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 های بزرگ است. دیرگاهی ی ما آبستن دگرگونیزمانه

است که جغرافیای ایران زمین با آشوب و پراکندگی و 

ن ی سیاسی ایکشمکش و ویرانی دست به گریبان است و دو قرنی بر تجزیه

ی مرکزی تمدن ایرانی در دل ایرانشهر ین همه هنوز هستهقلمرو گذشته است. با ا

نیروهایی هستیم که نابودی این شاه ستون  آراییباقی است. این روزها شاهد صف

اند. نیروهایی که بیشترشان از دل خرده کشورهای نوپایی سر بیرون را آماج کرده

وز با فراموش کردن اند، و امراند که خود زمانی بخشی از ایران زمین بودهکشیده

 اند. و ستمگر تبدیل شده این حقیقت به کشورهایی مستعمره و دست نشانده

ی ایرانشهری و روایتهای رویاروی آن در سراسر رویارویی میان اندیشه 

مان جریان داشته است. رویاروهایی که بزرگترین تاریخ دیرپای سرزمین

ای آراییاش قرون گذشته همان ورود مدرنیته به این قلمرو بود. جبههآراییجبهه

ی هگلستان، و تجزیکه به جنگ نظامی ایران و روس، جنگ دیپلماتیک ایران و ان

 سیاسی ایران زمین منتهی شد. 

وطن و خوشخو و درخشان ای که در ابتدای قرن نوزدهم جهانمدرنیته

نمود، دو قرن را پشت سر گذاشت و نقاط قوت و ضعف آن برای چشمان می

آوری، ی این موج تمدنی برای تولید فنتیزبین آشکار شد. توانایی خیره کننده

ی های معنایی آن بود، و به کار گیری این فرآوردهوترین سویهدانش و هنر نیک

ت و ی خشونهای سلطه و بازتولید فریبکارانهافزار و ماشینبرای تولید جنگ

اش. طی دو قرن گذشته بیش از پیش ی سیاه و تیرهکشی و غارتگری سویهبهره

ای و آزادی مندی اجتماعیروشن شد که مدرنیته در کنار نظم و ترتیب و قانون

آوری کشتار و تجارت اسلحه و آورد، فنهای مدرن به ارمغان می«من»که برای 

در مرکز یا جنگهای محلی در پیرامون را در مرکز تولید جنگهای جهانی 

ساماندهی خویش دارد. همچنین ماهیت اروپایی مدرنیته، و رنگارنگ بودنِ 
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ر دور نیز نمایان شد، و هایش در هند و چین و آمریکای التین و خاونسخه

جهانی که بر محور مصرفِ تشدید همچنین پوچی و پوکی و سطحی بودن زیست

 آورد.شونده پدید می

ی مهیب ابتدای قرن بیستم، که با نام جنگهای ی جنگهای سی سالهتجربه 

اند، نشان داد که مدرنیته توانایی نابود کردن جهانی اول و دوم شهرت یافته

اش را دارد، و از تدبیر و خرد کافی برای جلوگیری از این کار انهخویشتن در خ

ی ی پیرامونیِ آمریکا و شوروی مدرنیتهبهره است. با این حضور دو وزنهبی

خودویرانگر را بار دیگر متعادل ساخت. به این ترتیب جهان مدرن طی نیم قرن 

رونی و صادر های بزرگ دگذشته پایداری درونی خویش را با پرهیز از جنگ

 کردن جنگ و خشونت به سرزمینهای دیگر حفظ کرده است.

مهمترین کانون استقرار این خشونت طی نیم قرن گذشته خاور میانه بوده 

است، همان ایران زمینِ قدیمی که از دید فرنگیان خاور است، و به خاطر حضور 

رار گرفته ی دو نیروی بزرگ قچینِ زرد در فراسوی مرزهایش، گویی در میانه

است. تصویری نادرست و استعماری از قلمروی دیرپا و کهن که همواره مرکز 

، که اشاش نه به خاطر حضور ابرقدرتهایی در همسایگیو میانه بودن بوده است،

 شده است.اش تعریف میبه خاطر ابرقدرت بودن

ی جنگ و خشونت در ایران زمین طی سالهای گذشته شدتی چرخه

ی مستقیم غرب را در این ته و این بار مثل دو قرن پیش مداخلهچشمگیر یاف

ی یک گیر بار دیگر به سودهد که با سرعتی نفسشواهد نشان میبینیم. جریان می

 و ی سیاسی ایرانشهریاندیشهرویارویی میان تازیم. رویارویی بزرگ پیش می

آزادمنشِ های شکلی مدرن از خالفت، و کشمکش میان فرهنگ شادخوار و من

 .های قومی یا دینیِ خونریزایرانی، با بردگانی خونریز و مسخ شده با ایدئولوژی

روزگاری است که آموزش جغرافیای سیاسی به کودکان و نشان دادن 

 نماید...سخت عبث می مرزِ کشورها در این سرزمین کهن،
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 اخبار روزهای گذشته:

 

 های آخر هر ماه برگزار ی ادبی سیمرغ که همیشه دوشنبهنشست حلقه

شد، با هشت روز تاخیر در شامگاه سه شنبه هشتم تیرماه در ساختمان جدید می

ی روانشناسی سیاووشان برگزار شد. دلیل این تاخیر نقل و انتقال دفتر موسسه

یریم و گشایش گسیاووشان به مرکز جدیدشان بود که آن را به فال نیک می

ییم. گومان در این موسسه شادباش میساختمان سیاووشان را به دوستان و یاران

در نشست سیمرغ این ماه بحث بر سر نسل نخست شاگردان نیما بود و خانم 

ی زندگی و آثار منوچهر آتشی و آقای سامان اصفهانی دکتر هنگامه آشوری درباره

 پرداختند.ی آثار م. آزاد به سخنرانی درباره

 

 

 

 

 

  ی خردادماه برگزار که قرار بود در واپسین هفته« مهر و میدان»کارگاه

ای که در آنجا همایش نجوم با این تاریخ و سخنرانی شود، به خاطر همزمانیِ

ها ی تیرماه منتقل شده بود. نشست بعدی این کارگاهایراد کردم، به نخستین هفته

ی همین بحث محسوب اختصاص داشت و دنباله« مهر و ارتباط صمیمانه»هم به 

ی رهاشد. به این ترتیب در عصرگاه چهارشنبه دوم و نهم تیرماه بحثی دربمی

ی مدل نظری زروان ارائه شد که به خاطر تاکیدش بر مفهوم مفهوم مهر از زاویه

برنده به گوش شنوندگان رادیکال -ی آزاد و تداوم اندرکنش برندهخواست، اراده

 و تندرو رسید و بحث و جدل فراوانی را برانگیخت.  
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 ار دیگر شناسی بی تیرماه با موضوع اسطورهها از نیمهنشستهای یکشنبه

ی این کالسها در قالب دو نشست پیاپی در یک روز ارائه آغاز شد. دور تازه

 به شکلی تخصصی مورد بحثشناسانه شود و در هر نوبت یک مبحث اسطورهمی

برگزار شد  تیرماه 13گیرد. نخستین نشست از این دوره عصرگاه یکشنبه قرار می

موضوع این نشست تکامل مفهوم هفت و با استقبال گرم مخاطبان روبرو شد. 

 خوان و هفت شهر عشق در بستر باورهای میترایی بود.

  فهمِ »چهارشنبه بیست و سوم تیرماه نشست چیستا با عنوان عصرگاه

ار شد. در این نشست ساز و کارهای در کانون معماران معاصر برگز« خندیدن

ای مورد بررسی قرار گرفت و مفهوم رشتهای سیستمی و میانخندیدن در زمینه

 دار موضوع پرسش بود.امرِ خنده

 

 شناسی ایزدان ایرانی با همت دوستان در ایاالت کتاب اسطوره

اش در دسترس دوستانِ ی کاغذیی آمریکا به چاپ رسیده و نسخهمتحده

نشین قرار دارد. با سپاس فراوان از دوست گرامی آقای اکبر معارفی که فرنگ

ینا م خانم دکتر ژمسئولیت سامان دادن به این را بر دوش کشیدند و دوست عزیز

 زدنی است.شان در این زمینه مثالصادقی که پشتیبانی و همراهی
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 ت عکیفیت در صن»المللی ی تیرماه همایش بیندر واپسین هفته

در اصفهان برگزار شد. در این همایش قرار بر این بود که من به « گردشگری

ای به نسبت همراه دکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر لیلی ماحوزی سخنرانی

 ی جغرافیایی ایران زمینهای حوزهطوالنی در صد دقیقه داشته باشیم و توانایی

یم. هویت ایرانی را تحلیل کندر این زمینه و کارکردهای گردشگری برای بازتولید 

از  اندرکاراننشست با خوبی و خوشی برگزار شد و استقبال حاضران و دست

 هایی که مطرح کردیم فراتر از انتظارمان بود.  ایده

  خدمت و »به خاطر مصادف شدنِ کالسهای آخرِ تیرماه با همایش

ی مانی و دگردیسی در اسطوره»اصفهان، نشست « کیفیت در صنعت گردشگری

نتقل امرداد ماه می نخست هفتهیکشنبه برگزار نخواهد شد و به  «ایرانیآفرینش 

 .خواهد شد

  یکه دومین جلد از مجموعه« جم»بازنویسی و ویرایش نهایی کتاب 

داستانهای اساطیری ایران است، به پایان رسیده و این رمان به زودی به بازار 

 اپ شدهچ «سوشیانس»کتاب عرضه خواهد شد. پیشتر از این مجموعه کتاب 

بود. سوشیانس در واقع جلد آخرِ این مجموعه است و رخدادهای هفت روزِ 

دهد. جلدهای دیگر نیز هریک به زندگی پایانی گیتی در آخرالزمان را شرح می

شان را بازخوانی پردازند و روایتیکی از شخصیتهای اساطیر کهن ایرانی می

گی ند. داستان جم ماجرای زندکنکرده و در بافتی به کلی متفاوت بازگویشان می

دهد و پیش درآمدی بر داستان و فراز و فرود جم پسر ویونگان را شرح می

 آژیدهاک را نیز در خود دارد. 

 ام دکتر علیرضا واعظ با همت و مدیریت دوست گرامی قدیمی

نگلستان در ا« تاریخ تمدن ایرانی»های سری ی الکترونیکی کتابشوشتری نسخه
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ن را از توانند آنشین میپلی انتشار یافته و دوستان فرنگدر بر آمازون و گوگل

 نشانی زیر دریافت کنند:

https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B01GCSIA14/ref=

mp_s_a_1_1?qid=1464630444&sr=8-

1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywordsتاریخ+تمدن+ایران= 
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 اخبار روزهای آینده

 ودی ام به زی ادبیات داستانی نوشتهی کتابهایی که در زمینهمجموعه

با همت دکتر واعظ شوشتری در انگلستان منتشر خواهد شد. این کتابها عبارتند 

 از جنگجو، راه جنگجو، نفرین صندلی، و دازیمدا.

 «ی کتاب بعدی مجموعه« شناسی آسمان شبانهاسطوره

ست که قرار است در آمریکا به چاپ برسد. این کتاب شناسی ایرانیاسطوره

نشین خواهد به احتمال زیاد تا پایان امردادماه در دسترس عالقمندان خارج

 بود. 

  با همت دوست گرامی خانم لیال امینی )مدیر تارنمای سوشیانس

روزآمد شده و برخی از کتابهایم که پیشتر به روابط عمومی و آموزش خورشید( 

هر علتی انتشارشان با اشکال مواجه بود، بر روی آن به شکل آزاد و رایگان منتشر 

 :خواهد شد. این کتابها عبارتند از

 ی تاریخ معاصر ایران:دو متن دربارهالف( 

نزده کتابی است که شا «ْ سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانیسرخ،»

ی مدرن به نوشته شده و در آن الگوی ورود اندیشه 1379سال پیش در سال 

ایران و جریانهای روشنفکری تجددخواهی که زیر تاثیر آن شکل گرفتند با 

شود و پیوندهای آن با رمانتیسم اروپایی مورد رویکردی سیستمی وارسی می

 گیرد. تحلیل قرار می

ها و نامهشناسانه است که از شجرهای نسببندیجمع«: ی مننامهنسب»

نژاد اسنادِ خانوادگی بازمانده در خاندان وکیلی طباطبایی تبریزی و خاندان بلوچ

ی این دو خاندان را از دوران نادرشاه مجرد برآمده است. اسناد یاد شده تبارنامه

دنِ ی چفت و بست شای هستند که شیوهند و نمونهکنبه بعد با دقت ردیابی می

 دهند. خاندانها و درآمیختگی اقوام را در ایران زمین به خوبی نشان می
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 دو سفرنامه: ب(

که پیشتر هم بخشهایی از آن منتشر شده بود و در « ی سغد و خوارزمسفرنامه»

ی های برای سفر به منطقدهحال حاضر بر مبنای متن آن مسیر به نسبت جا افتا

 1387سال آسیای میانه در سازمانهای گردشگری تاسیس شده است. این سفر در 

ه همراهی دوستان عزیزم مهندس پویان مقدم و دکتر علیرضا فرحی انجام ب

ها را دکتر فرحی فراهم آورده و بخشی از متن آن را مهندس مقدم پذیرفت. نگاره

 نوشته است.

 

 

 

 

 

 مان به چین مرکزی استشرح سفر به نسبت طوالنی«: ی چین و ماچینسفرنامه»

نجام پذیرفت و در جریان آن با دکتر امیرحسین ماحوزی و ا 1388 که در سال

مهندس پویان مقدم همسفر بودم. کتاب حجمی زیاد دارد و اطالعاتی به نسبت 

ا گیرد و تا در بر میی تاریخ و فرهنگ و اندیشه و دین چینیان ردقیق درباره

 شناسی بدان نگریست.توان همچون یک مرجع چینحدودی می

بسیاری از کتابهای دیگرم نیز طی ماههای آینده به تدریج به صورت 

 الکترونیکی بر تارنمای سوشیانس منتشر خواهد شد. 
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 ماه به امرداد ی خورشید در هایم در موسسهتقویم کالسها و کارگاه

 این ترتیب خواهد بود:

 «نهاد یفرد و بهساز یزتوانمندسا یهاو راهبردها: کارگاه هاتله» یدوره

  یکنش متقابل انسان تیریکارگاه مد: امردادسیزدهم چهارشنبه :

 مهربان ماندن یترفندها

  در نوشتن:  تیکارگاه خالق: امرداد ماهبیست و هفتم چهارشنبه

 گوشانهیباز یشنهادهایو پ یزبان یراهبردها

  «یدر علوم انسان یستمیس ی: کاوشستایچ»ی دوره

  یدر عصر ساسان زشیو آم تیجنس خیتار: امردادششم چهارشنبه 

  دنزیگ یاسهیمقا یعشق: بررس یشناسجامعه: امردادبیستم چهارشنبه 

 و لومان

شهرک غرب )کانون معماران معاصر نشستهای روز چهارشنبه در 

 یکوچه دوم، شماره ف،یحسن س ابانینور، خ الدیم دیمرکز خر ی)قدس(، روبرو

 شود.( برگزار میهفت

 «یشناساسطوره»ی دوره

 یخوراک یتابوها یشناسگناهِ خوردن: اسطوره: مرداددهم ا شنبهکی 

 یکتاپرستیناهمسازِ  یدو جلوه: امردادبیست و چهارم  کشنبهی :

 آتون و زرتشتآخن

فرهنگ و هنر )واحد  یکاربرد-یدانشگاه علمها در نشستهای یکشنبه

محمد بزمه، پالک  دیشه یکوچه ،یجمالزاده شمال ابانیانقالب، خ دانیم-( 46

 شود.برگزار می -2
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 : اردوی کویرنوردی 1381بهار 
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 گزارش نشست 

 

 

 

 

 

 

   ی المللهمایش بین» تیرماهبیست و چهارم و بیست و پنجم روزهای

در اصفهان برگزار شد. این همایش با « خدمت و کیفیت در صنعت گردشگری

ای انههای رسی بزرگ و تاثیر نمایانی که داشت، چندان موضوع تبلیغوجود دامنه

اتاق  بانی اصلی این همایشانجام پذیرفت.  سر و صداقرار نگرفت و به نسبت بی

های دولتی پرشماری بازرگانی شهر اصفهان بود و نهادهای دانشگاهی و دستگاه

استاد نامدار از کشورهای بیش از ده نیز با آن همکاری کرده بودند. در این همایش 

 هایشان پرداختند و برایی سخنرانیگوناگون در کنار سخنرانان ایرانی به ارائه

ودند که از نشجویانی بنزدیک به پانصد تن مخاطب سخن گفتند که بیشترشان دا

چین شده بودند و در میانشان شمار زیادی دانشجوی شهرهای گوناگون دست

 خارجی محصل در ایران هم حضور داشتند.

در این همایش سخنرانی عصرگاه روز دوم همایش که پیش از اختتامیه  

ارائه شد، به گروه ما اختصاص داشت. در زمانِ به نسبت طوالنیِ بیش از صد 

ی ضرورت وارد دربارهای که در اختیارمان قرار داشت، گفتار خویش را دقیقه

 کردنِ متغیرِ هویت ایرانی در صنعت گردشگری کشور ایراد کردیم. 

در این نشست با دوستان و یاران همدل دکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر 

لیلی ماحوزی همراه بودم. دکتر لیلی ماحوزی به زبان انگلیسی و من و دکتر 

گو و ه گفتمان را بامیرحسین ماحوزی به پارسی سخن گفتیم و بخشی از زمان
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پرسش و پاسخ اختصاص دادیم. سخنرانی ما هم از نظر شکل و بافت و 

ها تفاوت داشت و هم محتوایش به کلی دیگرگون سازماندهی با سایر سخنرانی

ی مخاطبان و قرار و نمود. با این همه استقبال چشمگیر و دلگرم کنندهمی

از شنوایی و هوشمندی  مدارهایی که پس از آن رخ نمود بسیار جالب توجه بود و

کرد. آنچه در این نشست گفتیم مدیران و سازمان دهندگان همایش حکایت می

 ای انتشار خواهد یافت. به زودی در قالب مقاله
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 اندر ماندگاری زبان پارسی یادداشت فیسبوکی:

 

  دیشب در مجلس به یاد ماندنی استاد و دوست گرامی دکتر خسرو پارسا با

ر لیلی ی، دکتاستادان و دوستانی نامدار همنشین بودیم که دکتر امیرحسین ماحوز

ماحوزی، دکتر حسن عشایری، استاد ایرج کابلی، و استاد هوشنگ ابتهاج )سایه( 

شناسی ی جامعهمان پژوهشی بود که دربارهی نشستگل سر سبدشان بودند. بهانه

نوازی و لطف دکتر پارسای شعر معاصر پارسی در دست انجام دارم، که با مهمان

ی ایهی گفت و گو سد ماندنی تبدیل شد. در میانهگرانمایه به بزمی مفصل و به یا

انگیزش بر وزن شعر متحیر ساخت و در ضمن مان را با تسلط شگفتنامدار همه

 ی ادباز بیسوادی و نادانی نودولتانی که دعوی شاعری دارند و ناآگاهی درباره

اند، سخت استعدادی در موسیقی و وزن شعر را با هم جمع کردهپارسی و بی

االن بود و نگران؛ که نکند پنجاه سال بعد ایرانیان زبان پارسی و زیباییهایش را ن

فراموش کنند و چنان شود که نشانی کسی را بدهند و بگویند فقط این آدم است 

تواند شعر حافظ را بخواند و بفهمد. در جریان بحثمان موضعی دیگرگون که می

 ن سوغاتی از این بزم ادب با دوستانمبا استاد داشتم و نیک دیدم دالیلش را همچو

 شریک شوم. 

 

 

 

 

 داستانم که:من در این موارد با استاد سایه همدل و هم

ی زبان پارسی و شاهکارهای ی جوانان و نوجوانان دربارهالف( سواد پایه

 زند. این رای جمعیت با نادانی پهلو میآن به شدت افول کرده و در بدنه ادبی
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ی چهل آغاز شده و پیامد این بیسوادی به نظرم از نسل جوانان دهههم بگویم که 

اجتماعی اصالحات ارضی و هجوم روستاییان به شهرها بوده است. روندی که 

ی شهری و جایگزینی اشرافیت سیاسی و ی نخبهدر نهایت به فراری دادنِ طبقه

 اقتصادی هم منتهی شد.

ای زبانهای بیگانه، گفتگوهای های نو و هجوم واژگان و عبارتهب( رسانه

ی مردمان را به لحافی چهل تکه و نازیبا از واژگانی ناپیراسته و ناهمساز عامیانه

 بدل ساخته است.

پ( پیوند میان نسلهای قدیم و جدید گسسته شده و میراث زبانی و 

 یبها به نسل نوپا انتقال نیافته است. به همین ترتمان در بیشتر زمینهفرهنگی کهن

مرجعیت و مشروعیت قطبهای شعر و ادب کمرنگ شده و شاهکارهای مسلم ادب 

 نمایند.پارسی به تدریج دور از دسترس و دشوار می

 کنم زبانی رو بهی زبان پارسی امیدوارم و فکر نمیبا این همه، من به آینده

 انقراض باشد. چون:

ان ار سخنگویی تمدن ایرانی، شمهیچگاه در سراسر تاریخ پنج هزار ساله (1

به زبان معیار مردم ایران زمین به قدر امروز فراوان نبوده است. زبان 

ی گذشته زبان معیار ایرانیان بوده، پارسی دری که طی یک و نیم هزاره

تقریبا در سراسر تاریخش حدود بیست میلیون نفر سخنگو داشته است. 

 امروز این شمار به بیش از صد میلیون نفر رسیده است.
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مان شمار باسوادان چنین زیاد نبوده و هیچگاه هیچگاه در سراسر تاریخ (2

نبوده که نسبتی چنین عظیم از زنان )که مادران و پرورندگان نسل بعد 

هستند( باسواد و فرهیخته باشند. دفتر و دیوان شاعران و شاهکارهای 

 ادبی هم هرگز مانند امروز در دسترس نبوده است.

ر اختیار ایرانیان نبوده که با جمعیت مهاجر و کوچگرد هیچگاه این بخت د (3

خود ارتباطی پایدار و استوار داشته باشند و امروز که بیش از ده درصد 

جمعیت ایران زمین در سطح جهان پراکنده شده، به لطف انقالب 

های اخیر چنین فرصتی فراهم آمده و به خوبی توسط ای دههرسانه

 به کار گرفته شده است. ایرانیان و پارسی زبانان 

ی زبان پارسی هم از نظر ساختار و آهنگ و موسیقی و هم از نظر اندوخته (4

فرهنگی و حجم و پیچیدگیِ شاهکارهای ادبی و به ویژه دستاوردهای 

ی امروز ترین زبانِ زندهای چشمگیر برجستهاش احتماال با فاصلهشاعرانه

رسد زبان چینی نظرم می شود. تنها رقیبی که برای آن بهمحسوب می

گویی و مختصرگویی در شعر و ادب و است که دست بر قضا به کم

 درازنویسی در تاریخ و روایتهای دینی شهرت دارد. 

های قلمرو علم و اندیشه را همیشه شاهکارهای ادبی و هنری و نوآوری (5

رسانند. در دوران ای نازک از نخبگان به انجام میاقلیتی کوچک و الیه

-10پیشامدرن در هر برش زمانی که به تمدن ایرانی بنگریم، دست باال 

جمعیت را درگیر تولید  ٪ 3-2جمعیت را باسواد و دست باال  15٪

فرهنگی خواهیم دید، که برابرند با حدود دو میلیون نفر باسواد و حدود 

ی فرهنگ. امروز این جمعیت حدود صد سیصد هزار نفر تولید کننده

سی زبان باسواد و دست کم ده میلیون نفر فرهیخته را در بر میلیون پار

 گیرد.می
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ی زبان پارسی و فرهنگ ایرانی روشن است. کنم آیندهدر نتیجه فکر می

 ام، همواره نسبت باسوادان و مولدانتا جایی که با مرور منابع تاریخی دریافته

بیشتر بوده، اما  شانفرهنگ در تمدن ایرانی از تمدنهای معاصر همسایه

جمعیت وابستگان به این تمدن همواره کمتر از بقیه بوده است. از این رو ما 

با جمعیتی به نسبت کوچک روبرو هستیم که در طول تاریخ تمدنی بسیار 

ه نظرم اند. بپیچیده را با دستاوردهای چشمگیر تولید کرده و تداوم بخشیده

نی با آشوب و بحران و اختالل این روند بازتولید تمدنی در شرایط کنو

چشمگیری روبروست، اما ابزارها و لوازم عبور از این گذرگاه خطرناک را 

در اختیار دارد. یعنی جمعیتی بزرگ و جوان هم در این قلمرو و فراسوی 

کنند که انگار همتِ برخورداری از این دارایی معنایی مرزهای آن زندگی می

سخن نی شیریرم در آینده تصویری تیره که سایهرا دارند. نتیجه آن که امیدوا

ترسیم کردند در ایران زمین تحقق نیابد و برعکس، بیرون از این قلمرو نمود 

و و های نیابد. یعنی چه بسا که پنجاه سال بعد مردمان به لطف همین رسانه

قدری سلیقه و اراده، میراث فرهنگی و ادبی خویش را بازخوانی کنند و 

از  جوییشان را دریابند و همگان در بهرهشگفت اندوخته در زبانی گنجینه

آن کامیاب گردند. شاید هم چندان نیک چنین کنند که در کشورهای دیگر و 

سرزمینهای دوردست آن تصویر را ببینیم و چه بسا آن روزها در هر شهری 

 یدر هر جای دنیا بتوان کسی را نشان کرد و گفت که حافظ؟ آن شاعر ایران

تبار هم نباشد( برو و او گویی؟ سراغ فالن کس )که چه بسا ایرانیرا می

 برایت آن را خواهد خواند....
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ی غربی اگر با دقت خوانده شود، تاریخ اندیشه

ی اصلی آسا و بزرگی از غیاب جلوه خواهد کرد. سه شاخهصورتبندی غول

های کالسیکِ امروزین ی فلسفی در اروپا بدان شکلی که در تاریخاندیشه

شود، بر سه گرانگاه معنایی متمرکز شده که هر بازخوانی و صورتبندی می

تتوس ی تئهی شناخت در غرب از رسالهرند. مسئلهسه ماهیت عدمی دا

های تراکتاتوس ویتگنشتاین بر ماجرای ظهور خطا و اشتباه و گزارهافالطون تا 

اخالق  ینادرست تمرکز داشته است. به همین ترتیب محور اندیشیدن درباره

ی شر و چگونگی توجیه وجود بدی در دنیایی مسیحی )یا همواره مسئله

 شناسی اروپاییان نیز به همین ترتیب بر غیاببوده است. هستی پسامسیحی(

تی گرفته و بر این مبنا به االهیاو عدم متکی بوده و آفرینش از هیچ را مبنا می

کوشیده هستی هستندگان را با ارجاع به نیستیِ بذرِ شده که میفرو کاسته می

ه یی در نهایت بی اروپاآغازین خلقت توضیح دهد. به همین خاطر هم فلسفه

د های بزرگ یاکوشید غیابشود که میشکلی از مسیحیت فرو کاسته می

 شده را با یک وجودِ کالن و عظیم و خرد کننده که خداوند باشد پر کند. 

ل ی فلسفی است، داستان به شکدر ایران زمین که خاستگاه اصلی اندیشه

اده بودم که گاهان نشان د« زند گاهان»دیگری بوده است. پیشتر در کتاب 

زرتشت نخستین متن فلسفی به معنای دقیق کلمه بوده است. در همان متن 

این نکته مورد تاکید است که خاستگاه فلسفیدن در ایران زمین بر خالف 

سفی ی مدرن فلشناسی االهیاتی یا بر خالف اندیشهی اروپا هستیقرون میانه

اریخی ی فلسفی به لحاظ تیشهشناسی نبوده است، و نخستین بذر اندشناخت

 در میان ایرانیان با پرسشهایی اخالقی کاشته شده است. 

در سراسر سه هزار سالی که بین ما و زرتشت فاصله افتاده است، محور 

فلسفیدن در ایران زمین با سایر سرزمینها متفاوت بوده است. هم افالطون و 
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نظری  هایو نقدِ آن دستگاهی زرتشتی و در واکنش هم بودا زیر تاثیر اندیشه

ی خویش را پرداختند و هردو هم برای صورتبندی دیدگاه خویش بر سویه

منفی و عدمی چیزها تاکید کردند و به این ترتیب وهم و خیال و خطا محور 

تفکر افالطونی قرار گرفت و رنج و تنگنای جبر همچون زیربنای دیدگاه 

ن اخالق همچنان در کانون مرکزی بودایی پذیرفته شد. در سراسر این دورا

ی فلسفی ایرانیان باقی مانده بود و به ویژه پس از در آمیختن با اندیشه

هایی عارفانه به دست آورد که تاثیر و شناسی و شعر صورتبندیزیبایی

 شهرتی جهانگیر برای زبان پارسی به ارمغان آورد.

وت اشیم، باید این تفامان بی فلسفیامروز ما اگر خواهان بازسازی اندیشه

را بشناسیم و بر تمایزهای این تاریخهای تحول اندیشه آگاه شویم. این نکته 

ی فلسفی جهان باستان که در شرق و غرب ی مهم اندیشهکه هر دو شاخه

هایی در نقد و نفی تفکر ایرانی بوده باشد ایران زمین شکل گرفت، زیرشاخه

 ر دیگر پرسش از امر مثبت در کانوندرست شناخته شود و به این ترتیب با

ایرانیان از دیرباز دریافته بودند که جهان پردازی قرار گیرد. توجه فلسفه

طبیعی و نظم حاکم بر آن امری شگفت و تکان دهنده است و از این رو 

گیری دیدند و شرایط شکلزندگی را بیش از مرگ نیازمند توضیح می

ی انهفرض گرفتنِ متعصبتر از پیشبتصویری محو از حقیقت برایشان جذا

مهمترین  شایدی خطا و اشتباه بوده است. تملک حقیقت و توضیحِ متفرعنانه

پرسشی که فیلسوفان آینده باید بدان بپردازند این نکته است که چطور 

با تکیه بر امر مثبت و آنچه که هست، و با تمرکز بر زندگی، حقیقت، توان می

« مهر»کالن و پویا از هستی به دست داد؟ و این که آیا  ایصورتبندی و وجود

ز نو تواند اکه پاسخ دیرینه و باستانی ایرانیان به این پرسشها بوده، می

 بازاندیشیده و بازخوانی شود؟
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 ی ماهنگاره  

 رویارویی پلیس با بانوی معترض به کشته شدن سیاهپوستان در آمریکا
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  ژیل دلوز و فلیکس گتاری احتماال نامدارترین و

لب در قاترین نویسندگانی بودند که در قرن بیستم خالق

وم های گوناگون علاند. در شاخهی فلسفه دست به قلم بردهدربارهیک زوجِ ادبی 

 گیرند وی پژوهشی را در پیش میرسم است که گاه دو یا چند تن یک برنامه

کنند و در نهایت با همکاری هم سرفصلها و مباحث را میان خویش تقسیم می

ی یکی از آنهاست. با این همه نویسند که هر فصلی از آن نوشتهتاب مییک ک

 ی دو تن پدید آمده باشد و حاصلاندک بوده کتابی که یکسره از تخمیر اندیشه

اش اندیشی دو نفر باشد، به شکلی که نتوان تشخیص داد کدام جملهگفتگو و هم

 یک از نویسندگان نخست اندیشیده است.را کدام

یر در ری تحترین نمونه از این کتابها را به رشتهدلوز و گتاری برجسته 

ت که ایساند. شگفت آنجاست که موضوع کار آنها فلسفه است و این زمینهآورده

ن ای از دیرباز با درونکاوی فردی و تأمل شخصی عجین بوده و غولهای بزرگ

 .هستندفکری  ی نظامیتنهیکتاسیس  حوزه شهرت خود را مدیونِ

دلوز و گتاری چندین و چند  

اند های گوناگون نوشتهکتاب در زمینه

ضد »و  «هزار فالت»شان که در میان

ند. کتاب شهرت بیشتری دار «ادیپ

هم در این « نومادولوژی»کوچکی مثل 

میان به شمار است. با این همه کتابی 

تر از همه باشد و کلید ایکه شاید پایه

 نام دارد. « فلسفه چیست؟»دهد، هایشان را به دست میاندیشه

یا  اند، کتابی فیلسوفان مهمی که در قرن بیستم زیستهکمابیش همه 

 اسل، هایدگر و ردلوز و گتاریگذشته از دارند. « فلسفه چیست؟»ای به نام رساله

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixgbj70e_NAhWDbBoKHaDVDjkQjRwIBw&url=https://taaghche.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/book/3747&psig=AFQjCNFiN4sd1pKelkUhtN8rvkT09uciUg&ust=1468471805813611
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ی و دور از واقع نیست اگر بگوییم همه میدان به شمار آورددر این توان را هم می

فیلسوفان بزرگ قرن گذشته حتا اگر کتابی هم با این عنوان منتشر نکرده باشند، 

 ای طوالنی را به پاسخ این پرسش اختصاصرا یا مقاله فصلی بزرگ از کتابی مهم

 اند. داده

رده به این نکته اشاره ک« ی طبیعتفلسفه و آیینه»رورتی به درستی در 

ای رسمی و معتبر از شناساییِ ای از اندیشه و شعبهکه فلسفه در مقام شاخه

ی الک تا کانت دستخوش بحران و ابهامی فراگیر شد و در دانشگاهی، در فاصله

مین هنهایت با نبوغ کانت بود که به وضعیتی مستقر و تثبیت شده دست یافت. 

اغتشاش بود که پرسش از چیستی فلسفه را در قرن بیستم به امری ضروری تبدیل 

 کرد.

را به بهای سنگینی اش در پایان قرن هجدهم کانتیاستقرار  فلسفه

داشتها و تمایزهای مفهومی ساختگی و آن هم پذیرفتن پیشخریداری کرد و 

 شد. بههای دوران گذار به عصر خرد ناشی میای بود که از آرا و جدلغیربدیهی

انه فرو کاسته شناسای بر یک پرسش شناختتعبیری فلسفه پس از کانت به حاشیه

ابزارِ جعبه شد و روندی را آغاز کرد که باعث شد تا اواخر قرن بیستم به نوعی

شناسانه برای علم تجربی فرو کاسته شود. تازه این مسیرِ محترمانه و ارجمندِ روش

ی شلوغ دیگری در کنار آن وجود داشت که نیچه افول فلسفه بود، وگرنه شاخه

ی شاخه به سرعت در میانههرچند این  .بنیانگذارِ آن بوداش تیزبینانهبا نقدهای 

قرن بیستم با آرای مارکسیستی درآمیخت و به ویژه نزد اندیشمندان فرانسوی به 

شان بدنهنجامید که سر و تهی اهای گاه بیگوییهای بالغی و پیچیدههنرنمایی

د. این نگرش اخیر زیر تاثیر آرای مارکسیستهایی که ونشپسامدرن خوانده می

 جوییِدانستند، حقیقتای اجتماعی و امری اجتماعی میحقیقت را برساخته

 کرد و همزمان بافیلسوفان و امکانِ ساخت حقیقت به دست ایشان را انکار می
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در مقام حقیقتی پذیرفتنی، ناسازوارانه به تحقق شکلی از آن ابراز این دعوی 

 کرد.اعتراف می

 

 

 

 

 

 

 

به « ؟تفلسفه چیس»قرن بیستم در واقع دورانی است که پرسشِ کلیدیِ  

گرایانه، و منقبض شونده ختم شد که در کارانه، اثباتیک جریان اصلیِ محافظه

 اش پدیدارشناسی آلمانییافت و هماورد اصلیی آنگلوساکسونی نمود میاندیشه

 کرد.ها را در خود بازتولید میهایی از ایدآلیسم قدیمی ژرمنبود که هنوز رگه

را ی اجتماعی تنومندی سیاسی و ، حاشیهدوقلوی دانشگاهیدر مقابلِ این جریان 

ه بندی استاندای از آرای گوناگون را در اعتراض به این استخوانداریم که آمیزه

ی هایدگر، فلسفه-کرد. پدیدارشناسی هوسرلشده و رسمی با هم ترکیب می

بن ند کرمداری شارحانی مانگرایی و سنتحیات برگسون و تیاردوشاردن، شرق

ی سنجانهای هوشمندانه و نکتهرشتهو اتین ژیلسون، و رویکردهای میان

ی متحد اما ای مانند فوکو و دریدا همگی در این جبههنویسندگان فرانسوی

ی ی خودبسنده بودنِ فلسفه، دربارهای که دربارهگرفتند. جبههرنگارنگ قرار می

ان ی تاکید جانفرسای آن بر منطق زبشناسی، دربارهاش بر پیِ شناختبنیاد شدن

اش ی پیوند بنیادین فلسفه و علم و گسستگیگونگیِ اندیشه، و دربارهو ریاضی

 های فرهنگ، اعتراض داشت.از هنر و دین و سایر شاخه
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ی ای که اندیشمنداندلوز و گتاری از نویسندگان همین جبهه هستند. جبهه 

 گرایانه داشتند وشان گرایشی چپداد، که اغلببسیار متنوع را در خود جای می

دیدند. در میان هواداران این گرایش غالب کنشی سیاسی می فلسفه را تا حدودی

ی ارتباط زیربنا و روبنا و پیوندی که او میان زایش حقیقت نگرش مارکس درباره

 رسید.  بخش و درست به نظر میدارانه قایل بود، الهامو منافع سرمایه

ی در واقع کوششی برای دفاع از جبهه« فلسفه چیست؟»کتاب  

مند مند و روشی فلسفی را لزوما امری نظامهایی است که اندیشهپسامدرن

ادها اش با نهاش، و چفت و بست شدنهای اجتماعیدانند و بیشتر بر سویهنمی

 با این همه کتاب تنهادانند. و به خصوص پیوندش با منافع و قدرت مربوط می

 د. کنیی اصیل و مهم را مطرح میهاماند و ایدهدر قالب یک متن جدلی باقی نمی

ت عمر خود بودند که این متن را پدید ی شصدلوز و گتاری در دهه 

ی آوردند و به ترتیب چهار سال و یک سال پس از انتشار آن درگذشتند. در مقدمه

سالی در جوانی و میان« فلسفه چیست؟»ی اند که پرداختن به مسئلهکتاب گفته

سری به ی خرد پیرانهایست که باید تنها با پشتوانهممکن نیست و این قضیه

توان پذیرفت که این تدبیر ایشان کارگشا بوده و کتاب با وجود ت. میسراغش رف

هایش، خواندنی و جذاب و اندیشه برانگیز است و ها و ناسازگیگسیختگی

ه اند را به خوبی برآورده ساخترسالتی که نویسندگان برای طرح پرسش داشته

 است.

.م با عنوان 1991ای بلند است، در سال اصل کتاب که در اصل رساله

Qu'est-ce que la philosophie?  در پاریس به چاپ رسید و به سرعت

ای جدی یمورد توجه عالقمندان به فلسفه قرار گرفت و از معدود کتابهای فلسفه

بود که بالفاصله پس از انتشار در فهرست کتابهای پرفروش قرار گرفت. سه سال 

دود حلیسی کتاب با پشتیبانی دانشگاه کمبریج منتشر شد و ی انگبعد ترجمه

ان خواندر ایران به دست فلسفهی پارسی از آن هم بیست سال بعد دو ترجمه
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منتشر  1391اکسیری در سال  . نخستین ترجمه را پیمان غالمی و زهرهرسید

در نشر نی به  1393کردند و دومی را محمدرضا آخوندزاده دو سال بعد در 

 است،تر درستی آخوندزاده از برگردان پیشین روانتر و چاپ رساند. ترجمه

توان یافت، که تا حدودی های فراوانی هم در آن میهای چند و گرههرچند ابهام

ی دلوز و گتاری دور از انتظار نیست. با توجه به سبک ادیبانه و حتا شاعرانه

نماید که ی اولی اما، خطاهای فاحشی دارد و هر از چندی چنین میترجمه

اند منظور اصلی نویسندگان را نخواندهمترجمان کتابهای دیگر دلوز و گتاری را 

 اند.در نیافته

کتاب دو بخش اصلی دارد. بخش نخست به شرح این نکته اختصاص  

لق مفاهیم ی فلسفی خی مرکزی اندیشهیافته که فلسفه با علم تفاوت دارد، و هسته

یابد. دلوز و گتاری است، در مقابل علم که با سازماندهی کارکردها توسعه می

 تصویرهایی در این بخش با زبانی پرنقش و نگار و از راه به خدمت گرفتن

ر شان بنوآورانه و زیبا مفهوم را تعریف کرده و چگونگی چفت و بستن شدن

 (اش کردهترجمه «صفحهطرح»نارسا به  -به نظرم-که آخوندزاده  ؛plan« )پهنه»

ی نخست کتاب طرحی نوآورانه و جذاب از ظهور در نیمهدهند. را شرح می

شان با هم به دست داده شده است که بندیها و چگونگی مفصلمفهوم

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1-9mC0u_NAhXKDxoKHZCDCgMQjRwIBw&url=http://www.online-instagram.com/tag/%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%B2&psig=AFQjCNGI1KiGwcmwEEivzmXpidr59Fhh0Q&ust=1468471805705889
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ضمن تا حدودی مبهم و معماگونه است. بسیاری از مفاهیمی  برانگیز و دراندیشه

تر از آرایی هستند که همین دو که در این بخش پرورانده شده، شکلی پخته

 معرفی شده بودند. « هزار فالت»نویسنده پیشتر در 

ی دوم کتاب بیشتر بر نیمه 

نسبت میان فلسفه و علم تمرکز 

ی کرده است. آماج نهایی حمله

داشت دلوز و گتاری این پیش

مبنای ی رسمی است که فلسفه

ی فلسفی را تحلیل الگوهای اندیشه

دستیابی به صحت و یقین قلمداد 

کند و به این ترتیب آن را می

همچون ابزاری راهبردی به خدمت 

کند. نویسندگان با شناسی را مبنای آن فرض میدهد و معرفتدانشها قرار می

ه با ی ارتباط برقرار کردن قلمرو فلسفانگیز شیوههای بسیار خیالتصویرپردازی

قی و ی موسیکنند و گریزهایی هم به حوزهعلوم تجربی و ریاضیات را تحلیل می

حقیقت در جریان ازدحام ساز  شان هم آن است کهزنند. محور بحثادبیات می

تداخل منافع برخاسته از نهادهاست که ساخته و کارهایی اجتماعی و در جریان 

شود و از این رو راهبردی یکه و سرراست ندارد و به شکلی بدیهی و طبیعی می

ع کند. در این بخش در واقی فلسفی ارتباط برقرار نمیجویانهبا کنش حقیقت

 فلسفی آماج حمله قرار گرفته است.جو بودنِ کنش حقیقت

گیز برانمتنی عمیق، خواندنی، جذاب و اندیشه« فلسفه چیست؟»کتاب  

اش، در ضمن مبهم، پرتعارض و گاه هایی در ترجمهاست که گذشته از نارسایی

چرندیات »مون کتاب کگو هم هست. زمانی که آلن سوکال و ژان بریپراکنده

نوشتند، فصلی را در آن به این کتاب اختصاص دادند و دلوز را می« مدرنپست
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دان آن های انتقاد این دو فیزیکو گتاری را سخت به باد انتقاد گرفتند. یکی از لبه

هایی که داللت علمی دقیق و روشنی دارند در بود که نویسندگان از کلمه

اند، بی آن که بر این استقالل معنایی ط استفاده کردهربمعناهایی استعاری و بی

 این دو نویسنده با سوءاستفاده از منتقدانتصریح کنند. به بیان دیگر، از دید 

 ربطجویی از آنها در معناهایی بیهای علمی جا افتاده و شیک و بهرهکلیدواژه

عنا به ژرفنای ماند به متن خود اعتبار و عمقی ظاهری ببخشند، بی آن که کوشیده

 شان انتقال یافته باشد. ی متنراستی از قلمرو علوم به دایره

هرچند من به آثار دلوز و گتاری بسیار عالقه دارم و به ویژه از دلوز  

مون کام، اما باید انصاف داد و پذیرفت که در انتقاد سوکال و بریبسیار آموخته

 ی ایشان همی بارزش که موضوع حملهبه راستی حقیقتی نهفته است. نمونه

)که معلوم نیست چرا آخوندزاده آن « آشوب»ی ی پیاپی از کلمههست، استفاده

ی شناسی معنارا به صورت خائوس بازنویسانده( است که در فیزیک و زیست

اری هم سازگاری دارد، ای دارد و دست بر قضا با بحث دلوز و گتروشن و زاینده

اما در متن این کلیدواژه به قدری مبهم و استعاری به کار گرفته شده که گمانِ 

 سازد. اش را به ذهن متبادر مینامفهوم ماندن

متنی خواندنی است که « فلسفه چیست؟»ی این ایرادها، کتاب با همه 

ای تاکید کرده بود که هدف فلسفه اش انگاشت. دلوز در مصاحبهتوان نادیدهنمی

داند و در ابتدای همین کتاب هم فلسفیدن با زاییدن را برانگیختن پرسش می

ت ای معنایی با هم چفت و بسدر پهنه هایی همتا انگاشته شده که به شکلیمفهوم

توان این متن را در مقام شکلی از فلسفیدن به رسمیت ها میشوند. با این اشاره

 گو...شمرد. هرچند شکلی بازیگوشانه، شاعرانه، ادیبانه، و گاه مغلق
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  سال وقتی در

غرور » .م رمان2009ِ

 Pride and) «ها!و تعصب و زامبی

Prejudice and Zombies ) منتشر

شد، کسی انتظار نداشت طی پنج شش سال شهرت و محبوبیتش تا این پایه رشد 

ا ی این کتاب رایدهکند و به ساخت فیلمی پرخرج بر مبنای آن منتهی شود. 

به داستان نویسی به نام سِث گراهام  Quirk Booksسرویراستار انتشارات 

( پیشنهاد کرد. مبنای پیشنهادش هم این Seth Grahame-Smithاسمیت )

و از میان مضمونهای « غرور و تعصب»بود که از میان کتابهای کالسیک ادبی 

ها را انتخاب کرد و آشام، آدم فضایی، و ...( زامبیی محبوب )نینجا، خونیانهعام

.م نوشته شده بود، پس 1813پیشنهاد کرد داستان مشهور جین آستین که در سال 

ای اسمیت نویسنده-از حدود صد سال با این محتوای تازه بازنویسی شود. گراهام

سد و هم رمان و مهارتش در آمیختن نویموفق و پرکار است که هم فیلمنامه و می

 اشی امروزین با ماجراهای کالسیک تاریخی است. تخصصمضمونهای عامیانه

هم تاریخ قرن هجدهم و نوزدهم است و بیشتر داستانهایش در این دوران جریان 

کتاب « هاغرور و تعصب و زامبی»یابد. او یک سال پس از موفقیت رمانِ می

براهام لینکلن: آ»دیگری نوشت به نام 

که از روی آن « هاآشامشکارچی خون

در همان  هم فیلم مشهوری ساخته شد.

.م که کتاب گراهام اسمیت 2009سال 

منتشر شد و با کامیابی روبرو شد، 

ی دیگری به نام بن وینترز نویسنده

ز آستین را با مضمون کتاب دیگری ا

https://en.wikipedia.org/wiki/Seth_Grahame-Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Seth_Grahame-Smith_by_Gage_Skidmore.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Abraham_Lincoln_Vampire_Hunter_Cover.jpg
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حس و حساسیت و هیوالی »هیوالهای دریایی ترکیب کرد و رمان پرفروش 

 ( را منتشر کرد.Sense and Sensibility and Sea Monsters« )دریایی!

( بر اساس رمان Burr Steersحدود شش ماه پیش بود که بِر استیرز ) 

را ساخت. فیلمی که با واکنش آمیخته و ناهمساز « هاغرور و تعصب و زامبی»فیلمِ 

مایگی ی میانرو شد. برخی آن را بسیار ستودند و برخی آن را نمونهمنتقدان روب

 در سینمای امروز دانستند.

ور غرور و تعصب را حفظ کرده بندی داستان مشهفیلم همان استخوان 

است و شخصیتها و فضای تاریخی داستان کمابیش همان هستند که در رمان 

بینیم. با این تفاوت که کل ماجرا در انگلستانی قرار داده شده که با یک آستین می

ارهایی ای که گاه رفتوبای فراگیرِ دست به گریبان است و مردگان از گور در رفته

ی زمین را در دست دارند. ی پهنهبخش عمدهدهند، خود نشان میانسانی هم از 

تند، در شان هسمنش بریتانیایی نمایندهی اشرافدر این زمینه مردم متمدن که طبقه

ها هستند. کنند و درگیر جنگی دایمی با زامبیشهرهایی محصور زندگی می

ی میان زنان و مردان رمان اصلی را بازتولید کرده، داستان همان روابط عاشقانه

 Redifent»کار فیلم با این تفاوت که این بار زنان به دختران جنگجوی رزمی

Evil » کش هستند و یا خودشان پنهانی به زامبیدارند و مردان هم یا سردارانی

 اند.درد زامبی ها مبتال شده

https://en.wikipedia.org/wiki/Burr_Steers
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اسمیت در کتاب خود داشته و در فیلم هم به -ای که گراهامنوآوری 

ه ها که هنوز ظاهرش تغییر نکردی زامبیخوبی بازتولید شده، آن است که سرکرده

کند و ضدقهرمان اصلی داستان است، خود را با و در میان مردم زندگی می

دادند همتا اش را میبازگشتبخش موعودی که انجیلهای کهن بشارت نجات

های آپوکریف قدیمی توصیفی انگارد و جالب آن است که به واقع در انجیلمی

امروزین همتاست. یعنی در آنجا  خوانیم که با داستانهای زامبیاز آخرالزمان می

خوانیم که عیسی مسیح پس از بازگشت به میان زندگان با لشکری از مردگان می

شود و با این ارتش مردگان خیزند همراهی میاسرائیل بر مییکه از گورهای بن

 کند.گیرد و رومیان و فریسیان را از شهر بیرون میاورشلیم را می

لم روی هم رفته دیدنی است و طراحی صحنه، طراحی لباس، و فی 

 توان داشت، خطنواز هستند. با این همه چنان که انتظارش را میهایش چشمبازی

داستانی سردرگمی دارد و تازه در اواخر داستان است که ابهام و شاخه شاخه 

دی هم کم کند. عناصری از شوخی وشدن روایتها به تدریج نظم و نسقی پیدا می

. تر گنجانده شده بودتر و ماهرانهشود که در متن کتاب پررنگدر فیلم دیده می

 یی جالب دربارهنکته

این فیلم آن است که 

هایش با وجود زامبی

گریم مناسبی که دارند، 

ر ترسناک نیستند و بیشت

موجوداتی مفلوک 

هستند که مدام به 

دست آدمهای 

لباس و مودب خوش

 شوند.م میزنده قتل عا

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f0/PrideandPrejudiceandZombiesCover.jpg
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ها و فیلمهای دیگری به احتمال زیاد طی سالهای آینده شاهد تولید رمان 

این تالشهای آغازینی که با این مضمون دورگه خواهیم بود. مضمونی که در 

اش بوده است، همچنان به پختگی نرسیده و بافت روایی گراهام اسمیت نماینده

ی مرکزی جالب توجه است منسجم و یکدستی پیدا نکرده است. با این همه ایده

ای اندیشید که در آن داستانهای کالسیک ایرانی با توان به حالتهای موازیو می

قی ی موفرایج در دنیای معاصر ترکیب شوند. نمونه مضمونهای محبوب تخیلی

های هدیده بودیم و نمون« هاگاوچرانها و بیگانه»از این ترکیبها را پیشتر در فیلم 

 است.  اش هم که فراوان ساخته شدهناموفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/07/Pride_and_Prejudice_and_Zombies_poster.jpg
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 شعر از نظیری نیشابوری چند 

ی قرن میانهاست و در  مکتب وقوعشیرین سخن شاعر نظیری 

در نیشابور و کاشان پرورده شد و بعد به هند رفت و در دربار امیران تیموری  دهم هجری

قمری در همان  هجری 1021به سال گجرات عمری به آسودگی زیست تا آن که در نهایت 

ی درس ادیب اگر بود زمزمه»از اوست  سامان روی در نقاب خاک کشید. این بیتِ مشهور

نظیری در روزگار خود بسیار مشهور بوده «. محبتی/ جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

 است، در حدی که صائب تبریزی در این بیت او را از خود و عرفی شیرازی برتر شمرده است:

 را!صائب چه خیال است شوی همچو نظیری/ عرفی به نظیری نرسانید سخن 

اند، ناسزاوار و تا حدودی زبانان امروز نام و یاد او را از خاطر بردهاز این رو این که پارسی

ای کنم تا آشناییاز او را نقل میو چند بیت گزیده نماید. اینجا یک غزل و یک مدح آور میشرم

اه شاش هنگام مدح منشیاش به دست آید و به خصوص مناعت طبع و بزرگبا سبک شاعری

 نمایان گردد.

 

 

 

 

 تو باشد یهر که را را نوازد  تو باشد یمایفلک مزدور ا

 تو باشد یچو در پا یخار سر  مجروح مغز استخوانم شود

 تو باشد یدر او جا ترسمیم که  را  یز خود هرگز دل ازارمین

 تو باشد یکارفرما نگاه  سازد چهیکز خرد باز یفیحر

 تو باشد یکه سودا یبازار به  عالم نقد جان در دست دارند دو

 تو باشد یراهش بر تماشا که  را اینهیکاخ س ستین کدورت
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  ز هنر به خود نگنجم چو به خم میِ مغانی

 بدرد لباس بر تن چو بجوشدم معانی

  ملکا به فضل و همت من و تو چرا ننازیم

 نه ثانینه مرا عوض نه قیمت نه تو را بدل 

  تو ز من مدیح خواهی به سخن فرو نمانم

 ز تو من نوال خواهم به کرم فرو نمانی...

   خانانهمه دُر به بحر ریزم ز عطای خان

 که محیط کشتیم را نکشد ز بس گرانی

   همه عیش این جهانی ز عنایت تو دیدم

 چه شود اگر ببینم ز تو زاد آن جهانی...

 ن ریاست دیگر بجز این دعا نگویم که جز ای

 که به مقصدت رساند چو به مقصدم رسانی   
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   سر حرف باز کردن کدلیچه خوش است از دو 

 دراز کردن یسخن گذشته گفتن گله

  نیریجان ش انیجا به م ایچنان گرفته نه

 کردن ازیکه توان تو را و جان را ز هم امت   

 

 های گرمیادت به خیر باد که در گریه

 ایاز خودم برهانی نهاده شوقی که

 ی خوبی که در دلمارزان مکن کرشمه

 ایذوقی که بیش از آن نتوانی نهاده
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   از شعرهایم:

 مردم

 

 هایى عجیب تو خالىسینه   هایى نژند و سردرگمکوچه

 روى گلهاى قرمز قالى   کرده آماس خون داغ افق 

 زنى و رمالىجفر و طالع   آخرحکمت مغان زد رگ 

 گشت حاکم بر ابر برخالى    دودمان تباه دود سیاه 

 رگالىسنگ شد پاسبان نِ   هاى شوش به بادرفته دروازه

  

 ه کِىتاج خسرو زدند و فرّ    هاى برزخ صحراراهزن 

 شد تباه از طلسم ماتم دى    زمین نوبهار قشنگ باغ 

 مسخ شد از دروغ پى در پى   زادآن جرقه که مردمک مى 

 جز نواى عزا نه بر لب نى   باغ چنگ مغانه گم شد دوش 

 درد افیونِ و منگ ساغر و مى   باز آیینه، جامِ دیده شکست 

  

 چشم آدمیان بالبسته شد    ى تبخالتار از اشک و غرقه 

 شد شکوه شگفت کوهستان   سطح و ابتر و هموارتخت و هم 

 درمانقصد و درد بىشورِ بى   پوچ شد آسمان و دل مرده

 زمان رندِباز افراشته سَ    دیو تقدیر و جبر ژولیده 

 حذف شد در حساب تصفیه خان   هر که ناجور و سربلند نمود 
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  میل ـ پرهیز  

  :ها و شرایطی پیش من در سطح روانی به سوی کردارها، محرک اصل میل

کند که میزان لذتِ دریافتی رود و در راستایی رفتارهای خود را انتخاب میمی

را بیشینه سازد، و میزان رنج را کمینه کند. تمرکز دستگاه انتخابگر روانی بر لذت 

 شوند. و گریختنش از رنج، به ترتیب با میل و پرهیز نمایانده می

  این باور که رنج اصالت، اهمیت یا واقعیتی بیش از لذت  مداری:پرهیز

شود پرهیز بر میل ترجیح داده شود و میل به لذت بردن به نفعِ باعث می دارد،

 پرهیز از رنج نادیده انگاشته شود. 

  شود. بسنده کردن به لذتی کمینه که از رهایی از رنج ناشی می ی زاهد:تله

آور و کوشش برای و تمرکز بر عوامل رنج لت از کلیت فضای حالت لذت،غف

 مهار آنها.

  :ی مثبتِ دو قطبیِ لذت ـ رنج. به رسمیت تأکید بر سویه راهبرد حافظ

شمردن میل و پذیرش ارزش و اهمیت سازماندهی نیروهای روانی برای دستیابی 

 به لذت. 

Z  های فکریِ پرهیزمدار تا این پایه رواج چارچوبها و روش ها،چرا نظریه

ی اجتماعی خاصی را برای این منشها توان خاستگاه تاریخی و ریشهآیا می دارند؟

 تشخیص داد؟ آیا این برداشت به فقر اقتصادی یا محرومیت گره خورده است؟
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O های خود را فهرست کنید، و پرهیزهای خود را نیز هم. چه ارتباطی میل

شان وجود دارد؟ خاستگاه هریک چه متغیری در چه سطحی از فراز است؟ میان

 توان هر پرهیز را به صورت شکلی از یک میل ترجمه کرد؟آیا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مرکزدار ـ مرکز زدوده  

  :که سیستمی یکپارچه، منسجم، شود من، در شرایطی کامل می اصل مرکز

که  دهدهدفمند، چابک و نیرومند باشد. چنین وضعیتی تنها در شرایطی رخ می

من بتواند راهبردهای افزایش قلبم را، که معموالً در سطوح فراز متعارض و واگرا 

 زمان وهستند، همسو کرده، و به یک روش عمومی و فراگیر برای دستیابیِ هم

سیستمهای تشکیل  به قلبم دست یابد. در چنین شرایطی،افزا هماهنگ و هم

ی من در سطوح فراز )تن ـ من ـ فرامن ـ من آرمانی( با هم متحد شده و دهنده

 ها و کنشهایچون غایتی یکتا و هدفی منسجم و یگانه در مرکز انتخابفراز هم

 کردارهای یگیرد. در این حالت من صاحب مرکز است و شبکهمن قرار می

اند( صادر شده از وی )که به همین دلیل منسجم و هدفمند و موثر شده

 شوند.خویشکاری نامیده می

 پرهیز

 میل

 کامروایی

 اختگی

 تمامیت

 ناتمامیت

 رامش

 آرامش
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  :باور به این که همگرایی راهبردهای دستیابی به بقا، قدرت،  مرکزگریزی

لذت و معنا ممکن یا مطلوب نیست. محدود کردن هدف و آرمان به یک یا چندتا 

درونی میان راهبردهای جاری در سطوح از این متغیرها و پذیرش تعارض 

های من در ای میان خواستگوناگون فراز. پذیرفتن این که وحدت و یگانگی

سطوح گوناگون فراز وجود ندارد و بنابراین انکار انسجام و یکپارچگی در من و 

 های من.غایت

  انجامد.انکار مرکز به واگرایی مسیرهای دستیابی به قلبم می ی نجس:تله 

در نتیجه من در هر برش زمانی و در تماس با هر سطح از فراز راهبردها و 

های زمانی دیگر را در پیش خواستهایی متعارض و ناهمخوان نسبت به برش

گیرد. در نتیجه، امکان دستیابی به یکپارچگی و هدفمندی کامل در من از می

 ماند. ای برای خود باز میرود و من از برساختن خویشکاریدست می

  :دستیابی به ترکیبی شخصی از روندهای منتهی به افزایش  راهبرد رستم

قلبم. برساختن روشی خودساخته و خودمدارانه برای تعریف غایتی که در نهایت 

با بیشینه کردن قلبم در خود و دیگران همسازگار است. تعریف خویشکاری برای 

 خود و برآورده کردنش در کردار.

Z  توان تمام باستان برخی از مردم را نجس می نامیدند؟ آیا می چرا در هند

های نابسامانی روانی و اجتماعی را به صورت شکلی از مرکززدایی من حالت

تفسیر کرد؟ چرا برخی از اندیشمندان همگرایی راهبردهای افزایش قلبم را 

ا رتوان مصلحان بزرگ اجتماعی و فیلسوفان بزرگ دانند؟ آیا میناممکن می

 اند؟کسانی دانست که روشی برای دستیابی به مرکز را پیشنهاد کرده
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O مرکززدایی در خویشتن را شناسایی کرده و بر آنها  یسازوکارهای رخنه

ها را وارسی کنید و الگوهای غلبه کنید. مسیرهای رفتاری جاری در دیگری

 ود؟شم یافت میمرکززدایی را در ایشان شناسایی کنید. کدام الگو در خودتان ه
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 ستمزدهای دی برگهداد : چند نکته دربارهمزد  و  

 12/4/1395چلچراغ، شنبه ی نامههفته

 

ی رنجش و آزردگی طی روزهای گذشته دو خبرِ کمابیش همزمان مایه 

افکار عمومی ایرانیان شد. نخست شالق خوردن کارگرانی که به خاطر اعتراض 

نسبت به اندک بودن دستمزدشان بر خالف روال حقوقی و با نقض مسیرهای 

ی( قی دستمزد )فیش حقودادرسی تازیانه خورده بودند، و دیگری انتشار برگه

داد. ای را نشان میکه مبلغی افسانه -مدیر عامل بانک رفاه کارگران-علی صدقی 

پس از آن که موج آغازینِ انتشار همزمان این دو خبر جامعه را در نوردید، موج 

اعتراض و اظهار نظر در این زمینه بلند شد. در حدی که کار به برکناری آن مدیر 

ی های تازه دربارههمه این موج با افشاگریاشتها انجامید. با این عامل خوش

های حقوقی چند ضد هزار مقامهای دیگر ادامه یافت و گروهی دیگر نیز فیش

بانان و نگهبانان طبیعت را منتشر کردند. به تومانی قشر زحمتکشی مانند جنگل

های حقوقی خود را منتشر کردند و همه را تازگی اهالی سینما و تئاتر هم فیش

تاد ساله هف -های شغلی شصتدک بودن مستمری بازیگرانی نامداربا پیشینهاز ان

 به حیرت وا داشتند.

گذشته از آن که تازیانه زدنِ شتابزده و پر الف و گزاف کارگران و بعد  

ای سیاسی از طرف جناح تندروی حکومتی برای انتشار آن فیش حقوقی به بازی

حمله به دولت شبیه بود، و گذشته از آن که به هر صورت موضوعِ آزردگی و 

ینی داشت، این ی ناعادالنه بودن دستمزدها حقیقتی عمستندات موجود درباره

 نکته جالب توجه بود که افکار عمومی چطور با این قضیه رویارو شده است. 

 هایی مثل فیسبوک وطی سالهای گذشته فضاهای مجازی به ویژه شبکه 

اند ختهپردااند که مردم در آن آزادانه به اظهار نظر میتلگرام و وایبر میدانهایی بوده
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عت در میان مخاطبانی گاه ناشناخته پخش و نظرهای برجسته و محبوب به سر

های دستمزد هم داستان به همین شکل بود. ی ماجرای برگهشده است. دربارهمی

ی ی این موضوع شکل گرفت که انتشار داوطلبانهیعنی گفتمانی جمعی درباره

های دستمزد از یک سو و فشار افکار عمومی برای برکناری مدیران ناسزاوار برگه

شد. یعنی مرور هایی رفتاری از آن محسوب میشان خروجیگری دربارهیا افشا

ی ایرانی به اندیشیدنی دست جمعی و دهد که جامعهاین فضاها نشان می

از  آمیزیهای تنشی موضوعآمیز و عقالنی دربارهای به نسبت مسالمتفکریهم

ی بر همین ااین دست روی آورده است. این نوشتار کوتاه را هم باید حاشیه

 اندیشانه دانست.گفتمانِ هم

ای جوان و بیکار است. یعنی بیش از نیمی از ی ایرانی جامعهجامعه 

جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران کودک یا جوان هستند و بخش مهمی از جوانها 

دهد که بیش از یک پنجم جمعیت هم بیکار هستند. یعنی آمار رسمی نشان می

شور، فاقد شغل مشخص و درآمد منظم هستند. این در جوان و جویای کارِ ک

حالی است که ایران بزرگترین جمعیتِ جوان متخصص در منطقه را دارد و بخش 

 ی دانشگاه هستند.آموختهبزرگی از این جوانان بیکار دانش
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« ش حقوقفی»تر ی دستمزد یا به بیان غیرپارسیِ عامیانهدر این زمینه برگه 

سند  برای بسیاری از افراد داللتی بیش از یک کند. این برگهمعنایی دقیقتر پیدا می

ی کند. برگهتر از یک کاغذِ حامل ارقام را حمل میاداری دارد و معنایی غنی

و پایداریِ وضعیت اقتصادی فرد است، ی امنیت شغلی دستمزد تا حدودی نشانه

و خود به خود عاملی است که از هر پنج جوان یکی را )که اصوال شغل ندارد( 

و احتماال دو تای دیگر را )که شغل ثابتی با فیش حقوقی ندارند( را از گروهِ 

 سازد. شان متمایز میدار با درآمد ثابتسعادتمندِ فیش

اما این سند تنها عالمتی برای نشان دادن جایگاه تثبیت شده و امن  

اقتصادی نیست، که رقمی را نیز بر خود دارد که درآمد و پایگاه شغلی و منزلت 

ی دستمزد مردم نقش بسته، از دهد. عددی که بر برگهاجتماعی فرد را نشان می

ازمانی ساز و سنهادی پول این رو تمام داللتهای مربوط به امنیت شغلی و اتصال به

تر پشتیبان را به همراه دارد و افزون بر آن چیزی دیگر، و معنایی دقیقتر و شخصی

دهد. آن هم میزانِ ارزشی است که کارِ شخص، تخصص را هم در خود نمایش می

 ی دستمزد نقششخص، و با تعمیمیِ ذهنی، خودِ فرد دارد. مبلغی که بر برگه

ایی فرد برای تولید ثروت را نشان دهد. ثروتی که فرد آن را بسته قرار است توان

کند و بعد خود در مقام دستمزد صاحب بخشی از در پیوند با سازمانی تولید می

 شود. آن قلمداد می

ی بدیهی را از آن رو گوشزد کردم که به این جا برسم که این چند نکته 

بیداد در یک جامعه دانست.  توان تا حدودی شاخص داد وی دستمزد را میبرگه

ی دستمزد مشخص و مدون دارند، بسامان یا این که چه شماری از افراد برگه

ین دهد. این که میانگنابسامان بودن وضعیت اقتصادی و نرخ بیکاری را نشان می

نمایاند، ها چه باشد، رفاه و رونق اقتصادی را باز میمبلغ نوشته شده بر این برگه

ص و کار و تولیدِ عینی و واقعی افراد چه تناسبی با این رقمِ داشته و این که تخص

 دهد. باشد، دادگرانه بودن یا ستمکارانه بودن نظام اجتماعی را نشان می
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بان شغلی بسیار دشوار، خطرناک و مهم دارد. او از جان و یک جنگل 

و  گیاهیگذارد تا سودجویان نتوانند منابع طبیعی و تنوع توان خود مایه می

اش تردیدی نیست، در جانوری کشور را از میان ببرند. شغل او که در اهمیت

ضمن خطرناک هم هست و طی همین روزهای گذشته چندین و چند خبر 

یان شان با سودجوبانانی منتشر شد که بنا به وظیفهی سرنوشت جنگلدرباره

م ا در این برخورد ناکای طناب دار گرفتار بودند، و یبرخورد کرده و در زیر سایه

مانده و به دست ایشان کشته شده بودند. این که جوانی دلیر و پرشور با شغلی 

ی دستمزدی با رقم چند صد هزار تومان داشته باشد، خود چنین خطرناک برگه

ی بیداد است. چرا که آنچه این فرد در پیوند با نهادهای اجتماعی به خود نشانه

گذارد، بسیار بیش از چیزی است که در قالب ی که میاکند و مایهتولید می

 گردد. دستمزد به سویش باز می

وی را در  ی دستمزدیابد که برگهاین بیداد وقتی برجستگی بیشتری می

ی خدایی که گویا در بندگی خداوندش اغراقی کنار دیگران بگذاریم. این بنده

مسئول رفاه کارگرانی بوده  ان،هم داشته و در مقام مدیر عاملی بانک رفاه کارگر

اند، به احتمال زیاد ارزش خوردهکه به خاطر اعتراض به کمبود دستمزد شالق می

کرده است. اش نمیای در حد چند صد میلیون تومان در ماه عاید جامعهافزوده

بایست میان کارگران برقرار داد، رفاهی میاش را انجام میکرد و وظیفهکه اگر می

و خبرهایی دردناک از این دست را نشنویم. وقتی دستمزد برخی از مدیران باشد 

ی کشورهای فقیر و توسعه کشوری که میانگین درآمد مردمش آن را در زمره

جمهور آمریکا بیشتر باشد، این شائبه ایجاد نایافته قرار داده، از دستمزد رئیس

در این بین بر مردمان رفته شود که اختاللی در این میان وجود دارد و بیدادی می

است. چرا که دادگری یا عدل همان وضعیت هرچیز در موضع سزاوار خود است، 

و کسی که در مدیریت سازمانهای زیر فرمانش ناکارآمد است و رفاه و ثروت و 
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اید کند، قاعدتا نباقتدار اعضای آن نهاد و سازمان و قلمرو را به درستی تامین نمی

به  -گیریم که با ستم و فریب بسیار-که ابرقدرتی بزرگ را بیش از کسی باشد 

 برد. کارآمدی راه می

العاده نیست که از دنیایی دیگر در ستم و بیداد امری متافیزیکی و خارق

های ساده را دارد و با همین ی ما تجسد یابد. بیداد همین نشانهزندگی روزمره

های نوینی که دسترسی شود. رسانهیابد و شناخته میروندها و رخدادها نمود می

اند، پیامدی روشن و ی شهروندان به اطالعات را آسان ساختهسریع و پردامنه

بینیم، یعنی افشا شدنِ نمودهای بیداد، شفاف دارند و آن همان است که امروز می

شان، و اندیشیدن گروهی و رایزنی دسته رسوا شدن بیدادگران و کیفر دیدنِ برخی

توان بیداد را مدیریت کرد و دادگری را ی آن که چطور میدمان دربارهجمعی مر

به جای آن نشاند. و در این نکته اندرزی است و راهبردی است برای دادگران، و 

 هشداری و نهیبی است برای بیدادگران.
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 ها!«فیشخوش»ی رسوایی گفتگویی درباره

 19/4/1395ی شهروند، شنبه روزنامه

 

 جا هر. است گرفته باال نامتعارف هایحقوق از صحبت روزها اینس: 

 ساسیا نکته حال این با شودمی زده موضوع این به گریزی معموال بنشینیم که

. کنند دریافت باال هایحقوق مدیران از برخی که دارد ایرادی چه است این

  کجاست؟ کار این مشکل

ج: این که مردم دستمزدی باال دریافت کنند و در برابر کاری که انجام  

دهند ثروتمند شوند نه تنها هیچ ایرادی ندارد، که بسیار هم خوب می

ی شکوفایی اقتصادی و کارآمدیِ سازمانهاست. ایراد وقتی است و نشانه

کند که کسی بابت کاری که انجام نداده پولی دریافت کند، یا بروز می

دستمزدش نسبت به وضعیت هنجارین و میانگین مرسوم به شکلی 

غیرعادی باال باشد. شرایط هنجارین به تعبیر راولز موقعیت انصاف را 

ایست که از دید بسیاری از اندیشمندان آورند و این شالودهپدید می

شود. در شرایط منصفانه فردی که اخالق جمعی بر اساس آن استوار می

زمانی است با انجام کاری مقداری ثروت )در هر شکلی( در استخدام سا

کند. بخشی از این ارزش افزوده صرف توسعه و تثبیت آن تولید می

گردد. بخشی دیگر در شود و به قدرت سازمانی ترجمه میسازمان می

گردد. اگر کسی دستمزدی نامعقول دریافت قالب دستمزد به فرد باز می

د یا بیشتر از مقدار ثروتی باشد که تولی کند، یعنی حقوقش خیلی کمتر

گوییم موقعیت انصاف نقض شده است. به ویژه کرده، در این حالت می

ین بیداد کند، اوقتی کسی به شکلی نامنصفانه دستمزدی باال دریافت می

 آن گرِو ستمی بر سایر اعضای جامعه و به ویژه اعضای سازمانِ استخدام
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همی از ثروت این افراد توسط آن فرد تاراج رد است. چون  در واقع از س

 شده است.

 راتتاثی آیا چیست؟ هاییحقوق چنین پرداخت تبعات شما نظر س: به

 را یاقتصاد و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، مختلف هایبخش تواندمی پدیده این

 نوردد؟ هم در

تر کارآمدیِ ج: مهمترین چیزی که کارکرد یک سازمان و در ابعادی کالن 

د در شوای معنایی است که میکند، سرمایهیک سیستم اجتماعی را تضمین می

اش کرد. این بدان معناست که افراد زمانی در قالب اعتماد و همدلی صورتبندی

وافق اهداف آن سازمان ت یکنند که دربارهسازمانی با بیشترین کارآیی فعالیت می

جمعی داشته باشند و ساز و کارهای عملیاتی حاکم بر سازمان را عادالنه و 

ی سازمانهای اقتصادی یا درست بدانند. این ماجرا هم در سطوح خُرد درباره

ای. در دیوانساالرانه راست است و هم در سطوح کالنتر در ابعاد ملی و منطقه

شود که اصول انصاف و دادگری تمزدی منتشر میهای دساین معنی وقتی برگه

در آن آشکارا نقض شده، تاثیرش کمابیش با افشا شدن یک دزدی سازمان یافته 

اش از بین رفتن اعتماد به سازمانها و نهادهای برابر است. طبیعی است که نتیجه

ی مردم باشد. یعنی بدیهی )و پذیرفتنی( است مستقر و بی انگیزه شدن در بدنه

که کسی با تخصص و توانمندی زیاد، وقتی ببیند فردی با دانش و تخصص و 

ت به گیرد، نسبهای ذهنی و اجرایی کمتر صد برابر بیش از او حقوق میتوانایی

کل سیستم حقوقی کشور بدگمان و برای تداوم کار خویش بی انگیزه شود. این 

 دستمزدهایی بهنکته هم به جای خود باقی است که پذیرش و دریافت چنین 

ماند و اعتبار اخالقی و قضایی مدیران دزدی سازمان یافته و نهادمند می

 کند.را با پرسشهای جدی روبرو می« فیشخوش»

 کندمی ایجاد مشکل دلیل این به نامتعارف هایحقوق معتقدند س: برخی

 و تدس فراوان مالی و اقتصادی مشکالت با که درآمدکم اقشار ویژه به مردم که
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 اعثب آنچه تمام آیا. شوندمی اعتمادبی حاکمیت به نسبت کنند،می نرم پنجه

 رفتن بین از کنیم، محکوم را آن یا گیریموضع موضوع، این به نسبت ما شودمی

 که رانیمدی با برخورد احتماال، باشد این اگر است؟ دولتمردان به نسبت «اعتماد»

 ار موضوع تواندمی خزانه، به هاحقوق بازگرداندن و اندبرده بهره هاحقوق این از

 رکناریب نظیر اقداماتی با بود امیدوار توانمی آیا چیست؟ شما نظر دهد؟ فیصله

 شود؟ تلقی شده، یافته تمام مردم عموم نزد موضوع نظر، مورد مدیران

 

 

 

 

 

ج: این نابرابری در پرداخت دستمزد و بیدادگرانه بودن تنظیم حقوق 

ی ما امری فراگیر و نهادینه شده است و کمابیش همه بر آن متاسفانه در جامعه

آگاهی دارند. ماجرا هم به روند انقراض شایسته ساالری در نهادهای رسمی و 

گان پدید ای از نخبقهگردد. یعنی پس از انقالب طبی تعهد بر تخصص باز میغلبه

بهره بودن از تخصص، نمادهایی به نسبت ساده و ظاهری آمدند که به خاطر بی

را زیر عَلَمِ تعهد اخالقی و دینی برافراشتند و با تکیه بر این عالیم )که اغلب 

ساختگی و جدید هم بود( رقیبان متخصص خود را از میدان به در کردند. بنابراین 

رخ داده افشای رسمی و مستند امری به نسبت قدیمی است آنچه که به تازگی 

که گویا با اهدافی سیاسی برای ضربه زدن به دولت مستقر انجام پذیرفته است. 

ایِ این کار و دامنه و لحظهاند قاعدتا روی تاثیر کمکسانی که این کار را کرده

ه ک در این دامنشاند، اما ماجرا بیکردهاعتمادزدایی از رقیبی سیاسی حساب می

باقی نخواهد ماند و به ساز و کاری برای افشاگری و عیان شدنِ ساز و کارهای 
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تر منتهی خواهد شد. روی هم رفته به نظرم این ماجرا بیدادگرانه در ابعادی کالن

ای شدنِ مبلغ دستمزد مدیران دولتی امری بسیار فرخنده و ارزشمند یعنی رسانه

های رقیب سیاسی تعمیم خواهد یافت و اردوگاه یاست که به زودی به همه

 ی اصل انصاف و دادگری وا خواهد داشت. ی جامعه را به اندیشه در زمینهبدنه

 بودن خصوصی شود،می مطرح زمینه این در که موضوعاتی از س: یکی

 بانک مدیرعامل مثال. اندکرده راپرداخت هاییحقوق چنین که است هاییبنگاه

 ردهک تصویب را حقوق این مدیره هیات زیرا امنکرده تخلفی است گفته رفاه

 بوده هم مدیره هیات رئیس رفاه بانک مدیرعامل. بوده قانونی چیز همه و است

 عایاد چنین بودن خصوصی دلیل به تواندمی بانک آیا اینکه بر مضاف است

 زا جلوگیری باعث بتواند که ندارد وجود زمینه این در قانونی آیا کند؟ مطرح

 شود؟ هابرداشت نوع این

ی ج: وقتی سخن از عادالنه بودن دستمزد در میان است، ماجرا از دایره 

رود. چنان که گفتم بحث بر سر این دولتی یا خصوصی بودنِ نهادها بیرون می

کند چه مقدار ثروت برای سازمان و است که فالنی بابت پولی که دریافت می

ان بغی که نام و نشانشاش تولید کرده است. در میان کارآفرینان و نوابرای جامعه

ماهیانه چند  یدانیم، بسیار بسیار نادرند کسانی که تولید ثروتشان در مرتبهرا می

رمال ی دستمزدشان بی مشاهیر و مفاخری که برگهصد میلیون تومان باشد. درباره

شان که هنوز برمال نشده!( تقریبا بدیهی است که ی رقیبانشده )و همچنین درباره

از تولید ثروت تحقق نیافته است. یعنی این افراد پولی را دریافت  چنین سطحی

 اند و این کمابیش با دزدی برابرکنند که خودشان در تولید آن نقشی نداشتهمی

است. حال ممکن است به خاطر فساد اداری یا نامعقول بودن روندهای حقوقی 

زدی قالبی رسمی های متفاوت وجود دارد( این دی جوامع با درجه)که در همه
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 تصرف ثروتِ»و نهادینه شده، یا پنهانی و دزدکی داشته باشد. اصل ماجرا که 

 است، به جای خود باقی است.« دیگری

 موضوع درباره اجتماعی، هایگروه از برخی میان در که ایس: نکته

 نجاما اقداماتی موارد این از پیشگیری برای نباید آیا که است این شود،می مطرح

 ست،ا شده منتشر نیز هارسانه در و گفته کشور کل دادستان که آنطور. شدمی

 محاسبات دیوان یا است کرده کاری کم مورد این در کشور کل بازرسی سازمان

 باید هاسازمان این شما نظر به. است نداده که دادهمی انجام را وظایفی باید هم

 و اجتماعی تبعات دلیل به)  اهمیت از درجه این با موضوعی از تا کردندمی چه

 شود؟ پیشگیری...( 

ساالر وجود دارند که ی دادگر، نهادهایی مردمج: در یک جامعه 

شان شناسایی و فاش کردن مواردی از این دست است. نهادهای خویشکاری

های عمومی ساختارهایی هستند که به به ترتیب نظارت و بازرسی دولتی و رسانه

 توزیع ثروت ی پاییدنِبا شکلی متمرکز از باال و به شکلی نامتمرکز از پایین وظیفه

رسانند. حقیقت آن است که قوانین ما برای رویارویی با فساد به را به انجام می

های غیرعادالنه و تمایزهای غیرمنصفانه نسبت کارآمد است. یعنی امتیازگیری

ی مسیرهای اصلی قانون به یی در حاشیهی قانونی ندارد و در مدارهاپشتوانه

ای که در کار است ناتوانی و سستی این نهادهای ناظر افتد. ایراد اصلیجریان می

 و افشاگر است، و در نتیجه اجرا نشدنِ آن قوانین. 

 نوع این که است این شود،می مطرح اکنون که هاییبحث از س: یکی

 م،باش کرده دریافت درست اگر. است شده شروع خصوصی بخش از دادن حقوق

 خارج کننده محدود مقررات تمام شمول از تواندمی صورتی در خصوص بخش

 حتی هابانک مانند موسساتی اما باشد نداشته کار و سر عمومی منافع با که باشد

 توانیم قانونی لحاظ به آیا. دارند وکار سر عمومی منافع با باشند خصوصی اگر

 این امکان قانونی نظر از اگر. کرد منع باال هایحقوق دادن از را موسسات این
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 از ات داد انجام موسسات نوع این در باید شما نظر به اقدامی چه نباشد، موضوع

 لمث جایی در هاحقوق این حال هر به چون  شود جلوگیری مردم حقوق تضییع

 ...شودمی داده مردم هایسپرده سود محل از بانک

ای هم اگر سالم و تندرست باشد ج: در واقع هیچ بخش خصوصی 

کند.  شان پرداختتواند به کارمندانش حقوقی فراتر از توانایی و شایستگینمی

المللی بزرگ و بسیار ثروتمند هم تنها بخشی از پولی را که یعنی شرکتهای بین

این که  د. بنابراینگرداننکند را به خودش باز میبنیانگذار یا مدیرشان تولید می

ی ثروت را نقض کند، تواند اصول انصاف و توزیع عادالنهبخش خصوصی می

بحثی نادرست است. اصول انصاف و دادگری زیربنایی تکاملی دارند و در جریان 

شوند. یعنی سازمانی که این پویایی سیستمهای اجتماعی آزموده و نهادینه می

شود و زود به خاطر ناکارآمدی منقرض می ی دادگری را نقض کند دیر یاقاعده

گردد. خالصه کنم، هرجا نقضِ اصل ی کارکردهای اجتماعی حذف میاز گردونه

انصاف و تثبیت بیدادگری را دیدید، اطمینان داشته باشید که چیزی فراتر از روابط 

اقتصادی سیطره پیدا کرده و آن مدارهای قدرت است که بازپخشِ ثروتِ تولید 

ی های خاصکند و در اطراف مکندهر یک سیستم اجتماعی را دستکاری میشده د

 سازد.متمرکزش می
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 ی سازمانها با رعایت اصل برابری وس: یعنی به نظر شما کارآیی بیشینه 

برابری نقض شد با شکلی از ستم سیاسی شود؟ یعنی هرجا عدالت برآورده می

 سر و کار داریم؟

فتم گج: دقت داشته باشید که من از شرایط منصفانه و دادگری سخن می 

شکالِ ی برابری در نتایج یکی از انه برابری. واقعیت آن است که تثبیت زورمدارانه

ی نقض انصاف است. مردمان ویژگیهایی یکتا و منحصر به فرد دارند تضمین شده

ثروت هم همواره نابرابر  و به همین خاطر توانایی و دستاوردشان برای تولید

است. اصل انصاف بدان معناست که دریافتیِ هرکس از کل ثروت تولید شده در 

. به اش برای تولید ثروت متناسب باشدیک سیستم اجتماعی با توانایی و کارآیی

ته شود. این نکته هم ناگفعبارت دیگر اصل انصاف لزوما به نابرابری منتهی می

ترین نابرابری تحقق ناپذیر است. یعنی حتا سختگیرانهباقی بماند که اصوال 

هایی که در قرن بیستم با شعار تثبیت برابری گاه با خشونتی باورنکردنی سیستم

به بازآرایی نظمهای اجتماعی دست گشودند، در نهایت شکلهایی تازه و اغلب 

. پس دبسیار بیدادگرانه از نابرابری را جایگزین الگوهای قدیمی و سنتی کردن

آنچه که مورد نقد ماست نابرابری نیست، که نابرابریِ نامنصفانه است. این نکته 

ی عمومی ثروت یک سازمان یا یک ی هرکس از خزانهبدیهی است که بهره

کند. قضیه بر سر آن است که این سهم با سیستم اجتماعی با دیگران تفاوت می

ی سازمانی و اجتماعی گذاری و دستاورد آن شخص در مقام کنشگرسرمایه

تناسب دارد یا نه. آنچه در حال حاضر با آن سر و کار داریم نامنصفانه بودنِ این 

 مندی و در نتیجه ستمکارانه بودنِ بازپخشِ منابع ثروت است. بهره

ی نابرابری گفتید شاید این گمان را ایجاد کند که با س: آنچه که درباره 

موافقت ندارید. به هر صورت چیزهایی مثل حق رای های دموکراتیک هم برابری

 ی مردمان قرار دارند.و امثال آن بر مبنای برابری غایی همه
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ی اقتصاد و حقوق را از هم تفکیک کرد. متاسفانه قرن ج: باید دو مقوله

بیستم به خاطر درآمیختگی این دو قلمرو با موجی جهانگیر و ویرانگر از جریانهای 

اند به زور از یکی دیگری را نتیجه ایم که کوشیدهلوح روبرو بودهسیاسی ساده

ای امری موهوم است. یعنی نه مبنبگیرند. چنان که گفتم برابری اقتصادی اصوال 

ی دادگری و انصاف منطبق عقالنی دارد و نه بر اصول اخالقیِ تعریف کننده

اش هم وجود ندارد. در مقابل برابری شود و در نهایت امکان تحقق عینیمی

شود و حقوقی امری به کلی متفاوت است که به تولید اقتصادی افراد مربوط نمی

شان در مقام انسان استوار شده است. برابری در حق ذاتی بر اساس اعتبار سرشت

ی هنری و آزادیهای فردی و حق انتخاب حکمران انتخاب دین و عقیده و سلیقه

گردند که در نهایت به سرشت گیری دموکراتیک( همگی به حقوقی باز می)رأی

ارد و د گردند، مستقل از آن که این انسان چه توانایی و کارکردیانسانی باز می

 چه سهمی از تولید اقتصادی را بر عهده دارد. 

تواند منصفانه باشد، اما س: پس نابرابری در پرداخت دستمزدها می

 نابرابری در برخورداری از این حقوق هرگز منصفانه نیست؟

عیِ مربوط های طبیج: به تعبیری چنین است. باز هم تاکید کنم که نابرابری

شود که ساز و کارهای روشنی به بازتوزیع ثروت فقط در شرایطی منصفانه می

گیری برای سنجش توانایی و دستاورد افراد وجود داشته باشد و مسیرهای تصمیم

د. اینها پذیر باشرسیدگیی تعیین دستمزد و بازتوزیع ثروت هم شفاف و درباره

گیرد ی انسانی تفاوت دارد، هرچند در امتداد آن قرار میهم به کلی با حقوق پایه

 ی انسانیی منطقی برخورداری از حقوق پایهشود آن را نتیجهو به شکلی می

و بدیهی انسانی که آزادی و امنیت و فراغت از اجبار  دانست. یعنی حقوق پایه

شود، خود به خود در سطحی اجتماعی به شخصی را شامل میدر انتخاب امور 

ما شاهدش  شود. آنچه کهتعیین شرایط انصاف و بنابراین تثبیت دادگری منتهی می
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ی انسانی و در نتیجه اغتشاش در ساخت دار بودنِ آن حقوق پایههستیم خدشه

 دادگری و انصاف در سطح سیستمهای اجتماعی است.

های حقوقی چیست؟ ی ماجرای فیشی ادامهدربارهبینی شما س: پیش

« فیشخوش»ها دامن افراد دیگری که به قول شما کنید این افشاگریفکر می

 هستند را هم بگیرد؟

شناسان چندان محبوب نیست. ما بینی نزد جامعهی پیشج: اصوال کلمه

های احتمال متفاوت روبرویمان قرار دهیم بگوییم سناریوهایی با درجهترجیح می

ای که به نظرم بیشترین احتمال را دارد، آن است که داستان دارد. نمایشنامه

مدیران ارشد کشور های دستمزد ادامه پیدا کند. این که بسیاری از برگه

کنند رازی پنهانی و مگو نیست و کرده و میدستمزدهایی ناعادالنه دریافت می

گرایی در ی سطح برخورداری و الگوی رشد تجملکمابیش همگان با مشاهده

 ها که در حالفیشتوانند آن را تشخیص دهند. اما رسواسازی خوشاین طبقه می

ای بر سر قدرت آغاز شده، میدان تداد بازیای سیاسی و در امحاضر با پشتوانه

ای برای رسیدگی و تعقیب ماجرا به شکلی حقوقی را به دست داده است. تازه

های مردمی و واکنش استقبال از این موضوع و انتشار سریع اخبار آن در رسانه

های اجتماعی نشان جمعی چشمگیر مردم و اندیشیدنِ گروهی بدان در شبکه

ی انصاف و دادگری را ای در بازاندیشی دربارهن امر ساحت تازهدهد که ایمی

ه توان بگشوده است. این غولی است که وقتی از بطری بیرون آمد دیگر نمی

کنم آسانی شکارش کرد و به درون بطری بازش گرداند. به همین خاطر فکر می

ز ا ها به سرعتفیشسناریوی پیشارویمان آن باشد که روند رسوا شدن خوش

درگیر  هایغالف وابستگان به یک جناح سیاسی خاص بیرون بزند و به کل الیه

با این موضوع نشت کند و چه بسا که در بازتعریف و بازسازی انصاف و بازگشت 

 مان تا حدودی سودمند افتد.داد در جامعه
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 تبارشناسی نام کوروش

 . 97-83، ص: 1393بخش، نشر شورآفرین، وکیلی، شروین، کوروش رهایی

 

 

 

 

ن کار یتری هویت کوروش، ساده. برای دستیابی به درکی عمیق درباره1 

بانی نام کوروش از چه زآن است که از تبارشناسی نامش آغاز کنیم. یعنی ببینیم 

 گرفته شده و یعنی چه؟

ی باستانِ به جا مانده از دوران هخامنشی چند بار نام های پارسدر سنگ نبشته

( خوانده Kūrušکوروش تکرار شده و احتماال در این زبان به شکل کوروش )

های دیگری که در نهایت در دولت هخامنشی این نام در تمام تمدنشده است. می

جذب شدند به همین شکل ثبت شده است و تقریباً همه به پارسی بودن آن 
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بینیم که شکلِ می)کورَش(  כורשدر تورات آن را به شکل  1 اند.گواهی داده

 کوروش به شکل نام  ثبت یونانیدهد. آرامی و اکدیِ آن را نشان می

ثبت کردند.  Cyrus( بوده که رومیان آن را با آوانگاری التینی به شکل )کورُس

ی آن در های اروپایی رواج یافته و خوانش فرانسههمین نام است که در زبان

دوران مشروطه بار دیگر به ایران بازگشته است. در زبان فرانسوی اوپسیلونِ 

شود. تلفظ می« ای»به شکل  -شده یخوانده م« او»که در اصل  -( u/yیونانی )

خوانند. به همین دلیل هم این نام با می« س»التینی را در این زبان  cهمچنین 

                                                 

 

1 Schmitt, 2010: 515. 
2 Plutarch, Artaxerxes, 1. 3.  

ی یونانی و التینی در فرانسه به سیروس تبدیل شده و این همان عبور از زمینه

های رسیِ امروزین نیز رواج یافته است. نام کامبیز و مگابیز نیز ناماست که در فا

ن رواج شادیگری از پارسی باستان هستند که امروز در ایران با خوانش فرانسوی

 دارند. 

در مورد معنای نام کوروش چندین نظر متفاوت وجود دارد که بیشترشان 

 3و کتسیاس 2پلوتارکحدسهایی تخیلی بیش نیستند. در میان نویسندگان قدیمی، 

بوده است. این « همچون خورشید»یا « خورشید»اند که معنای نام کوروش، آورده

3 ; Photius, Epitome of Ctesias' Persica , 52. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plutarch
http://en.wikipedia.org/wiki/Photios_I_of_Constantinople
http://en.wikipedia.org/wiki/Ctesias
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به معنی  «هْوَر/ خْوَر»تعبیر قاعدتا از برابر گرفتن بخش نخست این نام )کور( با 

ی در پارس« وَش-»در آن با پسوند نسبت « اوش–»خورشید برخاسته و پسوند 

سیر فردیناند یوستی این تفیکی انگاشته شده است. در میان پژوهشگران معاصر 

ای تعلق نماید و به عناصر زبانیشناسی نادرست میاین ریشهرا پذیرفته است. اما 

اند و با راویان این دیدگاه )پلوتارک دارد که چند قرن بعد از کوروش تحول یافته

اند. با این وجود تصویر کوروشِ و فوتیوس( در عصر رومیان معاصر بوده

ه سراسر ایران زمین است، با جمشید که ب خورشید نشان که نخستین شاه تاریخی

، شده و نخستین شاه اساطیریِ جهان استهمین ترتیب تجلی خورشید پنداشته می

 جای تأمل دارد. 
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ی کاربرد این واژه در در میان پژوهشگران جدید، هارولد لَمب با مقایسه

-ای ایالمی و مترادف با چوپان گرفته است که درست نمیتورات آن را از ریشه

چوپان محبوب »ی اشعیای نبی به این که یهوه کوروش را نماید. در واقع اشاره

 چوپان، وی نامد بیشتر به نقش سیاسی کوروش داللت دارد تا کلمهمی« من

ه تر و مفهومی است کبسیار کهن« ی چوپانشاه به مثابه»ی دانیم که استعارهمی

 4ت.رودان و ورارود وارد شده اساز مصر به میان

                                                 

 

 .1376فوکو،  4
5 Schmitt, Encyclopaedia Iranica. Vol. 6. 

ه شدنِ گرفت دیدگاه دیگر به اشمیت تعلق دارد که بر اساس شکل به کار

و  5را برای این نام تشخیص داده« ی دشمنانخوارکننده»آن در متن، معنای 

ی هند و اروپایی هم این برداشت را پذیرفته و نام کوروش را از ریشه 6هوفمان

 7کند.را حمل می« خوار و ذلیل کردن»عنای مشتق دانسته که م« کو»

گرایشی هم وجود دارد که کوروش را به جای اسمی پارسی، در این میان 

ت. برآمده اس« جغرافیا»داند. این برداشت از گزارش استرابو در لقبی ایالمی می

همچنین رودی به نام کوروش در جایی »... ی اسم کوروش نوشته که او درباره

6 Karl Hoffmann 
7 Schmitt, 2010: 515. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Hoffmann_%28German_historian%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great#CITEREFSchmitt2010
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 مش را از آنی پارسیان جاری است، در نزدیکی پاسارگاد، که شاه نابه نام دهانه

که  9این آگراداتس 8«گرفته است و به جای آگراداتِس، کوروش خوانده شد.

که در تاریخ کتسیاس به عنوان نام پدر  10کند، با آتراداتِساسترابو از آن یاد می

داتَه نماید و چه بسا که تحریفی از نام پارسیِ آتُرکوروش آمده همسان می

)آذرداد( باشد. بنابراین سخن استرابو آن است که کوروش لقبی بوده که بر مبنای 

یا چیزی شبیه به نام رود کُر به کوروش داده شده و اسم اصلی این مرد آذرداد 

ند آن بوده است. بر مبنای این گزارش برخی از پژوهشگران معاصر فرض کرده

                                                 

 

8 Strabo, XV.3.6. 
9 Agradates 

ان شده که شاه انشکه کوروش اسم شخصی نبوده و لقبی سلطنتی محسوب می

بعد از بر تخت نشستن آن را اختیار کرده است. همان طور که در اسناد میانرودان 

 خوریم.مجدد شاهان بر میو ایالم بارها به این سنت نامگذاری 

اما اگر کوروش لقبی سلطنتی در انشان بوده باشد، باید برای آن تباری 

ت که بسیاری از پژوهشگران معاصر انجام ایالمی در نظر گرفت، و این کاری اس

شناسی .م بود که آندرئاس در همایش ایران 1902اند. برای نخستین بار در داده

هامبورگ با قوت اعالم کرد که کوروش نه نامی پارسی داشته و نه خودش ایرانی 

10 Atradates 
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دلیل  11بوده، بلکه یکی از مردم ایالمی انشان بوده و نامش هم ایالمی است.

« اوش-»ی او برای این حرف شباهت بخش پایانی کوروش به پسوند اسمیِ اولیه

و بر این نکته تاکید لوتوش بود. با این وجود هم ادر نامهای ایالمی مانند هوته

کرد که نام کوروش در منابع ایالمی و اکدی همواره به صورت کورَش نوشته 

 ی کورَششود. در ضمن کلمهشده و شکلِ کوروش تنها در منابع ایرانی دیده می

ی دیگری که با نویسنده است که در زبان ایالمی معنادار است، و نه کوروش.

توجه به خاستگاه کوروش در انشان، شکل اصلی این نام را کورَش دانسته و 

                                                 

 

11 Anfreas, 1904: 93-99. 

وروش ی کتباری ایالمی برایش در نظر گرفته، آملی کورت است. از دید او کلمه

اما  12دهد.معنی می« دارندهپاس»و « کنندهحفاظت»در زبان ایالمی وجود دارد و 

جود و« اوش-»ی ایالمی برای بخش پایانی ایراد این تفسیر آن است که ریشه

 ندارد. 

 

 

12 Kuhrt, 2007 (a): 48. 



 60      پنج صد و نود وچهل و پنجم/ امردادماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

ی خاستگاه آریایی یا ایالمی نام کوروش در سالهای این بحثها درباره

ین نام نِ ااخیر شدت گرفته و امروز بیشتر پژوهشگران غربی به ایالمی دانست

ی نام کوروش شکلی دگرگون شده از از دید ایشان ریشه 13اند.گرایش یافته

زدایی از اسم کوروش حتا این تالش برای پارسی 14ایالمی است.« لوشکورَش»

است. بعد از آندرئاس جان کلنز بیش از همه در  به اسم پدرانش نیز تعمیم یافته

ی می نام کوروش کوشید. او نوشت که سه نامِ مشهور در تبارنامهتبلیغ تبارِ ایال

                                                 

 

13 Schmitt, 1993: 515-516; Schmitt, 2000: 639; Zadok, 1991: 237; 

Kellens, 2002: 422. 
14 Stronach, 1997: 38; Henkelman, 2003 (a): 194-196; Potts, 2005: 

21-22. 

پش( نه در منابع ایرانی دیگر دیده شاهان انشان )کوروش، کمبوجیه، چیش

ای برایش شناخته شده است، و بنابراین تبار هر ی هند و ایرانیشود و نه ریشهمی

  15سه نام ایالمی است.

ی ی حقوق بشر و متن پارسی باستان نبشتهوانهپیش در استنام چیش

اما در مهر کوروش انشانی آن را به صورت  16پیش آمده،بیستون به صورت شیش

پیس ئیسبینیم. شکلِ تپیش میو در روایت ایالمی بیستون به شکل زیش بِششِش

15 Kellens, 2002: 422. 

 .56: 1385اکبرزاده و یحیانژاد، 16 



 61      پنج صد و نود وچهل و پنجم/ امردادماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

ه ی آن است ککه در برخی از منابع پارسی انعکاس یافته، صورت یونانی شده

به زعم این نویسندگان بخش دومش به احتمال  17اش کرده است.هرودوت ثبت

از سوی  18«.نو ساخت، احیا کرد»است به معنای « پیش-»زیاد پسوندِ ایالمیِ 

 پش از اسم خدایدیگر اشمیت پیشنهاد دیگری طرح کرده و حدس زده که چیش

اورارتی وامگیری شده باشد. این خدا خاستگاهی هوری -توفان در سنت میتانی

پیس شود که این آخری با ثبتِ یونانیِ تئیسپَس نامیده میدارد و تِشوب یا تِئیش

                                                 

 

 .11هرودوت، کتاب هفتم، بند 17 
18 Grillot and Vallat, 1978. 

نمایند و شاهدی اما تمام این آرا سست و تخیلی می 19ست.کمابیش همسان ا

 شود.استوار در اسناد تاریخی برایشان یافت نمی

دانند، آرای هنکلمان از در میان نویسندگانی که این نامها را ایالمی می

پیش نماید. او معتقد است که نام کوروش و همچنین چیشهمه استوارتر می

ی پسوندی. به شکلی المی دارد و اسم خدایی نامعلوم است به عالوهی ایریشه

پیش یعنی و چیش« فالن خدا+ حمایت کرد/ ارزانی داشت»که کوروش یعنی 

-از دید هنکلمان شکل اصلی نام اخیر شِپ«. کند + فالن خدا رااو نیایش می»

19 Schmitt, 1992. 
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ه است. وتاه شدپِش کاِش بوده که و تباری ایالمی داشته، اما بعدتر به شِش-شِپ

هنکلمان با وجود ایالمی دانستن نام کوروش انشانی و پدرش معتقد است که 

 اند و تنها به خاطر تاثیر پذیرفتن از فرهنگ غالب ایالمیایشان تباری آریایی داشته

 اند. نامی از این زبان را برگزیده

 پیشنماید. خودِ نام زیشهای یاد شده محتمل نمیبا این وجود، همسانی

د، اننشانی که نیاکان کوروش بودهدر سنت ایالمی وجود ندارد و جز این شاهان ا

پیش یا شناسیم. تبدیل تِشوب به چیشدر اسناد ایالمی کسی را به این نام نمی

                                                 

 

20 Teušpa 

 نماید و تاکید اشمیت بر شباهتشناختی درست نمیپیش هم به لحاظ زبانزیش

پیس( است که آشکارا تحریف شده است. ی این نام )تئیسشکل یونانی شده

های بازمانده از دوران پیشاهخامنشی، یک نام همسان میان نام ناگفته نماند که در

ای قبیلهها بوده، که خود است و او رهبر کیمری 20دیگر داریم که تِئوشپَه

 اند.  تبار در آناتولی بودهایرانی

ی نام کوروش، هرچند توسط دانشورانی های یاد شده دربارهبرداشت

دار و شایسته ابراز شده، تنها بر این مبنا نباید معتبر شمرده شود. چرا که استخوان
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رضهایی فدر میان همین نویسندگان هم گاه به برداشتهایی عجیب و غریب و پیش

ی بارزش در این مورد، به آرای والتر هینتس خوریم. نمونهآشکارا سست بر می

شود که به تلویح وجود دو اسمِ کوروشِ پارسی و کورَش ایالمی را مربوط می

به معنای  ومی تعبیری ناشایستپذیرفته که اولی بنا به تفسیر او معنایی نیک و د

ی هفرضِ محبوب او، غلبداشته است. چنان که گذشت، پیش« ویرانگر و سوزاننده»

های ایالمی است. هینتس بر این ی جنگاوران آریایی بر بومیخشن و زورمدارانه

اند و او را غاصب و بیگانه مبنا فرض کرده که مردم ایالم از کوروش متنفر بوده

                                                 

 

 .61: 1387هینتس،  21 

ه دست خود از اسناد تاریخی را ب -یا تحریف-. بعد بر این مبنا تفسیر دانستندمی

داده است. هینتس معتقد است که نام اصلی کوروش، با همین خوانش امروزین 

داده اما کاتب ایالمی چون از این شاهِ غاصبِ بیگانه معنا می« دارندهپاس»فارسی، 

ا ه صورت کورَش نوشته تشده ب ، اسمش را به شکلی تحریفدل پرخونی داشته

  21بر خصلت خشن و قهار وی تأکید کرده باشد.

های نادرست ای بارز از برداشتآنچه هینتس در این مورد نوشته، نمونه

پایه در مورد کوروش در ادبیات روزِ اروپایی است. هینتس در این ابراز نظر و بی
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چهار پیش فرض را در نظر گرفته است: نخست این که کوروش به راستی 

 اند؛ دوم ایندانستهاز خود نمی گر بوده و مردم ایالم او راای قهار و سلطهبیگانه

که یک کاتب ایالمی، که اتفاقاً بسیار بلندپایه هم بوده و قرار بوده مهر شاه را 

بنویسد، از او متنفر بوده است؛ سوم آن که این کاتب تصمیم گرفته با تحریف نام 

کوروش به کورَش انتقام خود را از سرورِ خونخوار خود بگیرد؛ و چهارم آن که 

 اند خطاند و به او عالقه داشتهوش و تمام کسانی که مورد اعتماد وی بودهکور

ی هآمیز مورد استفاددانستند، وگرنه بدیهی است که این مهرِ توهینایالمی را نمی

 گرفته است.شاه قرار نمی

ری ناپذیربط و رسیدگیاز یک سو به چیزهای بیفرض، این چهار پیش

ای و تمایل وی بر مانند عواطف و احساسات یک کاتب ایالمی نسبت به کوروش

سوادی عمیق و فراگیر تمام کند و از سوی دیگر بیتوهین به سرورش اشاره می

ای از کند. یعنی مجموعهدوستداران کوروش در ایالم را بدیهی فرض می

داند که از سویی ردّ پای تاریخی مشخصی بر یزها را واقعی میرخدادها و چ

و از سوی دیگر نامحتمل و بعید  اند و دلیلی بر ایشان وجود نداردجای نگذاشته

 نمایند. می

بر مبنای دو شاهد های نامحتمل و دور از ذهن را هینتس تمام این فرض

تاریخی سوار کرده است. نخست آن که کاتبان بابلی نیز نام کوروش را به سبک 
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ین دهد مگر ااند. این البته چیزی را نشان نمیایالمی و با نگارشِ کوراش نوشته

ا شده های ایالمی آشنی بدیهی را که بابلیان با نام شاه ایالم از مجرای نوشتهنکته

ای، که نام نارونته را بر خود م. جامی نقره 1966که در سال بودند. دیگر آن 

ای کشف شد که در داشت، به همراه یک لوح برنز و کمربندی زرین در کوزه

زمین دفن شده بود. برخی از این اشیای گرانبها با خط ایالمی آراسته شده بودند 

ر این اشیا د اند. هینتس از وجودو معلوم بود که زمانی به معبدی تعلق داشته

د شان به ایالم معبی خونینها هنگام حملهگیری کرد که پارسکوزه چنین نتیجه

اند و به همین دلیل کاهنان ایالمی اشیایی چنین کردهخدایان ایالمی را غارت می

 اند. گرانبها را در کوزه پنهان کرده و در زمین دفن کرده

اما تمام این داستان پرهیجان بر مبنای پنهان شدن اشیایی در زمین 

برساخته شده است. تنها یک دلیل برای نادرستیِ سخن هینتس آن که بر مبنای 

ی سوم پ.م. ساخته گاهشماری کربن چهارده، روشن شده که آن کوزه در سده

وش بعد از کور در زمین پنهان کرده دو سده شده و بنابراین کسی که این اشیا را

اندوز زیسته است. اتفاقاً در زمان مورد نظر با هجوم قومی غارتگر و مالمی

رو هستیم و آنان مقدونیانی هستند که رهبرشان اسکندر بود و منابع یونانی روبه

اند. های هخامنشی را به دست ایشان شرح دادهبا آب و تاب زیاد غارت خزانه

ی بنابراین اشیای گرانبهای معبد ایالمی، به احتمال زیاد، در جریان حمله

اند و نه ربطی به ی مقدونیان به جنوب ایران در زمین پنهان شدهغارتگرانه
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پیش از آن در این قلمرو  هایی که سه چهار سدهکوروش دارند و نه به پارس

ی ورد یورش زورآورانهگیر شده بودند. بنابراین کل برداشت هینتس در مجای

 های شخصی او وها به ایالم و دشمنی ایالمیان با ایشان بر مبنای ذهنیتپارس

 اند. شواهدی نامرتبط پدید آمده

ای نقد آرای هینتس را از این رو الزم دیدم که سبک و سیاق وی نمونه

بافی بر مبنای شواهد اندک تاریخی است. سرایی و افسانهجسته از داستانبر

ناخواه با دخالت قدرت تخیل بازسازی تاریخ گذشته، کاری دشوار است که خواه

رود. به همین دلیل هم باید بسیار دقت کرد نویس پیش میهای تاریخو استنتاج

هنی در جریان این ی ذگونههای شخصی یا تصویرهای داستانفرضکه پیش

ت پذیر به دسفرآیند مداخله نکنند و تصویری در حد امکان نقادانه و رسیدگی

ها تأکید دارد، عبارتند از: اشیایی گرانبها که در آید. شواهدی که هینتس بر آن

اند؛ پیروی کاهنان بابلی از ای پنهان شدهربط با کوروش در کوزهزمانی بی

ی نگارش نام کوروش بر ایالمی؛ و شیوه -پارسیها در نگارش نامی ایالمی

 مهرش در ایالم.

در این میان آنچه بیشترین اهمیت را دارد، همانا نگارش نام کوروش در 

ل کدهند که کوروش معموالً به همین شزبان ایالمی است. منابع بعدی نشان می

شده است. در عین حال مهر در ایالمی نوشته می« دارندهپاس»و در معنای 

کوروش انشانی را هم داریم که نامش بر آن به شکل کورَش نوشته شده و 



 67      پنج صد و نود وچهل و پنجم/ امردادماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

دهد. به گمانم بدیهی است که خودِ کوروش انشانی از آنچه معنا می« سوزاننده»

 یت داشته است. شده خبردار بوده و نسبت به آن حساسبر مهرش نوشته می

 ی آن استوجود دو شکل برای ثبت ایالمیِ نام کوروش، به نظرم نشانه

ارش پارسی هنگام نگ -که این نام خاستگاهی ایالمی نداشته است. کاتبان ایالمی 

اند گرفتهآوای ایالمی را برای نوشتنش به کار میی همشان نزدیکترین کلمهنام شاه

اکدی رواجی تمام داشته است.  و این کاری است که در میان کاتبان ایالمی و

چون سوارکاری جنگاور در مهری که به خودِ کوروش تعلق داشته و بر آن وی هم

ی این نام )کوروش( ثبت شده و در ی جنگاورانهو پیروزمند نموده شده نسخه

اش دهدارنی پاسمنابع بعدی که مهربانی و نیکوکاری او مورد تأکید بوده نسخه

شود که نام کوروش )به همراه حدس با این شاهد تقویت می ثبت شده است. این

ای ها رواج داشته و در ضمن نام قبیلهکمبوجیه( از سه نسل قبل در میان پارس

ها هم بوده است که در نهایت به شمال هند کوچیدند. بسیار نامحتمل از پارس

رمعنای دان پی نه چنی ایرانی، نامی برگرفته از یک کلیدواژهاست که یک قبیله

 ایالمی را به عنوان برچسب شناسایی خویش برگزیده باشند. 

امانِ ی مداوم و بیآرای هینتس از این رو ارزشِ نقل را داشت، که مداخله 

د. حدس من آن دهداشتهای ایدئولوژیک را در آرای پژوهشگران نشان میپیش

ی اخیر برای غیرپارسی شمردنِ اسم کوروش و اصوال است که گرایشِ دهه

شود، از تاریخ هخامنشیان، که در آثار برخی از نویسندگان دیده می« زداییایرانی»
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داشتهای ایدئولوژیک مربوط باشد، که چه بسا از فضای تا حدودی به همین پیش

 سیاسی روز نیز تاثیر پذیرفته باشد. 

اما اگر این گرایشها را نادیده بگیریم و نقادانه تمام منابع را مرور کنیم،  

 پرسش اصلی در اینجا آن است کهرسیم. به نظرم به برداشتی روشن و نمایان می

غیرآریایی )ایالمی یا هوری( دارد. از آنجا که اقوام نام کوروش تباری آریایی یا 

و زبانهای آریایی همان هند و ایرانیان هستند، قاعدتا باید برای پاسخگویی به این 

پرسش، نخست به منابع هندی و ایرانی کهن بنگریم و ببینیم چنین نامی در آنها 

                                                 

 

 .Tavernier, 2002.این غفلت البته استثنا هم دارد، مثال بنگرید به:  22

ام می بودنِ نشود یا نه. در این حالت کلید تشخیصِی آریایی یا ایالیافت می

کوروش، در خودِ این نام نهفته نیست، که به اسم پدر و پسرِ وی یعنی کمبوجیه 

ی شاهان انشان نام کوروش همواره به صورت شود. در تبارنامهنیز مربوط می

جفت با پدر یا پسری به اسم کمبوجیه ذکر شده است. بنابراین پرسشی که معموال 

 آن است که نام کمبوجیه در این میان از کجا آمده است؟  22نادیده انگاشته شده،

اگر کوروش نامی ایالمی یا لقبی ایالمی برای شاهان بوده باشد، انتظار 

داریم نام کمبوجیه را نیز که معموال همراه با اوست، در چنین جایگاهی تصور 
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رد یالمی کهن داای در منابع اکنیم. این در حالی است که نام کمبوجیه نه سابقه

شود. در عین حال، هم نام کوروش و هم کمبوجیه های ایالمی مشتق میو نه از بن

شوند. اما در اسناد هندی قدیم دقیقا به همین صورتِ جفت در کنار هم دیده می

 ی ظهور اینی زمینهبرای فهم معنای دقیق این دو نام، بد نیست شرحی درباره

 مانبه دست دهیم. چون به این ترتیب هم دعوی نامها در دوران پیشاکوروشی

های مستقر در جنوب شرقی ایران زمین ی پیوندهای پارسیان با آریاییدرباره

ی توزیع جغرافیایی نامهای شود، و هم تصویر دقیقتری دربارهاستوارتر می

 آوریم.کوروش و کمبوجیه به دست می

فرضِ قرون نگاری معاصر، همچنان زیر تاثیر این پیشسنت تاریخ

وسطایی قرار دارد که مرکزِ جهان باستان اورشلیم و بابل بوده و مهمترین سندِ 

آن دوران، تورات است، که آن هم بابل را بزرگترین شهر دنیا و تاریخی از 

انگارد. البته در ارزش و اهمیت عهد عتیق و اورشلیم را مرکز تقدس جهان می

 دان معنادر دقت و استحکام شواهدِ ثبت شده در آن تردیدی نیست، اما این ب

-ی میانروداننیست که جغرافیای دورانِ ظهور کوروش، گرانیگاهی در منطقه

اه دیگری، یابیم که گرانیگفلسطین داشته است. در واقع اگر به اسناد بنگریم در می

که چه بسا بزرگتر و نیرومندتر هم بوده، در ایران شرقی قرار داشته که در شمال 

شده هندی را شامل می-جنوب فرهنگ گنداری فرهنگ بلخ و مرو و خوارزم و در
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است. در این میان پیشتر این حدس را طرح کردم که خاستگاه پارسیان جنوب 

ی شرقی ایران زمین بوده است. برای ارزیابی این برداشت، باید دقیقتر به نقشه

 باستانی این منطقه نگریست. 

ال هند به در ابتدای دوران هخامنشی، جنوب شرقی ایران زمین و شم

شان را روی هم رفته شد که همهای تقسیم میای از قلمروهای قبیلهمجموعه

نامیدند. هر یک از این ( می महाजनपद: 23پاداس)مَهاجَنَه« های بزرگاردوگاه»

تعلق داشتند که از حدود پنج قرن پیش به ای قلمروها به یکی از قبایل آریایی

                                                 

 

23. Mahājanapadas 

زبان ها آشکارا به قبایلی ایرانیاین منطقه کوچیده بودند. برخی از این اردوگاه

 ی کورو و کمبوجَه در آن میان به شمارند. تعلق دارند و جالب آن که دو قبیله

احتماال کهنترین جایی که اسم کوروش )به صورت بخشی از نام 

ها وداست که این اسم را در پیوند با این قبیلهسرودهای ریگ پادشاهی( آمده،

ر قلمرو هند آید که نام کوروش داز مرور منابع سانسکریت بر می24دهد.قرار می

پارسیِ غربی رایج بوده است. در این -و ایرانی شرقی نیز به قدر قلمرو ایالمی

یاد شده که بخش دوم نامش باید همان « کوروس -اوتّارا»متون از شاهی به نام 

 .19، بند 32، سرود 10مندله 24
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کوروش باشد. ارجاع به نام کمبوجه هم به همین ترتیب در اسناد سانسکریت 

مبوجیه را در پیوند با اقلیم هند به کار پربسامد است. منابع یونانی هم اسم ک

)تامبوزوی( یا  نام بطلمیوس به قومی به اند. مثال گرفته

 کند که ساکن سرزمینی ییالقی و گرمسیر اشاره میمبوزوی( )کا

های پشمی مهارت داشتند. این نام در بودند و در فن ساخت پوستین و لباس

ثبت « کام»ها آن را به صورت ی هم وجود دارد. اکدیهای اکدی و ایالممتن

اند و هر دو از این را به کار گرفته« یا -سی -بو -کان»ها نام اند و ایالمیکرده

                                                 

 

25 Higham, 2002: 13–22. 

ی جالب آن که نام کشور کامبوج هم از همین اند. نکتهای را مراد کردهنام قبیله

ی هند و ایرانی مشتق شده است. نخستین قوم نویسایی که در سرزمین ریشه

امروز ساکن شدند، همین قوم کمبوجه بودند که از هند به آنجا کوچیدند  کامبوجِ

و در قرن چهارم پ.م، همزمان با انقراض دولت هخامنشی، نخستین شهرهای 

 25ی فونان و چِنال تاسیس کردند.دارای فرهنگ آهن را در منطقه

جه ی بزرگ به نام کورو و کمبوبنابراین در عصر پیشاهخامنشی، دو قبیله

اند و افرادی با اسم نزدیک به کوروش در شمال هند و ایران شرقی حضور داشته
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گانه، اردوگاه کورو در میان قلمروهای شانزدهاند. زیستهنیز در این قلمرو می

را در اختیار داشت و پایتختش شهری بود به نام  26ی دهلی و مِروتمنطقه

ر گوید که کوروها به خاطمی سومانگاویالسینیایندراپرستا یا ایندراپاتا. متن 

شان شهرت داشتند. وایروپورانا نام نخستین فرزانگی و قدرت بدنی و سالمت

 شاهشان را کورو پسر ساموارسانا ذکر کرده است. 

پیوند میان دو نام کوروش و کمبوجیه در منابع سانسکریت هم دیده 

در و کند و نه پی ایرانی اشاره میشود. با این تفاوت که این بار به دو قبیلهمی

                                                 

 

26. Meerut 

پسری. اردوگاه کمبوجه در همسایگی کورو قرار داشت، و قلمروش دو سوی 

شرق رود وخش  ها سرزمینی درکمبوجه گرفت. خاستگاههندوکوش را در بر می

و حوالی بلخ بوده است. این قبیله با مردم بدخشان و ساکنان فالت پامیر پیوند 

اند، چون مردم بدخشان و پامیر در ادبیات سانسکریت پاراماکامبوجا خوانده داشته

اند. پایتخت اردوگاه کمبوجا شهری بود به نام راجاپورا که در جنوب غربی شده

بسیار نیرومند و مقتدر بود. طوری  جنگاور کمبوجَه یکشمیر قرار داشت. طبقه

های رقیب کل مردان پس از غلبه بر اردوگاه -شاه مَگَدَه  -که بعدها مَهاپادماناندا 

http://en.wikipedia.org/wiki/Meerut


 73      پنج صد و نود وچهل و پنجم/ امردادماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

ها کشتار کرد و تنها در مورد گندهاره و کمبوجه ی کشتریه را در این سرزمینطبقه

ین د. آشوکا هم که نخستپوشی کرد و از مردم این قبایل حساب براز این کار چشم

ها و اقتدارشان یاد کرده و نوشته ها را در هند نویسانده است، از کمبوجهکتیبه

  اند که از غرب )فالت ایران( به هند کوچ کرده بودند.که اینها قومی بوده

ان دورانی که خاندانی با بسامد باالی نام به این ترتیب درست در هم

 ای در شمالرسند، قلمروهایی قبیلهکوروش و کمبوجیه در انشان به قدرت می

علق های کورو و کمبوجه تهند و پاکستان و افغانستان امروز را داریم که به قبیله

ای هند و توان حکم کرد که این دو نام ریشهاند. تا همین جای کار میداشته

شان در زبانهایی مانند ایالمی یا هوری خطاست. این ایرانی دارند و جستنِ ریشه

اصرار بر یافتن تباری ایالمی برای این اسمها از آنجا ناشی شده که میان مردم 

شدند، پیوندی سیاسی و ایالم و پارسیانی که کوروش و کمبوجیه خوانده می

 ارتباطی نزدیک برقرار بوده است. 

ای میان نشان داد که پیوندهای مشابه و نیرومندِ سیاسیاگر بتوان 

هخامنشیان و قلمروهای هند و ایرانی یاد شده نیز برقرار بوده، این مسئله نیز حل 

ل شود که بتوانیم نشان دهیم قبایشود. یعنی استدالل ما وقتی نیرومندتر میمی

ر معمول در کورو و کمبوجه در شمال هند و پاکستان امروزین بر خالف تصو

 اند و پیوندیکردهای زندگی نمیسپهر تمدنی و جمعیتی مستقل و دورافتاده

اند. حقیقت آن است که با مرور منابع وار با سیاست و دولت پارسها داشتهاندام
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به طور  27توان این ارتباط را نشان داد. من در دو کتاب دیگرهندی به روشنی می

ام و بنابراین در اینجا تنها برخی از الگوهای پایه مفصل به این موضوع پرداخته

 کنم. را مرور می

 

 

                                                 

 

 ی تاریخ تمدن ایران()جلد هشتم از مجموعه« تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»درکتاب  27 

ل در ام و دگردیسی این قبایبه پیوندهای سیاست ایران شرقی و غربی به طور مفصل پرداخته

خرد »ام. در کتاب شان در ظهور دولت کوشانی را نشان دادهدوران پساهخامنشی و نقش

گیری دولت هخامنشی، گذار مهمی در قرن ششم پ.م، و همزمان با شکل

 هایدر ایران شرقی و هند شمالی رخ داد و آن هم فروپاشی تدریجی امیرنشین

ای، و ادغام قلمروها در قالب واحدهای سیاسی بزرگتر بود. این امر کوچکِ قبیله

 شینی، افزایشدر یکجانشین شدنِ تدریجیِ مهاجران آریایی و گسترش شهرن

جمعیت ایشان، و در ضمن تاثیر سیاست دولت هخامنشی ریشه داشت. در واقع 

شود و اولین شاه تاریخی و غیراساطیری هندی تاریخِ هند از همین دوران آغاز می

ی تاریخ خرد( روابط تنگاتنگ فرهنگی میان این مردم و از مجموعه)جلد چهارم « بودایی

های بودایی و جینی تمدن هخامنشی مورد بحث قرار گرفته و پیوندهای میان ادیان و اندیشه

 با آرای ایرانی تحلیل شده است.
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ی نظمهای برآمده از این الگو بود. الگوی مرسوم بیسارَه نام داشت، نمایندهکه بیم

 نهاد، و بعد شاهی فرهمندای رو به افول مین قبیلهآن بود که نخست قدرت رهبرا

گرفتند. ای از سرکردگان نظامی یا بازرگانانِ بانفوذ قدرت را به دست مییا اتحادیه

 اند. های هند باستان به ترتیب پادشاهی و جمهوری نامیدهاین دو الگو را در تاریخ

ها به ادشاهیدقیقا همزمان با ظهور هخامنشیان، موجی از دگردیسیِ پ

 های کوچکبینیم که به الگوی دگرگونی سیاسی در پادشاهیها را میجمهوری

صیل به تف« ی یونانیی معجزهاسطوره»بالکان شباهت چشمگیری دارد. در کتاب 

ین نشام که سیاست کوروش آن بود که دولتشهرهای کوچک یونانیبحث کرده

 ایهخامنشیان بدهند. چنین قاعده هایی تابعدر بالکان جای خود را به جمهوری

ی هند و ایرانی نیز مصداق دارد. جالب آن که گانهدر مورد قلمروهای شانزده

. توان بازجستی این تحول سیاسی را در کورو و پانچاال میمشهورترین نمونه

ی شمال غربی بینیم که در دو گوشهزمان با ظهور کوروش مییعنی هم

لودیه( و جنوب شرقی )کورو و پانچاال( الگوی مشابهی  شهرهای ایونیه و)دولت

هایی که به تازگی در شود. یعنی پادشاهیاز دگردیسی دولت نمایان می

 هایی از سردارانگرد تأسیس شده بودند جای خود را به اتحادیهقلمروهایی کوچ

 کنند و نظامیدهند که قدرت سیاسی را در میان خود تقسیم میو بازرگانان می
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شهرهای یونانی و لودیایی در دولت 28آورند.چون جمهوری را پدید میمتکثر هم

و چه  29یافته است،ها جریان میاین روند با حمایت و گاه دخالت نظامی پارس

 بسا که در مورد شمال هند نیز الگوی مشابهی در کار بوده باشد. 

یت بیت امندر هر دو مورد، احتماال نیروی اصلی ایجاد تحول سیاسی، تث

الی ی مراهها در ایران زمین و رونق گرفتن بازرگانی بوده که به ظهور یک طبقه

ی پولدار نوظهور همان کارگزاری زده است. این طبقهنیرومند و نوپا دامن می

ا ساالر اقتصادی رهای سنتی قدیمی به دولتهای نخبهبوده که گذار از پادشاهی

                                                 

 

 .401-404)ب(:  1389وکیلی،  .28

های هندی و یونانی ای از جمهوریر شبکهساخته است. با وجود ظهوممکن می

در دوران کوروش و کمبوجیه، از دوران داریوش بزرگ به بعد چرخشی را در 

بینیم و این بار جبارها و نوادگان شاهان قدیمی سیاست یونانیِ هخامنشیان می

گیرند. جبارها هم در عمل شاهانی هستند که مورد حمایت پارسها قرار می

های قدیمی نبودند و از پشتیبانی ه معموال وارث رسمی سلسلهنوظهور بودند ک

 های چنینی بازرگان برخوردار بودند. ریشهمردمی و به خصوص حمایت طبقه

 . 43. هرودوت، کتاب ششم، بند 29
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سیاستی حتا در دوران کوروش هم سابقه داشته و احتماال به پشتیبانی پارسها از 

 دولت پیسیستراتوس آتنی انجامیده است.

بنابراین نخستین شاهد برای تایید ارتباط سیاستِ کوروش با قلمروهای 

ی هند و ایرانی، آن است که همزمان با ظهور او دگردیسی مشابهی گانهشانزده

کند که دست کم در مرزهای غربی در قلمروهای پیرامونیِ کشور او ظهور می

ی دخالت کوروش در دست هست. اما شاهد دوم که ( اسنادی درباره)بالکان

ی این قلمروها در زمان زمامداری نیرومندتر هم هست، این که بخش عمده

کوروش بزرگ و کمبوجیه سیری از انسجام سیاسی را طی کردند که در نهایت 

یرانی اشان به شاهنشاهی هخامنشی انجامید و آنها را به صورت استانی به پیوستن

 در آورد. 
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زمان با ظهور کوروش بزرگ، ی قرن ششم پ.م. و همدر میانه

و باهلیکاس )بلخ( با هم متحد شدند و  های کورو و گنداره و کمبوجَهاردوگاه

ان، یعنی ی ایشنشین دیگرِ همسایهایرانیکمی بعد به تابعیت ایران درآمدند. قلمرو 

ی رود در سانسکریت( و دهانه 30گَندارَه در ابتدای کار جنوب رود کابل )کوبْهاْل

)تاکسیال( و  31سند را در اختیار داشت و شهرهای مهمش تاکساشیال

شد. همزمان با ظهور قدرت پارسها در انشان به تدریج خوانده می 32پوشکاالواتی

ک همان شچندان قدرتمند شد که پنجاب و کشمیر را نیز فتح کرد. این منطقه بی

                                                 

 

30. Kubha 
31. Taksashila 

ی هخامنشی است که از دوران داریوش بزرگ نامش را در فهرست استان گَنداره

ین های زیادی به اارجاع مهابهاراتاو  وداریگبینیم. در سرزمینهای تابع پارسها می

اند، نه هندی. مردم این قلمرو دانیم که مردمش ایرانی بودهقلمرو وجود دارد و می

 اند. جنگ داشته 33هابا کوروها متحد بودند و معموالً با پانداواس

ی های کورو و کمبوجه در گوشهدوگاهبه این ترتیب روشن است که ار

اند جنوب شرقی ایران زمین، پیوندی روشن و تنگاتنگ با سیاست پارسیان داشته

اند که در نهایت طی سی سالِ آغازینِ و بخشی از موزائیک قومی بزرگی بوده

32. Pushkalavati 
33. Pandavas 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxila
http://en.wikipedia.org/wiki/Pandava
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. به یابدظهور دولت هخامنشی، به استانهای شرقی این شاهنشاهی دگردیسی می

ی کورو گذار از پادشاهی به جمهوری ر آن زمانی که اعضای قبیلهاحتمال زیاد د

دند، از کرکردند و با همسایگانشان با الگویی نو پیوند برقرار میرا تجربه می

ا شک تا استان سیستان و بلوچستان راند که بیشاهی به نام کوروش خبر داشته

اش در نخستین نبشتهاست. داریوش بزرگ در  شان زیر فرمان داشتهدر همسایگی

ین کند و بنابراین این قلمروها در دیرتربیستون به استانهای گنداره و هند اشاره می

ب قوم اند. به این ترتیحالت تا اواخر دوران کمبوجیه به دولت ایران پیوسته بوده

ی شد و ارتباط سیاسها  متحد میها و گنداریکمبوجه هم که به تدریج با بلخی

ای سیاسی قرار داشت که فرمانروای بزرگِ حاکم بر آن، کرد، در زمینهبرقرار می

 کمبوجیه نام داشته است. 

 یشرق رانیپارسها و ا انیم یروشن و استوار یوندهایمورد که پ نیدر ا

 چنان که یعنیروا داشت.  دیترد توانیم یو شمال هند برقرار بوده، به سخت

 یاند، نام کوروش و پدرانش، تبارکرده دیتاک زین ییاز پژوهشگران اروپا یبرخ

ها دو قوم در تن ه،یکوروش و کمبوج یداشته است.  در زمان زمامدار یرانیا

 یتاهم یاند که ناموجود داشته شانیمتاثر از فرمان( ا ایفرمان ) ریز ینهایسرزم

 ندشاویو خو هیمسااند و هقرار داشته یشرق رانیدو هم در ا نیاند. اداشته شانیا

 نیا خود را از نام هیو کمبوجکه کوروش  دینمایم یهیبد نیاند. بنابرابا هم بوده
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 کیرتباط نزدو ا وندیپ یکه نوع رفتیپذ توانیم یعنیاند. گرفته رومندین یهالهیقب

 برقرار بوده است.  یشرق رانیدر ا لیقبا نیو ا انیپارس نیب

را به  هیکوروش و کمبوج ینامها ،یو هند شمال یشرق رانیاز ا گذشته

 یموضوع نیو ا مینیبیم زین یگریجغرافیایی  د های¬نامیصورت جفت در جا

 ی¬دارد. در حماسه یسودمند یهااش اشارهدرباره ینبیاست که آرنولد تو

 شمال رد گنگ و سند رود بین اینطقهم در پاتپانی نبرد که خوانیممی مهابهاراتا

 تِدش» یعنی که شود،می نامیده کَشترَه-کورو که دهد¬می رخ هندوستان شرقی

 دشت» این. داریم هم آناتولی در را نام همین با ای¬منطقه که آن جالب. «کورو

  لِشک به یونانیان که است همان و دارد قرار ماگنزیا ی¬منطقه شمال در «کوروش

 سوم آنتیوخوس. م.پ 190 سال در که بود دشت همین در. اندکورو ثبتش کرده

. م.پ 281 در آن از قبل سال صد حدود. خورد شکست ها¬رومی از مقدونی

 - آنتیوخوس جد آن طی که بود گرفته در منطقه همین در دیگری مهم نبرد

-روکو نامهای جفتِ پس. بود داده شکست را لیسامخوس -نیکاتور سلوکوس

ن همچو زین یدر مناطق شمال غرب ن،یزم رانیا یشرق جنوبکمبوجه گذشته از 

 یاز رود کُر که احتماال همان کورو بوده، شاخهحضور دارد. گذشته  ینامیجا

 یاز آن رودخانه یاو شاخه شدهمی خوانده کورو هم قفقاز در ارس رود چپ

 کمبوجه نام داشته است. 
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ش و کورو یگره از تبار نامها ،یشرق رانیفهمِ ارتباط پارسها با اقوام ا با

 یرانینامها به منابع هند و ا نیا یتبارشناس ی. اگر براشودیگشوده م زین هیکمبوج

به  یازین و شودیم انینما یشتریب یدو اسم با استوار نیا یو معنا شهیر م،یبنگر

 شکی. نام قوم کمبوجه بمیکنینم دایپ یالمیا یجعل ینامها یدرباره یالپردازیخ

است که در منابع « کَم/ کام»دارد و بخش نخست آن همان  یرانیهند و ا یتبار

باال تکرار شده است.  یبا بسامد تیباستان و سانسکر یو پارس ییوستاا

و  دنیلرز یبه معنا« کَم/ کَمپ»نام از بنِ  نیکرده که ا شنهادیپ یاسکالمووسک

کل به ش ییپسوند در اوستا نی( گرفته شده باشد. ا-auj-ias) «اسیاَوج»پسوندِ 

 نی. بر اساس ادهدیم یمعن« از... رومندترین»و  شودیم دهید  «هیَاَئوج»

ز آن است ا رومندتریکه ن یکس»شود:  یمعن نطوریا تواندیکمبوجه م ،یشناسشهیر

 .« دیه لرزه درآکه ب

 اشیرانیهند و ا یهاشهیبا توجه به ر دیبا بیترت نیبه هم زیکوروش ن نام

است  یدیباغ ب ییپژوهشگران معاصر تنها دکتر حسن رضا انیشود. در م ریتفس

نام کوروش را بنِ هند  یشهینکته توجه کرده است. او ر نیبه ا یکه به طور جد

 یبه معنا یصفت فاعل راو کوروش  داندیم دنیجنگ یبه معنا« کو» یِرانیو ا

زبان  است. در افتهیترجمه کرده که بعدتر به عنوان اسم خاص کاربرد « جنگاور»

 شهیر نیهمو کشتن و کوفتن از  دنیمانند کوش یکلمات نیامروز یدر یپارس
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جنگ سکاها را هم به شکل کوروش  ینام خدا ییاند. دکتر رضامانده یباق

 رده است. ک یبازساز

د و دار یرانیا یتبار هیوش مانند کمبوجآن شد که نام کور جهینت پس

ر د رومندین یلهینامها از اسم دو قب نیجنگاورانه دارند. ا ینامها داللت نیا یهردو

ه کار کهن ب یرانیهم در اسناد هند و ا ادیاند و با بسامد زگرفته شده یشرق رانیا

معموال جفت و همراه با هم کاربرد  ییهانامیند و هم به عنوان جااگرفته شده

ناآشنا،  ییِاینام آر نیثبت ا یبعدها برا یو اکد یالمیاند. احتماال کاتبان اداشته

. نام اندنوشتهیم شیشناخته شده بوده، به جا شانیکورَش را که برا یِخیشکلِ م

رواج داشته  و  انیمالیا انیکورَش دست کم از دوران دودمان اور سوم در م

 یاست، ب دهیرسیهور کوروش بزرگ قدمتش به شش قرن مدر زمان ظ نیبنابرا

 ای ییمعنا یارتباط یرانیبا کوروشِ هند و ا ،یختیآن که گذشته از شباهت ر

 داشته باشد. شناسانهشهیر
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 گفتار اندر زایش اهریمن

 15/4/1395شنبه ، سه11ی ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

ی دو گرانیگاه متافیزیکی حضور دو نیروی مقدس و نامقدس، و سیطره 

نماید که چه بسا اندیشیدن خیر و شر در هستی چندان برای ما آشنا و بدیهی می

باور نکردنی بنماید. با این همه به شرایطِ پیش از ظهور این مفاهیم دور از ذهن و 

شناسانه به روایتها و باورهای تمدنهای ای اسطورهواقعیت آن است که اگر از زاویه

یابیم که مفهوم خداوند و شیطان برای دیرزمانی در میان باستانی بنگریم، در می

 مردمان وجود نداشته است.

ی نظامهای در جهان باستان بافتی کمابیش همسان و یکدست بر همه 

ای پرشمار از ایزدانِ دینی و عقیدتی حاکم بوده است. در همه جا با مجموعه

ی ی نیروهای طبیعریخت روبرو هستیم که نماینده و نگهبان یا راه برندهانسان

ابط اجتماعی شوند. روابط این خدایان با یکدیگر انعکاسی از رومحسوب می

زمینی است، یعنی در میان خود با ساختهای خانوادگی و گاه سلسله مراتبی 

کنند. این خدایان باستانی از نظر اخالقی هم موجوداتی سیاسی را بازتولید می

اند. یعنی برخی از رفتارهایشان معقول اند و به آدمیان شباهت داشتهآمیخته بوده

نموده است. گاه کارهایی وار میدیوانه و درست، و برخی دیگر نامعقول و

اند و گاه به رفتارهایی زیانبار و نادلخواه دست دادهخوشایند و سودمند انجام می

اند. زئوس که خدای بزرگ یونانیان بود، در جنگها به نفع یکی از طرفها یازیدهمی

 یشد و هرچند در آفرینش انسان و تاسیس شهرهای بزرگ نقشوارد درگیری می

کرد، ممکن بود به سادگی به دروغگویی و خیانت و مهم و دلخواه ایفا می
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توزی و حتا دزدیدن زنان و تجاوز به ایشان دست بگشاید. ایندره که ایزد کینه

ی باد و توفان بود و در این نقش مهم و بزرگ وداهاست نیز مانند زئوس نماینده

کشتزارها را همراه بیاورد و هم  آور و سودمند برایتوانست ابرهای بارانهم می

 های مردم را خراب کند. توفانهایی ویرانگر به بار آورد و خانه

 

 

 

 

 

 

 

گیری تمدنهای انسانی بافتی که حرفش در میان است، از ابتدای شکل 

 شود و تای سوم پیش از میالد( در اسناد نوشتاری نمایان می)در ابتدای هزاره

استثنای فهم امر قدسی در میان آدمیان شکل غالب و بینزدیک به دو هزار سال 

شده است. در واقع تا قرون میانه که ادیان ابراهیمی در باختر و دین محسوب می

بودایی در خاورزمین به تدریج فراگیر شدند، سرمشق غالب دینِ مردمان همین 

ک پا بود و کسی به این امکان که خداوند امری یکسره مقدس و از نظر اخالقی

اندیشید. به همین ترتیب گرانیگاهی برای شرّ نیز در و همواره نیکوکار است، نمی

 ی فریبها و آسیبها را بر دوش بکشد.کار نبود و شیطانی نداشتیم که بار همه

مان کند، به مصرِ زای که به خداوند یگانه اشاره مینخستین سند تاریخی 

ود. شی این فرعون غیرعادی مربوط میشود و به انقالب دینآتون مربوط میآخن

ی قرن چهاردهم پیش حوتپ چهارم بود، در میانهاش آمنآتون که اسم اصلیآخن

از میالد پرستش ایزد خورشید یعنی آتون را باب کرد، و او را خدای یکتا نامید. 
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ی این که آتون خاستگاه تمام خیرهایِ عالم است و از با این همه او هم درباره

ری مبراست، هیچ نگفت. به همین ترتیب در دین مصریان مفهومی شبیه به هر ش

شیطان نداشتیم. هرچند برخی از خدایان مثل سِث که اعتبار و محبوبیتی هم 

 داشتند، ممکن بود ویرانگر و ناخوشایند و کشندهِ ایزدان نیکوکار قلمداد شوند. 

و  اشاره رفته،نخستین سندی که در آن به اخالقی بودن سرشت خداوند  

ینیم، بیکتاپرستی را در کنار تصویری پاکیزه و یکسره نیک از خداوند می

های زرتشت یعنی گاهان است که از نظر تاریخی دو قرن پس از انقالب سروده

گیرد. زرتشت به احتمال زیاد در قرن دوازدهم پرست قرار میدینی فرعونِ آتون

قریبا قطعی است که ارتباطی با سپهر است و ت زیستهپ.م در ایران شرقی می

فرهنگی مصر نداشته است. یعنی زایش مفهوم خداوند یکتا در ایران شرقی را 

باید امری بومی و درونزاد دانست. به خصوص که پیکربندی مفهوم خداوند در 

اینجا یکسره متفاوت است و اهورامزدا همچون خداوندی یگانه و در عین حال 

شود که در ضمن سازنده و نگهبان قانون حاکم بر آبادانی یکسره نیک تصویر می

 اش با عقل و خرد همتاست. طبیعت هم هست و از این رو گوهره

در گاهان برای نخستین بار در کنار خدای یکتای اخالقی از موجودی به  

شنویم و این همان نامی است که رسان( اسمی میمینو )مینوی آسیبنام انگره

شود. در گاهان بندی هست که سپندمینو )مینوی یمن تبدیل میبعدتر به اهر

اند و تاکید مینو همچون دو جفتِ دوقلوی ضد هم بازنموده شدهمقدس( و انگره

ام شده که این دو در هشت زمینه ضد هم هستند. در کتابی که در این زمینه نوشته

این  برخاسته است وام که این تصویر از دستگاهی فلسفی )زندِ گاهان( نشان داده

دهد که هویت انسانی را نیز بر هشت زمینه دقیقا همان نیروهایی را نشان می

 سازد. یعنی به بیان دیگر در گاهان در کنار معرفی خدای یکتای یکسره نیک،می

ابل های قی زمینهشویم که در همهبا تصویر یک شیطانِ یکسره شرّ هم روبرو می

 ند است.تصور واژگونه و ضد خداو
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حدود دو قرن پس از زرتشت تدوین سومین سنت بزرگ یکتاپرستانه  

آغاز شد و آن همان است که در قالب عهد عتیق و تورات به دست ما رسیده 

پ.م بود که نخستین دولت یهودی  900-1000است. احتماال در حدود سالهای 

 رترین بخشهای تورات در آنجا تدوین شد. کادر آسورستان پدید آمد و قدیمی

ر ی آن دتدوین عهد عتیق تا پایان دوران هخامنشی به درازا کشید و بخش عمده

دوران کوروش بزرگ تا اردشیر دوم تدوین و نگاشته شد. پیوند میان متن تورات 

و سنت ایرانی و شخصیتهای درباری هخامنشی امری مستند و نمایان است که در 

اش وجود دارد. در واقع این هها دربارخودِ متن کتاب مقدس انبوهی از ارجاع

ارجاعها به قدری دقیق است که نام و نشان شمار زیادی از رهبران دینی قوم 

یم داناند را مییهود که در ضمن در دیوانساالری هخامنشیان نیز عضویت داشته

 . اندو کتابهایی مانند کتاب عزرا و نهمیا و دانیال در این بافت نوشته شده

شود. ترین بخشهای تورات تاکیدی بر یکتایی خداوند دیده میدر قدیمی 

اما این خدای یگانه بیشتر به آتونِ مصریان شبیه است تا اهورامزدای ایرانی. در 

 بینیم و خدای یکتای قوم یهود رفتاری دارد کهسفر پیدایش نشانی از شیطان نمی

ل . این نکته معنادار است که عامدیدیم شبیه استبا آنچه نزد خدایان باستانی می

کند و باعث رانده ی ممنوعه وسوسه میفریبکاری که حوا را به خوردن از میوه

است. با این همه در « مار»شود، شیطان نیست، بلکه شدن آدم از باغ عدن می
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متون دیرآیندترِ کتاب مقدس شیطان را در کنار تصویری اخالقی از خداوند 

 توان تاثیر ادغام سنت یهودی در بافت ایرانی دانست. میبینیم و این را می

تی ی بافت اخالقی کل هسای دربارهزرتشت نخستین کسی بود که نظریه 

م ی اهورایی و اهریمنی تقسیپیشنهاد کرد و جریانهای حاکم بر گیتی را به دو رده

ریک رد و هککرد. این دیدگاه که مرزِ میان نیک و بد اخالقی را با دقت ترسیم می

ساخت، بسیار نیرومند بود. یعنی هم ظهور را به قطبی مینویی منسوب می

ها را در «من»ی اخالقی داد و هم وظیفهپدیدارهای شرّ در گیتی را توضیح می

و کرد و از این ررسانی به نیروی خیر و مبارزه با اهریمن تصویر میقالب یاری

 ی مهیبی که قرار است مرجعمقام نقطهسخت برانگیزاننده بود. مفهوم شیطان در 

ی چیزهای ناخوشایند و زیانکار باشد، از این بذر آغازین گاه همهو بازگشت

 برخاسته است. 

در گاهان و منابع زرتشتی گیتی که جهان مادی و لذتهای نهفته در آن را 

ی خداوند بود و از این رو امری نیک و مقدس محسوب کند، آفریدهنمایندگی می

تی ای شبیه بود که در گیشد. در مقابل شیطان امری مینویی بود و به بیماریمی

کرد. اما این تصویر در سرزمینهای فقیرتر گرداگرد ایران زمین که با رخنه می

ی دست به گریبان بودند، واژگونه شد. در میانه« نشینینشانگان حاشیه»نوعی 

 در منابع عبرانی، دین بودایی درعصر هخامنشی همزمان با تثبیت مفهوم شیطان 

ی شمال غربی قلمرو ایران ی جنوب غربی و آیین افالطونی در گوشهحاشیه

پدیدار شد و دستگاهی نظری را پدید آورد که همچون نقدی و پاتکی بر دیدگاه 

هایی را نماید. هم در متون افالطونی و هم در منابع بودایی اشارهزرتشتی می

گیتی  کند. این به خوارداشتو امر شرّ ماهیتی گیتیانه پیدا می بینیم که شیطانمی

ی و پلید شمردن ماده و لذتهای زیستی انجامید و همان بود که در نهایت تا میانه
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طلبی بودایی را در بلخ و عصر اشکانی زهد مسیحی در آسورستان و ریاضت

 هرات پدید آورد. 

 

 

 

 

 

 

 ی مسیحیاین نکته جای توجه فراوان دارد که مفهوم شیطان در زمینه 

اش چندان شاخه شاخه نشده و مورد بازاندیشی اش و در قالب بوداییاروپایی

د، مدام آیقرار نگرفته است. اما در ایران زمین که خاستگاه این مفهوم به شمار می

ای در مورد این مفهوم روبرو های بنیادین و ریشهبا بازاندیشی و گاه بازتعریف

ایم. طی بیست قرن گذشته دینمردانی مانند مزدک یا امام حسن دوم اسماعیلی بوده

اند، ردهکی خداوند بر وی را تبلیغ میایم که مرگ شیطان و تحقق غلبهرا داشته

طان بینیم که شیو در کنارشان پیروان آیین زروان قدیم و صوفیان مسلمان را می

شناسند و حتا وی را به خاطر این که ای از هستی به رسمیت مین سویهرا همچو

اش را از دست فرو ننهاد، در برابر انسان سجده نکرد و یکتاپرستی افراطی

 اند. ی عشق خالص به خداوند قلمداد کردهنماینده

ایست بر تاریخ خداوند. دگردیسی ایست و حاشیهتاریخ شیطان ادامه 

ند. کاست که گرانیگاه نامقدس و پلیدِ ضد آن را جا به جا میمفهوم امر قدسی 

شود ای در تفسیر شیطان منتهی میهر تحولی در فهم معنای خداوند به دگردیسی

و تاریخ دیرپای ایران زمین و سنتهای دینی گوناگونی که در این قلمرو تکامل 

رنگ گوناگون و رنگا هاییمانند که نسخهاند، به آزمایشگاهی و هزارتویی مییافته

 توان بازیافت.اش میهای ورجاوند را در زمینهاز این دوقطبی



 89      پنج صد و نود وچهل و پنجم/ امردادماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 (ZEZ zhaoenzhe)ژِه نئِهای تخیلی زِز ژائونقاشی/

 در کشیدنژه نقاشی جوان از اهالی استان فوژو در چین است و به ویژه نئِژائو

  .ی صنعتی مهارت دارداندازهای فضایی و دورنماهایی از تمدنهای پیشرفتهچشم
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 «ی یونانیی معجزهاسطوره»ی کتاب گفتگو درباره

 (1391پاییز  خبرگزاری کتاب ایران،)

 

 

 

 

 

 

 

 

ی بندکنید برای تعریف ایرانی بودن و صورتچرا گمان می: س

چند هزار سال پیش ایران رفت و هویت امروزین ما، باید به سراغ تاریخ 

اصوال وضعیت یونان در عصر هخامنشی چرا به ملیت اکنون ما بستگی 

 دارد؟

کنم تاریخ و هویت اموری باشند که به مقطعی خاص از فکر نمی :ج

یعنی بر این باورم که تمدن ایرانی همان قدر در  .تاریخ قالب شده باشند

فوی و سامانی و ایلخانی هم ریشه دوران هخامنشی ریشه دارد که در عصر ص

ده و اثر شالبته این را هم باور ندارم که تاریخِ گذشته خنثا و بی .کرده است

کنم تنها فکر می .ی اکنون انعکاس خود را از دست داده استدیگر در زمانه

با بررسی و تحلیل دقیق الگوهای تاریخی و بافت دورانهای گذشته و 

نهای ی تاثیر دوراتوان به درجهامروزین است که میبرسنجیدن آن با موقعیت 

به هر صورت، با این چارچوب، نگارش تاریخ  .گذشته در اکنون پی برد
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ام و بنابراین بر پرسشهایی تمدن ایرانی را از عصر هخامنشی آغاز کرده

در این دوران یک سرمشق غالب  .امی تاریخی تمرکز کردهی این دورهدرباره

های عمومی در سراسر دارد که حدود دو قرن است از راه رسانه و رایج وجود

های عصر تبلیغ شده، و بر اساس آن ایرانی -از جمله در ایران–جهان 

هخامنشی در اصل نوعی دیگریِ دشمن و عجیب و غریب در برابر تمدنِ 

این یکی از چیزهایی است که باالخره  .اندآشنا و خودی غربی تصویر شده

باید بپرسیم آیا به راستی در دوران  .ف خود را با آن روشن کنیمباید تکلی

هخامنشی دو قطب تمدنی و سیاسی به نام ایران و یونان وجود داشته؟ آیا به 

ی تمدن راستی این دو نیرو برابر و همزور بوده؟ آیا تمدن امروز غرب ادامه

مینه مطرح توان در این زدرخشان یونان است؟ و دهها چون و چرای دیگر می

 .کرد که پاسخ بدان به تحلیل تاریخی دقیق و بازبینی متون کهن نیاز دارد

پیش از شما چه کسانی در این باره نوشته بودند و در حوزه : س

ای وجود داشت که انگیزه شناخت و نقد تاریخ کهن یونان چه کاستی

 نگارش این کتاب شد؟

بخشی ی تاریخ یونان باستان و بازبینی موقعیت هویتج: نگرش نقادانه درباره

کند، دیرزمانی است که شروع که برای تمدن غربی و پیکربندی مدرن ایفا می

نیا های دای که در دانشگاهشناسی )رشتههای تخصصیِ یونانشده است. در حلقه

خوان و نقاد زیادی شنیده فبا نام مطالعات کالسیک مشهور است(، صداهای مخال

د. با انی گذشته نیرومندتر و معتبرتر هم شدهشود که به خصوص در دو دههمی

د. برنی جدی رنج میشناسانهاین وجود به نظرم این رویکردها از دو اشکال روش

ی ایرانیِ جهانِ عصر هخامنشی نخست آن که معموال بدون توجه به بافت و زمینه

رند و همچنان یونان و دولتشهرهای یونانی را همچون قلمروهایی نگبه موضوع می

رانی کنند. در نتیجه به منابع ایمستقل و کنده شده از سایر بخشهای جهان تلقی می
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 کنند. در حالیتوجهی میتوجهی یا کمو ارجاعهای یونانی به عناصر ایرانی بی

 السیک ضروری و کلیدیکه این ارجاعها به نظرم برای فهم تاریخ یونانِ عصر ک

شان از خبریشناس با منابع باستانی ایرانی و بیاست. ناآشنایی پژوهشگران یونان

خیزد ر میشناسانه بباستان و سانسکریت از این خطای روشمتون اوستایی، پارسی

ای که معموال این نقدها زند. دومین ایراد این که چارچوب نظریو بدان دامن می

گیرد، به نظرم بسنده نیست. یعنی یا نقدهایی موضعی و جام میدر اندرونش ان

شود، یا با کارانه از درون سرمشقِ مطالعات کالسیک قدیمی انجام میمحافظه

ود شهای پسامدرن ادعاهایی گاه دور از ذهن و نامستدل مطرح میتکیه بر دیدگاه

ت دارد، و از برانگیز بودنش اهمیکه صرفا به دلیل جسورانه بودن و اندیشه

ا تکیه به ام بی اطالعاتی و مستندات کافی برخوردار نیست. من کوشیدهپشتوانه

ای یوهام، و به شای که بر مبنای آن ساختهی سیستمهای پیچیده و مدل نظرینظریه

ای به موضوع نگاه کنم و در این میان به اعتبارِ جایگاه مرکزی دولت رشتهمیان

روز، منابع ایرانی و ارجاعهای وابسته بدان را کلیدی و هخامنشی در جهانِ آن 

مرکزی بدانم. نتیجه آن است که تاریخی بسیار دقیقتر و روشنتر از یونانِ باستان 

شود، که دست بر قضا بسیار هم مستند و مستدل است، مان نمایان میپیش چشمان

عامیانه به خوردمان های و کامال با آنچه دیرزمانی است در فرهنگ عامیانه و رسانه

 اند، تفاوت دارد.داده
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ی تان مبتنی بر نظریهاید که دستگاه نظریس: شما چند بار اعالم کرده

های سیستمهای پیچیده است. بازخوانی تاریخ از دریچه نظریه سیستم

 معناست؟ پیچیده به چه

اسی شنترین و کارآمدترین روشج: رویکرد سیستمی احتماال پیچیده

امروز برای پرداختن به موضوعاتی بغرنج مانند تاریخ تحول جوامع و تمدنهاست. 

اندیشم. هنگام ورود به خواندن ی سیستمهای پیچیده میمن در سرمشق نظریه

علوم داشتها نیز مپیش متنهای تاریخی، این که پرسشها روشن و مشخص باشد و

یل معموال به دل و نقدپذیر باشند، اهمیت زیادی دارد. مورخان و دوستداران تاریخ

آن که  ناپذیریِ آنها بدوننامعلوم بودن پیش داشتها یا نقدناپذیر بودن و رسیدگی

ن سازند و برداشتی یکسونگر از آخود متوجه باشند متن را دستخوش تحریف می

دهند. برای پرهیز از این موضوع، من از درون چارچوب نظریِ را به دست می

نگرم. این چارچوب را در چهار کتاب صورتبندی موسوم به زروان به تاریخ می

ام و روی هم رفته مدلی سیستمی از سوژه و چگونگی چفت و بست شدنش کرده

تهای اشدهد. پرسشها و پیش دشناختی را به دست میبه نهادها و متغیرهای جامعه

 شوند.من در این زمینه تعریف و نقدپذیر می

ی یونانی هم از نظر نام و هم از نظر ی معجزهکتاب اسطوره: س

. ایدنمی مطالعات کالسیک میمحتوا به نظر متنی سنگین در زمینه

 اید؟ی تاریخ تمدن ایرانی گنجاندهچرا آن را در مجموعه

ج: در مورد نام کتاب، همان طور که گفتید این اسم رسا و گویا نیست 

ایم و قاعدتا چاپ بعدی و این بازخوردی است که از مخاطب دریافت کرده

« ونانیی یی معجزهاسطوره»کتاب را با زیرعنوانی گویاتر منتشر خواهیم کرد. نام 

ی نبوغ یونانی و ربارهاز آنجا آمده که به گمان من باوری اساطیری و نامستدل د

ی عناصر آمیز خاستگاه همهعصر زرین آتنی وجود دارد، که به شکلی معجزه

تمدنی )دموکراسی، تئاترع هنر، فلسفه، شعر، نجوم، پزشکی و...( را در یونان 
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یابد. من به این قالب فکریِ اساطیری در فهم تاریخ یونان جوید و میباستان می

اصر و اجزای این اسطوره را یکایک پیاده کرده و با رجوع ام، و عننقد وارد کرده

ای که به آن رسیدم آن است که بند ام. نتیجهبه منابع و متون تاریخی محک زده

 بندِ این باور اساطیری به شکلی نمایان و روشن، نادرست است!

ی تاریخ تمدن ی این که چرا متن مورد نظر را در مجموعهس: و درباره

 اید؟گنجاندهایران 

ی سنگین این اسطوره باعث شده ما از ج: از این رو که به نظرم سایه

 یخواندنِ منصفانه و فهمِ درستِ منابع تاریخی خودمان عاجز بمانیم. اسطوره

فرضهایی را به ذهنهای عوام و خواص تحمیل کرده که ی یونانی پیشمعجزه

 کانِ بازگشت به متون و وارسیگذشته از خودکهترپنداری و از خود بیگانگی، ام

ی هسوادیِ عمیق جامعشواهد را نیز منتفی ساخته است. به نظرم بخش مهمی از بی

علمی ایران، و ناآشنایی عمومی ما با متون تاریخی خودمان، همین اسطوره است. 

در این معنا، همزمان با واسازی و نقدِ این اسطوره، حقایقی روشن و استوار 

شود. در واقع تاریخ یونان عصر خ عصر هخامنشی نیز نمایان میی تاریدرباره

ای از تاریخ دولت جهانی هخامنشی است. کالسیک، بخشی و زیرشاخه

ای که جایگزین این تاریخ شده، دیرزمانی است که بر آن تاریخِ جهانی اسطوره

د برای ایکنم بسایه افکنده و آن را تیره و ناخوانا ساخته است. از این رو گمان می

شناختی و بار شفاف کردنِ دیدگاهمان در این مورد، و پرهیز از لغزشهای روش

کردنِ پیش داشتهای نامستند، از نقدِ تاریخِ رسمی و رایجِ یونان آغاز کنیم. یعنی 

ترین چیزهایی که ذهنِ عوام یا خواصِ خو کرده به برداشتهای از نقد بدیهی

 عامیانه، بدان عادت دارد. 

آیا فراروایت شرق و غرب که اکنون رواج دارد اصیل است؟ آیا  :س

های ایران و یونان را تعمیم داد به غرب و شرق یا اسالم و شود جنگمی

 مسیحیت؟
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ج: شرق و غرب، مانند شمال و جنوب تقابلی است که تا وقتی بدان معنا 

بخشیم، وجود دارد. از قرن هجدهم به بعد یکی از جفتهای متضاد معناییِ می

بخشی به تمدن مدرن، همین دوقطبیِ شرق در ساز در هویتمحبوب و سرنوشت

 و محصوالت ی سیاستبینیم که در عرصهبرابر غرب بوده است و امروز هم می

این  کند. ازای بسیار موفق کار میهای رایانهفرهنگی عامیانه مانند سینما و بازی

رو به تعبیری بله، امروز و اینجا، شرق در برابر غرب وجود دارد. اما این بدان 

معنا نیست که در درازنای تاریخ هم همواره به همین شکل وجود داشته است. 

بیش از آن که چارچوبی جغرافیایی داشته باشد، بافت معنایی جنگهای صلیبی 

قالبی دینی داشته و جالب است که شهسواران اروپایی در آن دوران شرق را 

دانستند، و نه غرب را. به نظرم در دورانهای تاریخی مرجع تقدس و اشراق می

گوناگون، با قطبهای معنایی متفاوتی روبرو هستیم که داللتهایی گاه یکسره 

دهند. تقابل ایران و یونان یکسره نو و مدرن است. پیش از به دست می ناهمسان

ایم، اما دین اسالمی را داشته -عثمانی یا حکمت یونانی-آن تقابل سیاسی صفوی

 ؟کنندغرب امروز ارتباط بر قرار می-این معانی واقعا چقدر با جغرافیای شرق
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دانش و هنر و مشکل امروز ما بیشتر عدم پذیرش نقش قدیم ما در  س:

سیاست توسط غرب است یا عدم نقش ما داشتن در امروز دانش و هنر و سیاست 

 و... در همین اکنون؟

ج: آنچه در تاریخ برای من اهمیت دارد، انعکاس و حضورِ آن در اکنون 

ویتی های هروح، که بازسازی ریشهاست. یعنی تاریخ را نه خاکبرداریِ نعشی بی

اگر مورد بدفهمی –دانم. از این روست که به تعبیری زنده و حاضر در حال می

کنم هر خ دارم، و فکر میبرداشتی عملیاتی و کارکردگرایانه از تاری -واقع نشود

های تاریخ ناآگاه مورخی که ادعایی جز این دارد، یا از کاربردها و کاربست

ی روش شناسی هم ام در زمینهکند. سختگیریاست، و یا عمدا آن را انکار می

ی بیش از آن که به ارادتی متافیزیکی نسبت به حقیقتی مطلق مربوط باشد، نتیجه

ذیرترین پکنم مستندترین، نقدشده ترین، و رسیدگین میاین باور است که گما

سخن، در ضمن تاثیرگذارترین و کارآمدترین نظریه نیز هست. از این رو شفاف 

بودنِ روش، روشن بودنِ چارچوب نظری، و تاکید بر منابع دست اول و باستانی 

یاتی، دی حدانم، که قرار است کارکررا ضامنِ کارآمد بودنِ تفسیرمان از تاریخ می

مان در اکنون را به انجام برساند. به بیان دیگر، فکر یعنی بازسازی هویت تاریخی

کنم ناتوانی فرهنگی و ضعف هویتی امروزمان از زیربنایی نظری برخاسته می

باشد. ما به راهبردی نیرومند و استوار برای اندیشیدن به خودمان و عناصر 

توانیم به بازتعریفی چندان دقیق و از آن میمان نیاز داریم، و تازه بعد هویتی

روشن و نیرومند از خودمان دست یابیم، که زایش معنا و تولید فرهنگی نو را نیز 

در  ای امروزمانبه دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر، به نظرم موقعیت حاشیه

های «من»شود، مگر آن که دانش و سیاست و هنر و فرهنگ جهان، دگرگون نمی

شوند، مگر های نو آفریده نمیای در دل تمدن ایرانی زاده شوند، و این منتازه

 مان با دقت و نگاهی انتقادی بازخوانی و بازاندیشی نشود. آن که میراث فرهنگی
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م های تاریخ هبرای بازخوانی این هویت ایرانی به سراغ دیگر بخش س: 

 خواهید رفت؟

گیرد که ج: آری، در واقع تاریخ ایران زمین پنج هزار سال را در بر می

ی ایرانی، تنها نیمی از آن ظهور دولت هخامنشی و پیدایش کشور ایران و سوژه

مشغولی من بیشتر سیر تحول نظامهای اندیشه است، و از شود. دلرا شامل می

دارم.  ده، دلبستگی بیشتریاین رو به دورانهایی که متون بیشتری از آن به جا مان

از این روست که با وجود اهمیتی که برای بیست و پنج قرن تاریخِ ایران زمینِ 

پیشاهخامنشی قایل هستم، بیشتر تالش خود را بر عصر هخامنشی تا امروز متمرکز 

خواهم کرد. نخست از آن رو که پرسش مرکزی من سیر تحول منِ ایرانی و شکل 

( است، و این مفاهیم از دوران هخامنشی به بعد ظهور آرمانی آن )من پارسی

 کنند، و دوم بدان دلیل که منابع مکتوب بیشتری در این دوران داریم. می

 

 

 

 

 

 

 

ایم مبنی بر این که جلد نخست از این مجموعه نیز س: خبری شنیده

 ی چاپ شده است؟آماده

در اصل به تکامل انسان  نام دارد و« فرگشت انسان» ج: بله، جلد نخست

شود و کتابی عمومی ی پیدایش تمدن مربوط میشناسانهجامعهو مبانی زیست

است که به تمدن ایرانی اختصاص ندارد. این در واقع متنی است که سالها پیش 
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خواندیم. برای دانشجویانم نوشتم، در آن هنگام که تکامل انسان را با هم می

 های اخیر هم در آن گنجانده شده است.د شده و یافتهی کنونی البته روزآمنسخه

س: همچنین خبر دیگری هست که از نایاب شدن چاپ نخست 

کند. نظرتان در این مورد کتاب و استقبال مخاطبان حکایت می

 چیست؟

آوردیم، من به ناشرم هشدار دادم که به ج: راستش وقتی کتاب را در می

نی پیدا نکند. چون هم مردم موضوع را احتمال زیاد این کتاب مخاطب چندا

اش به نسبت سنگین و پندارند، و هم متن به خاطر ماهیت پژوهشیبدیهی می

هایی از زندگی یونانیان باستان که ام سویهحجیم است. من در کتاب کوشیده

معموال نادیده انگاشته شده را در پیوند با سیاست و جنگ آتنی بازسازی کنم، و 

نی ی یونای اقتصاد، فرهنگ، و جامعهآن است که بحثهایی درباره این به معنای

ساخت. اما در چند ماهی که یافت که کتاب را حجیم و پیچیده میضرورت می

گذرد، دیدیم که فروش چاپ نخست آن به پایان رسید و به از انتشار کتاب می

کتابها  شود. راستش بازخوردی که اززودی چاپ دوم آن به مخاطبان عرضه می

ار ی دست کم چند هزگرفتم مرا بسیار دلگرم کرد. یعنی نشان داد که یک طبقه

واند. خی کتابخوان در تهران وجود دارد که متون جدی تاریخی را با دقت مینفره

ی این استقبال بود که جلد سوم این مجموعه )داریوش دادگر( را به با پشتوانه

 پخانه سپردیم.سازی به چاشکلی کامل و بدون ساده

س: در آخرین فصلهای کتاب شما به سیر تحول فلسفه در یونان 

ا برانگیز راید و دیدگاهی جدید و بسیار بحثباستان اشاره کرده

ی ارتباط فیلسوفان یونانی و سپهر تمدن ایرانی مطرح درباره

کنید این بخشها در چاپ بعدی نیاز به شرح و اید. فکر نمینموده

 دارد؟بسط بیشتری 
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ی این ارتباط ج: این آرا چندان جدید نیست و دیرزمانی است درباره

تایی ام و منابع اوسشود. اما من از دیدگاهی دیگر به موضوع نگریستهزنی میگمانه

ام. و پارسی باستان را با متون یونان باستان، عبری و فنیقی با هم مقایسه کرده

ای کامل شدنِ کتاب یونان به آن ی مختصرش را برنتیجه آن است که چکیده

ی کتابهای تاریخ خرد منتشر ام. اما شرح مفصل این موضوع را در مجموعهافزوده

خواهم کرد. جلد دوم و سوم از این مجموعه، که مراحل نهایی ویرایش را 

ص دارد ی افالطون اختصاها( و فلسفهی ایونی )پیشاسقراطیگذراند، به فلسفهمی

ه کند. اما این بحث چندان پردامنمفصل این موضوع را بررسی می و بسیار دقیق و

اش منحرف و طوالنی است که افزودنش به کتاب یونان آن را از مسیر اصلی

ی یونانی سازد. امیدوارم مخاطبانی که به بحث پیوند خرد ایران باستان و فلسفهمی

 شان آگاه سازند.نقادانهعالقه دارند، این دو جلد را بخوانند و مرا از برداشتهای 
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 «ی چین و ماچینسفرنامه»بخشی از 

 

 لویانگ -2009جوالی  8 -1388تیرماه  17چهارشنبه 

 

گ ظهر تا لنبه قدری خسته بودیم که آن شب ناپرهیزی کردیم و تقریبا 

مان در رفت و توانستیم از بستر ساعت ده بود که باالخره خستگی .خوابیدیم

که در  (洛阳)شهری که در آن قرار داشتیم جایی بود به نام لویانگ  .برخیزیم

اسمش را از آنجا گرفته بود که در  .غرب استان هِنان در چین مرکزی قرار داشت

شهری پرجمعیت و بزرگ بود و با مساحتِ  .رودِ لو قرار گرفته بود (یانگ)شمال 

 .داداش، شش و نیم میلیون نفر را در خود جای میچهار هزار کیلومتر مربعی

دانستیم، به اش نمیبناهایش همه تازه ساز و مدرن بودند و اگر چیزی درباره

به خصوص که در شهر عناصری  .ساز پنداشتای تازهشد آن را منطقهسادگی می

ی از معماری اروپایی وارد شده بود و جز نوشتارهای چینی بر در و دیوار نشانه

 .شدده نمیانداز عادی شهر دیزیادی از خاور زمین در چشم

این شهر یکی از چهار پایتخت مهم تاریخ چین بود و بنابراین از تاریخ 

ها طبق معمول در ناگفته نماند که خودِ چینی .مند بودی درخشانی بهرهو پیشینه

مثال اگر از فرهیختگان و دانشگاهیان شهر  .کردندمورد این پیشینه اغراق می

 م پایتخت شده.پ 2070نخستین بار در  گفتند که شهرشان برایپرسیدی، میمی

سال پیش از پیدایش نخستین دولت متمرکز در چین  1800است، و این حدود 

 !است

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B4%9B%E9%98%B3
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ق ای بسیار باستانی است، بر حالبته ایشان در این مورد که لویانگ منطقه

هایی از زندگی کشاورزانه در این منطقه م نشانه.پ 2500بودند، و از همان حدود 

در ضمن لویانگ یکی از مراکز پیدایش کشاورزی در کل  .داشته استوجود 

چینستان است و کهنترین آثار از تمدن نوسنگی چین هم در همین جا کشف شده 

تواند به شهرنشینی و وجود دولتِ نویسا با این وجود این آثار را نمی .است

شیا به نام تای به همین دلیل هم این ادعا که یکی از پادشاهان دودمان  .چسباند

م پایتخت خود را به آنجا منتقل کرده و این شهر را با نامِ .پ 2070کانگ در 

 .یایست، نه روایتی تاریخای افسانهتاسیس کرده، بیشتر قصه (斟鄩)شون جِن

شهرمان اورگنج در خوارزم است، چون  درست مثل این که ما بگوییم کهنترین

 !جمشید هشت هزار سال قبل ورجمکرد را آنجا ساخته است

 

 

هرچند این روایتها دروغین است، اما احتماال لویانگ کهنترین شهرِ چین 

م شاهی به نام تانگ که به دودمان .پ 1600گویند در می .شودمحسوب می

این هم  .ای شانگ تعلق داشت، برای خود پایتختی در آنجا ساختافسانه

 دهد که در همین حدودشناسی نشان میای بیش نیست، اما شواهد باستاناسطوره

ترین هرچند در پیشرفته .گرفته استبه تدریج شهری در این منطقه شکل می

توان آن را پایتخت یک امپراتوری ک بوده و نمیحالتش نوعی دولتشهر کوچ

در واقع کهنترین شهری که احتماال پایتختی واقعی  .دانست (ایمثل شانگ افسانه)

شود و این زمانی است م مربوط می.پ 771بوده و در این مکان تاسیس شده، به 

شهر بقایایی از این  .که دولتی محلی به نام جوی شرقی در این منطقه پدید آمد

 آن را در بوستانی توانچِنگ نام داشت، هنوز باقی است و میباستانی که وانگ

  .به همین نام دید
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م . 25در واقع اهمیت یافتنِ راستین این شهر به عنوان پایتخت به سال 

در  .گردد، و این زمانی است که دودمان هان شرقی در آنجا مستقر شدندباز می

همان زمانی که نرون داشت در رمِ آتش گرفته آواز م، یعنی تقریبا . 68سال 

خواند، راهبان سغدی به لویانگ آمدند و تا دو نسل بعد اولین معبد بودایی می

白马 :ماسیبای)این همان پرستشگاهِ اسب سپید  34.چین را در آنجا بنا نهادند

寺) دهد که خودِ همین نام نشان می .بود که ذکر خیرش پیش از این گذشت

آیین بودایی از ایران زمین وارد این منطقه شده است، چون اسبِ آسمانی یا اسب 

ن از زمانی سواری گرفتسپیدِ آیینی، همان اسب تنومند ایرانی است که برای دیر

این معبد هنوز هم در این شهر  .تباران منحصر بوده استآن در چین به ایرانی

                                                 

 

  Bao et al., 2004: 84,172. 

باقی است و بسیاری از متون راهنما به غلط بنای آن را نیز به همین دوره مربوط 

در حالی که معماری و شکل ظاهری معبدی که امروز برابر چشمانمان  .دانندمی

در واقع بنای  .شود و نه پیشتر از آننزدهم میالدی مربوط میقرار دارد، به قرن شا

ی مینگ و چینگ به شکل امروزین ساختند، و بعدتر هم که معبد را در دو دوره

رفقای کمونیست در آنجا به قدرت رسیدند، لطف کردند و در دو فصلِ کاری به 

شد ه نمیتوانستند غارت کردند و آنچه را کآنجا حمله کردند و هرچه را می

م بود . 1973آخرین بار در جریان انقالب فرهنگی در سال  .چاپید، نابود کردند

اما سال بعدش من به دنیا آمدم و دیگر  .که این معبد مورد حمله قرار گرفت

 !نگذاشتم کسی از این کارها بکند
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توانید دو تندیس اسب سپید را ببینید و این امروز در سر در معبد می

ه هایی بودند کتوضیح را در کنارش به انگلیسی بخوانید که این اسبها همان

                                                 

 

  Harper, 2007: 462–463. 

ی سرگرم کننده بعد هم این نکته .نخستین راهبان بودایی را به این منطقه آوردند

انی که این اسبهای سپید به راهب خوانیدرا در توافق با کتابهای راهنمایی غربی می

های امروزین و بسیاری نماید که چینیدر واقع چنین می 35.اندهندی تعلق داشته

چون  .ها باشنداز مورخان معاصر دیگر تا حدودی پیرو عقاید نژادی نازیست

نکته در اینجاست  .کنندشان را در هند از هم تفکیک نمیها و برادران آریاییایرانی

کل رشته کوههای هیمالیا میان هند و چین فاصله انداخته، و به همین دلیل  که در

 -تا قرن سیزدهم و چهاردهم میالدی–هم ارتباط مردم هند و چین در طول تاریخ 

ی هندوچین محدود بسیار اندک و محدود بوده، و به راههای آبیِ جنوب به واسطه

این در حالی است که مسیر بیابانی ترکستان برای بازرگانان و مبلغان  .بوده است
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ها دینی ایرانی گذشتنی بوده و از دیرباز جمعیتهای ایرانی سکا با مغوالن و چینی

از این رو تقریبا تمام عناصر فرهنگی مهمی که به چین وارد  .انددر تماس بوده

 .شده، و نه راه آبی جنوبی شده، از راه زمینی شمالی به این سرزمین منتقل

ی این مبلغان به لویانگ بوده است، و این اش هم این که اسب، آورندهنشانه

ها ناقل فرهنگ بودایی به اگر هندی !جانور برای نقل و انتقال آبی کاربردی ندارد

ای در جنوب معبد اسب آبی داشته باشیم، بایست در نقطهبودند، البد میچین می

 !نه اسب سپید

دیدگاه پریشان مورخان معاصر و مهارتشان برای هندی دانستن ایرانیان 

انگیز است که منابع تاریخی چینی به روشنی میان این دو تمایز از این رو شگفت

                                                 

 

 Yang, 1984: 3–4. 

که تاسیس این معبد  36مثال مورخی به نام یانگ هسوان چیه نوشته .اندقایل شده

امپراتور زیر تاثیر رویایش  .دی انجام پذیرفتبعد از رویای امپراتور مینگ

هایی را به ایران فرستاد و ایشان از دو دانشمند بودایی به نامهای گوبَرنَه و پیک

این دو  .دعوت کردند تا به چین بروند -که هردو نامهایی ایرانی دارند –ماتَنگَه 

ای از متون به لویانگ رفتند و بخشی از این منابع را به چینی ترجمه با مجموعه

بود  (四十二章經)مهمترینِ این متون، سوترای چهل و دو فصل  37.دندکر

ای را ترجمه کرد که به هندی گوبرنَه هم رساله .که توسط ماتنگه ترجمه شد

 Hill, 2009: 31, 363–366. 



 108      پنج صد و نود وچهل و پنجم/ امردادماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

شد که به پارسی دری امروزین نامیده می »بومیدَهَه«و به سغدی  »بومهیدَسَه«

 38.است »ده اقلیم«یا  »ده بوم«هم فهمیدنی است، و همان 

هرچند منابع کهن بودایی به داستان رویای امپراتور و ورود مترجمان 

 289اند، اما در منابع تاریخی برای نخستین بار در سال سغدی بارها اشاره کرده

به همین دلیل هم بسیاری از مورخان روایتهای  .بینیمای به این معبد را میم اشاره.

یس این معبد را در قرن دوم میالدی قرار اند و تاریخ تاسیاد شده را افسانه دانسته

کسی که آیین بودا را به چین وارد کرد و معبد اسب سپید را تاسیس  39.اندداده

م . 148نام داشت و در  (安世高)گائو شیای پارتی بود که آنکرد، شاهزاده

ی ی بقیهدر پارتی بودن این شخص تردید نداریم، اما اما درباره .وارد چین شد

                                                 

 

  Das, 2004: 25–36. 

شاهزاده بودنش جای بحث دارد، چون در آن  !شود تردید کردچیزهایش می

روزگار بیشترِ بزرگانِ بودایی را به پیروی از جایگاه طبقاتی بودا، شاهزاده فرض 

واقعیت آن است  .یستاند، که تازه در مورد خودِ بودا هم چندان درست نکردهمی

شکلِ چینی  (آن/شیآن)چون بخشِ اول نامش  .که نام واقعی او هم معلوم نیست

شاید اسم  .کندی همان اسمِ اشکان است و به کسی از تبار پارتی اشاره میشده

تر است که این اسم به تبار و این راهب بودایی هم اشکان بوده باشد، اما محتمل

آمد، که در زبان چینی چی میگویند او از قلمرو یوئهمی .خاندانش اشاره کند

ها و قلمرو پادشاهی کوشانی در ایران شرقی مورد تخاری-برای اشاره به سکا

اگر چنین بوده باشد، او از اهالی افغانستان امروزین بوده و  .گیرداستفاده قرار می

  Zürcher, 1972: 31. 
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ها مردمی کوشانیاین  .از درون دولت کوشانی سفر خود را آغاز کرده است

سکایی و تخاری بودند که خویشاوند و متحد اشکانیان بودند و بعد از دوران 

 .اردشیر بابکان قلمروشان با ایشان ادغام شدند

یادی زگائو معبد اسب سپید را به مرکزی علمی تبدیل کرد، حجم شیآن

از متون بودایی را که همراه خود آورده بود به چینی ترجمه کرد، و به این ترتیب 

اند در بسیاری از متون نوشته .یک تنه فرهنگ و آیین بودایی را در چین بنیان نهاد

دانم این چه که او متون بودایی را از زبان هندی به چینی ترجمه کرد، و نمی

البته شکی نیست که بودا  .بودا را هندی بدانند دردی است که همه اصرار دارند

در مرزِ نپال و هند امروز به دنیا آمده، ولی در آن هنگام این منطقه در اختیار 

شان تا استان هندِ هخامنشی در ای از قبایل هندی و ایرانی بوده که دامنهمجموعه

به سمت  ی آیین بودا همتوسعه .شده استهمسایگی غرب این منطقه کشیده می

و واقعیت آن است که مردم هند هرگز آیین بودا  غرب و شمال بوده و نه جنوب،

تنها سرزمینهای بودایی جهان باستان در قلمرو ایران  .را به طور گسترده نپذیرفتند

یعنی  .زمین قرار داشتند و شهرهای مقدس بوداییان نیز در همین منطقه قرار دارد

 کستان و ازبکستان امروزین که سرزمینهای کشمیر وپاکستان و افغانستان و تاجی

شدند که بوداییان هرات و سغد و مرو کهن بودند، تنها قلمروهایی محسوب می

تا دوران اشکانی اوضاع به همین  .دادنددر آن اکثریت جمعیت را تشکیل می
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شکل بود و راهبان و مبلغان بودایی به طور عمده در ایران زمین فعال بودند و 

  40.شان هم در بلخ و بخارا و کاشغر و مرو قرار داشتراکز دینی و علمیم

ی اشکانی شکل گرفت و بعد از آن که راه ابریشم در اوایل دوره

ای تجاری را تا دورترین نقاط چین تشکیل ای از مهاجران سغدی شبکهزنجیره

ن منتقل به چیدادند، آیین بودایی هم به همراه عناصر فرهنگی و دینی بسیارِ دیگر 

، به احتمال کردهبه این ترتیب متونی که اشکانِ پارتی برای چینیان ترجمه می .شد

یک  .زیاد اصوال به زبان سغدی یا پارتی نوشته شده بوده و هندی نبوده است

رده که کای از آیین بودا را تبلیغ میگواه بر این ادعا این که این فرد انگار نسخه

ها از این روست که چینی .ی مهایانه تفاوت داشته استفرقهی غالبِ با نسخه

                                                 

 

 Fol t z, 2004. 

بقایای  .ای همتای بوداستشده، یعنی روشنمعتقد بودند او خودش یک بودیسَتوَه

ته وادَه تعلق خاطر داشدهد که او به مکتب سَرواستیمتون منسوب به او نشان می

 .ی هرات و سغد بوده استکه اصوال بومی منطقه

می که در تاریخ چین نامش به یادگار مانده هم مردی پارتی دومین مترج

در ابتدای اسمش نشان « آن»اند که باز شوان ثبت کردهبوده است. نام او را آن

اش دهد پارتی بوده است. او نیز در لویانگ مستقر بود و با کمک شاگرد چینیمی

حدود یک قرن  41ند..م متون مهایانه را به چینی برگردا 181فوتیائو در سال یان

درخشش )رَخشَه م یک راهب سغدی یا سکایی به نام دَرمَه. 266بعد، در سال 

م در آنجا ماند و او نیز متون زیادی را به چینی . 290به این معبد آمد و تا  (قانون

 Foster, 2007: 46–48. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Foltz


 111      پنج صد و نود وچهل و پنجم/ امردادماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 (竺法護)ها او را جو فاخو این همان قدیسی است که چینی .برگرداند

  42.نامندمی

ه ب هایی نبودیم که پایمانشود ما نخستین ایرانیبا این سابقه، معلوم می

در واقع احتماال ما جزء آخرین حامالن فرهنگ ایرانی بودیم  .این شهر رسیده بود

راستش را بخواهید این تا حدود زیادی  .شدیمکه به این منطقه از چین وارد می

دیدیم یا چون بیشتر آنهایی که ما  .ی بخشهای چین هم صادق بوددر مورد بقیه

 !شدندب نمیایرانی نبودند و یا حامل فرهنگ محسو

ت که ایسمهمترین مکان دیدنی نزدیک لویانگ، اثر باستانی تکان دهنده

شود و به خاطر محوریت این منطقه در ظهور آن هم غار هزار بودا نامیده می

                                                 

 

 Zürcher, 1972: 65, 69. 

ما فوری شال و کاله کردیم و راه  .بوداگریِ چینی، ارزش تاریخی فراوانی دارد

حدود ظهر بود  .شودمِن نامیده میگافتادیم به سوی یک جایگاه باستانی که لون

سیاست دولت چین آن است که دورادور مکانهای باستانی  .که به آنجا رسیدیم

 .ها و فضاهای دیدنی بپوشاندخوانی از بوستانها و هفترا هزارتویی از فروشگاه

از طرفی برای این که برای مردم محل درآمدزایی درست کند، و از سوی دیگر 

من برای رسیدن به غار لونگ .تر و زیباتر بنمایدخودِ اثر پرعظمت برای این که

در میانشان به خصوص یکی  .گذشتیمها میهم باید از هزارتویی از فروشگاه

سخت توجهم را جلب کرد و آن فروشگاهی بود که تندیسهای چوبی بزرگی 

ا دیسهکردند، چون بیشتر تندانم چه کسانی از آنجا خرید مینمی .فروختمی
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هنرمندی که تندیسها را تراشیده بود به راستی  .باالی صد کیلو وزن داشتند

شاهکاری خلق کرده بود و از بافت و تار و پودِ خود چوب برای شکل دادن به 

بیشتر تندیسها شخصیتهایی مانند راهبان و  .انحناهای تن افراد بهره جسته بود

هرچند چندتایی اژدها و  .داددانشمندان و شاعران مشهور چینی را نشان می

  .شدکودک هم در میانشان دیده می

های آنجا، به خودِ فروشیها و دیدار از سنگبعد از گذر از این فروشگاه

نامند که می (门石窟)کو شیمِنها آن را لونگچینی .غارهای بودایی رسیدیم

ای بزرگ است که صد هزار این منطقه صخره .ی اژدهایعنی تندیسهای دروازه

ابعاد تندیسها  .اندکاری کردهغار کنده 1400تندیس بودا و پیروانش را در درون 

محلش در دوازده کیلومتری جنوب شهر  .کندمتر تا هفده متر تغییر میاز دو سانتی

این آثار بهترین نمونه از هنر بودایی  .هِنان قرار داردلویانگ است که در استان 

حدود صد هزار تندیس در این منطقه وجود دارد که در  .شوندچین محسوب می

  .انددرون هزار و چهارصد غارِ کم عمق کنده شده
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کار ساخت این اثر زمانی آغاز شد که امپراتور شیائووِن از دودمان وئی 

یب و به این ترت شمالی پایتخت خود را از شهر داتونگ به لویانگ منتقل کرد

یک سوم این  .گروه بزرگی از راهبان بودایی را نیز به این منطقه جذب کرد

شان اند و بقیهکنده (م. 534-493)ی وِئی شمالی تندیسها را در دوران سلسله

های کمونیستها و شاید محلی .تعلق دارند (م. 907-618)عمدتا به عصر تانگ 

از جای خود کنده و صورتهای بسیاری را با سودجو شمار زیادی از تندیسها را 

با این وجود همچنان شمار زیادی از  .تیشه و گلوله مخدوش کرده بودند

تندیسهای عظیم به جا مانده بود که باید در میانش به بودای بسیار زیبایی اشاره 

  .کرد که تصویرش از دوران کودکی همواره برایم نماد تمدن بودایی بود

ای دایرهای بود وسیع و نیمشِ این اثر باستانی، محوطهچشمگیرترین بخ

 .که در کوه قرار داشت و دورادورش را با تندیسهای زیبای بودایی پر کرده بودند

ی ایزدان نگهبان بودایی و مقدسان آرام و تندیسها عضالت به هم پیچیده

ن بود و حرکتی که در تندیسهای عظیم نمایا .دادجوی راهنما را نشان میآشتی

جالب  .گذاشتبندی زیبای اثر به راستی اثری ماندگار و موثر بر جا میترکیب

این بود که گروه زیادی از مردم که در آنجا حضور داشتند بودایی بودند و خیلی 

  .پرداختندرسمی به سوزاندن عود یا کرنش کردن و نیایش می

ی بزرگ و نهای که تندیسهای سنگی را در خود داشت، به رودخاصخره

یافت، به شکلی این رود در جایی که صخره پایان می .پرآبِ یی مشرف بود

با پویان  .شدشد و در زمین محو میی فرعی تقسیم مینامنتظره به چندین شاخآبه

و امیرحسین به آن طرف رفتیم و کوره راهی خاکی را پیدا کردیم که از کنار رود 

آنجا از دوستانم جدا  .رفتسرسبز اطراف میشد و به میان کشتزارهای رد می

ها شدم و کمی در میان کشتزارها برای خودم گردش کردم و از صدای بلند زنجره

  .پریدند، لذت بردمگله در آن اطراف می هایی که گلهها و رقص پروانهو ملخ



 114      پنج صد و نود وچهل و پنجم/ امردادماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

من قرار داشت که ی مقابل رودخانه، غارهای شرقیِ لونگدر کرانه

وقتی غارهای  .شدی سمت چپ رودخانه محسوب میمجموعه ی همانادامه

ی شرقی رود را دیدیم، برای بازدید به بوستان بسیار بزرگی رفتیم که در کرانه

این بوستان از این نظر مهم بود که  .نزدیکی غارهای بودای سنگی قرار داشت

این  .در آن قرار داشت (白居易)آرامگاه شاعر نامداری به نام بای جویی 

شخص یکی از مشهورترین شاعران چین است و با توجه به مقام سیاسی مهمی 

او در  .اش کرد، هرچند مقام علمی او را نداردتوان با خیام مقایسهکه داشته، می

ی بوستانی که مقبره .شتم در همین شهر درگذ. 846م زاده شد و در . 772سال 

او در آن قرار دارد، به نام شاعران نامگذاری شده و در بخشهای مختلف آن 

                                                 

 

 Arthur Waley 

این کاری است که ما  .یادمانهای زیادی به افتخار شاعران چینی برپا شده است

کنم در ایران با توجه به شمار اما گمان می .هم باید روزی در ایران انجامش دهیم

 .تواند برای خودش بوستانی داشته باشدشهر میچشمگیر شاعران، هر 

اما کسی که در این بوستان به خاک رفته بود، سرنوشتی داشت که تا 

بای جویی مردی  .دهدحدودی جایگاه اجتماعی شاعران را در چین نشان می

ی مهم اش استاندار سه منطقهبااستعداد و بلند آوازه بود که در دوران دراز زندگی

او در شعر چینی تحولی ایجاد کرد و چندان پرآوازه شد که نه تنها  .از چین بود

در سراسر چین، که در سرزمینهای متاثر از فرهنگ چینی مانند ژاپن و ویتنام نیز 

اشعارش را به  43در دوران مدرن هم آرتور والی .مخاطبانی برای خود پیدا کرد
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ت مشهورترین شاعر چینی اسانگلیسی ترجمه کرد و به همین دلیل هم نزد غربیان 

  .و از موقعیتی شبیه به خیام برخوردار است

م . 800او در سال  .مندی بودبای جویی از هر نظر آدم کالسیک و قاعده

شد شرکت کرد و کمی بعد به استخدام شی نامیده میها که جیندر کنکور چینی

مراتب علمی گام به سلسله مراتب اداری را به همراه  .دیوانساالری دولتی درآمد

م به عضویت فرهنگستانِ چینِ آن دوران در . 807طوری که در  .گام طی کرد

او برای بخش  .شدآمد که کمابیش همان شورای مشاوران امپراتور محسوب می

پایه و عادی را بر عهده داشت و با مرگ هریک از ی عمرش مشاغلی دونعمده

رفت تا بر اساس سنتی ار رود وِئی میگرفت و به کنوالدینش از کار کناره می

به این ترتیب او حدود ده درصد کل  .ها سه سال عزاداری کندقدیمی چینی

عمرش را به عزاداری گذراند و اگر از عصر قاجار به بعد در ایران زاده شده بود، 

 !شدشهروند خوب و متدینی محسوب می

 .م به دلیل نوشتن دو متن دستگیر و تبعید شد. 814بای جویی در سال 

که در  »ی مهار کردن جنگدرباره«ی بلندی بود با نام یکی از این دو متن نامه

دیگری  .لزوم پرهیز از جنگ با تاتارها نوشته شده بودنقد سیاست خارجی چین و 

ی چند شعر بود که در آن آزمندی مقامهای درباری را ریشخند کرده و مجموعه

بگذریم که بای جویی یک بودایی  .رنج و ستمدیدگی مردم عادی را بازنموده بود

یرو پمومن بود که به مکتب چان تعلق خاطر داشت و بنابراین به زبان امروزین 

  .شدذن محسوب می
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بای جویی در نهایت بعد از یک زندگی به نسبت آرام و اداری در سال 

 .م به لویانگ آمد و در وضعیتی نزدیک به بازنشستگی در آنجا اقامت گزید. 824

حاکم سوجو برگزیده شد، و این جایی بود که ما قرار یک سال بعد او به مقام 

م کامال . 832او در نهایت به سال  .ی کسوف تاریخی روبرو شویمبود با صحنه

بازنشسته شد و به نزدیکی غارهای صد هزار بودای لویانگ رفت و در جایی که 

امروز بوستانی به نامش وجود دارد، معبدی ساخت و خودش هم در آنجا ساکن 

بای جویی در اواخر عمر به خاطر سکته زمینگیر شد و وقت خود را تا زمان  .شد

برداری از آثارش صرف کرد و هر نسخه از آن را مرگ برای گردآوری و نسخه

شمار اشعار  .به معبد یکی از شهرهایی فرستاد که زمانی در آن اقامت کرده بود

فهمی و نقدهای سیاسی جسته  رسد که به خاطر روانی و سادهتا می 2800او به 

 .اش شهرت داردو گریخته

 اندوه سرود»مشهورترین اثر بای جویی شعری طوالنی است به نام 

ی نامدار چین در آن است که ملکه (贵妃)فِئی که داستان یوان گوی «جاویدان

این شعر را در  .شددوران بود و یکی از چهار زیباروی تاریخ چین محسوب می

ثار مشهور از میان آ .انددوران جدید بارها و بارها در قالب فیلم و اپرا نمایش داده

بای جویی در  .نام برد »فروش پیرزغال«و  »نوازانسرود نی«توان از دیگرش می

شود و تیان تخلص کرده که گاهی لو تیِن هم خوانده میبرخی از اشعارش لِه

این لقب تا حدودی  .دهدمعنی می »خوشحالِ خوشبخت«چیزی شبیه به 

ده شد و این دورانی بود که تازه ی دوران تانگ زاچون در میانه .اش استبرازنده

شی پایان یافته بود و زمامداران تانگ دست اندرکارِ بازسازی هویت ملی قیام آن

به همین دلیل هم  .خود شده بودند و یک عصر زرین فرهنگی را پدید آوردند

 .عصر او زمانی بود که خیلی از شاعران چینی تمایل داشتند در آن زاده شوند

  !ن دلیل هم شاعران زیادی در همان حدود به دنیا آمدنداحتماال به همی

http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%B4%B5
http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%B4%B5
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ی زاده شدن در عصر تانگ برنده شد، اولین کسی که در این مسابقه

م . 759م به دنیا آمد و در . 699او در سال  .نام داشت (王維)فِئی  وانگ

کشید و هم شعر هم خوب نقاشی می .او نیز مردی همه فن حریف بود .درگذشت

او نیز مانند  .دان و آهنگسازی نامدار هم بودسرود و در ضمن موسیقینیکو می

شاعران دیگر عصر تانگ مقامی دیوانی داشت و بخشی از عمر خود را در 

ب بودایی او در ضمن یک استاد مکت .دیوانساالری امپراتور به خدمت مشغول بود

  .شودای به نام دائوگوانگ محسوب میهم بوده و شاگرد استادی افسانه (ذن)چان 

او  .وانگ فئی هم مثل بای جویی تا میانسالی زندگی آرام و متینی داشت

در نوزده سالگی کنکور داد و شاگرد اول شد، به عنوان کارمند استخدام شد، 

در این مدت به خاطر ماموریتهای  .م زنش درگذشت. 731ازدواج کرد، و در سال 

کرد و در این میان با شمار زیادی از کاری مدام از شهری به شهر دیگر سفر می

شی در چین م شورش آن. 755در سال  .شاعران و ادیبان دوران خودش آشنا شد

م . 756شورشیان در سال  .ی آشوب پرتاب کردآغاز شد و شاعر را به میانه

پیش از  .را فتح کردند و در آنجا وانگ فئی را دستگیر کردند (آنشانگ)پایتخت 

ورود ایشان به شهر خاندان امپراتور و تمام درباریانش شهر را ترک کرده بودند 

اش باقی مانده بود، چون به خاطر ابتال به اسهال قدرت سفر و تنها شاعر در خانه

ویانگ بود آوردند شورشیان او را به مرکز قدرت خود که همین ل .کردن نداشت

گویند وانگ فئی به امپراتور بیشتر منابع می .و از او خواستند تا به ایشان بپیوندد

وفادار ماند و با تظاهر به این که کر است، یا با نوشیدن دارویی که حنجره و 

با این  .صدایش را از میان برد، کاری کرد تا کاری به سود شورشیان انجام ندهد

شی سرکوب شد، نوشته م که شورش آن. 763تون بعد از سال وجود تمام این م

زادانه دانیم آدر واقع بعید نیست او به شورشیان پیوسته باشد، چون می .اندشده

کرده و لقبی رسمی هم در سلسله مراتبشان داشته در قلمرو ایشان زندگی می

رم به ج بعد از آن که قوای امپراتور لویانگ را پس گرفتند، وانگ فئی .است
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همکاری با شورشیان دستگیر و زندانی شد، اما در نهایت به کمک برادرش که 

او بعد از ختم شورش بار  .مقامی بلندمرتبه نزد امپراتور داشت، از خطر رهید

ورشیان ها با رهبر شدیگر به دربار بازگشت و کسی به رویش نیاورد که قدیم ندیم

رف به قدری به شاعرِ ماجراجوی ما مزه این تجاهل العا .ها خورده استپالوده

در نهایت هم سالهای  .م به مقام نخست وزیری چین هم رسید. 758کرد که در 

 .آخر عمرش را در آرامشی نسبی در معبدهای بودایی گذراند

هایش ای که در شعرها و نقاشیگرایانهوانگ فئی به خاطر سبک طبیعت

نامند و می (山水诗( »کوه و رود«در نقاشی، سبک او را  .داشت، نامدار است

ختن ی فرو ریاین نوعی از نقاشی چینی در مکتب جنوبی است که محورش منظره

ایی هویژگی سبک جنوبی آن است که نقاش در آن ضربه .ها از کوهستان استرود

رمق کند، اما از مرکبی کمرنگ و بیمویش به کاغذ وارد میخشن و محکم با قلم

ی رسمی هنر ذن چینی شهرت آثار او تا به امروز به عنوان نماینده .کنداستفاده می

گرایی و گرایش به همین طبیعت در شعر نیز .شوددارد و مورد تقلید واقع می

فئی چهارصد قطعه شعر باقی مانده که از وانگ .شودپاکی کوهستانها دیده می

آثار منشیِ «ای به نام برخی از آنها در چین شهرتی گسترده دارند و در مجموعه

ها و جنگلهای مضمون آن بیشتر توصیف کوه .گردآوری شده است »سردار، وانگ

گویند برای آن که می .کنندست که در این زمینه زندگی میخیزران و مردمی ا

خواند و هرجایی را شعرهایش روان و خوانا باشد، آن را برای مردمی عامی می

گیر به همین دلیل هم اشعارش بسیار مردمی و همه .دادفهمیدند، تغییر میکه نمی

دی شاعرش پِئییکی از ابداعهای جالب او این بود که با همراهی دوست  .شد

سرود و های فرد را یکی میبه این ترتیب که مصرع .سرودندهایی میدوبیتی

اشعاری که به این ترتیب  .داددیگری با سرودن مصرعهای زوج به او جواب می

یکی از اشعار  .اندگرد آمده »رود وانگ«ای به نام اند در مجموعهتولید شده

 :اش کمابیش چنین استد و ترجمهنام دار (سیشیانگ( »یکدل«مشهورش 



 119      پنج صد و نود وچهل و پنجم/ امردادماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 وقتی آن لوبیاهای سرخ به هنگام بهاران رسیدند،

 ات درخشان گشتند،های سرزمینِ جنوبیو بر شاخه

 به یاد من مشتی از آنها را به خانه ببر،

 .مانتا نمادی باشد برای عشق

نام  (杜甫( »دو فو«کرد، شاعر دیگری که در همین دوران زندگی می

برخی از مورخان چینی  .م درگذشت. 770م زاده شد و در . 712او در  .داشت

قیب پو را ردانند و برخی دیگر تنها لیاو را بزرگترین شاعر کل اعصار چین می

د و پدرش دو شِنیان نیز شاعر او در خاندانی اهل ادب زاده ش .شمارندوی می

شی، که هشت سال به طول ی شورش آنزندگی او مصادف بود با بحبوحه .بود

را  »شیآن«این  .ی نظم اجتماعی را در سراسر چین از هم دریدانجامید و شیرازه

چون در تلفظ  .، اشتباه نگیرید»اشکانی«که شرحش گذشت و یعنی  »شیآن«با آن 

تواند باعث شود یک تفاوت کوچکی با هم دارند و همین تفاوتهاست که می

  .در چینی دهها معنا داشته باشند »چِنگ«کلمه مثل 

های جسور شی یک جنگاور جسور بود که مثل خیلی از چینیاین آن

قیام او به قدری پردامنه و وخیم بود که سرشماری  .دیگر سر به شورش برداشت

میلیون نفر برآورد  9/52جمعیت چین را  (ال قبل از شورشیک س)م .754سال 

کرده، در حالی که در سرشماری ده سال بعد که بالفاصله بعد از شورش انجام 

البته بخشی از این  !میلیون تن کاهش یافته بود 9/16گرفت، این جمعیت به 

 شده،کاهش آمار از دشواری کار آمارگیران در آشوبِ بعد از شورش ناشی می
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ای در جمعیت اما با این وجود تفاوت چشمگیر ارقام نشانگر افت تکان دهنده

  44.چین است

کل زندگی و هنر دوفو زیر تاثیر این آشوبهای اجتماعی شکل گرفت و 

های خودش و مردم دیگر تشکیل یافته دریمضمون شعرهایش بیشتر از شرح دربه

 (詩史 /شیشی( »شاعرِ مورخ«به همین دلیل هم مورخان ادبیات او را  .است

او در ضمن در آثارش مضمونهای اخالقی بسیاری را گنجانده است و  .نامندمی

شناسند می (詩聖 /شِنگشی( »شاعر خردمند«به همین دلیل برخی او را با لقب 

از دوفو هزار و پانصد قطعه  .که در ضمن لقبی برای کنفوسیوس هم بوده است

 .شعر باقی مانده است

                                                 

 

 Hung, 1952: 202. 

اش را برداشت و در حالی که تقریبا او در سالهای آخر عمرش خانواده

رود یانگ تسه به سوی استان هونان سفر کرد و در کور و کر شده بود، از راه 

پیمود، چهارصد قطعه شعر ناب خود را گردآوری کرد راهی که به کندی تمام می

در اینجا یکی از اشعار مشهورش  .و در نهایت در پنجاه و هشت سالگی درگذشت

 :نام دارد (贈衛八處士( »ام وِئیبرای دوست بازنشسته«آورم که را می

人生不相見， »،دیدار برای دوستان تقریبا همان قدر دشوار است 

動如參與商。  ی بامدادی و شامگاهی با هم تالقی کنندستارهکه. 

今夕復何夕， ،پس امشب رخدادی است نادر 

共此燈燭光。 ایمکه در نور شمع گرد هم آمده. 
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少壯能幾時，  دو مردی که نه چندان دیرزمانی پیش از این جوان

 بودند،

鬢髮各已蒼。 ستهایشان خاکستریو امروز شقیقه. 

訪舊半為鬼， اند،دانستن این که نیمی از دوستانمان مرده 

驚呼熱中腸。  سوزاندکند و دلمان را از سوگ میمان میزدهبهت. 

焉知二十載， زدیم که بیست سال بگذرد،حدس نمی 

重上君子堂。 پیش از آن که باز همدیگر را ببینیم. 

昔別君未婚， وقتی که رفتم، تو هنوز ازدواج نکرده بودی. 

兒女忽成行。 انداما امروز این پسران و دخترانی که صف بسته 

怡然敬父執， اندبسیار با دوست پدرشان مهربان. 

問我來何方。 ام،پرسند که به کجاها سفر کردهاز من می 

問答乃未已，  گفتگویمان گذشتو بعد، وقتی پاسی از 

兒女羅酒漿。 آورند تا نشانم دهندبشقابها و باده را می. 

夜雨翦春韭， ،موسیر کوهی را که در شبی بارانی چیده شده 

新炊間黃粱。 اندای را که با سلیقه پختهو برنج قهوه 

主稱會面難， گوید که جشنی برپاستمیزبانم می 

一舉累十觴。 کند تا ده جام سر بکشمو وادارم می. 

... 

十觴亦不醉，  تواند مستم کند؟اما ده جام چگونه می 

感子故意長。  وقتی همواره در دل مهر تو را دارم؟ 

明日隔山嶽， فردا که کوهها ما را از هم جدا کند 

世事兩茫茫。 داند؟و پس فردا، کسی چه می 

شود که بیهوده قرن هشتم میالدی را عصر از همین مختصر روشن می

چون اینهایی که نامشان را بردیم تنها مهمترین و  .اندزرین تانگ نام ننهاده
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در میان ایشان به نظرم  .زیستنداین دوران می مشهورترین شاعرانی هستند که در

او در  .است که از بقیه نامدارتر است (李白)پو از همه جالبتر لی بای یا لی

او یکی از بزرگترین شاعران دوران  .م زندگی کرد. 762م زاده شد و تا . 701

او منسوب حدود هزار شعر به  .تانگ و پیشگام جنبش ادبی این دوران است

 .دانهای اشعار ماندگار چینی ثبت شدهاست، که سی و چهارتایشان در مجموعه

شعاری اند و بنابراین اآید که شاعران چینی در کل چندان پرگو نبودهاز اینجا بر می

چند ده هزار بیتی که در میان شاعران ایرانی کامال عادی است، برایشان رکوردی 

  .شدهدست نیافتنی محسوب می

                                                 

 

 Beckwith, 2009: 127. 

دانم، گذشته از پیروی از ارزیابی منتقدان پو را مهم میاما دلیل این که لی

چون در بین شاعرهای چینی، همین  .شودبازی هم مربوط میادبی چین، به فامیل

یکی که از همه بیشتر ستوده شده و اهمیت یافته، در ضمن همان کسی هم هست 

اند های چینی نوشتهدر سالنامه .استکه به بیش از همه از فرهنگ ایرانی متاثر شده 

اند و خودش هم زیستهکه نیاکان او در بخشهای نزدیک به سغد یا خوارزم می

در استان گانسو زاده شد که در غرب چین قرار دارد و راه ابریشم از آن 

 45.گذردمی

 

 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%9D%8E
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%9D%8E
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 Eide, 1973: 388. 

 

اند اهالی گانسو بودهبا این وجود خودش چینی بوده و نیاکانش انگار از 

یِه اش مدتی در شهرِ سوییخانواده .اندکه به خاطر جرمی به غرب تبعید شده بوده

(碎叶) 46.ی خودمان در افغانستان کنونی استاند و این همان غزنهزیستهمی 

 یی حملهدر این دوران ایران شرقی و شهرهای استان هرات ساسانی زیر تازیانه

تازیان قرار داشت و بعید نیست که خاندان او نیز به همین خاطر بار دیگر به چین 

گویند او وقتی پنج ساله بود به چین بازگشت، اما بعید نیست می .بازگشته باشند

چون بر مبنای اشعارش  .رتر بوده باشداش به گانسو دیخانواده زمان برگشت

دانسته، و در ضمن امپراتور چین دانیم که دست کم یک زبان غیرچینی را میمی
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با توجه به روابط دربار تانگ با  47.هم او را به عنوان مترجم استخدام کرده بود

شاهزادگانِ ساسانیِ پناهنده به این سامان، هیچ بعید نیست که او زبان پهلوی یا 

ی دانیم که همهدست کم این را می .دانسته استکلی اولیه از پارسی دری را میش

سفرهای بعدی این مرد به چین مرکزی محدود بوده و بنابراین بعد از دوران 

اگر به راستی او  .کودکی فرصتی برای آموختن زبانی جز چینی نداشته است

اش ادبی و شعرهای خالقانههای زبانی ایرانی را در کودکی آموخته باشد، نوآوری

ند به تاثیر توایابد و میکه با سنت شعر چینی متمایز بوده نیز محملی فرهنگی می

   .ادبیات ایرانی بر چینی داللت داشته باشد

                                                 

 

  Wu, 1972: 59. 

 .آید، او به چندین هنر آراسته بوده استپو بر میچنان که از اشعار لی

کن ی پبه او هنوز در موزهبوده که یکی از آثار منسوب  نویس چیره دستیخوش

در هنرهای رزمی نیز چیره دست بوده و به خصوص  .شودنگهداری می

به طوری که تا پیش از بیست سالگی  .شده استشمشیرزنی نیرومند محسوب می

می بنابراین 48.بر بسیاری از هماوردان غلبه کرده و برخی از ایشان را کشته بود

 یا دانسته را کنگیهنگ بزن بزن فیلمهای یعمده بخش که کرد فرض توان

 قیمه و گفتن شعر مدتی از بعد پولی .اندساخته او سرگذشت روی از نادانسته

 چندان و پیوست تانگ امپراتور دربار به نهایت در اش،رزمی حریفان کردنِ قیمه

 به را او و دادند مهمانی امپراتور کاخ در افتخارش به که گذاشت تاثیر او بر

  Wu, 1972: 58. 
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 تانگ دربار در که فهمید توانمی اینجا از .برگزیدند دربار اصلی مترجم سمت

 شدهمی پیدا کم که بوده مترجم و اندداشته حضور زیادی کارانرزمی و شاعران

  .است

 دونگشان به م. 740 در بسیار سیاسی ماموریتهای انجام از پس پولی

 شش» نام با که انداخت راه ایدسته و دار دیگر شاعران از گروهی با و رفت

می عرق که بودند دوست شش اینها .شدند مشهور «خیزران جویبار ولگردِ

 در پولی .سرودندمی باده ستایش در شعرهایی و کردندمی بدمستی و خوردند

 گوشه در سفر به را عمرش از مهمی بخش و بود جهانگردی و ماجراجو آدم کل

 که شد، دوست دورانش مهم آدمهای از زیادی شمار با و گذراند چین کنار و

 نهایت در هم خودش او .داشتند اهمیت میانشان در تائویی کاهنان خصوص به

 در نامدار شاعر این .سرود زمینه این در را شعرهایی و گروید تائویی آیین به

 تا بود شده فرستاده برایش امپراتور طرف از حکمی دیگر بار که زمانی نهایت

 را داستان این مرگش یدرباره .شد غرق و افتاد ایرودخانه در بپیوندد، دربار به

 بعد و رفته ایرودخانه میان به و شده سوار قایقی بر مستی حال در که اندگفته

 این .بکشد آغوش در را ماه تا پریده رود درون به آب، در ماه بازتاب دیدن از

 چینی ادبیات در صورت هر به اما .است نادرست و تخیلی زیاد احتمال به داستان

« ماه کشیدن آغوش در» چینی زبان در هم امروز و کرده باز جایی خودش برای

 .رساندمی را« رفتن موهوم اهداف دنبال» و« شدن خیاالت اسیر» معنای

ی کوتاهی هم به حاال که سخن به اینجا کشید، بد نیست اشاره

در کل، شعر چینی را به دو سبکِ شعر نو  .داشته باشیمشناسی شعر چینی سبک

 از که شاعرانی. کنندمی تقسیم( 舊詩 :جیوشی)و شعر کهن  (新詩 :شیشین)

 دوران ضمن در که هستند تانگ دوران مهم نمایندگان همه کردیم، یاد نامشان

 سنتی شعر اصلی سبک سه دوران این تا. شودمی محسوب هم کهن شعر اوج

 «.فو» و ،«تسوه» ،«شی» از بود عبارت که بود گرفته شکل
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که به طور  نامندی( م詩/诗) «یش»را  ینیسبک شعر کهن چ نیتریمیقد

 یش»است به نام  یمتن ینیشعر چ یمجموعه نی. کهنتردهدیم یمعن« شعر»مطلق 

قطعه  305کتاب  نی(. انگی)ج کیشعرِ کالس یعنی( که 詩經 / 诗经) «نگیج

 یهارانهت در ینینکته را گوشزد کرد که در کل شعر چ نیا دی. باردیگیرا در بر م

در  اشیتکامل ریس یکه بدنه یدر ینظر با شعر پارس نیدارد و از ا شهیر انهیعام

مانند  یکهن یهاشده، تفاوت دارد. حتا در نمونه یط یو دربار ینیمتون د

 لیتشک انهیعام یهاقطعه، از ترانه 160 یعنیاز شعرها،  یمیاز ن شیهم ب نگیجیش

 .اندافتهی

 م.پ 1000 سال به مجموعه این اشعار از برخی قدمت گویندمی هاچینی

 حسابی و درست خطِ هنوز تاریخ این در هاچینی که آنجا از اما .گرددمی باز

 و کاغذ و پیشرفته شهرنشینی مثل) ادبی اثری گردآوری لوازم سایر و اندنداشته

 دیج مورخان بیشتر. نمایدمی نادرست سخنشان اند،بوده فاقد هم را...(  و کتاب

 عصر با که دانندمی کنفوسیوس دوران حدود در را اثر این گردآوری زمان

 برورو بیت مفهوم با بار اولین برای مجموعه این در. شودمی برابر ما هخامنشی

 . است یافته تشکیل پیاپی یواژه چهار از چینی ادبیات در که شویممی

است که  (م.پ 278-340)ترین شاعر سبک شی، چو یوان قدیمی

همزمان با تازش اسکندر در ایران زمین و بر باد رفتن نظم هخامنشی، در قلمروی 
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زیست و با پیوستن سرزمینش به پادشاهی نوظهور چین دولت چوی جنوبی می

او در ضمن نخستین شاعر چینی است که نامش و آثارش تا به  .کردمخالفت می

د از خود تاثیرگذار بود که بعد از او چندان بر شاعران بع .امروز باقی مانده است

ی او سرودند و اشعار و شاعران دیگری به شیوه »یوسونگ«اش او برادرزاده

«. شعرِ چو )یوان(»( شهرت یافته که یعنی 楚辭( »چو چی«شان با نام همه

توان دریافت که سبکی شخصی داشته و نوعی می همچنین از بقایای شعرش

یینگ( )آی« در سوگِ یینگ»کرده است. مثال سرودی به نام گرایی را ترویج میقوم

پ.م سروده شده و از ویرانی قلمرو چو به  278از او باقی مانده که در سال 

دهد. وقتی سربازان چین قلمروی چوی جنوبی دست سپاهیان دولت چین خبر می

تسخیر کردند، شاعر را به تبعید فرستادند و او در فالکت و ادبار دست به را 

ک ماند که بنیانگذار شعر در چین یها شکی باقی نمیخودکشی زد. با این توضیح

 گرای ضدچین بوده است! قوم

سروده  شدنش دیکه هنگام تبع سائویاست به نام ل یشعر او متن نیمهمتر

 یمرد احتماال نوع نیا دهدیکه نشان م شودیم دهید یشمن یو در آن عناصر

 ردیگیکلمه را در بر م 2400سطر و  372شعر  نیبوده است. ا یشمنِ سنت ایکاهن 

است و  یجنوب یچو همتن پادشا نیعاشقانه دارد. دلدار شاعر در ا یو مضمون

 شمن با هم نیکه آن شاه و ا دهدینشان م م،یباش دهیاگر منظورش را درست فهم

 اند.داشته یابازانههمجنس یرابطه

می برگزار مرد این درگذشت سالگرد در را جشنی قرنها برای چین مردم

 تباری واقع در مراسم این .نامیدندمی (وو دوان) اژدها قایق مراسم را آن و کردند

 در را آن هاچینی .شودنمی مربوط مرد این سرگذشت به چندان و دارد تقویمی

 روز این در هم شاعرشان معتقدند اما کنند،می برگزار تابستان روز ترینطوالنی

 در میلو رود در خود کردن پرت با یوان چو روایتها طبق که آنجا از .است مرده

می رود این در را نذری غذاهایی روز این در مردم کرد، خودکشی هونان استان
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 قدرت به هاکمونیست وقتی. بازدارند شاعر گوشت خوردن از را ماهیان تا ریزند

 کردمی برگزار را آن که هرکس و کردند مخالفت مراسم این با شدت به رسیدند

 این رِس بیگناه مردم از زیادی شمار که طوری به. کردندمی تبعید ناکجاآباد به را

 مورد این در چین دولت باالخره م. 2008 سال در که آن تا. شدند بدبخت مراسم

 تگوش هاماهی دیگر این از بعد. شود برگزار مراسم این تا داد اجازه و آمد کوتاه

 !نخوردند را یوان چو تن

ی سبکی از شعر که چویوان بنیان نهاده بود، در دوران زمامداری سلسله

نامیده  »موسیقی اداری«یا  (樂府( »فویوئِه«هان به سبکی دیگر تبدیل شد که 

های فولکلور موسیقیدر این دوره به فرمان امپراتور اشعار مردمی و  .شودمی

در این سبک هر  .اش به سبکی درباری تبدیل شدگردآوری شد و شکل پیراسته

این همان است که بعدتر به قالب رسمی  .شدبیت از پنج تا هفت کلمه تشکیل می

ظهور دولت تانگ و سیاستهای این دولت در تحول  .شعرِ عصر تانگ تکامل یافت

ها به مین هم در قرن پنجم میالدی که تانگبرای ه .شعر چینی خیلی موثر بود

قدرت رسیدند، شاعران چینی دو شاخه شدند و دو سبکِ قدیمی و جدید را پدید 

 »گوشی«گرا به سبکِ قدیمی پایبند ماندند و آثار خود را شاعران سنت .آوردند

(古詩) بایستدر این اشعار تنها محدودیت این بود که ابیات زوج می .میدندنا 

به خاطر همین غیاب قواعد اضافی، این نوع  .ی درستی داشته باشندبا هم قافیه

سبکی که در قرن پنجم میالدی و با ظهور  .شدشعر آزاد و خالقانه سروده می

نامیده  (近體詩 :شیتیجین( »شعرِ شکلِ جدید«ها رواج یافت، قدرت تانگ

به طوری  .در این سبک قواعد دقیق و روشنی بر ساختار شعر حاکم بود .شدمی

یا هفت کلمه  (五言)بایست درست باشد و هر بیت تنها از پنج که وزن شعر می

(七言) لوشی«ترین شکلِ این سبک نو، رایج .شدتشکیل می« )律詩)  نام

بایست داشت و سطرهای دوم و سوم میداشت که در آن کل شعر هشت سطر 

شان را مرور کردم، پو که زندگیدوفو و لی .مضمونی متضاد با هم داشته باشند
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 «سطرهای گسسته«گفتند و به خصوص در قالبی به نام در این سبک شعر می

ساختار این شعر تقریبا با رباعی  .اندشعرهای زیادی سروده( 絕句:جوجوئِه)

فت ه پارسی برابر است و در کل از چهار مصرع تشکیل شده که هریک پنج تا

  49.سیالب دارند

اند چون هر قطعه از آن این قالب را دشوارترین نوع شعر چینی دانسته

ناگفته نماند که این سبک  .کلمه داشته باشد 28یا  20بسته به وزنش باید دقیقا 

جدیدِ سختگیرانه کمابیش در واپسین قرن دولت ساسانی تکامل یافت و این 

 یافت وزمانی بود که در ایران زمین هم زبان پارسی دری به تدریج تکامل می

                                                 

 

  Tian, 2007: 143. 

فراز آمدن اندر»ها از وزن شعر دری در فهلویات و متونی مانند نخستین نشانه

 .شدتثبیت می «نبهرام شاه از سوی هندوستا
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شود و نامهای نامیده می (詞( »تسوه«دومین فرم اصلی شعر چینی 

 .است (یوشی( »ماورای شعر«یا  (جودوانگچانگ( »سطرهای نابرابر«دیگرش 

و پیراسته دارد و به ازای هر شعر متنی در یک بند بدان این شعر ساختاری منظم 

این سبک را نخستین بار کسی  .دهدشود که منظور شاعر را توضیح میافزوده می

هایی بود که برای ابداع کرد و مبنای کارش ترانه (م. 978-936( »هوجولی«به نام 

ادشاهی دودمان م به پ. 961او در سال  .خوانده شدن با آهنگ سروده شده بودند

در  .ی قدرتمند سونگ بودتانگ جنوبی رسید، که از نظر سیاسی تابع سلسله

نهایت امپراتور سونگ او را مسموم کرد و پیش از مرگش شعری در سوگ نابودی 

 .دولت تانگ سرود

برای این شعر وجود دارد که از نظر وزن و قافیه  (پائیچی)هشتصد الگو 

سه کلمه به زبانی غیرچینی  (詞牌( »پائیچی«خودِ عبارت  .کنندبا هم فرق می

اچه آید و همچون دیبیا یکی از گویشهای قدیم چینی است که در ابتدای شعر می

این سبک در دوران سونگ تکامل یافت و به دو  .کندیا بیت آغازین عمل می

ی سبک چی که بیشتر با شاخه .تقسیم شد »چیمان«و  (شیائولینگ)ی سنتی شاخه

بنیان نهاده شد که  »لیویونگ«دف است، در اصل توسط شاعری به نام دوم مترا

زیست و شعرهایش را در دو قالبِ کوتاه م می. 1053تا  978ی سالهای در فاصله

  .سرودو سریع یا بلند و کند می

 1101-1037ه، مردی است به نام سوشی )نامدارترین شاعر سبک تسو

.م( نام  1072-1007شیو ).م(. او شاگرد شاعر نامدار دیگری بود که اویانگ

 »استاد آالچیقِ یک مست«اش به نام داشت و به خاطر نوشتن خودزندگینامه

ها سوشی هم در نوزده سالگی در کنکور چینی .شهرتی بسیار به دست آورد

او به دربار دودمان سونگ پیوست و در سیاست  .شرکت کرد و شاگرد اول شد

وزیر آید، با اصالحات نخستچنان که از اشعارش بر می .نیز نقشی ایفا کرد

به همین دلیل هم تبعیدش کردند و بعد از آن  .مخالفت داشته است »شیآنوانگ«
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او در دوران تبعید از شهرهای گوناگون بازدید کرد  .بود که به فقر و فالکت افتاد

م بار دیگر در سمت قبلی . 1086در سال  .و در این میان به دین بودایی گروید

 .داش را در آسودگی به سر آورخود ابقایش کردند و به این ترتیب دوران پیری

او در ضمن کسی بود که  .نامه باقی مانده است 800شعر و  2700از او 

مهمترین اثر او در این زمینه  .نویسی را به سبکی ادبی تبدیل کردسفرنامه

 .اش استدرینام دارد که خاطرات دوران دربه »شوئِهوِنیوجی«

سوشی در نوزده سالگی با دختری شانزده ساله ازدواج کرد و هشت سال 

بعد او برای مدتی طوالنی برای انجام مشاغل دولتی به  .بعد همسرش درگذشت

گوشه و کنار چین سفر کرد و وقتی بعد از ده سال به زادگاهش بازگشت و گور 

ای را سرود که اینجا به عنوان نمونه »آواز شهر کنار رودخانه«زنش را دید،  شعر 

که به  - »هر کنار رودخانهآواز ش«-عنوان شعر  .کنماز شعر سوشی نقلش می

 :شودآن محسوب می »پائیِچی«صورت سه کلمه در ابتدای شعر آمده، 

「十年生死兩茫茫。不思量，自難忘。千里孤墳，

無處話淒涼。縱使相逢應不識，塵滿面、鬢如霜。夜來

幽夢忽還鄉。小軒窗，正梳妝。相顧無言，惟有淚千行

。料得年年腸斷處：明月夜，短松岡。」 

 .ایده سال من اینجا سرگردانم و تو آنجا خفته (آواز شهر کنار رودخانه(«

توانم فراموشت کنم؟ وقتی آرامگاهت هزار کنم، اما چطور میزیاد به تو فکر نمی

ه حتا اگر همدیگر را ببینیم، مرا بام را کجا بگویم؟ میل آنسوتر است، راز تنهایی

و موهایم به  ام را پوشانده؟جا خواهی آورد؟ در حالی که گرد و غبار چهره

تو  .ام، از راه پنجرهجنگلی شبیه شده؟ دیشب خواب دیدم که به خانه بازگشته

ما در سکوت به هم نگریستیم، در حالی که  .کردیداشتی موهایت را شانه می

ام را بختیجایی هست که هر سال واژگون .ریختیمان فرو میهااشک از گونه

 ».ی کاجهای کوتاهکند، شبی مهتابی، بر تپهگوشزدم می
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خاستگاه این شکل  .نام دارد (賦( »فو«سومین فرم اصلی شعر چینی، 

بنیانگذارش  .گردداش و اوج رواجش به دوران هان باز میتر است و سابقهقدیمی

 (司馬相如)رو دانند که سیماشیانگرا یکی از کارمندان دولت هان غربی می

بخشی از شهرت او به خاطر ازدواجش با زنی به نام  .نام داشت( م.پ117-179)

این دو بعد از یک دوران طوالنی از دعوا و مشاجره از  .جون بوده استجوئووِن

ر گیری این سبک از شاعری موثهم طالق گرفتند و احتماال این تجربیات در شکل

  .نام دارد (فومِنچانگ( »ی پهنغرل دروازه«مشهورترین شعرِ این فرد  .بوده است

سبک فو مضمونی توصیفی دارد و در واقع نوعی نثر موزون و مسجع 

ساختارش بسیار منظم است و مقدمه و موخره و دیباچه دارد و گاهی موارد  .است

از این نظر به شکلِ راپسودی  .شودتنظیم میبه شکل پرسش و پاسخهایی پیاپی 

هایش خیلی زیاد است و گاه به توصیف معموال طول متن .در غرب شباهتی دارد

راستش را  .یابدیک چیزِ خرد و ساده از زوایایی بسیار پیچیده و متکثر تمرکز می

همان طور که ) .نامندها این شکل ادبی را شعر میبخواهید من نفهمیدم چرا چینی

های متن (!ی فارسی برایم روشن نیست»شعر نو«ی دلیل شعر پنداشتنِ بخش عمده

مانند که نویسنده قصد دارد در آن مهارت خود هایی ادبی میفو بیشتر به رساله

به همین دلیل هم  .زبان نمایش دهد (و گاه پیچاندن و تاباندنِ)را در به کار بستن 

شاید به همین خاطر  .اش کردتوان دکلمهخواند و تنها میتوان آن را با آواز نمی

دانند، نه می( 文: وِن)است که خودِ ادیبان چینی هم آن را نوعی از نثر مسجع 

 (詩 : شی)شعرِ رسمی 
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بنیان  (م. 1931-1897)مو اما شعر نوی چینی را شخصی به نام شوجی

های زیادی درس خواند و به همین دلیل با سنتهای فرهنگی او در دانشگاه .نهاد

تحصیل او با دانشگاه پکن آغاز شد و در نهایت با دریافت  .متفاوتی آشنا شد

م به چین بازگشت و با . 1922مو در شوجی .دانشنامه از کمبریج به پایان رسید

او  .ای در شعر چینی پدید آوردالهام از اشعار رمانتیک اروپایی تحولی ریشه

بسنده  ی به ایناشعار کیتس و شلی را به چینی ترجمه کرد و تنها از نظر ساختار

از این نظر تا حدودی به روانشاد  .ها حفظ کندرا در آخر جمله کرد که قافیه

او در سال  .نیمایوشیج خودمان و بیشتر از او به اخوان ثالث شباهت داشته است

را در چین تاسیس کرد که به نهاد مبلغ این سبک  »جماعتِ هالل ماه«م . 1923

  .هم از یک شعر تاگور گرفته شده استنام این انجمن  .نو تبدیل شد

میالدی، چین درگیر نوعی دگردیسی فرهنگی  1920و  1910ی در دهه

ی باسواد مدرن بر ضد نهادهای سنتی کنفوسیوسی عمیق بود که از شورش طبقه

 (دونگهوایونوِنشین( »جنبش فرهنگی نوین«این جریان را امروز  .شدناشی می

گرا عبارت بود از آزادی زنان، لغو قوانین جناح تحولعناصر اصلی  .نامندمی

 .خواهیپدرساالرانه، ورود معیارهای علمی و آموزشی غربی، و دموکراسی

  .شدجماعت هالل ماه در واقع جناح ادبی این جنبش محسوب می

جِن دومین کسی که در تحول شعر نوی چینی موثر بود، گوئوکای

شناس، فن حریف بود و مورخ، باستانردی همهاو م .نام داشت (م. 1982-1897)

م به ژاپن رفت و در آنجا با زنی . 1914او در سال  .ادیب و شاعری برجسته بود

م مدرک پزشکی خود را دریافت کرد و . 1918او در سال  .ژاپنی ازدواج کرد

بعد به چین بازگشت و در شهر شانگهای   .بعد فلسفه و ادبیات و تاریخ خواند

م هم به . 1927در سال  .را تاسیس کرد (شائوشِهچوانگ( »آفرینش انجمن«

 چانگ، به ژاپنی نانشان در واقعهها پیوست و بعد از سرکوب شدنکمونیست

ی تاریخ چین از دید گریخت و ده سال در آنجا ماند و چند جلد کتاب درباره
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یوست در جریان جنگ جهانی دوم به نهضت مقاومت چین پ .کمونیستی نوشت

ها به قدرت رسیدند، او را به ریاست بعد هم که کمونیست .ها جنگیدو با ژاپنی

اما خیلی زود پاداش  .اولین آکادمی علوم چینِ کمونیستی منسوب کردند

 1966های انقالب فرهنگی در سال هایش را دادند و در جریان تصفیهفداکاری

ن جانش را نجات داد، اما دو مائو در این میا .م نزدیک بود سرش به باد برود.

  .پسرش چنین بختی نیافتند و تا دو سال بعد هردویشان خودکشی کردند

 »امروز«ی در میان جدیدترین جنبشهای ادبی چین، باید از مجله

این مجله  .شدم چاپ می.1980 -1978 یهم یاد کرد که در فاصله (تیانجین)

این نام بدان  .کردندمنتشر می (رِنشیلونگمِن( »آلودشاعران مِه«را گروهی به نام 

دلیل به ایشان داده شده بود که اشعارشان بسیار مبهم و دوپهلو بود، و این به 

د و شخاطر مضمونش بود که مخالفتی با سیاستهای دولت چین در آن دیده می

مهمترین  .به خصوص در پی مقاومت در برابر انقالب فرهنگی شکل گرفته بود

شان لیان که همگیدائو، گوچِنگ، دوئودوئو، و یانگان عبارت بودند از بِتیایش

من نقشی فعال داشتند و به همین دلیل هم تبعید آندر جریان تجمع میدان تیان

شان سردسته .خوانندهای راک چینی اشعارشان را زیاد میامروز گروه .شدند

مجله را با مدیریت او راه م زاده شده و . 1949دیائو است که در سال بِتی

او در جوانی به گارد سرخ پیوست، اما به خاطر تمرد از دستور  .انداختند

 .اش به مدت یازده سال برای بیگاری به روستاهای دور افتاده تبعید شدفرمانده

ی کنفرانسی به برلین رفت و همان جا ماند و من به بهانهآنبعد از ماجرای تیان

  .گشتدیگر به چین بازن

ی شعر و شاعری چینی داده شد، اطمینان دارم با این شرحی که درباره

ی خوش ذوق این متون تواناییِ سرودن شعرهای شیوایی به زبان که خواننده

آثار دوستان و آشنایانش را هم  تواند سبکچینی را به دست آورده است و می

یار مهارتی بستشخیص دهد، و این به خصوص با وضعیت شعر معاصر فارسی 



 135      پنج صد و نود وچهل و پنجم/ امردادماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

خالصه آن که وقتی ما در آن روز زیبا در بوستان شاعران گردش  !ضروری است

کردیم، یک بار کل این تاریخ ادبیات چینی را مرور کردیم و متوجه شدیم در می

دلیلش هم آن که تندیسها و  .ایمها سر در آوردهجایی شبیه به شیرازِ چینی

ی این شاعران و جنبشهای ادبی چینی را به یادمانهای زیادی را دیدیم که خاطره

  .کردرهگذران گوشزد می

وقتی باالخره از ادبیات  .مان در آن بوستان تا عصرگاه طول کشیدگردش

حوطه های پرشمار آن مچینی دل کندیم، به ایستگاه لویانگ برگشتیم و به مغازه

رودخانه جلب نظر هوا مرطوب اما لطیف بود و ابری زیبا بر فراز  .سری زدیم

هنگام گشت زدن در شهر به یک فروشگاه آثار هنری برخوردیم که  .کردمی

آنچه که  .کردای از تندیسهای چوبیِ بسیار زیبا را برای فروش عرضه میمجموعه

 –ای بود که میان مضمون اصلی اثر در این آثار چشمگیر بود، تلفیق ماهرانه

همان مغازه  .بافت وحشی چوب ایجاد شده بودبا تار و پود و  -معموال یک انسان

 .فروخت که در نوع خودش جالب بودهایی از سنگ رادیوآکتیو را هم میگوی

به خصوص یک گوی بسیار بزرگِ تقریبا ده کیلویی از این سنگ جلب نظرم را 

 .یوآن قرار داده بودند، یعنی حدود هفتصد هزار تومان 4800کرد که بهایش را 

خریدمش و در تهران برای خودم یک نیروگاه اتمی راه یم میاگر جا داشت

ام برای این فعالیت مناسب نبود و از سن قانونی هرچند جنسیت !انداختممی

مان شانزده سال برای این جور کارها عبور کرده بودم و در ضمن زیرزمین خانه

 !هم جایی برای این کارها نداشت

شمار زیادی سنگ  .این ایستگاه نبودفروشگاه آثار هنری تنها جای جذاب 

فروشی هم در آنجا یافتیم که سنگهایی با کیفیت خیلی خوب را با قیمتهایی بسیار 

ها با میز بسیار بزرگی اشغال فضای داخلی یکی از مغازه .کردندپایین عرضه می

شده بود که رویش انبوهی از سنگهای نیمه قیمتیِ کوچکِ تراش خورده همین 

های یشمی، دستبندهای سنگ حدید، تسبیح .و برهم ریخته بودطور درهم 
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هایی کوچک از جنس سنگ آگات را مرغیها یا تخمهای عقیق، و گویمهره

های زیادی اطراف این بساط جمع شده چینی .شد با بهای پانزده یوآن خریدمی

 کردند و صاحب دکه هم بلندگویی به دست گرفتهبودند و با اشتیاق خرید می

با دیدن آنها  .کردمی گفت و بازار گرمیبود و هر از چندگاهی چیزهایی می

چون در حالت عادی من  .اندخاطرجمع شدم که خریدهایم همه زیر قیمت بوده

 .خریدمسنگهایی شبیه به این را بیش از پنج یوآن نمی

ها از پویان و امیرحسین جدا شدم و وقتی هنگام بازدید از این فروشگاه

من که  .آسا بر زمین ریختخود آمدم که تندری غرید و ناگهان بارانی سیل به

تنها دریغم  .باران را دوست داشتم، توجهی نکردم و همچنان به گردش ادامه دادم

فروختند بساطشان را جمع کردند و به از این بود که دستفروشهایی که سنگ می

کردند و فقط من ماندم و یک مردم هم چنین  .دار گریختندهای سقفدرون مغازه

تازه  .ریختی باز و خلوت و زیبا و باران گرم و تندی که بر زمین میمحوطه

وقتی نیم ساعتی از باران گذشت و از شدتش کاسته شد، به یاد آوردم که 

ام و ام داشتهکل پولها را در کیف کمری (دار سفربه عنوان خزانه)پاسپورت و 

غم به دل راه ندادم و وقتی ماجرا را به دوستانم هم  .اندشان کامال خیس شدههمه

 !گفتم، آنها هم فقط خندیدند

های به محله .آن شب را با دوستان به گردش در خیابانهای شهر پرداختیم

ای هی محلههایی رد شدیم که دقیقا به منظرهفقیرنشین سری زدیم و از کوچه

به همان جاهایی که  .داشتخالفکار چینی در فیلمهای هالیوودی شباهت 

 .شان را در دست دارندکنترل (تریاد)گانه گفتند مافیای چین و انجمنهای سهمی

ما اما در این خیابانها جز مردمی خونگرم را ندیدیم که با فقر دست به گریبان 

کوشند در حد امکان، شد و معلوم بود میبودند، اما خنده از لبانشان محو نمی

 .خوب بخورند و مهربان باشندخوب بپوشند و 
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ترین خیابانی که از آن بازدید کردیم، طبق معمول در جالبترین و شلوغ

رسید که چنین به نظر می .ها بودندمهمترین عنصر اقتصادی و اجتماعی رستوران

ای خانگی را هرکس در آن اطراف خانه داشته، بعد از غروب خورشید خوراکی

های کوچکی که از مغازه .آن خیابان آورده است دستش گرفته و برای فروش به

 گذاشتند وکردند و الی نانهای سفید کوچک میدر آن سبزی و پیاز سرخ می

گوشت  .شدندها فراوان دیده میفروختند، تا فروشندگان رشته چینی و کبابیمی

ی سرد کننده در هوای های جانوری همین طور بدون وسیلهطیف وسیعی از گونه

جالبتر از همه  .شان گندیده باشندرسید بخش عمدهقرار داشت و به نظر می آزاد

فروختند، که اسمشان هایی بود که دماغ و گوش و پای خوک میدر این میان مغازه

 !را به شوخی گذاشتم مرکز توزیع قطعات یدکی خوک

 .ها رفتیمآن شب را به رستورانی بسیار مردمی در یکی از همین محله 

های ارزان قیمت بزرگی بود شبیه به یک سوله، که از میز و صندلیفضای 

انبوهی از مردان که بیشترشان پیراهن به تن نداشتند، روی  .پالستیکی پر شده بود

سفارش غذا دادیم و طبق  .خوردندها ولو شده بودند و داشتند آبجو میصندلی

ه پویان و امیرحسین اینجا بود ک .معمول سوپ و ماهی در فهرست خوراکمان بود

ای که برایمان آوردند ای هولناک طراحی کردند و نتیجه آن شد که ماهیدسیسه

شان البته بر این مبنا بود محاسبه .های تند انباشته شده بوداز انواع و اقسام فلفل

و البد غذا خوردنم را مهار  (که درست بود)که من غذای تند دوست ندارم 

آن شب را پا به پای دوستان یک  .(!اش اثبات شدنادرستیکه کامال )خواهد کرد 

البته جای  .شدبشقاب فلفل خوردم، که ذراتی از ماهی هم بینابینش دیده می

چون هم سوپ گوارایی را در کنارش خوردیم، و هم کباب  .شکایت نبود

تومان در آن  150)آن با قیمت باور نکردنیِ یک یوان  ای که هر سیخچنجه

  .قیمت داشت (روزها
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های فقیرنشین به این بعد از خوردن شام داشتیم در حال و هوای محله

البته جو گیرِ  .رسیدیم که بهترین جا برای خوابیدنمان، کنار خیابان استنتیجه می

ی مردمی شده بودیم که با آسودگی خاطر در گوشه و کنار خیابان روی منظره

های سنگیِ ازه در مورد خوابیدن روی پلهت .زمین دراز کشیده و خوابیده بودند

نار ی کیک فروشگاه بزرگ به توافق رسیده بودیم که دیدیم در انتهای کوچه

محض تفنن رفتیم و بهای اتاق را پرسیدیم و  .فروشگاه هتل کوچکی وجود دارد

البته به یاد آوردن  .دیدیم به قدری ارزان است که حماقت است اگر نگیریمش

ی پولهایمان خیس شده و به جایی برای خشک موثر بود که همهاین نکته هم 

  .کردنش نیاز داشتیم

که از -ی پولها را همه .ان شب را در اتاق مناسب و خوبی خوابیدیم

در گوشه و کنار اتاق پهن کردم تا خشک  -شدت خیسی نزدیک بود خمیر شوند

ین همه دالر و یوآن شد و اشک اگر پلیس چین سرزده وارد اتاقمان میبی .شوند

کرد که ما جاعل اسکناس هستیم و همه را همان شب دید، حتم میخیس را می

م، به شدیچه بسا که اگر در موقعیتی مشابه در ایران دستگیر می .ایمچاپ کرده

  .کردندی زندانمان میشویی روانهجرم پول

ازه دالر و یوآنِ تر و تانگیز خفتیم که تقریبا با القصه، آن شب را در اتاقی دل

 !کاغذ دیواری شده بود
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 ی نامها: از عُمَر تا سوکارنو!تداعی آزاد درباره

 

یک جوان افغان به نام عمر اواخر خردادماه بود که اید: خبر را حتما همه شنیده

گرایان در اورالندوی فلوریدا و ای برداشته و رفته در یک باشگاه همجنساسلحه

اه نفر اند و بیش از پنجبیش از صد نفر را به رگبار بسته است. پنجاه نفر مرده

 اند. زخمی شده

ه بشناختی از این رخداد خواهم تحلیلی جامعهکنید االن میخوب، البد فکر می

 دست دهم. 

 کنید!اما اشتباه می

صبح بود و تازه از خواب  5راستش بعد از خواندن این خبر )شاید چون ساعت 

 ای از تداعیبیدار شده بودم( حواسم پرتِ اسم طرف شد و بعد هم به زنجیره

ربط و شاخه شاخه انجامید که هیچ ربطی به خودِ این موضوع نداشت. آزادهای بی

افکار سر از اندونزی در آورد. این افکارِ به کلی گسسته و به قول آخرش هم این 

 را فکر کردم بنویسم، محضِ سرگرمی!« ریزومی»دلوز 

خبر ی خدا که رفته مردم بیبیایید از حقایق مستند شروع کنیم: این بنده

کی اش شی خدا بودنی بندهاز همه جا را به رگبار بسته اسمش عمر بوده. درباره

و در  ی خداستچون پیش از جنایت تلفنی به پلیس خبر داده که بنده نیست،

ضمن با داعش هم بیعت کرده، البته پشت تلفن با گواهی همان آقای پلیس! 

ای و چه شفاهی و اش هم شکی نداریم، چه کتبی و شناسنامهی عمر بودندرباره

 رفتاری! 
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کند، شاید به د میاما این اسم عُمر دست کم در ایران قدری آلرژی ایجا

ایم، به عقوبت فرمان فتح ایران به ها داشتهخاطر جشن عمرکشان که قدیم ندیم

مان و وطنان سنیگویند عمر صادر کرده بود. هرچند همدست اعراب که می

مان به هر صورت احترام عمر را در مقام دومین جانشین پیامبر کیشان مسلمانهم

آید. من دو سه تا ی هم از این اسم خوششان نمیدارند، اما انگار خیلنگه می

شان عثمان است و ابوبکر هم که کم نداریم. اما تنها دوست سنی دارم که اسم

شناس جوان ایتالیایی بود )دوستِ دوست ام، یک ایرانعمری که از نزدیک دیده

 مان دکتر دومینیکو اینجِنیتو( که اسمش را سالها پیش به خاطر محبوبیتگرامی

عمر شریف انتخاب کرده بودند. آن عمرِ ایتالیایی مردی بسیار بااستعداد و 

رفتار بود. ولی بین خودمان باشد، اسم عمر، آدم را بیشتر یادِ آن مال محمد خوش

 اندازد، تا عمر شریف، یا عمر خیام! عمر می

اوج »اصال این ماجرای اسم خیلی مهم است، در همین همایش اخیر 

شناسان نامدار ا دوستان دور هم بودیم، دوستی و استادی از عصبکه ب« انسان

کرد که مادرش هر وقت از او عصبانی آمریکا سر میز ناهار داشت تعریف می

ن کرده و آبوده اسمش را به طور کامل و رسمی با تاکید بر نام میانی بیان می

 ها سه بخشیاند که هوا پس است. برای این که اسم فرنگیفهمیدهوقت همه می

رسد. آن دوستمان به شوخی ی مادر به ارث میاست و بخش دومش از خانواده

اند. گفت اصال این بخش سوم را برای انعکاس خشم مادرانه در اسمها گنجاندهمی

من هم به شوخی گفتم یک دلیل قاطع بر این که مادران در ایران مهربانتر از 

ها فقط دو اسم داریم و نه سه تا! این را رانیمادران آمریکایی هستند این که ما ای

هم ناگفته گذاشتم که اسم کامل خودم )سید محمد شروین وکیلی طباطبایی 

تبریزی( در هر رقابتی اسامی طوالنی دیار کفر را از میدان به در خواهد کرد و 

 برای گنجاندن عواطف و هیجانات خویشاوندان دوردست هم جای کافی دارد!
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شود به این نتیجه رسید که اگر در کشوری فقط ل استدالل میبا این شک

یک اسم رواج داشته باشد، البد پدرانشان هم مهربانتر هستند. صد البته که چنین 

جایی را داریم و آن هم اندونزی است. در اندونزی تا همین امروز مردم فقط یک 

 شود و تازها مد میای خیلی آهسته دارد آنجاهاسم دارند. سیستم دو اسمیِ لینه

ی بارز یک اندونزیاییِ اصیل، پدرِ استقالل اندونزی آن هم در مناطق شهری. نمونه

اش با اسمش در کتابهای درسی یعنی سوکارنو است که شایسته است درگیری

 نقل شود. 

سوکارنو از ابتدای کار فقط یک اسم داشت، که تازه آن هم سوکارنو 

آمد کوسنو نامیدند، و طبق یک سنت بومی وقتی از سنی نبود! او را وقتی به دنیا 

ماند، اسمش را عوض کردند و بزرگتر شد و والدینش مطمئن شدند که زنده می

شود برای کسانی که ممکن است زود گذاشتند سوکارنو. پس از اینجا نتیجه می

شود یک اسم یدکی انتخاب کرد. از آنجا که ما همگی نسبت به بمیرند می

شود فرض کرد که اسم میریم، به تعبیری میشت و خزه خیلی زود میپالک

 مان یدکی است. همه

 هایگفتم که پس از جدال با مرگ و بیماریاما داشتم از سوکارنو می

وخیم به دریافت این اسم نایل آمد، اما بعدش این دستاورد هم مناقشه برانگیز از 

های استعمارگر ی هلندیه در مدرسهآب در آمد. این سوکارنوی ما آن سالهایی ک

ی هلندیانه اینطوری خواند، عادت کرده بود اسمش را بنا به دیکتهدرس می

، و طبیعی است که اسناد اداری را هم همینطوری امضا Soekarnoبنویسد: 

کرد. بعدتر که خودش به رهبر مبارزه با استعمار هلند تبدیل شد و به خصوص می

زدوده وم که با آنها جنگید، اصرار داشت اسمش را هلندیبعد از جنگ جهانی د

( بنویسند. اما اشکال کار در اینجا بود که عادت کرده Sukarno)به شکل 

ی ناهلندوار بود با امالی هلندی امضا کند. در نتیجه در همان زمانی که دیکته

 کرد! کرد، هلندوارانه امضا میاسمش را تبلیغ می
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توجه به این اندونزی که هوادارش بودند، کامال بیجالب این که مردم 

ته نامیدند. البحرفها او را پاک کارنو )آقا کارنو( یا بونگ کارنو )داش کارنو!( می

جای دلخوری ندارد. چون در همه جا این رسم هست که افراد را بنا به خلق و 

دار بزرگ و نامنامند. این قضیه هم بین افراد خو یا کارهایشان با اسمی دیگر می

شود و هم میان آدمهای پست و فرومایه. از یک طرف شاهنشاه اردشیر دیده می

هخامنشی را داریم که چون خیلی مقتدر بود درازدست لقب گرفت، از طرف 

شناسم که هم اسمش و هم فامیلش از سرش زیادی دیگر یک مهرداد نامی را می

 گویند خاله مهری!به او میهایش ملت بازی زنککند و به خاطر خالهمی

ی سوکارنو قصه به اسم مستعار و لقب ختم نشد. چون یک اما درباره

ی مشهوری هم با او کرده بود، ای که مصاحبهخبرنگار انگلیسی شیر پاک خورده

اش را منتشر کند، باورش نشد که رئیس جمهور کشوری با وقتی آمد گزارش

شته باشد، این بود که همانطوری در صد میلیون نفر جمعیت فقط یک اسم دا

اش نوشت که بعله، وضع ناباوری یک اسمی از خودش در آورد و در گزارش

سوکارنو جواب دادند که بهمان. به این « احمد»من پرسیدم فالن، و پرزیدنت 

ترتیب اسم احمد هم به سوکارنو چسبید و امروز هم در فرنگستان و هم در ایران 

رود. در حالی که این بابا هرگز در کشور خودش به کار میفراوان همراه اسمش 

 با این اسم نامیده نشده است. 
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این هم ناگفته نماند که تک اسمی بودن سوکارنو قدری غریب است. 

اش چون اطرافیانش بیشتر اسمهای دو بخشی داشتند. مثال دوست و همرزم قدیمی

، خوب طبیعی بود که در «سن دینح»نام داشت، اسم پدرزنش بود « محمد حتی»

ی خدا با اسمش دچار مشکل شود. این هم ناگفته نماند این بین سوکارنوی بنده

که آن وقتها اسامی چند بخشی عجیب و غریب مثل مال بنده هم در اندونزی 

رادِن سویْکِمی »کمیاب نبود. مثال بابای همین سوکارنوی خودمان اسمش بود 

رین رقیب و دشمنش که جنبش چریکهای دارالسالم را یا مهمت«! سسرودیهارجو

شد. خوب، معلوم نامیده می« سِکارماجی مَریجان کارتوسوویریو»راه انداخت، 

ی خشک و خالی برای گذران زندگی «سوکارنو»است که در این بین 

ی سیاستمداری مقتدر کافی نباشد. به خصوص که تقریبا هیچکس این سوکارنو

کرد. حاال دیگر این را کنار این ء را درست و درمان بیان نمیاحمدآمیزِ بدامال

ی قافیهوزن و همنکته بگذارید که جانشینش سوهارتو هم این وسطها اسمی هم

خودش داشت و به همین خاطر در ایران و فرنگ اغلب این دو تا )که در سیاست 

 گیرند.  کامال مخالف هم بودند( را با هم اشتباه می

ی اسم ا انتظار دارید حاال من از این همه حرف بافتن دربارهقاعدتا شم

ای اخالقی یا فلسفی بگیرم. ولی خوب، از این خبرها نیست! این بندگان خدا نتیجه

ی تداعی معانی از چون در همین حدودها بود که خواب از سرم پرید و زنجیره

 را زمین بیندازم، آید روی ماهتانعمر به سوکارنو گسسته شد. اما چون دلم نمی

هایتان خیلی دقت کنید، و اگر عشقتان کشید دهم که در نامگذاری بچهپندتان می

در تغییر نام خودتان هم درنگ نکنید... چون همین طور که از این شواهد تاریخی 

 !همین نام نیک است از هرچه هست/ نصیب هنرمند حسرت پرستآید: بر می
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  !ماهیاناستخوان دستگاه  :نگاره
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 ی دریافت سیمرغگوشزدی درباره

کنم، می شی کوچکی برای دوستانم منتشربه عنوان هدیه ایست کهنشریهسیمرغ 

تانِ چرا که دوس .بفرستندشان دوستاندوستانم آن را برای شوم اگر شادمان میو 

آن است که سیمرغ ترین راه دریافت آساندوستان من، دوستان من هم هستند. 

( عضو شوید. https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )در کانال

کنم. لطفا ( نیز منتشر میwww.soshians.irام )هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili بفرستید . 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
mailto:sherwinvakili@yahoo.com

