( 
بيت المقدس را به قصد مدائن ترك گفت. در سمت 
راست او ۳00 هزار تخت روان قرار داشت كه بر آن 
۳00 هزار نفر از سپاهيانش نشسته بودند و در سمت 
چپ او ۳00 هزار تخت ديگر قرار داش��ت كه بر آن 
گروهي از جني��ان تكيه  زده و انبوه��ي از پرندگان 
بر باالي سر آنها س��ايه افكنده بودند. باد نيز مأمور 
بود آن كجاوه ه��اي عظيم را تا مقص��د حمل كند. 
پس از مدتي س��ليمان نبي و همراهانش به مدائن 
رسيدند و بعد از توقفي كوتاه به شهر اصطخر )استان 
فارس كنوني( وارد شده و شب را در آنجا اردو زدند. 
بامدادان آنجا را ترك كرده و در جزيره »برخاوان« 
]جزيره قشم[ رحل اقامت گشودند.« )بحاراالنوار/ 
ج۱۴/ ص7۲ و تفسير قمي/ ج۲/ ص ۲۳8(. بيشتر 
مورخي��ن بر اس��اس قديمي ترين اس��ناد، ُمهرها و 
اشيای كشف ش��ده باس��تاني در منطقه عيالم، آن 
اش��يا را متعلق به حاكمي پرآوازه در اين منطقه به 
نام »اريتره« مي دانند. برخ��ي از مورخين معتقدند 
حضرت سليمان)ع( در زمان اين پادشاهي عيالمي 
س��فري به ايران داش��ته و ضمن بازدي��د از منطقه 
عيالم، خليج فارس و درياي عمان، دس��تور ساخت 
قنات و نحوه ساخت آن را در منطقه تمدني عيالم و 
تشكيل نيروي دريايي قوي و نحوه ساخت لنج هاي 

بزرگ را به اريتره داده است.
جالب اس��ت كه در همين روايت هاي اس��المي و در 
زمان همان سفر سليمان نبي به ايران، مادر حضرت 
س��ليمان)ع( در منطق��ه اصطخر )مش��هد مرغاب( 
رحلت مي كن��د و در همان جا هم دفن مي ش��ود. اما 
اينكه چطور با توطئه انگليسي ها جريان تاريخ نگاري 
در اي��ران تغيير كرده و به ناگاه و پ��س از قرن ها! قبر 
مادر حضرت س��ليمان نبي)ع(، قبر كوروش معرفي 
می شود، كوروشي كه نامي از او در كتاب هايي چون 
ش��اهنامه، آثار الباقيه عن قرون الخالي��ه ابوريحان 
بيروني، تاري��خ طبري و... نيس��ت، باي��د دليلش را 

در كتب تاريخ س��از! جمعي از جاسوس��ان مسشرق 
انگليسي پيدا كرد.

  تاريخ علمي، تاريخ غيرعلمي!
از عجايب روزگار اين اس��ت كه مأموران وزارت امور 
خارج��ه انگليس و بعده��ا مورخين ماس��وني مقلد 
آنه��ا روايت تاري��خ را ب��ه دو بخش تقس��يم كردند. 
افس��انه بافي هاي اوزلي، مالكوم، سرپرس��ي كاكس، 
گريش��من و... را تاري��خ علمي! و رواي��ت مورخيني 
چون ابوحنيفه دينوري، مس��عودي، طبري، حمزه 
بن حس��ن اصفهاني، ابوريحان بيرون��ي و... را روايت 
غيرعلمي خواندند. و چنان دروغ هاي خود را محكم و 
پرتكرار گفتند كه امروز ما مخترع خط را فنيقيه اي ها 
مي دانيم اما نمي دانيم يا جرئت نداريم كه بيان كنيم 
خط، رياضي، نجوم و ط��ب و حتي خياطي از ميراث 
گرانبهاي حضرت ادريس)ع( )نوه حضرت آدم( است. 
همان پيامبري كه قرآن او را ادري��س، يهوديان او را 
اخنوخ و روميان او را هرم��س مي نامند. زيرا به دليل 
تكرار وسيع، روايت نسبت دادن اختراع خط و رياضي 
و... به ملت هاي باس��تاني موهوم جاافت��اده و روايت 
تاريخ علمي ن��ام گرفته ولي روايت تاري��خ انبيا)ع(، 
روايتي ارزش��ي! و غيرعلمي نام گرفته اس��ت. اما آيا 
زمان رجوع به اصل خويش و رواي��ت تاريخ ايران بر 
مبناي منابع دست اول و صحيح و به دور از دروغگويي 

فرانرسيده است؟ 
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ايران«- از تمدن ايالم تا ۱۳۲0-، جلد اول، انتشارات 

ايمان، چاپ اول ۱۳8۲. ش، مقدمه كتاب. 
۱۵- ويلي��ام اوزلي از اولي��ن ايران شناس��ان غربي 
بود كه همراه هيئت سياس��ي ب��رادرش كور اوزلي- 
خاورش��ناس و نماينده سياسي انگلس��تان در دربار 
فتحعلي ش��اه- در اوايل قرن نوزدهم رهسپار ايران 
ش��د. او به همراه س��ر جان مالكوم جز اولين كساني 
است كه سير تاريخ سازي براي ايرانيان را آغاز كرد. به 
عنوان مثال، تخت جمشيد كه طي سده هاي گذشته 
همواره به عنوان تختگاه جمش��يد- اولين پادش��اه 
ايراني- شناخته مي شد و تا همين امروز نيز با همين 
نام كهن خود ش��ناخته و خوانده مي شود، به عنوان 
تختگاه و پايتخت سلس��له هخامنشيان شناسايي و 
معرفي شد و بدين شكل هويت نوين و تازه اي يافت 
كه در گذش��ته هيچ گاه بدان ش��ناخته نمي شد، يا 
بناي مقبره مادر حضرت س��ليمان در مشهد مرغاب 
كه نامش با س��ليمان نبي در تورات گره خورده بود، 
به عن��وان مدفن ك��وروش- بنيان گ��ذار امپراتوري 

هخامنشيان- شناسايي و معرفي شد.

در زم�ان س�فر س�ليمان نب�ی به 
ايران، م�ادر حضرت س�ليمان)ع( 
در منطقه اصطخر )مشهد مرغاب( 
رحلت ميكند و در همانجا هم دفن 
ميش�ود. اما ب�ا توطئه انگليس�ی 
ها جري�ان تاريخ ن�گاری در ايران 
تغيي�ر ك�رده و ب�ه ن�اگاه و پس از 
قرنها! قب�ر مادر حضرت س�ليمان 
نب�ی)ع(، قب�ر ك�وروش معرف�ی 
می ش�ود. كوروش�ی كه نامی از او 
در كتابهاي�ی چون ش�اهنامه، آثار 
الباقيه عن قرون الخاليه ابوريحان 
 بيرون�ی، تاريخ طبری و... نيس�ت

حاالت و مقامات شهيد طيب 
حاج رضايي به روايت يك بازكاوي نوين

»طيب خان« در آیينه 
بازخواني اسناد 

9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره6057 | 1442 ربی��عاالول 10  | 1399 آب��ان 6 سهش��نبه

 ت�ا اواس�ط دوره قاج�ار تم�ام كت�ب 
تاريخ�ی ای ك�ه مورخي�ن ايران�ی 
نوش�ته اند، تاريخ را از هبوط حضرت 
آدم)ع( ب�ر روی زمي�ن آغ�از كرده و 
پس از بيان تاريخ انبي�اء الهی به ورود 
اسالم به ايران پرداخته اند. اما با ورود 
اس�تعماگران انگليس�ی تاريخ انبياء 
از مب�دا تاريخ نگاری ح�ذف؛ و تاريخ 
باستان جايگزين آن می شود. در راس 
اين تاريخ نگاری س�ر »جان مالكوم« 
س�فير انگلس�تان در ايران، قرار دارد
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