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در اذهان بسياري از ايرانيان، تاريخ ايران از ايام كهن تاكنون 2500 
سال قدمت دارد و بر گذشته خود مفتخرند كه البته جاي افتخار هم دارد؛ 
چرا كه در ميان س����رزمين هاي متعدد جهان، كمتر كش����وري مانند ايران 
ضمن داشتن سوابق درخشان، قدمت تاريخي اين چنيني دارد و همچنان 

برقرار است.
عدد 2500 سال از كجا پيدا شد؟

اگ����ر تاري����خ مكتوب را مالك قرار دهيم و در كنار آن به بافت هاي 
باستان شناسي نيز استناد كنيم، به روشني درخواهيم يافت كه تاريخ ايران 

حداقل به 2700 سال مي رسد و نه 2500 سال.
اگرچه ايرانيان در مكتوب كردن تاريخ خود سهل انگار بوده اند  و اساس 
كارشان بر شفاهيات قرار داشته است، اما مورخان بزرگی مانند هرودوت، 
كتزياس، گزنفون، پلوتارك و ديودور سيسيلي در نوشته هاي مفصل خود 
تمامي ريز و درشت تاريخ پيش هخامنشيان و پيش از آن را كه مربوط 

به مادها می شود، پيش روي ما قرار داده اند.1
همچنين كتيبه هاي هخامنشي، برخي متون آشوري، بابلي و حتي 
كتاب مقدس بر تاريخ وقايع دوران مادها اش����اره كرده و س����رنخ هايي به 
دس����ت ما مي دهند كه نش����ان از قدمتي بيش از 2500 سال براي تاريخ 
ايران دارد. اما چرا ايران شناس����ان و مستشرقان بر عدد 2500 سال تأكيد 
كردند و از حدود 200 سال پيش از آن يا سخن زيادي به ميان نياوردند 
يا تالش كردند آن را ناديده بگيرند و سرآغاز تاريخ ايران را از هخامنشيان 

به حساب بياورند؟
موضوع از اين قرار اس����ت كه بنيانگذار هخامنشيان يعني كوروش، 
پادشاهي بود كه نامش در كتاب مقدس نه تنها به نيك نامي و بزرگي ياد 
شده، بلكه از او به عنوان مسيح يا منجي يهوديان نام برده اند. در فرازي 

از كتاب مقدس )تورات( آمده است:
» خداوند روح كورش، پادشاه فارس را برانگيخت تا در تمامي ممالك 
خود فرماني نافذ كند ... و گفت: كورش، پادشاه فارس مي فرمايد كه يهوه 
خداي آسمان ها، تمامي ممالك زمين را به من داده است و او مرا امر فرمود 
كه خانه اي براي وي در اورشليم كه در يهودا است بنا نمايم. پس كيست 

از شما از تمامي قوم او؟ يهوه خدايش همراهش باشد و برود.«2
نكته اصلي در برجس����ته كردن 2500 س����ال تاريخ ايران در همين 
جا نهفته است! و طبعاً از نظر مستشرقان و باستان شناسان كه عموماً از 
يهوديان و مسيحيان غربي بودند، براي مطرح كردن و بارز كردن شخصيتي 
چون كوروش كه به باورهاي ديني آنها ربط پيدا مي كرد، كفايت مطلوب 
در آغاز پادشاهي او بوده است و توجه به پيش از هخامنشيان را مهم و 
الزم نمی دانستند؛ زيرا سناريوي برجسته سازي آنها آسيب مي ديد. از اين 
رو تاريخ مادها و  به تبع آن حدود200 س����ال از تاريخ ايران بي كاربرد 
ماند و ايراني ها نيز ندانس����ته برآن صحه گذاشتند و رفته رفته عدد 2500 

سال نهادينه شد.
براساس داده هاي تاريخي، كوروش، داريوش و خشايارشا اگر نگوييم 
يهودي بوده اند، بايد بپذيريم كه گرايشات يهودي داشتند. كوروش نه تنها 
يهوديان را از اس����ارت در بابل نجات داد، بلكه به آنها كمك كرد كه به 
اورشليم بازگردند و سپس منابع مالي زيادي در اختيار آنها گذاشت تا در 
اورشليم ساخت و سازهاي مذهبي كنند و اين كمك ها تا پايان سلطنت 

خشايارشا ادامه داشت.3
در منابع ديني يهوديان يعني در عهد عتيق، كوروش منجي يا مسيح 

قوم يهود تلقي شده و حتي او را فرستاده خدا به شمار آورده اند:
»خداوند به مسيح خويش يعني به كورش مي گويد: من دست راست 
او را گرفتم تا به حضور وي امت ها را مغلوب سازم و كمرهاي پادشاهان 
را بگش����ايم تا درها را به حضور وي مفتوح كنم و دروازه ها به روي وي 

ديگر بسته نشود...«4
كوروش به هزاران يهودي كه از مدت ها پيش توس����ط بخت النصر 
به اسارت درآمده بودند، اجازه داد تا تحت سرپرستي »زروبابل« به سوي 

سرزمين فلسطين بازگردند.
»زروبابل )Zorobabel( كه در بابل متولد ش����ده بود به كمك 
كوروش، حاكم شهر اورشليم شد. زروبابل، اولين گروه يهوديان اسير شده 
را به فرمان كوروش به اورشليم برگرداند و تجديد بناي معبد اورشليم را 

شروع كرد.«5
طبري در تاريخ خود درباره آزادسازي يهوديان و خويشاوندي كوروش 

با يهوديان نوشته است:
» بخت النصر، شهر را به ويراني داد و بني اسرائيل را اسير كرد و 
با شاه اسير به بابل برد و آنجا ببودند تا كورش پسر جاماسب پسر اسب، 
به س����بب خويشاوندي كه با آنها داشت به بيت المقدس بازشان برد، زيرا 

مادر كورش جاويل و به قولي حاويل اسرائيلي بود.«6
مسعودي در كتاب مروج الذهب، به ارتباط خانوادگي كوروش با يهوديان 
تأكيد بيشتري دارد و معتقد است كه نه تنها مادر كوروش از بني اسرائيل 

بود، بلكه دانيال نبي در واقع دايي وي محسوب مي شد:

»مادر كورش از بني اسرائيل بود و دانيال اصغر ]كوچك[ دايي وي 
بود. مدت ش����اهي كورش س����ي و سه سال بود. در روايات ديگر  كورش 
پادش����اه مس����تقل بود نه از جانب بهمن و اين پس از انقضاي پادشاهي 
بهمن بود و كورش از ش����اهان طبقه اول ايران بود و اين در همه كتب 

تاريخ قديم نيست.«7
ابن العبري، نويسنده كتاب مختصرالدول كه خود از مسيحيان است، 
مي نويس����د كه همس����ر كوروش از قوم يهود بود و از همين روي به 
 درخواس����ت همس����رش با يهوديان مدارا و مهربان����ي ويژه اي به عمل 

مي آورد:
»كوروش سي و يك سال پادشاهي كرد و با خواهر زروبابيل پسر 
شالئيل پسر يوياخين پسر يوياقيم پادشاه يهودا ازدواج كرد. چون زفاف به 
انجام آمد، مقام آن زن در نزد او بسي فرا رفت و او را گفت: از من هر چه 

مي خواهي بخواه. زن از او خواست كه بني اسرائيل را به اورشليم بازگرداند و 
آنان را اجازت دهد تا آن شهر را عمارت كنند. كورش بني اسرائيل را گرد 
آورد و آنان را مخير كرد و گفت: هر كه دوست مي دارد به اورشليم رود 
برود و هر كه مي خواهد اينجا بماند بماند. آنان كه به سرزمين خود بازگشتند، 
پنجاه هزار مرد بودند، افزون بر زنان و كودكان. چون به اورشليم رسيدند 

زروبابيل پادشاهشان شد و يشوع پسر يوزاداق رئيس كاهنانشان.«8
رابطه داريوش نيز با يهوديان، مانند كوروش گرم و صميمي بود. او در 
كمك و بازسازي معابد يهوديان نقش مهم ايفا كرد و اين را از قدرشناسي 
كتاب عهد عتيق از او مي توان به روشني دريافت. در كتاب عهد عتيق 

25 بار از داريوش نامبرده شده است.9
خشايارشا نيز پس از نشستن بر تخت سلطنت، مانند كوروش و داريوش 
با يهوديان رابطه اي گرم و مطلوب داشت. ماجراي استر و رخدادهاي بعدي 
توس����ط يهوديان بس����يار مهم هستند اما از طرح موضوع استر يا اشتر در 

تاريخ، به طور معمول پرهيز مي شود.10
در سال 445 پ.م. اردشير هخامنشي در تعقيب سياست هاي كوروش 
و داريوش، به عزرا11 اجازه داد تا به همراه هزار و پانصد خانواده باقيمانده 
يهودي به بيت المقدس بازگردند به ش����رطي كه از فرمان ش����اه پارس 
سرپيچي نكنند. اردشير به بابل عالقه زيادي داشت و براي همين آنجا 
را به عنوان پايتخت خود انتخاب كرده بود. گفته مي شود كه رفتار بسيار 
محبت آميز وي نسبت به يهوديان ناشي از نسب خانوادگي او از جانب مادر 

به يهوديان بوده است.12
بايد توجه داش����ت كه اين برجسته سازي ها از زمان رضاشاه پهلوي 
قوت بيش����تري گرفت و در زمان س����لطنت محمدرضا شاه پهلوي بيشتر 
دامن زده ش����د و چون عدد 2500 ريش����ه دار شده بود از اين رو 35 سال 
س����لطنت محمدرضا ش����اه نيز بر آن افزوده شد و عدد حاصله 2535 شد 
كه در جشن هاي 2500 ساله فراوان مورد استفاده تبليغاتي قرار گرفت و 
اندكي بعد تاريخ هجري خورشيدي كه تاريخ تقويمي و رسمي كشور ايران 

بود جايگزين آن شد.
مادها چه كساني بودند؟

مادها مانند هخامنش����ي ها آريايي بودند و اساساً مادي و هخامنشي 
يك قوم به حس����اب مي آمدند؛ همانطور كه شخص كوروش نوه آخرين 

شاه مادها )آستياگ( بود. طبق گزارشات هرودوت و ساير مورخان ياد شده، 
تمامی جنگ هاي بعدي هخامنشي ها با يوناني ها به نام جنگ هاي مدي 
يا مادي13 مش����هور بوند، يعني از نظر يوناني ها هنگامي كه هخامنشي ها 
بر س����ر كار آمدند با مادي ها متفاوت نبودند و تغيير زيربنايي در دس����تگاه 

حكومتي ايران رخ نداد.14
سلسله مادها از حدود 700 تا 550 پيش از ميالد با وسعت 2 ميليون 
و 800هزار كيلومتر مربع بر سراسر ايران بزرگ فرمانروايي كردند. بنيانگذار 
آنها دياكو بود كه تا 655 پيش از ميالد حكومت كرد و سپس فرمانروايي 
به فرورتيش رسيد كه تا 633 پيش از ميالد حكم راند. پس از فرورتيش 
پسر او هووخشتره به پادشاهي رسيد كه توانست دشمنان را اعم از آشور 
و ديگران س����ركوب و فرمانروايي اش را گس����ترش دهد و تا 584 پيش از 

ميالد بر تخت سلطنت استوار بماند.

آخرين پادش����اه مادها آس����تياگ يا آژي دهاك بود كه بنا بر رواياتي 
پدربزرگ مادري كوروش نيز محس����وب مي شد. آستياگ توانست تا 550 
پيش از ميالد حكومت كند و آنگاه مغلوب نوه خود يعني كوروش ش����د. 
بنابراين، پيش از هخامنشيان سلسله حكومتي ديگري نيز وجود داشت كه 

به نام مادها مشهور بودند. 
نتيجه آنكه تاريخ كهن ايران برخالف نظر و آراء مستش����رقان و 
ايرانشناساني كه با تفكرات ايدئولوژيك يهودي � مسيحي به ماجرا نگريسته اند 
با آغاز سلطنت هخامنشيان مصادف نيست؛ بلكه بسي پيشتر از آن بوده 

است و بايد از 2700 سال سخن به ميان آورد.15
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از فرمان شاه شناختند. آنگاه پادشاه همه را آگاه كرد كه ديگر وشتي، ملكه ايران 
نيست و به جاي او ملكه ديگري برخواهد گزيد. پس از آن از سراسر كشور ايران 
دختران زيباروي را در شوش گردآوردند. در ميان آنها دختر يتيمي بود از خاندان 
يهودي كه به هنگام استيالي بخت النصر در سال 586 پ.م، از اورشليم به شوش 
مهاجرت كرده بود و پسرعموي او به نام مردخاي، تربيت وي را به عهده گرفته 
بود. خشايارشا اين دختر را پسنديد. نامش استر )اشتر = استار( بود كه تاج ملكة 
شاهي بر سرگذاشت. اختالف ميان هامان )وزير شاه( و مردخاي ماجرا را به كشتار 
پوريم كشاند كه 77 هزار ايراني به دست يهوديان كشته شدند. نك. به تورات، 

كتاب استر، صص 771�784 و هرمزد نامه، ابراهيم پور داود ص 266.
11- عزرا )Azra( از كاهنان بزرگ يهودي متولد بابل بود. وي به همراه 
نحيما )Nahamya( ساقي اردشير درازدست به بيت المقدس مراجعت كرد. عزرا 
كتب عهد عتيق را جمع آوري كرد. دو كتاب عزرا و نحميا از نوش����ته هاي دوران 

اوست. قاموس كتاب مقدس، مستر هاكس ص610.
12- كتاب روزگاران، عبدالحسين زرين كوب، ص113.

13- وجه تسمية مدي براي اين جنگ ها از سوي يوناني ها از آن نظر بود 
كه در ابتدا حكومت ايران از آن مادها بود. نك. ايران و شرق باستان، در كتابخانه 
تاريخي، ديودور سيس����يلي، ص 232 و نيز نك. ايران و يونان در بس����تر باستان، 

محمدعلي اسالمي ندوشن، صص124و147.
14-  براي آشنايي بيشتر و دقيق تر با تاريخ ايران پيش از اسالم، نك. »تاريخي 

مستند ايران باستان« اثر همين قلم، انتشارات ماهريس، تهران 1397.
15- براي آگاهي بيش����تر از روزگار و س����لطنت مادها نك. تاريخ ماد نوشتة 
»ايگور ميخائيلوويچ دياكونوف«، ترجمة كريم كشاورز، انتشارات علمي فرهنگي، 

تهران 1390.

 كارل مارك����س در دفت����ر كار خود 
تصوير چرنيشفس����كی را در قاب س����اده 
كوچكی آويخته بود . زندگی طوالنی و ُپر 
فاجعه چرنيشفسكی و روح شكست ناپذير 
او ، ماركس را سخت مجذوب خود كرده 
بود و ب����ه همين دليل برای آزادی وی، 
هرمان الپتين را )با اسناد جعلی( از لندن 
به سيبری فرستاد تا بتواند وی را از آنجا 
ف����راری دهد. اما دريغ كه هرمان الپتين 
خود نيز ش����ناخته و گرفتار سيبری شد. 
ماركس بعد از بر باد رفتن اين نيت نيك 
خود، در دلش اين آرزو را پروراند كه درباره 
راه پر فاجعه زندگی انديشه های طوفانی 
چرنيشفسكی اثری بنويسد و منتظر ترجمه 
آلمانی آن ها نماند و زبان روس����ی آموخت 
و تنها با كوشش خويش آثار چرنيشفسكی 

را از روسی به آلمانی برگرداند.
انگلس درباره  چرنيشفسكی می گويد: 
»وی بزرگ ترين متفكر روس اس����ت و 
روس����يه از بسياری جهات بی اندازه  بدو 
وامدارس����ت و مرگ او لكه ننگی بر دامن 

الكساندر دوم خواهد ماند.« 
لني����ن ني����ز درب����اره  او می گفت: 
»چرنيشفس����كی راهبر رون����د انقالب و 
دموكراسی در تاريخ معارف پروری روسی 
طی سال های دهه 60 قرن نوزدهم است. 
اين چرنيشفسكی با داستان »چه بايد كرد« 

وجود مرا زير و رو كرده است.«
به راس����تی اين چرنيشفس����كی كه 
اين گون����ه بانيان كمونيس����م علمی را به 
س����خنی مجذوب س����اخته، از كدام سر 
چش����مه های تمدن جهانی بهره گرفته 
اس����ت؟ نقش تمدن ايرانی در سرشت و 
سرنوشت چرنيشفسكی چيست؟ و به چه 
س����بب چرنيشفسكی نُه ساله به آموختن 
زبان فارس����ی و در س����يزده سالگی به 
 آموختن شاهنامه فردوسی كمر بسته است ؟

چرنيشفسكی در يك خانواده فرهنگی به 
دني����ا آمد. پدرش يك روحانی بود كه از 
تاريخ و ادبيات تاتاری بس����يار خوب خبر 
و بهره داشت و زبان های زيادی از جمله 
فرانسوی و التينی را نيك می دانست و از 
اين رو مشتاق بود پسرش زبان های زيادی 
بياموزد و به ويژه در زبان و ادبيات تاتاری به 
كمال برسد، اما مادر چرنيشفسكی، گاليوبيوا 
بر خالف ش����وهرش قلباً آرزو داشت كه 
پسرش در دنيای زبان و ادب فارسی كمال 
يابد و سپس در بخش زبان و ادب فارسی 
دانشگاه پترزبورگ تحصيل كند و در اين باره 

با سرسختی تمام كوشش می كرد. 
وی ب����ه ش����وهرش می گف����ت 
»ني����كالی نبايد زبان تاتاری بياموزد، زيرا 
 در اي����ن زبان آثار علم����ی وجود ندارد.«

س����ر انجام مادر پيروز ش����د و برای پسر 
نُه س����اله اش يك استاد ايرانی زبان فارسی 

ك����ه تاجری پرتقال فروش بود يافت. اين 
مرد ايرانی هر شام، پس از اتمام كارهای 
تجاری، به منزل آنها می رفت. چون وارد 
خانه می شد، در درآمدگاه، كفش هايش را 
كنده، ب����ا پای برهنه بر ايوان و روبروی 
چرنيشفسكی جوان چهار زانو می نشست و 
سپس آموزش زبان فارسی را آغاز می كرد و 
چرنيشفسكی نيز آنچنان با شوق اين زبان 
را می آموخت كه اهل خانواده ش����گفت زده 

شده بودند. 
اين تاجر پرتقال فروش ش����اهنامه را 
نيك می دانس����ت و طی دوران آموزش 
زبان فارس����ی از آن كتاب نيز برای وی 

ش����عرهايی می خواند. س����ر انجام پس از 
مدتی چرنيشفسكی زبان فارسی و سپس 
زبان های تركی و عربی و يهودی باستان 
را نيز آموخت؛ ولی همواره بيشترين توجه 
را به زبان فارس����ی داشت و سال های بعد 
در ب����ازار به دنبال تاجران ايرانی كه داناتر 
از پرتقال فروش بودند رفت و از همگويی 
با آنان بهره بيش����تری برای آموختن زبان 
 فارس����ی و آشنايی با فرهنگ ايران برد .
چرنيشفس����كی پس از پاي����ان دوره های 
نخستين وارد دانشسرای ساراتوف شد و در 
آنجا كتاب های گلستان، شاهنامه، چند غزل 
از حافظ، يوسف و زليخای جامی ، پندنامه 
عطار و پندنامه سهيلی را خواند و پس از 
پايان دوره دانشس����را با پشتيبانی مادرش 
وارد دانش����گاه پترزبورگ شد و در رشته 
سخن شناسی عمومی بخش خاور شناسی 
ادامه تحصيل داد. وی س����رانجام در سال 
1851 دبير دبيرستان ساراتوف شد و مدير 
دبيرستان از اين بابت بسيار خشنود بود. در 
اين دبيرستان چرنيشفسكی ادبيات روس 

را با ادبيات شرق تلفيق كرد. 
ادبيات شرق برای چرنيشفسكی فقط 
عبارت بود از ادبيات يونان و ادبيات فارسی 
و شاهنامه و ديگر هيچ! وارانوف از شاگردان 
دبيرستان ساراتوف كه بعدها منشی شخصی 
چرنيشفسكی و هم نويسنده نام آوری شد 

ي����د  می گو
ی  ني����كال «
نيشفسكی،  چر
ن  گا ند ش����نو
ُخردس����ال خود را ب����ه هيجان می آورد و 
احساسات شاعرانه آن ها را بيدار می كرد. 
يادمان اس����ت كه چون او داستان رستم 
و س����هراب را با هنری واال و حيرت انگيز 
می خواند همه اشك از ديده می ريختيم. او 
گويی به هيبت قهرمانان فردوسی درمی آمد 
و مطاب����ق مضم����ون و ماهيت هر يك 
از چهره ه����ای اثر، ص����دای خود، آهنگ 
ش����عرخوانی و گردش روحی و جسمانی 

خود )قدم زدنش را( تغيير می داد. 
گويی در تصوير فردوس����ی حلول 
كرده باش����د« و اي����ن كار آنچنان عظيم 

بود كه توجه جاسوس����ان تزار را به خود 
جلب كرد؛ تا جايی كه در س����ال 1853 
 منجر به اخراجش از دبيرس����تان ش����د .
نخستين كار چرنيشفسكی در پترزبورگ، 
نوش����تن نقدی بر كتاب ترجمه های ن � 
بيرك بود كه در س����ال 1854 در مسكو 
به نام »س����رودهای اقوام گوناگون« چاپ 
می ش����د و در همين نقد نوشت: »ارزش 
فوق العاده هنر واالی منظومه های مردمی، 
بر تمامی اهل فن از همان وقتی روشن و 
اثبات شد كه فهميدند داستان های هومر و 
مجموعه ترانه های يونانی او با وجود اين 
اثر معجزه آسای فردوسی، چندان ُپر جلوه 
نيست. در شاهنامه مضامين فراوانی هست 
كه نظيرش����ان را حتی در ايلياد و اُديسه 
ه����م نمی توان يافت« و در كناره نقد نيز 
نوش����ته است: »برای ثابت كردن به مردم 
روس، فقط داس����تان رستم و سهراب را 
مثال آوردن كفايت می كند. انسان صادق و 
عادل، انصاف خواهد داد كه اين داس����تان 
عجيب و شريف برای اروپايی امروزی، از 
داستان يونانی بهتر و گواراتر است. به دل 
ما نزديك تر، به روح ما س����ازگارتر و بشر 
دوستانه تر است. زندگی را نسبت به جنگ 
تروا و سياحت و سرگذشت اُديسه ، با مهر 
و محبت بيشتر و انسان دوستانه تر تصوير 
كرده اس����ت. سهراب از »آشيل« جذاب تر 

و دوس����ت داشتنی تر می كند ... ُگرد آفريد 
از»نوزي����ك« زيباتر و ظريف تر اس����ت.« 
ش����گفتی ما در آن است كه چرنيشفسكی 
در اين هنگام 26 سال داشته است و اين 
زمانی است كه وی با پله پله قدم به جهان 
 فردوسی گذاردن در آن به كمال رسيده بود .

در اي����ن دوران چرنيشفس����كی گرفتار 
انديش����ه های انقالبی شد؛ درباره عدالت 
اجتماعی، خوشبختی انسان ها و آرمان های 
انس����ان پروری بسيار می انديشيد و چنين 
آرمان هايی را از شاهنامه فردوسی دريافت 
می ك����رد و بس����ياری از آرمان های زمان 
خويش را حتی سيمای جالب ادبيات جهان 
را با رويداد های به تصوير كشيده فردوسی 
مرتبط می دانست. انديشه ها و نوشته های 
او پايه های حكومت تزار را به لرزه انداخت 
و از اين زمان، حكومت چش����م ديدن او 
را نداش����ت تا آنكه در 17 ژوييه 1862 او 
را در 34 س����الگی به زندان انداخت و در 
آنجا بود كه بزرگ ترين اثر خود يعنی »چه 
 بايد كرد« و چند اثر ديگر را خلق كرد .
عاشقان ويژگی های  چرنيشفسكی گمان 
داش����تند كه روح شكست ناپذير او شكسته 
خواهد ش����د و زندان ِمهر بی اندازه او را 
نس����بت به زبان و ادب فارس����ی خواهد 
شكس����ت؛ ولی چنين نشد و به گفته خوِد 
وی، تم����دن يزدان����ی ادب ايرانی در اين 
گوشه  مرگ آور، اميد زندگی را در وجود او 

زنده نگه داشت. 
چرنيشفس����كی در مقدم����ه  يكی از 
آثار خود در زندان می نويس����د: »من خود 
كيستم؟ فريدون يا سهراب؟ زال يا رستم 
؟ گردآفريد چه نسبتی با من دارد؟ عموزاده 
اس����ت يا كس����ی ديگر و آيا راست است 
ك����ه نظربازی های من ب����ه رودابه زيانی 
نمی رس����اند؟« و در جايی ديگر می گويد: 
»گردآفريد بسيار نيرومند و تن و سالمتی 
او بی نقصان است. از ميان لشگر تورانيان، 
فقط سهراب می تواند با او نبرد تن به تن 
كند . . .  اگر دستان او ضعيف تر از دستان 
هجير اس����ت، دلش قوی، نگاهش مردانه، 
يورش هايش نشان ِرس، ضرباتش جانكاه 
و بس����يار شديد است. آخر وی، نخستين 
حامی بی نظير ايران اس����ت . . .  حتی 
شكس����پير نيز چنين شخصيت دلربايی را 
ندارد.  »ِدزد مونا« و حتی خود »ژوليت« 
با وجود دلربايی و فتانگی حيرت انگيزشان، 
به َگرد پای ُگردآفريد هم نمی رس����ند.«

 

او پس از پايان دوره  دو ساله زندان با نظر 
مجلس تزاری در سال 1864 به وحشتكده  

سيبری تبعيد شد.
 نظر مجلس سنا درباره او چنين بود:  
 »به خاطر انديش����ه هايی برای تغيير نظام 
موجود و بر هم زدن  نظم عمومی و ايجاد 
تن����ش و دلهره در جامعه، همچنين ايجاد 
اعمال تحريك آميز به صورت دعوت های 
بلواگرانه دهقانان، اشراف زادگان قديم روس 
و همزمان برای چاپ و انتشار نوشته های 
تحريك كننده، چرنيشفس����كی از تمامی 
حقوق شهروندی محروم و محكوم به تبعيد 
و كار اجباری در معدن به مدت 14سال و 
پس از آن به طور دايم و به صورت اجباری 
ساكن س����يبری می  شود.« چرنيشفسكی 
به مدت 19 س����ال غم انگيزترين دوران 
 زندگی خود را در زندان ويليوسك سيبری 

گذراند .
ادامه در صفحه 6

تاريخ ايران 2700 سال قدمت دارد 
نه 2۵00 سال!

چرنیشفسکی و شاهنامه فردوسی

محوطه باستانی سيلک با قدمتی بيش از هشت هزار سال در منطقه فين كاشان

 ميرمحسن ولوي


