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  تائيس 
  تنديس تمدن سوزي

   )بررسي اسرار پشت پرده مجسمه آزادي( 
  

  آرتا رحيمي: بقلم
  
  1386سال انتشار 
  

 ترش شده در
وا فرهنگی مذهىب ارزىش  

 خی ه
  
  



آزادي  (Liberty  Enlightening The World كـه نـام رسـمي آن   ) Statute Of Liberty(مجسمه آزادي يا تنـديس آزادي  
  )1.( ميالدي توسط فرانسه به اياالت متحده آمريكا هديه داده شد 1886است در سال ) روشنگر جهان

 رياست جمهوري وقت آمريكا ،مجسمه آزادي را در محل فعلي آن، دهانه رود هودسـن                " استيفن گراور كليولند     " اكتبر آن سال     28در  
)Hudson (600جرسـي   نيوو ششصد متر و تا شهر جرسي سـيتي ايالـت              تا محله منهتن شهر نيو يورك دو هزار        جزيره آزادي كه   در 

 به مناسبت يكصدمين سالگرد اسـتقالل آمريكـا بـه اتمـام برسـد ولـي بـه علـت         1876اين مجسمه بنا بود در سال . متر فاصله دارد قرار داد   
بـا ده سـال تـاخير بـر فـراز آبهـاي آتالنتـيس ايـستاد ايـن           ... ن جريان سـاخت و    پاره اي از مشكالت مانند حمل آن به آمريكا ، طوالني شد           

مجسمه با دست راست خود مشعلي فروزان را باالي سر خود نگه داشته و در دست چپ يك لوح سنگي را كه بر روي آن با شـماره هـاي                             
   ) 2.(ل آمريكا استميالدي تاريخ استقال1776  ژوئيه4كه نشانگر JULY IV MDCCLXXVI رومي نوشته شده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
   

  
  
  
  

بلكه نمـاد رازگـوني از يـك جريـان مخفـي و مخـوف بـود كـه سـالها بعـد نـبض حيـات سياسـي ،                      مجسمه آزادي فقط يك تنديس ساده نبود      
 شود ، نگـاهي جديـد و از زاويـه اي             به آن پرداخته   فصلاقتصادي ، فرهنگي و نظامي جهان را به دست گرفت لذا آنچه قرار است در اين                 

  .خوانند به اصطالح تنديس آزادي مي مجسمه اي است كه آنرا  ديگر به اسرار پشت پرده



سالها قبل ترازآن يك يهودي در يا نورد به نام كريستوفر كلمپ با مشورت با محافل يهودي اسپانيا و بـا توجـه بـه اطالعـات و شـواهدي                              
را !!! با نيت پيدا كردن ارض موعود عهد عتيق ، سرزمين خالي از سكنه اي              ي اقيانوس اطلس داشت ،      كه از وجود سرزميني در آنسو     

  )3.(مي يابد
اين مسيحيان يهـودي بـه محـض ورود بـه امريكـا آنـرا ارض                . اندكي بعد اين سرزمين مورد توجه پيوريتن هاي انگليسي قرار مي گيرد           

اولـين كتـابي كـه در     )4. (را قتـل عـام مـي كننـد      نيان پنداشته و تاجايي كـه مـي تواننـد آن هـا        بوميان آن سرزمين را كنعا     موعود ناميده و  
 است ، پيوريتنها نام هاي عبري بر فرزندان ، خيابانها و شهر هاي خود مـي گذارنـد تاجـايي كـه                       "مزامير داوود "امريكا به چاپ مي رسد      

پـس از   نهايتـا  )5(.دانـست ) پايتخـت داوود (يعنـي   David Capital  را " Washington DC " در نـام شـهر   " "DC پسوند  بايد
 . اولين كشور تمام فراماسونري جهان يعني امريكا استقالل خود را اعالم مي نمايـد 1776 چهارم ژوئيهدرمدتها جنگهاي داخلي سرانجام    

 استقالل امريكـا مجـسمه آزادي را در چنـد     فرانسه به مناسبت يكصدمين سالگرد    ميالدي 1886بيش از يك قرن پس از آن يعني درسال          
  )6.(تكه مجزا توسط كشتي به امريكا هديه مي كند

 "الكساندر ايفل  " بود البته سازه دروني آن را        فرانسوي ساز ماسون      مجسمه   "آگوسته بارتولدي  فردريك  "مجسمه   طراح اصلي اين    
 نيـز در    " اوژن ويولـه لـودوك     " و " ژوزف پـوليتزر     "، طراحي نمود مهندسـان و طراحـان ديگـري نظيـر              برج ايفل مهندس فرانسوي   
  )7.(نقش داشتندجريان ساخت آن 

تـا جـايي كـه بـه عنـوان مثـال بـسياري از        . فرانسه بود ويژگي مشترك تمامي اين مهندسان و طراحان عضويت در لژهاي فراماسونري        
  )8. ( فانتزي مي دانند"ليسكاب"نماد شناسان برج ايفل را يك 

اما نكتـه ظريفـي كـه در ايـن ميـان            .  معشوقه اسكندر است     "تائيس"  فرانسوي آن اعالم نمودند كه اين مجسمه نماد           در ابتدا سازندگان  
 "ايـسيس "بسيار زياد چهره ي ايـن مجـسمه بـا     و آن شباهت. ناديده ماند چيز ديگري بود كه بعدها نشريه ماسون ترك آنرا فاش ساخت             

  . اسطوره ي مصر باستان و الهه مورد تقديس ماسونها بود
شـباهتي نـدارد ،       هـيچ  "تائيس"بعد ها فردريك بارتلدي در پاسخ به انتقاد افرادي كه بيان مي داشتند اين مجسمه از نظر فرم صورت به                     

 مي گفت ولي منظورش از مادر بيـوه   ارتلدي راستآري ب )9.(من در طراحي اين مجسمه از چهره مادر بيوه خودم الهام گرفته ام      : گفت  
  )10. (جمله خود او بود  بود كه در واقع مادر بيوه معنوي تمامي ماسونها من"ايسيس"، 
 متـري از جـنس گرانيـت بـراي آن     46 هـزار دالر پايـه اي   200پس از انتقال اين مجسمه به نيويورك امريكاييها با هزينه اي نزديـك بـه       

حال كه فراماسونهاي فرانسوي براي امريكا سـنگ تمـام گذاشـته بودنـد نـا پـسند مـي نمـود         . ه را بر روي آن قرار دهندساختند تا مجسم  
پايـه گرانيتـي آنهـا يـك كپـي محـض از              اگر طراحان امريكايي دست روي دست مي گذاشتند ، و البته در عمل نيز چنين نشد و در نهايت                  

 يهـودي خـويش   -ي كـه ماسـونها بـراي رسـيدن بـه نظـم نـوين جهـاني و تـشكيل حكومـت ماسـوني           معبد كذايي سليمان از آب در آمد ، معبد      
 متـر يعنـي   46با اين تفاسير جاي تعجب هم نخواهد داشـت اگـر ارتفـاع ايـن سـاختمان      . باالخره بايد آنرا بر بقاياي مسجد االقصي بنا كنند 

باشـد  ) 169مجموعـاً ( نيم پلـه  1 به عالوه      پله 168س نيز داراي    باشد و خود تندي   ) دوعدد مورد عالقه فراماسونها    (13+ 33مجموع  
بارتلدي بر روي تاج اين مجسمه هفت شعاع نـور قـرار داد تـا     )!!!X13 13 =169.( كه بازديدكنندگان را تا باالي برج راهنمايي كند

نور از دير باز سـتوده    سمبل هاي گونا گون   عدد هفت در كنار      .بيش از پيش نماد هاي ماسوني اين تنديس ننگ و نيرنگ را آشكار سازد             

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%88%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B1_%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%81%C3%99%C2%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%AC_%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%81%C3%99%C2%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%88%C3%9A%C2%98%C3%99%C2%86_%C3%99%C2%88%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%88%C3%99%C2%84%C3%99%C2%87_%C3%99%C2%84%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%88%C3%9A%C2%A9


،  " MENORAH"همانگونـه كـه آن را در شـمعدان هفـت شـاخه يهـود                . وكاباليـست هـاي مـصر زده بـود           يهوديـان  مصريان باسـتان و   
 بـر اعتـراف   نكتـه اي كـه در ايـن ميـان بنـا          اما   )11.(خورشيد هفت شاخه مصريان و يا هفت ستاره منقوش در آسمان معبد سليمان ديده ايد              

حتي اگر شباهتهاي چهـره ي ايـن   .  معشوقه اسكندر است"تائيس "فرانسويان هرگز نبايد فراموش نمود الگو برداري ساخت مجسمه از   
مگـر غربيـان در      .مجسمه با ايسيس را كنار بگذاريم چه دليلي دارد فرانسوي ها نمادي از تائيس بسازند و آن را به امريكا هديـه دهنـد                       

نـرا  آمجسمه بسازند و     " تاييس   "ر خدايي يونان و رم با كمبود الهه مواجه شده بودند كه از يك شخصيت نچندان موجه به نام                  تاريخ هزا 
و آشـنايي بـا    آري حقيقت چيز ديگري است كه الجرم مجبوريم براي روشن شدن اين گوشه از تـاريخ   .تنديس و نماد آزادي قرار دهند 
  .راي حمله اسكندر به ايران زمين بپردازيمشخصيت اين زن به باز خواني گذ

شخـصيتي بـدنام و    الكساندر در ميان غربيان قهرماني بزرگ شناخته مي شود وليكن در ميان ايرانيان بـه عنـوان   با آنكه اسكندر يا همان  
 همراه ضحاك و افراسياب     ياد شده و  ) ملعون و شوم  ("گجسته"، از وي همواره به عنوان        ، در متون زرتشتي    ويرانگر نمود يافته است   

،  نظر در انكار وجود شخصيت تاريخي به نام اسكندر مقدوني دارند           در اين اثنا عده اي نيز       . از كارگزاران اهريمن به شمار آمده است      
زماني بـه مـدت      ولي اين به معناي ناديده انگاشتن انبوهي از آثار و اسناد تاريخي و باستان شناسي و حذف تاريخ اسكندر و سلوكيان و خأل                      

  .فيليپ پادشاه مقدونيه بود اسكندر متولد مقدونيه و فرزند . بيش از صد سال از تاريخ ايران است
يونان معـروف بـه وحـشيگري بودنـد لـذا فيليـپ پـدر                مردم در آن زمان مقدونيه قسمتي از حكومت يونان بود كه البته مقدوني ها در ميان              

اسكندر پـس از مـرگ پـدر، پادشـاه مقدونيـه      . ناني استخدام كرد تا با فرهنگ يونانيان بزرگ شود       اسكندر، براي فرزند خود معلماني يو     
شد و پس از كشمكش ها و فراز و نشيبهايي كه بيان آن در اين مجـال نمـي گنجـد بـراي مـاجراجويي و تـصاحب سـرزمينهاي ديگـر، راه                                  

تـصاحب   ، ولـي هنگـامي كـه بـا     نيها او را وحشي و بربر مي دانستند    يونا اگر چه   . جهان گشايي و حمله به ديگر كشورها را پيش گرفت         
  . ، با وي همراه شدند  سرزمينهاي ديگر توسط او ثروت زيادي به آتن سرازير شد

، چنـد   نبرد اسكندر و پادشاه ايـران . بزرگ ترين و مهمترين جنگ اسكندر، نبرد با امپراتوري وسيع ، قدرتمند و متمدن هخامنشيان بود 
، ورق به نفع يونانيـان برگـشت و اسـكندر، داريـوش را در                ، اما سرانجام با تضعيف روحيه سپاهيان ايران         به عقب نشيني وي انجاميد     بار

  . شكست داد"گيل گمش"منطقه 
اسـكندر  . ، جـشن بزرگـي برپـا كردنـد         قـصر باشـكوه ايرانيـان     ) پوليسپرسـ (ندر و افسرانش در تخـت جمـشيد         ، اسك  در شب پيروزي  

راني ي آورد تـا بـساط عـيش و نـوش و شـهوت             ره در سفرهاي خود يك گروه از زنان فاحشه و رقاص و شراب ريز همراه خـود مـ                  هموا
، تائيس كنيزي اورشليمي بـود كـه بـه خـاطر زيبـايي بـه دربـار اسـكندر راه                      يكي از اين زنان   . خود و فرماندهان سپاهش گسترده باشد     

، حسادت تـائيس او  )12( را نمود   "استاتيرا"واج با شاهزاده اسير ايراني و دختر داريوش سوم        پس از آنكه اسكندر قصد ازد     . يافته بود 
     )13. (ها سال تمدن ، فرهنگ و افتخار جهاني را به خاكستر نشانده اي اهريمني كشاند كه نهايتا صد نقش را به طرح
 شراب خوراند كه عقل او را كامالً زايل كرده و سپس از او خواست به انتقام معبـدي كـه در آتـن       آن قدر به اسكندر    ، تائيس  در آن جشن  

اسـكندر مـشعلي را بـه تـائيس داد و او هـم پـرده هـاي                  . را آتـش بزنـد    ) تخت جمـشيد  (پوليس   خشايارشاه به آتش كشيده شد، پرس      توسط
و  .يس سـوخت ئ قصر يكپارچه در آتش كـين و حقـارت شخـصيت تـا    ، و پس از مدتي كوتاه. حرير و جواهرنشان قصر را به آتش كشيد     

 همان مشعل هنوز به اميد به آتـش كـشيدن دوبـاره تمـدن شـرق                 "تائيس" اينگونه شد كه امروز در دست مجسمه به ظاهر آزادي آمريكا          



شـغال كـرده نمـاد آزادي مـي         و اينگونه شد كه يك فاحشه كه گوشه اي نا چيـز از تـاريخ تاريـك و ددمنـشانه غـرب را ا                        .افروخته است 
  !شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   چرا سازندگان فرانسوي مجسمه آزادي چنين شخصيتي را به عنوان نماد آزادي در نظر گرفتند؟ به راستي،
تاريخ شناسان يكـي از مهمتـرين    بي شك يكي از اصلي ترين داليل آن يادآوري حمله اسكندر به شرق و استحاله فرهنگي آن است چراكه        

  . ات اسكندر را هلنيزه كردن سرزمين هاي تحت تصرفش مي داننداقدام
در ايـن راسـتا    .بـي اسـت  Ĥٔهلنيسم در لغت به معني تقليد از يونان و به معني مجموعه تمدن و فرهنگ يونان و به عبارتي ساده تـر يونـاني مـ      

وي . م از آسيا به اروپا و از اروپا به آسـيا نمـود    اسكندر اقدام به تأسيس شهرهاي جديد در راه هاي مهم و استراتژيك و كوچ دادن مرد               
نمود بارزوآشكار اين مسأله را مي توان در هلنيزه شدن سلسله ايراني اشـكانيان               .با اين كار قصد در استحاله فرهنگي متصرفاتش داشت        

وناني مأبي داشتند تا جايي كـه حتـي         ، اشكانيان همواره سعي در ي      ديد )بازماندگان سلوكوس جانشين اسكندر     (پس از براندازي سلوكيان     
   )14. (همراه با اسم پادشاه زمان مي آمد) يونان دوست(بر سكه هايشان عنوان 

 ، مـي توانـد يـادآور تمـام ايـن          تائيس يـا همـان مجـسمه آزادي       . به عبارتي ديگر مجسمه آزادي به نوعي نماد رشد غرب گرايي نيز هست            
  . گذشته باشد

امـا   .به اين سلطه مي نازند و اين ميراث شوم اسـكندر و تـائيس اسـت    تقليد از اروپاييان و در مقابل غربي ها نيز    اكنون نيز ملل شرقي به      
نكته بسيار بسيار مهمي كه هرگز نبايد از نظر دورگردد اين است كه تمدن غرب هرگـاه افـول نمـود نتوانـست دوبـاره در همـان مكـان                              

   ؛ ي ديگر ادامه حيات داد و در جايابتدايي ، خود را باز سازي كند
لذا مي بينيم پس از افول يونان ، رم برمي خيزد و بعد از آن غرب از اروپـاي ميـاني ، انگلـستان و نهايتـا امريكـا سـر بـر مـي آورد ، يعنـي                                    

 و حتـي  غرب هيچگاه نتوانست در همان حوزه مكاني اوليه دوباره رشد نمايد اين تمـدن آنقـدر نقـصان داشـت كـه قـدرت هـضم تجـاوزات                    
  . تبادالت فرهنگي سالم را نيز نداشت



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اما در مقابل ، تمدن كهن و با فرهنگ ايران هرگاه دچار نزول شد دوباره در همان مكان جوانه زد ، هرگز نبايد فراموش كرد كـه نهايتـا                             
د و رصد خانـه و مـسجد و كتابخانـه سـاختند و              اسكندر با لباس ايراني از اين مرز پر گهر رفت ، وحشيان و متجاوزان مغول مسلمان شدن                

اكنون نيز پس از چند      زبان عربي را براي خود عرب زبانان نگاشتند دو تن از آنها ايراني بودند و               شناس كه قواعد   از ميان سه نفر زبان    
 تجربـه تـاريخي و از سـويي    آري تكـرار ايـن  .گرانه غرب ايستاده استران است كه در مقابل زياده خواهيهاي وحشيهزار سال باز هم اي   

ديگر پيشگويي هاي غرب نيز همين را ميگويد كه منشا آن اتفاق بزرگ آخر الزماني نيز ايران است و موعـود اديـان بـه يـاري ايرانيـان                           
ه اسـت كـه     لذا اينگونـ   است كه بساط بيداد آنها را برخواهد چيد گويا غرب ناگزير از شنيدن نام ايران در كنار ناكامي هاي خود است ،                       

  .تائييس دوباره مشعل به دست رو به سوي شرق بر فراز آتالنتيس ايستاده است
 ايالـت را تحـت سـلطه        127زماني كه امپراتوري ايرانيان      اگر بخواهيم اندكي تاريخي تر به مسئله نگاه كنيم بايد در نظر داشته باشيم               

كرد،  استفاده مي ) نه يك امپراتوري واحد   (دولت شهرها    ز سيستم ابتدايي  خود ساماندهي كرده بود اوج تمدن غربيان يعني يونان هنوز ا          
زمـاني كـه    . تمامي مدنيت را بـه خـود ارجـاع دهـد             خيالي يعني يونان باستان   ) آرمان شهر (با ساختن يك اتوپياي      لذا غرب ناگريز است تا    

دوس را نشان مي دهند ، پدر علم پزشكي بايـد بقـراط             سخن از منطق باشد ارسطو الگو مي شود اگر از رياضيات سخن رانده شود ارشمي              
بـا ايـن همـه ادعـا نتوانـسته حقـوق بـشري را كـه          باشد و غيره و غيره تـا مـن ايرانـي هيچگـاه بـه ايـن فكـر نكـنم كـه چـرا غـرب هنـوز                 

 مـي   300انـي فـيلم     اگـر الزم باشـد بـراي مـن و تـوي اير            .  سال پيش به بهترين نحو اجرا مي كرد را حتي شبيه سـازي كنـد               2500كوروش
ره بـه فكـر فرهنـگ سـازي در جهـان            را از تمامي گذشته پر افتخارمان بيزار كنند تا مبادا شكوه و تمدن نياكانمان ما را دوبـا                  سازند تا ما  

ه آري اين كينه اي ديرينه است از تمدن شرق و سترگ ايران زمين كه در هيبت شعله هاي آتش در مشعل عفريته جنگ ايـن الهـ      .اندازدبي
كه پـس   مي سوزد و خواهد سوخت چرا       صد البته غرب در اين آتش كين       . خود را نشان داده است      )ايسيس+ تائيس  !!! (شوم پيوندي 

 رسته اي دوباره و اين بـار در هيبـت اسـالم شـيعي        نو   تمدن ايران زمين جوانه يهاز تالش چند هزار ساله آنها براي منكوب و استحال        
ن روييد و اين بار نيز ايرانيان بهترين را انتخاب كردند رويشي كه به لطف حق به انقـالب نهـايي موعـود منجـر خواهـد      از دل ايران زمي  

  . شد 



 و نجعلهـم  ٔالرض و نجعلهم ائمـه و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في ا " :و چه زيبا پروردگار بزرگ در قرآن ، كتاب انسان فرمود
  )15("و ما اراده نموديم تا بر مستضعفين جهان منت گذارده و ايشان را پيشوايان و وارثان زمين قرار دهيم  . الوارثين

      
   آرتا رحيمي–با تشكر 
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