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تاریخ جهان
آنچهبایددربارهتمدن«آزتک»بدانید

وقتیطعم«شکالتکاکائویی»را
مدیونسرخپوستانهستید!
هنگامی که در ســال  1519میالدی 27 ،سال
بعد از کشف قــاره آمریکا توسط کریستف کلمب،
دریانوردی به نام «ارنان کورتس» به مکزیک امروزی
رسید و خواست تا با نابودکردن تمدن سرخپوستی
آنجا،اینمنطقهرابهمستعمرهجدیداسپانیاتبدیل
کند،ساکناناینناحیه،باغگیاهشناسیداشتند؛از
بیمارستانهایمدرنوحتیتیمارستانهایمجهز
برخوردار بودند .جالب است بدانید که اروپاییها
تا آن زمان ،باغ گیاهشناسی نداشتند و تصورشان
از بوستان ،جایی پر درخت برای خوشگذرانی بود
و نه دانشاندوزی .تمدنی که در مکزیک امروزی
فعال بود ،با نام «آزتــک» شناخته میشد .آزتکها
در بسیاری از عرصهها به پیشرفتهای بزرگی نائل
شدهبودند .معابد و ساختمانهای سنگی آنها به
اهرام مصر پهلو میزد و صنعت نساجیشان  ،چشم
هر بینندهای را خیره میکرد .آزتکها به دانش
فراوری «کاکائو» دست یافتهبودند و واژه «شکالت»
که ایــن روزهــا بــرای هر انسانی آشناست ،توسط
آزتکها ابداع شد .پایتخت آنها« ،تنوشتیتالن»،
یکیازآبادترینشهرهایقدیمبود.امپراتوریآزتک،
حدود  400سال قبل از ورود کورتس شکل گرفته
بود؛یعنیحوالیسال 1100میالدی؛آنهادراین
چهار قرن ،به لحاظ قوانین ،اعتقادات ،آداب و رسوم
ودیگرمظاهرتمدن،بهاوجتوانمندیرسیدهبودند.

همسفر با فرهاد فخرالدینی در مهمانی پسر تیمورلنگ!

جــواد نوائیان رودســری – موسیقی سریال
امامعلی(ع)،یکیازماندگارترینآثارموسیقایی
معاصرمحسوبمیشود؛اماکمترکسیمیداند
کهاستادفرهادفخرالدینی،اینموسیقیجاندار
و دلنشین را از دل آثار پیشینیان بیرون کشیده و
آنرابهزبان ِنتنویسیامروزیدرآوردهوبااجرای
نوازندگان معاصر ،به گوش ما رساندهاست.
اصل این موسیقی ،ساخته عبدالقادر مراغهای
است؛ موسیقیدان نامدار ایرانی قرن هشتم و
ن ُُهم هجری که در آذربایجان به دنیا آمد و در سال
838هـ.ق،درهراتبدرودحیاتگفت.هرچند
تالشاستادفخرالدینیبرایاحیایناموآثاراین
موسیقیداننامیایران،درخورستایشوتقدیر

شهد

است؛ اما مانند بسیاری از مواریث فرهنگی ما،
شخصیت عبدالقادر و البته ،قطعات ماندگار او
نیز ،دستخوش تاراج بیگانگان شدهاست .رواج
قطعات وی در آناتولی ،دولتمردان ترکیه را برآن
داشــت که به فکر مصادره وی ،مانند مصادره
موالناوفارابیبیفتند؛اماهرمورخوتاریخدوستی
میداند که اصل و ریشه عبدالقادر مراغهای
کجاستومیراثهنریاو،درواقعتکاملگنجینه
ارزشمندی است که از باربد و نکیسا تا ابنسینا،
فارابی و صفیالدین ُارموی در تدوین آن نقش
داشتهاند .در این نوشتار مختصر ،قصد داریم به
زندگی عبدالقادر مراغهای و تاثیر وی در تاریخ
هنر ایران بپردازیم و از نقش وی در شکل گرفتن
نخستینارکسترسمفونیکایرانصحبتکنیم.
▪ستارهموسیقیعهدتیموری

فرزندان تیمور لنگ ،مانند خود او نبودند؛ یعنی
آثار توحشی که میتوان در مشی و روش تیمور
یافت ،در رفتار پسران و جانشینان وی کمتر به
چشم میآید .شاهرخ ،پسر و جانشین تیمور
لنگ ،شهر هرات را به پایتختی برگزیده بود و به
هنرمندنوازیوتکریمدانشمنداناشتغالداشت
و هم او بود که مقدمات بازگشت دوران طالیی
هنر ایرانی اسالمی را فراهم کــرد .مکتب
هرات که یکی از مهمترین مکاتب
هنری تاریخ ایــران است،
عبدال
قادرم
راغهای

▪شکوفاییاستعدادیکهنرمندایرانی

عبدالقادرمراغهایپیشازدربارشاهرخ،مدتیرا
خدمتگزارامیرانبغدادوبصرهبود؛اماهیچکدام
مانندشاهرخقدرشراندانستندوازویحمایت
نکردند .عبدالقادر در دربار شاهرخ مقامی بلند
یافت.احمدبنجعفرخوافیدر«مجملفصیحی»
که در دوره تیموری به رشته تحریر درآمدهاست،
مینویسد« :چنانکه صاحب غنا و الحان بود و
در انواع فضل و کمال ذوفنون بود ،فضل بسیار
داشتوقاریبینظیربودوشعرخوبگفتیوخط
نیکونوشتیودرعلمموسیقیسرآمدادواربود».
ظاهر ًا ورود عبدالقادر به دربار شاهرخ ،حدود

نخستینکاریکاتور مطبوعاتی ایران120،سال پیش در مشهد
نــوائــیــان  -مـــورخـــان ،روزنــامــه
«ادب» را نخستین روزنامه مشهد و
خراسان میدانند؛ روزنــامـهای که
«ادیبالممالک فراهانی» ،آن را در
سال  1279خورشیدی در مرکز
ایالت خراسان منتشر کــرد .دفتر
«ادب» در باالخیابان ،کوچه «باغ
عنبر» قرار داشت؛ جایی که امروز و
در پی توسعه میدان شهدا ،تقریب ًا در

حاشیه این میدان قرار گرفته است.
این روزنامه ،پیشت ر توسط او در تبریز
منتشر شدهبود و بعدها نیز ،از سال
 ،1283در تهران به چاپ رسید؛
اما آنچه حائز اهمیت است و کمتر
مورد توجه قرار میگیرد ،این است
که نخستین کاریکاتور مطبوعاتی
تاریخ ایــران نیز ،در همین نشریه و
زمانیمنتشرشدکهدفترآندرمشهد

قرارداشت؛کاریکاتوریانتقادیکه
سیاست منفعتطلبانه دولتمردان
قاجار را به چالش میکشید و آن را با
توانمندیدولتمرداندیگرکشورها
مقایسهمیکرد.طراحاینکاریکاتور،
«حسین م ــوس ــوی» ،نقاشباشی
آستانقدس رضوی بود که اتفاق ًا نام
و ِس َمت وی نیز در کاریکاتور منتشر
شده،درجشد.

ناهارخوردنازفرطناامیدی!
جمعه 3 ،ربیعالثانی  – * 1306صبح
زود برخاستیم برای شکار .رفتیم پای تپه.
رسیدیم باالی تپه؛ دیدیم شکارها میچرند،
هما نجا پیاده شده ،نشستیم؛ درق درق
تفنگ انداختیم؛ پدرسوخته نخورد! دود
تفنگ جلوی چشممان را گرفت؛ درست
نــم ـیدیــدیــم .یــکــی زخـــم شـــد .شکارها
گریختند ،رفتند آن طــرف .ما هم مأیوس
شدیم .رحمتا ...را فرستادیم عقب [شکار]

ِ
سپاهسالمندایرانبرمهاجمان
چگونه
صحرانشینپیروزشد؟

درخشش«بهرامچوبین»
درجنگخونینخراسان

ســال  820هــــ.ق( 796خورشیدی) ،حدود
 600سالقبل،اتفاقافتادهاست.ویمسئولیت
برگزاری جشنوارههای موسیقی را در دربار
شاهرخبرعهدهداشت؛حتیدرروزهایعزانیز،
باشعروموسیقی،محفلمیآراستوآزردگیرااز
روح شنوندگان میزدود .در دورهای که به سبب
فعالیت«حروفیه»وتالشآنهابرایترورشاهرخ،
همه هنرمندان در مظان اتهام بودند ،عبدالقادر
به سالمت راه طی کرد .او به پرورش شاگردان و
جذباستعدادهایهنریمشغولشد.توانمندی
ویدرنواختنانواعسازهایضربیوزهی،باعث
شدتابتواندباتلفیقسازهایمختلف،قطعههایی
رابرایاجرایگروهیتدارکببیند؛ایننخستین
ارکسترسمفونیکایرانبود.بهدستورمراغهای،
نوازندگانسازهایزهی،کوبهایوبادی،بهطور
همزمان،بهاجراییکقطعهمیپرداختند؛سهم
هر نوازنده در اجرا چنان بود که اگر به تنهایی
مینواخت ،معنای موسیقایی نداشت .افزون
برایاینها،عبدالقادرازخوانندگانخوشصدا
نیزدرارکسترخودبهرهمیبردوازآنجاکهشاعر
نیز بود ،گاه قطعات خود را با شعری دلانگیز
تلفیق میکرد و باعث ُبهت شنوندگان میشد.
او سه کتاب در عرصه موسیقی به رشته تحریر
درآورد؛ «جامع االلحان»« ،مقاصد االلحان» و
«کنزااللحان» که ظاهر ًا مکتوب آخری ،مفقود
شدهاست.

خم

تاری

ایران باستان

چگونه  600سال قبل ،نخستین ارکستر سمفونیک ایران به رهبری «عبدالقادر مراغهای» شکل گرفت؟
با همت او نُضج گرفت و پدیدههای کمنظیری
مانند کمالالدین بهزاد ،نقاش و نگارگر نامدار
جهان ،پرورده همین مکتب هستند .عبدالقادر
مراغهاینیز،بهامیدقدردیدنوبرصدرنشستن،
راهی دربار شاهرخ شد و به این ترتیب ،دوران
طالیی هنر خود را آغاز کرد .چنانکه از نام وی
بر میآید ،عبدالقادر در مراغه دیــده به جهان
گشود؛ مورخان سال تقریبی والدت وی را757
هـ.قمیدانند.اوهوشموسیقاییعجیبیداشت
وسازتخصصیاش،عودبود؛بااینحال،درطول
زندگی خود ،ابداعات فراوانی در موسیقی کرد.
وی از معدود هنرمندانی است که درباره این هنر
تأثیرگذار،بهثبتتجربیاتخودپرداخت.
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زخمی .یک قوچ دیگر را دیدیم میرفت
طرف رودخانه ،تیر انداختیم ،باز هم نخورد؛
حسابی ناامید شدیم ،آمدیم
بـــاالی یکی از تــپـههــای باغ
شاه؛ افتادیم به ناهار که شاید
مــأیــوسشــدنــمــان فــرامــوش
شود.
* 17آذر1267
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خــراســان در طــول
تــــاریــــخ ،هـــمـــواره
مـــورد هــجــوم اقــوام
چادرنشینی بود که
از آن سوی جیحون،
بــه طــمــع تسخیر و
غارت شهرهای آباد
اینخطه،همچونسیلیویرانگربهپیشمیآمدند
و ناامنی و خرابی را بــرای خــراســان به همراه
میآوردند .اما این اشغالگری برقرار نمیماند
و س ــواران سلحشور ایــران با حمالت برقآسا،
مهاجمان را به جایگاه اولیه خود میراندند و
انتقامخونهایریختهشدهرامیستاندند.یکیاز
مهمتریننبردهاییکهبرایعقبراندندشمندر
خراسان اتفاق افتاد ،به فرماندهی «بهرام چوبین»
و در منطقه بلخ بود؛ هنگامی که ایران در غرب ،با
رومیان درگیر شد و لشکریان بیزانس ،از شمال
و غرب به ایران هجوم آوردهبودند .هرمز چهارم،
شاه ساسانی ،بهرامچوبین از خاندان مهران را
که در ری به دنیا آمدهبود ،روانه نبرد با ترکان کرد.
بهرام ،چون از نیاز سپاه ایران به نیروهای جوان در
جبهه غرب اطالع داشت ،لشکریان خود را از میان
مردان  40سال به باال برگزید؛ سپاهی با میانگین
سنی باال که امید چندانی به پیروزی آن نبود .اما
این سربازان سالمند ،هر کدام از باتجربهترین
نظامیان ارتش ایران بودند .کاردانی بهرامچوبین
باعث شد که مهاجمان تا  10روز مانده به رسیدن
نیروهای ایران ،از حرکت آنها خبردار نشوند و
این ،جز با کاردانی سردار و البته کارآزمودگی
سپاهیان ایــران ،شدنی نبود 12 .هــزار سرباز
بهرامچوبین ،به سرعت خود را به بلخ رساندند و با
لشکر 100هزارنفری«ساوهشاه»،شا ِهمهاجمان،
روبهرو شدند؛ در همین نبرد سخت بود که سواران
بیابانگرد ،تــاب مقاومت در برابر هجوم منظم
سوارهنظام و نفتاندازهای ایرانی را نیاوردند.
پس از هفت روز جنگ بیامان ،بهرامچوبین و
نیروهایش ،بر مهاجمان غلبه یافتند و «ساوهشاه»
به دست آنان کشته شد.

