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سیمرغ
 

 ی شروین وکیلی ربای دوستانش()نشرهی

 «و چهارم پنجاهی  شماره»

 خورشیدیشش و  زار و سیصد و نود ه  اردیبهشت

 



 صفحه       عنوان

 ۳       سرمقاله

 ۴     روزهای گذشته اخبار

 ۶     اخبار روزهای آینده

 ۸    ها مرور خاطرات خورشیدی

 ۹       چالش

 ۱۴       پرسش

 ۱۶    احیای نازیسم!: ی ماهنگاره

 ۱۷    مثنوی بیداد خراسانی-غزل

 ۲۴    از شعرهایم: تضمین هشتم

 ۲۶      جام جم زروان

 ۳۰      رام نوروز

 صفحه       عنوان

 ۳۹     کافه و فرهنگگفتگو: 

 ۴۶    شناسی نفتجامعهگفتگو: 

 ۵۴  گیریگیری بر خردهگیری و نقد خردهخرده

   ۶۶ رمزنگاری جانوری در هنرهای رزمی ایرانیمقاله: 

 ۸۸     هایم: موگایاز نقاشی

 ۸۹   رگ سبز: اخترشناسان یونان باستانب

 ۱۱۷ شانی چین و ماچین؛ کوهستان تایبرگ سبز: سفرنامه

 ۱۳۹   یادخند: یک بلشویک در کارخانه!

 ۱۵۵  های شاهان اشکانی و کوشانینگاره: سکه
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 سرمقاله  

ی رخدادهای ریز و درشتی که آغازگرِ سال نوی خورشیدی زنجیره* 

ای که با تلفات جادهی دهد. از آمار تکان دهندهبود، نوید سالی پرتالطم را می

کند، تا گرم شدن ی جنگی تمام عیار برابری میمرگ و میر جاری در میانه

تدریجی تنور انتخابات ریاست جمهوری و به میدان آمدن کسانی که حضورشان 

بار سوریه در این رقابتها جای چند و چون دارد، و در نهایت تا رخدادهای فاجعه

 ی به معادالت منطقه.و ورود نیروهای نظامی آمریکای

هایی که رویکردی بین باشند و تحلیلچشمانی که به قدر کافی نکته

های تشدید شونده در تحول سیستمی و همه جانبه داشته باشند، به سادگی نوسان

ی باستانی ایران زمین را تشخیص خواهند داد، و از اجتماعی ایران و منطقه

نماید ماند. چنین میانی نیز غافل نمیها به سطح جهچگونگی نشت این دگرگونی

های اجتماعی قلمرو که طی سال پیشارویمان با گذار حالتی در برخی از سیستم

ایست که همگان باید به آن توجه داشته ایران زمین رویارو باشیم و این نکته

باشند. چرا که از مدیران و سیاستمداران و اندیشمندان گرفته تا تک فردهایی که 

ها اثر اند، همگی از سویی از این دگرگونیشان سرگرمی عادیندگی روزانهبه ز

خواهند پذیرفت و از سوی دیگر به شکلی فعال در شکل دادن بدان نقش ایفا 

 خواهند کرد. 
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 اخبار روزهای گذشته: 

 

انگیز به دستمان رسید که در واپسین روزهای سال گذشته دو خبر غم* 

پیشین آن را پوشش  یترِ سیمرغ نتوانستیم در شمارهبه خاطر انتشار زودهنگام

دهیم. نخست درگذشت استاد ادیب برومند شاعر نامدار ایرانی بود و دیگری 

مان دکتر افشین یداللهی که ی دوست گرامی و یار یکدلفوت ناگهانی و نامنتظره

مان رفت. هردوی این عزیزان شاعرانی در تصادف رانندگی دلخراشی از میان

داشتنی ار و شخصیتهایی محبوب و دوستدست و فعاالن اجتماعی اثرگذچیره

ی خورشید و زروان به دوستانه بودند و هردو از یاران و دوستان و عزیزان جمع

شان دریغ بسیار برانگیخت و بازتابی چشمگیر داشت آمدند. درگذشتشمار می

 و حق است که نام نیکشان در یادها پایدار بماناد.

 

 

 

 

 

به طور رسمی آغاز شد. این  ۱۳۹۶بازی بزرگ زروان از نوروز سال * 

( است non-Virtual Serious Gamesهای جدی واقعی )بازی از جنس بازی

و بر محور انتقال بینش سیستمیِ دیدگاه زروان و توانمندسازی فردی طراحی شده 

است. ورود به آن به شکل داوطلبانه ممکن نیست و بازیگرانی که توسط 

شوند کم کم به قدری امتیاز به دست خواهند آورد که خود بازیگردان انتخاب می

ی ورود به بازی نی تنها شیوهبتوانند دوستان خود را به بازی دعوت کنند. یع

 برگزیده شدن توسط بازیگردانان یا بازیگران است. 
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ی * چنان که قرار بود، از نوروز انتشار رایگان و الکترونیکی همه

شود، با نوشتارهایم را آغاز کردم. این مجموعه که هشتاد جلد کتاب را شامل می

انتشار  (www.soshians.ir)بسامد سه کتاب در هفته روی تارنمای سوشیانس 

های ی سیستمی زروان )نظریهیابد. در فروردین ماه کار کتابهای مجموعهمی

ی قدرت، روانشناسی خودانگاره، جام جم ها، نظریهی منشپیچیده، نظریه

شناسی جوک و شناسی )جامعهجامعه-سیی روانشنازروان(، کتابهای مجموعه

خنده، مغز خفته، خالقیت، فنون مناظره، ( و در بخش ادبیات جنگجو، راه جنگجو 

ماه به دوستان اند. هر دوازده کتابی که در فروردینو نفرین صندلی انتشار یافته

 پیشکش شده است پیشتر طی پانزده سال گذشته به شکل کاغذی چاپ شده بود.
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  اخبار روزهای آینده

 

ای را تدریس خواهم کرد که ی تازهاز اردیبهشت ماه دورهاحتماال * 

است. این « شناسی تاریخی ورود مدرنیته به ایران زمینجامعه»اش عنوان طوالنی

در این دوره به کمک شود. برگزار می( ۱۳-۹ها )ساعت دوره صبحگاه آدینه

ی ایرانی دستگاه نظری زروان )رویکرد سیستمهای پیچیده به من و نهاد( جامعه

سویی پویایی نظمهای در دوران معاصر را مورد تحلیل قرار خواهم داد و از 

کنم و از سوی دیگر چگونگی ورود این جهانی و ظهور مدرنیته را تحلیل می

های ایرانی و نهادهای ایران زمین را موج تمدنی به ایران زمین و دگردیسی من

ی پرسشهایی خواهم پژوهید. دوره احتماال چند سال به درازا خواهد کشید و بدنه

است را یک به یک  آراییمحل کشمکش و صفکه در فضای روشنفکری کشور 

 وارسی خواهد کرد.

در نمایشگاه کتاب امسال سه رمان از نوشتارهایم انتشار خواهد یافت. * 

ام است و همراه ی داستانهای اساطیریکه جلد دوم از مجموعه «جم»یکی رمان 

انتشار خواهد یافت.  -جلد نخست این مجموعه-« سوشیانس»با چاپ سوم از 

ی سیر تکامل و انقراض که داستانی درباره« فرشگرد»دیگری رمان علمی تخیلی 

های فراوان انسان است و دریافت مجوزش چاپش از وزارت ارشاد با شگفتی

کردیم مورد ایراد واقع شود را دست همراه بود. مثال آن که بخشهایی که گمان می

اند و بخشهایی دیگر را که هیچ محتوای حرف پذیرفتهنخورده گذاشته و بی

احتماال به این خاطر که نام قهرمان آن بخش از داستان –برانگیزی نداشت بحث

ی ارشاد اند! خالصه آن که انگار وزارت فخیمهحذف کرده -کوروش است

اش را از متون پارسی کنیی مگو و تابویی تازه کشف کرده باشد و ریشهکلیدواژه
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رده باشد، و آن هم نام بزرگِ کوروش است که بنیانگذار ضروری قلمداد ک

 باستانی دولتی است که این وزارتخانه درونش قرار گرفته است!

ی نخست اردیبهشت ماه در دانشگاه ی آخر فروردین ماه و نیمهدر هفته *

شناختی ایران برگزار تربیت مدرس چهار نشست در نقد و تحلیل شرایط جامعه

خواهد شد که در آن همراه با دکتر سعید لیالز به بررسی مسائل پیشاروی ایران 

 اندیشی خواهیم کرد. هها چارخواهیم پرداخت و همراه با مخاطبان در این زمینه

* کار انتشار الکترونیکی آثارم همچنان ادامه خواهد یافت و طی 

اردیبهشت ماه هم دوازده کتاب به همین شکل انتشار خواهد یافت. این کتابها را 

( بردارید، یا برای برگرفتن www.soshians.irام )توانید از تارنمای شخصیمی

 ( عضو شوید.https://t.me/sherwin_vakiliام )پیوندش در کانال تلگرام

نشست انجمن ادبی سیمرغ در سال نو به شکلی ویژه برگزار * نخست 

ی ملی هشتم اردیبهشت در کتابخانهخواهد شد. این نشست عصرگاه جمعه 

مان دکتر افشین یداللهی که از شود و به مرور اشعار دوست درگذشتهبرگزار می

 ی سیمرغ بودند اختصاص خواهد یافت.یاران حلقه

ی پژوهشی فیلم و سینمای انجمن زروان در * نخستین نشست حلقه

ی ملی برگزار کتابخانهعصرگاه جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه در تاالر پژوهشگاه 

خواهد شد. در این نشست به همراه دوستان و یاران به بررسی و نقد فیلم 

 ی اصغر فرهادی خواهیم پرداخت.ساخته« فروشنده»

ی سالهای ی انجمن زروان به شیوهی اندیشهی حلقه* نشستهای ماهانه

اش ی عمومیبرنامهی پایانی هر ماه برگزار خواهد شد و گذشته در عصرگاه آدینه

 به زودی اعالم خواهد شد.

  

http://www.soshians.ir/
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 : آیین گشایش نمایشگاه نقش مهر۱۳۹۵مهرگان 
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 چالش

 

 

طی روزهای گذشته انتشار فیلم و عکس تکان دهنده و دردناک کودکانی 

زیبارو و خردسال که با گاز سارین مورد حمله قرار گرفته بودند و در برابر 

های گوناگون انتشار یافت و موجی از خشم و دادند، در رسانهدوربین جان می

را منتشر کردند به  هایی که این فیلمنفرت را در سطح جهانی بر انگیخت. رسانه

شکلی یکدست و هماهنگ دولت سوریه را به بمباران شیمیایی شهر ادلب در 

ی زیر اختیار شورشیان متهم کردند و به سرعت این روایت قطعیتی یافت منطقه

های اجتماعی هم پخش شد و با سوار شدن بر موج عواطف و و در شبکه

قطعیتی بیش از پیش پیدا کرد. ی مردم شدت و هیجانات طبیعی و ارجمند توده

ی کوتاهی پس از این رخداد نیروهای نظامی آمریکا که تا پیش از این به فاصله

با قید و بندهای دست و پاگیر افکار عمومی کشورشان و روندهای اداری تصویب 

در سازمان ملل دست به گریبان بودند، برای نخستین بار به طور مستقیم  قطعنامه

 مورد حمله قرار دادند.  خاک سوریه را
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مطرح کرد. این که توان ی آنچه که رخ داد پرسشهای فراوانی میدرباره 

چطور روایت دو طرف ماجرا تا این اندازه نامتقارن انعکاس یافته، جای توجه 

دارد. در حدی که تکذیب دولت سوریه در این مورد اصوال در بسیاری از جاها 

جنگ نادیده انگاشته شد ناشنیده باقی ماند. همچنین این حقیقتِ برخاسته از علم 

بالفاصله پس از پیروزی سوریه در جنگ با -ای که انتخاب چنین لحظه

نماید. نکات دیگری برای ارتکاب چنین جنایتی بیش از حد ابلهانه می -مخالفانش

ای و اثرگذار مرگ کودکان، و سرعت و هماهنگی از جمله فیلمبرداری حرفه

اش کردند و غیاب واگرایی و اختالف ابرهالمللی مخهای که در سطح بینرسانه

ی چند و چون رخدادی چنین تکان دهنده، همگی جای بحث و شک نظر درباره

ی این حرفها به معنای نادرست بودن این روایت غالب نیست، دارند. البته همه

که چه بسا به راستی در این میان سرداری چندان ابله بوده باشد که چنین جنایتی 

شده باشد. اما این را هم باید در نظر داشت که چه بسا شورشیانی که  را مرتکب

پیشتر هم از سالح شیمیایی استفاده کرده و با تبلیغاتی وسیع گناهش را به گردن 

اند، دشمنانشان انداخته بودند، یا بازیگران دیگری که راه این بازی را یاد گرفته

 باز چنین کرده باشند. 

شواهد موجودِ امروزین ما برای فهم دقیق کیفیت حقیقت آن است که  

توان این جنایت و هویت جانیان کافی نیست و له و علیه هردو طرف درگیر می

گواهانی یافت. آنچه که نوشته شدنِ این یادداشت را ضروری ساخت، دستیابی 

ی خودِ ای قاطع در این زمینه نیست، که گوشزد کردن چند نکته دربارهبه داوری

 آیند داوری است.فر
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اند که مورخان نسبت به این نکته را فیلسوفان تاریخ بارها گوشزد کرده 

کنند، از برتری چشمگیری بازیگرانی که در میدانگاه زمان نقش ایفا می

نگرند. زمان همچون ای زمانی به موضوع میبرخوردارند و آن هم این که از فاصله

ی از رخدادهای مهم گذارد و برخای را فرو میسرندی رخدادهای ریز و حاشیه

انداز قرنها بعد به گیرد و از این روست که وقتی از چشمو برجسته را بر می

الملک و ناصرالدین شاه و مرگ اولی نگریم، چاقو خوردنِ خواجه نظامگذشته می

ی زوال دولت کند و همچون نشانهساز جلوه میو بقای دومی مهم و سرنوشت

شود، و این رخدادهای همسان را از زیابی میسلجوقی و تثبیت دولت قاجار ار

اند و سازد که در این فاصله از دیگران چاقو خوردههزاران کس دیگر متمایز می

اندیشانه این ارزش را دارد که رخدادها انداز تاریخاند. یعنی چشماند یا ماندهمرده

کند و نگاه می ای از رخدادهای ماندگار یا میرارا بسته به پیامدهایشان در شبکه

زند و به تر محک میتر و عقالنیهایی عینیشان را با سنجهبرجستگی و اهمیت

هایشان تر از شخصیتهای تاریخی و انگیزههمین خاطر به تصویری دقیقتر و درست

 کند. مان میو خطاها یا تدبیرهایشان راهنمایی

الملک را نظامشاه یا خواجه اگر روایتهای همزمان از ترور ناصرالدین 

یابیم که برخی از جزئیات برای مردمِ آن روزگار اهمیت داشته که بخوانیم، در می

دهد. یعنی مردم در گیر و دار آنچه که در گذر تاریخ اهمیت خود را از دست می

ی آنچه که خواهد شد، جزئیاتی را مهم به تازگی رخ داده و در سردرگمی درباره

کنند، گیرند و حدسهایی را قطعی فرض میرا جدی می هاییپندارند و شایعهمی

آفرینانی که هر یک ها و نیروها و نقشکه اعتبار ندارد. به همین ترتیب جبهه

کنند، در همان لحظات داغ آغازین منافعی ویژه و خواستهایی واگرا را دنبال می

 کوشند تا روایت خود از رخدادهای مهم را به کرسی بنشانند. می

با مرگهای دلخراش و  -ی تاریخمثل همیشه–طی سالهای گذشته  

شان با فناوری نوظهور الکترونیکی ایم، که بسیاریی فراوانی روبرو بودهمظلومانه
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ند. امروز فیلمها اهای نوظهور عمومی به سرعت مخابره شدهثبت شده و با رسانه

ی مرگ مردان و زنانی دلیر، و و عکسهایی مشهور از دست داریم که لحظه

من در برابر تانکی آندهد که در میدان تیانکودکانی و پیرانی بیگناه را نشان می

خورد، یا در اثر گاز شهری ملتهب گلوله میی کالنکوچهپسایستد، در کوچهمی

این موارد بالفاصله پس از ثبت رخداد و مخابره  بازد. در تمامسمی جان می

شود. جنگی که معنا و اش آغاز میاش، جنگی برای تفسیر و گزارش کردنشدن

کند و در نتیجه آماج خشم و واکنش محتوای آنچه که واقع شده را تعیین می

 کند. جمعی مردمان را ساماندهی می

ز این دست ثبت و پخش در ابتدای کار، در بارهای آغازینی که خبری ا

توان امیدوار بود که روایتی خام و سرراست از آنچه که رخ داده را شود، میمی

کند و ببینیم. چرا که حقیقت در این شرایط ساز و کارهای دروغ را غافلگیر می

ی مرگ کشد و چه بسا که لحظهای نامنتظره سر بر میاز مجرایی نو و رسانه

 ومت نسلی تبدیل کند. دلخراشی را به نماد مقا

 

 

 

 

 

 

 

اما ساز و کارهای رقابت بر سر تعریف حقیقت به سرعت این راهبردهای 

گیرد و از این روست که گزارشها های نوظهور را زیر چتر خود مینو و فناوری

گردد. در حدی که ممکن تر پخش میشود و ویراستهتر ثبت میایمدام حرفه
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اندرکار توجیه ستها پس از یک واقعه همچنان داست دولتهایی تا سالها و دهه

کردار خویش و بازسازی روایتی دلخواه از آن باشند. ممکن هم هست که در 

برای توجیه رفتاری « پیشگیرانه»مواردی کل این روند همچون ابزاری و سالحی 

 چینی انجام طرحی در زمان حال به کار گرفته شود.در آینده یا زمینه

قصد از گوشزد کردن این نکات تنها آن بود که ما مردم ایران زمین،  

ای گرانبار از این تفسیرها و روایتها داریم و تا حدودی در تاریخی دیرپا و تجربه

شان هوشیاری گیر و کنکاش در منافع آفرینندگانشک کردن به روایتهای توده

ن جنس که در سوریه داریم. ضرورت دارد به هنگام برخورد با اخباری از آ

اعتماد را ها و گواهان عینی و قابلدیدیم، پیش از هرچیز درنگ کنیم و داده

های منافعی که روایتها را بجوییم و بیابیم و پس از آن مدارهای قدرت و جبهه

انداز مورخی کنند را تحلیل کنیم و به این نکته بیندیشیم که از چشمتولید می

آمیز ، کدام بخش از این نکات جعلی و ساختگی و اغراقی آیندهبرنشسته بر قله

ساز جلوه و نامهم خواهد نمود، و کدام یک کلیدی و تعیین کننده و سرنوشت

خواهد کرد. با این درنگ در داوری و با این تعلیق هیجانهایی که شاید عارض 

رگ هایی مثل می فاجعهشان بر ما مهندسی شده باشند، شاید بتوان دربارهشدن

 تر پیدا کرد. بینانهکودکان سوری دیدی عمیقتر و واقع
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 رپسش

ی ی بازسازی فلسفهکار ویراستن کتابی که طی این چند سال درباره 

ام و امیدوارم کردهاندازی سیستمی فراهم آورده بودم را آغاز تاریخ ایرانی از چشم

ی انتشار شود. نیک دیدم پیشاپیش پرسشهای که طی چند ماه آینده آماده

ام را با ام و در پاسخگویی بدان کوشیدهای که در آغازگاه کتاب آوردهمرکزی

 ای برانگیزد...شما شریک شوم، شاید که اندیشه

شناسی شی تاریخ و روی فلسفهاز این رو پرسشهای کلیدی درباره»... 

 توان به این شکل صورتبندی کرد:نگاری را میتاریخ

 نخست: پرسشهای مربوط به روش:

الف( جایگاه حقیقت در گفتمان تاریخی چیست؟ متن تاریخ تا چه اندازه 

 کند و ادعای گنجاندن آن را دارد؟به مفهوم حقیقت ارتباط برقرار می

ای از رخدادها و بکهای از متون و گفتمانهاست یا شب( تاریخ مجموعه

گیرد؟ یعنی ارزشها و داوریهایی که در متن و گفتمان حضور وقایع را در بر می

 ی تاریخ هم بومی هستند یا نه؟دارند در صحنه

طرفی مورخان تا چه اندازه ممکن یا مطلوب است؟ پ( بی

توان همچنان به کند و چطور مینگاری اثر میهایشان چطور بر تاریخسوگیری

 وایتی که چنین اثری پذیرفته اعتماد کرد؟ر

توانند ت( جایگاه و اعتبار مراجع تاریخی در کجاست؟ چه منابعی می

 مرجع حقیقت تاریخی قلمداد شوند؟

 دوم: پرسشهای مربوط به محتوا: 
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الف( کارکرد جفتهای متضاد معنایی در صورتبندی تاریخ چگونه است؟ 

عینیت، عاملیت/ ساختار، پیوستگی/ جفتهایی مانند علت/ معلول، ذهنیت/ 

 گسستگی، شباهت/ تفاوت.

 کند یا نهاد؟تری ایفا میدهی به تاریخ نقش برجستهب( من در شکل

پ( نقش عناصر احساساتی مانند همدلی و انتقامجویی و خشم و شبیه 

شان گرفت و انکارش کرد، یا آن که به اینها در تاریخ کجاست؟ آیا باید نادیده

 نمایی از آنها استفاده کرد؟مرد و همچون قطبرسمیت ش

ت( جایگاه تاریخ در جغرافیایی فرهنگ انسانی کجاست؟ باید آنرا 

 ای از علم به حساب آورد یا ادبیات، و یا حتا هنر؟شاخه

توان ث( جایگاه علیت در تاریخ چیست؟ آیا رخدادهای تاریخی را می

 نه؟معلول عللی کالن و متمرکز قلمداد کرد یا 
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 ی ماهنگاره

 ها!ها به دست رهبر اسرائیلیآلمانیدیدار بنیامین نتانیاهو با آنگال مرکل و احداث سبیل هیتلری بر رخسار رهبر 

 



 صد و نود وپنجاه و چهارم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

 

 مثنوی بیداد خراسانی-غزل

 (۱۳۹۱انجمن ادبی امیرکبیر، تیرماه )

 

 

 

 

 

  گالب ناب شما اصل قمصر است رمیگ

 پر پر است یحاصل گل ها ،چه سود اما

 ؟دیکنیدل نمیاز نگاه بلبل ب شرم

 فغانش به حنجر است یهجر گل نوا کز

 دیردان شب شدگَنهیآن زمان که آ از

 دل از دم دوران مکدر است ینهییآ

 است یزندگ امروز دهیچک تانیفردا

 محشر است یفردا عهیطل امروزتان

 دیسر عشق را بر نهیک غیکه ت یوقت

 مکرر است میدرد برا ثیحد یوقت

 چکدیزچنگ شوم زمان مرگ م یوقت

 گوهر است یجا نیزم اهیدل س  یوقت

 هاستناجور فصل یبهار وصله یوقت

 تبر مدافع حق صنوبر است یوقت

 به دادگاه عدالت طناب دار یوقت

 و داور است یو قاض ندینشیصدر م بر
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 طراوت چمن از اشک ابرهاست یوقت

 که نقش خون به دل ما مصور است یوقت

 خود را به خون نشاند یکه نوح کشت یوقت

 است مبریپ کی یکه مار معجزه یوقت

 هاکه برخالف تمام فسانه یوقت

 شعله، مسلخ سرخ سمندر است امروز

 خبر ز درد یب یمن مخواه شعر تر، ا از

 که خون از آن نچکد ننگ دفتر است یشعر

 میبا زبان سرخ و سر سبز آمد ما

 خنجر است غیزبان برنده تر از ت غیت

 دیزنیها که با آن چنگ مهپارتخته نیا

 زورق بر خون شناور است یهامانده ته

 ثبات یجهان نزن که در عهد ب حرص

 نخست موقع مرگت مقرر است روز

 رسد ینم انیدردت به پا ثیحد هرگز

 خطابه غزلم رو به آخر است گرچه

 

 

 شور رجزدر قلم گرفت یهوا اما

 به کف خود علم گرفت یمثنو سردار

 رجز خوان حق شدم زیعرصه ست در

 عمود فلق شدم رهیفرق شام ت بر

 امو دل شکسته و رنجور و خسته مغموم

 امنشسته یقیدرد عم یژرفنا در
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 نفسم را گرفته است یکس یب زییپا

 ه جرسم را گرفته استگلوگَ یبغض

 امدهوبس است هرچه دوپهلو سر گرید

 امخوار سفره ناکس نبودهزهیر من

 زیعز یوامدار حکمت اسرارم ا من

 زیعز یکرارم ا دریح قیدر طر من

 از نسل سربدار هقمیب اریاز د من

 کارزار دانیم یدهیآبد ریشمش

 شومیفاجعه فرهاد م ستونِیب یا

 شومیم ادیفر یشهیبه دست ت قبضه

 برزنم به کوه سکوت و فغان کنم تا

 کنم انیهزار از پس پرده ع یراز

 چنان کشم که جهان را خبر شود یداد

 کر شود دادیفلک ز ناله ب گوش

 ستیدرد ن رینگرم غیشهر هرچه م در

 ستیبه شاخ خشک دلم برگ زرد ن یحت
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 شودینفس به حنجره انکار م نجایا

 شودیصد زبان به کفر من اقرار م با

 شهر یهاهر اذان صبح به گلدسته با

 شودیم داریفاجعه ب ویروز د هر

 نیدر دل زم خوف خشم خدا ز نجایا

 شودیتو آوار م یخانه رو وارید

 تشنه لب ریهمه شمش نیازدحام ا با

 شودیواقعه تکرار م روزِ  ،روز هر

 

 

 

 

 عشق یبرا میچگونه زار نگر آخر

 عشق یسزا دمینبود آنچه که د یوقت

 خزان باغ عشق را یدر انزوا دمید

 به قلب خون غزل داغ عشق را دمید

 به حکم خار به گل ها کتک زدند دمید

 سکوت بر دهن قاصدک زدند مهر

 زنندیم دیام یلگد به ساقه دمید

 زنند یم دیشب به گرده خورش شالقه

 است دهیما را در یکه گرگ بره دمید

 است دهیخروس دهکده را سر بر دمید

 کرده بود هیخدا تک یهبل به جا دمید

 دوباره رونق بازار برده بود دمید
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 ستیگریخدا به غربت خود زار م دمید

 ستیگریبه پهنه رخسار م نیسوگ د در

 اندوه و ماتم است دنشیهر آنچه د دمید

 چه شورش است که در خلق عالم است نیا باز

 امخسته دیدیبس سرودم و نشن از

 اماز نگاه سرد شما دل شکسته من

 سرشتتان یاهیاز تبار هر چه س یا

 جهنم است تمام بهشتتان رنگ

 دیکهنه خود را رها کن یها ریشمش

 دیکن ایح تیذوالفقار شاه وال از

 شما ذوالفقار بود غیشک اگر که ت یب

 بهار بود شهیچار فصل سال هم هر

 دیاکرده دادیه بطبه حکم سفس اما

 دیارا ز اشک خدا شاد کرده سیابل

 ستیسراچه به جز باد سرد ن نیدر ا !مردم

 ستیخود زد که مرد ن یکه الف مرد هر

 استیخوردن شرم و ح ثیحد !مردم

 استیکبر یز هتک حرمت واال صحبت

 دیاخدا نکرده مگر کور گشته مردم

 دیااز اصالت خودتان دور گشته ای

 دیکن ینان بندگ یلقمه یبرا یک تا

 دیکن یشان زندگمنت ریبه ز یک تا

 کس نکن میشده تقد یقلیص اشعار

 خاشاک و خس نکن شیرو یرا فدا گل
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 یادلبر مشکوک کرده ریرا اس دل

 یانثار ره خوک کرده یردَ رد ُّ

 من زیعز یباش هرچه که هست آزاده

 من زیعز یاگر که بت بپرست یحت

 ندایاهیشوم س لهیکه از قب نانیا

 ندایتباه بیرغدست شام ه ب رقیب

 عجوزه شب راه چاره است نیا ندیگو

 دوباره است یصبح دهیسپ آبستن

 ستیعجوزه شب پا به ماه ن نیخلق ا یا

 ستیصبح پگاه ن دهیسپ آبستن

 دیابه سحر شعبده به خواب رفته مردم

 دیاآب رفته یتشنه پ ریکو نیا در

 دیادوباره حیدر انتظار مس یک تا

 دیاستاره نینور کدام یجستجو در

 مان آبرو نماندبتیه یبرا مردم

 در گلو نماند مانیدادخواه ادیفر

 اندما را گرفته یتمام هست نانیا

 اندما را گرفته یو مست یو نشاط شور

 شکسته است یحادثه کشت زیخموج در

 نشسته است ایبه وسعت در یما غم در

 کندیبار غصه رمق ناله م ریز در

 کندیسروده ورق ناله م نیحجم ا از

 دیدلم را به خون کش ثیحد نیا اندوه

 دیمرا دوباره به طرف جنون کش عقل
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 از بن دندان بر آورم «ن مبارزمَ لهَ»

 غزل دوباره به جوالن در آورم رخش

 میتا به حرمت قرآن دعا کن زیبرخ

 میجهان را صدا کن یعمق جان خدا از

 حق میهمه بت در حر نیازدحام ا با

 میخدا کن نیبه حال غربت د یفکر

 میسوگ صبح همدم مرغ سحر شو در

 میصبر غم به سرو بلند اقتدا کن در

 میخود را عوض کن یدوباره قبله دیبا

 میاز نو بنا کن ییخشت عشق کعبه  با

 خلق بیفر یطواف و سجده برا یجا

 میخدا کن یمحض رضا ریکار خ کی

 میبست حسرتبن یکوچه یانتها در

 میکه فکر عاقبت از ابتدا کن دیبا

 سحر شود لدایکه از پس  نیقی نیا با

 میکه تا به حرمت قرآن دعا کن زیخ بر
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 از شعرهایم:

 

 تضمین هشتم

 ۱۳۹۶نوروز 

 

 سیصد کدام؟ کو نود و شش؟ هزار چیست؟

 عمر گذشته کو؟ ما را به آینده  کار چیست؟     

 جز زیر پا زاین همه رفتن قرار چیست؟ 

 اکنون فقط به جاست وز آنجا گذار چیست؟    

  ؟ستیو صحبت و باغ و بهار چ شیخوشتر ز ع»

 «؟ستیگو سبب انتظار چ ؟کجاست یساق   

 سرما برفت و سر زده فرخنده نوبهار

 کامکاربر آسمان نگر رخِ جمشید     

 ملکوس درشکسته و پیروز گشته یار

 رِندی است مهرِ پاک، حریمش نگاه دار    

 خوش که دست دهد مغتنم شمار  هر وقتِ»

 «ستیکه انجام کار چ ستیکس را وقوف ن 

 یک روزمره مانده و یک بنده، سختکوش

 زیرک شمرده خویش و زده الفِ عقل و هوش      

 دلخوش به نقدِ قلبِ زمان، رام، خودفروش 

 این پندِ نغز شنو، تو را خواجه گفت دوش:    

 خموش ؟راز درون پرده چه داند فلک»

 «؟ستیدار چنزاع تو با پرده ی،مدع یا 
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 دار اندرز من ز آینه برجسته، گوش

 این حرفها که: رنج و دریغ است روزگار،    

 این حرف که غیرْ ستودند و خویش، خوار

 یکسر دروغ بوده، حرمت خود را نگاه دار    

 هوش دار ستییعمر بسته به مو وندیپ»

 «؟ستیغم روزگار چ .باش شیغمخوار خو

 اندخواب پرند دیده، خفته در اغوای پیله

 اند آنها که گرم جعل خویشتن و ذوق حیله    

 اند رقص جسد به شوق کفن با غسیله

 اند تحقیر خویش و حقارت دو رخ یک رذیله   

 اندلهیقب کیمستور و مست هر دو چو از »

 «؟ستیچ اریاخت ؟میکه ده یما دل به عشوه

 فرق است بین وهمِ دروغین و حرفِ راست

 خویشتن بکاستآن کس نشست خوار که از     

 قید است آنچه شاید و باید از آن به پاست

 هرکس همان شود که سزد، وانگهی رهاست    

 خواست  الهیزاهد شراب کوثر و حافظ پ»

 «؟ستیکردگار چ یخواسته انهیتا در م
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 دستگاه انتخابگر

  اَشَوَن ـ اَشْموغ  

   :ر قالبِ نظم حاکم آن الگوهایی از هماهنگی و قانونمندی که داصل اَشَه

ها بر اساس ارتباطی که با اشه گیرند. منشوند، اشه نام میبر هستی بازنمایی می

 شوند. ی اشون و اشموغ تقسیم میکنند، به دو ردهبرقرار می

   :این تصور که نسبیت شناخت یا ناتوانی ما از خطای پذیرش دروغ

ارز دانستنِ حقیقت و دروغ دستیابی به حقیقت مطلق، مجوزی کافی برای هم

ای کافی برای است و غیرقطعی بودنِ دریافت ما از قوانین حاکم بر هستی، بهانه

 دانیم. نادیده انگاشتنِ آن مختصری است که می

 من، با نادیده انگاشتن اشه، بر خالف سیر عمومی هستی  ی اشموغ:تله

ه از سویی قلبم را در خود و دیگری کاهش داده و از کند و در نتیجرفتار می

 افزاید. سوی دیگر پرنم را می

  :من با محترم شمردن آن بخشی از اشه که قابل درک است،  راهبرد اَشَوَن

قواعد عمومی یادشده را برای افزایش  ی شناختی که از آن دارد،ی نقادانهو توسعه

 دهد. قلبم مورد استفاده قرار می

Z  توان چرا مفهوم اشه در ایران به عنصری دینی تبدیل شده است؟ آیا می

 بندی شده یکی گرفت؟ اشه را با قانون طبیعت که در علوم تجربی صورت

O  میان نزدیکان خویش بیابید و دلیل این یک اشموغ و یک اشون را در

 تشخیص و پیامدهای ارتباط خاص هریک از ایشان با اشه را تحلیل کنید.

 

 

 شناسنده

 انتخابگر کنشگر

 اشون

 اشموغ
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  امه ـ نقشهآرمان ـ هدف ـ برن  

   :شکسته شدن تقارن از  ییخواست، آن الگواصل چهار مقیاسِ خواست

 . برگزیده باشدآن را من است که رفتارى 

گوناگون نمود  کند، در چهار مقیاسِ یدا میخواست بسته به ارتباطی که با زمان پ

کرانه است که از سویی به زمان بی آرمانخواست، ترین سطحِیابد. دوردستمی

شود. آرمان از سوی دیگر به افقی دست نیافتنی در آینده مربوط می و )اکنون(

رویاروی من  های بنیادینِ ساختاری شعارگونه و مبهم دارد و معانی غایی و تنش

های کند. به طوری که با پیش چشم داشتنِ آن بتوان خواستبندی میرا صورت

روشن جنگید. ای خاص و گوناگون را سازماندهی و متحد ساخت و در جبهه

و محور معنایى خودانگاره  ى عمر من،راههى معنایى خطکنندهآرمان، جذبپس 

ست که کل ا اینیافتنىاست. آرمان آن خواست بزرگ، دوردست، مبهم و دست

کند و به زندگى ها را در قالبى منسجم سازماندهى مىها و نقشهها و برنامههدف

 بخشد.من معنا مى

شوند. اهداف متکثر اما نامیده می هدفها، ترین خواستبلندمدت

های طوالنی چند ساله را های عمومی فرد در زمانگیریشمار هستند و جهتکم

کنند. هدفِ واقعی ساختاری دقیق و روشن دارد و با معیارها و تعیین می

گرایی اهداف و ظهور مرکز تنها در ارزیابی است. هم هایی عینی قابلسنجه

 شود. حضور آرمان ممکن می

ها یابد. برنامهنمود می برنامهمدت در قالب هایی میانخواست در وازه

روندهایی گام به گام، دقیق، روشن و پیاپی هستند که به شکلی موازی و در 

ها در پیوند با هم شوند. برنامههایی گوناگون اجرا میشمار بسیار و جهت

ه هرکدامشان به برآورده شدنِ هدفی دهند کهایی همگرا را تشکیل میخوشه

 انجامد. می
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هایی چند ها در دورهنام دارند. نقشه نقشه ها،ترین خواستمدتکوتاه

شوند و شماری بسیار و پراکنشی فراوان دارند. ساعته تا چند روزه اجرا می

های ملموس و ها و تنها بخشی برنامهها اجزای بنیادینِ تشکیل دهندهنقشه

 عملیاتیِ خواست هستند که در دسترس من قرار دارند. 

   :ای از فرض چندین عنصرِ بانفوذ دارد. ردهاین پیشمرکززدودگی

ی مرکزی این توهم بر شوند. هستههای نهفته در آن به آرمان مربوط میتوهم

تا من تحقیر و خوارداشت آرمان یا خودانگاره مبتنی است. از سویی ممکن است 

آرمانى دانسته نشود که شایستگی خردمند یا مهم  ،پرعظمت ،توانمندآن پایه 

از سوی دیگر، ممکن است این خوارداشت متوجه خودِ  .را داشته باشد بزرگ

سازند، هیچ ها را افراد مىاز آنجا که آرمان آرمان شود. بر مبنای این فرض،

قدرت کافى براى جلب و عظمت  ،آرمانى عینیت خارجى ندارد و بنابراین اهمیت

 توجه من را ندارد. 

شود. در این ها مربوط میشکلی دیگر از مرکززدایی به اهداف و برنامه

ع زمانى دست هاى مطلوبِ قابل مشاهده در مقطباید تمام به تمام وضعیتحالت، 

ى بندى اهداف بر مبناى درجهبندى، تقسیمیافت. این بدان معناست که اولویت

شود و اهداف در نظر گرفته نمىگرایى اهمیت نیازشان، و محک زدنِ سطح واقع

هاى مطلوبِ پیش رویش را به شکلى کوشد تا تمام حالتمن در هر لحظه مى

 هایی که به این ترتیب مسخ شده باشند،هدف نیافته تسخیر کند.سازمان

، ه با نمادهای زبانیشد، معموالً ناخودآگاه، تزییناره و ناسازگگونیکیموزا

 .ه هستندکار و هنجارگونمحافظه

 برخورد نامتمرکز و غیرهدفمند با خواستهای پراکنده و واگرا  ی نجس:تله

های خواست زور بودنِ همانجامد. از سویی ممکن است به مرکززدایی از من می

از سوی دیگر چه بسا تالش  نجامد.بیجهتگیرى ناتوانی در به انفعال و  ناهمخوان

، به هدر رفتن منابع هاى زاییده شده در فضاى حالت نیازتمام شاخهبرای ارضای 
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چندین راهکار لذتِ متعارض را همزمان کوشد تا در شرایط حاد، من می .بینجامد

هایی در سیستمِ کنشگر و ها و گسستر نتیجه دستخوش شکافو د دنانتخاب ک

 .شودانتخابگرش می

  :چون اراده و خواستجهان هم»برخورد با هستى، به مثابه  راهبرد رستم.» 

تنها تفاوت قهرمان با آدم عادى، آن است که آدم عادى شجاعتِ قبولِ این که 

در نتیجه قهرمان بودن را ندارد، اما قهرمان شجاعت آدم عادى نبودن را دارد. 

 ى عظمت خواست است.خواستِ عظمت، بخش عمده

Z  شود؟ آیا ممکن است در یک من کلیت مرکز چگونه از دل آرمان زاده می

سازمان یافته باشند؟ ها بدون استثنا در راستای آرمان ها و نقشهاهداف و برنامه

 شان در پیوند با آرمان چیست؟یافتگیارتباط میان معنای کردارها و سازمان

O را بر مبناى متغیرهاى زمان، دقت،  ان؟ خواستهایتیدخواهچه مى

مبناى این سیاهه تشخیص  . بریدبندى کنبندى، دامنه، محتوا و موضوع ردهاولویت

چیست؟ آن را در  انآرمانت چیست؟ یدترین خواستى که در لحظه دارمهم یدده

 انهایترا با اهداف، برنامه و نقشه انى اتصال آرمانتشیوه .یدیک جمله بنویس

 یدبینمى انترین آرمانى که در اطرافیانتترین و پرعظمتاحمقانه .یدمشخص کن

احمقانه یا از کدام زاویه  شمانماید؟ آرمان چیست؟ چرا احمقانه یا پرعظمت مى

؟ چقدر احمقانه است اگر کسى آرمانش را به این دلیل رسدبه نظر میپرعظمت 

 رسد، تغییر دهد؟احمقانه مى شماکه به نظر 

  

 

 شناسنده  

 

 

کنشگر   انتخابگر  

 اشون

 اشموغ

 آرمان

 هدف

 برنامه

 نقشه
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 اول فروردین، نوروز جمشیدی: ۱ رام

شده فروردین از دیرباز زمانی مقدس برای آغاز کارهای بزرگ قلمداد می

گیرد. شواهد تاریخی است. زمان تاجگذاری بیشتر شاهان ایرانی در نوروز قرار می

وم پیش از میالد در ی ددهد که جشن نوروز از هزارهو اسناد دینی نشان می

شده، هرچند در برخی نقاط مانند میانرودان و سایر نقاط ایران زمین گرفته می

میانرودان تقویم خورشیدی وجود نداشته و به شکلی تقریبی اعتدال بهاری را 

ی این ها دربارهترین دادهها که مفصلاند. بابلیگرفتهکرده و جشن میمحاسبه می

ها نامیدند و این نامی است که آسوریاند، آن را آکیتو میهجشن را به جا گذاشت

ها مراسمی خوانند. آکیتوی بابلیهمچنان جشن سیزده به در خود را بدان نام می

شان تا به مانند تحویل سال و نمایشهای آیینی و سیزده به در را داشته که همه

 اند. امروز باقی مانده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان شرقی به میانرودان از ابتدای دوران هخامنشی تقویم خورشیدی از ایر

و ایران غربی وارد شد و قاعدتا از این هنگام نوروز کمابیش به همان شکلی که 
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شده است. رسم دید و بازدید و عیدی دادن هم که بینیم گرفته میامروز می

بینیم، از این دوران های تخت جمشید میاحتماال روایتی سیاسی از آن را بر نگاره

ت. بر این مبنا جشن نوروز کهنترین مراسمی است که در شک رواج داشته اسبی

 شود. جوامع انسانی برگزار می

و منع یک آیین جمعی را ی سرکوب جالب آن که کهنترین اسناد درباره

بینیم. نبونید آخرین شاه سامی بابل که تعصبی ی همین جشن میهم درباره

کوشید آیینهای سومر و اکد باستان را ی خدای ماه )سین( داشت و میدرباره

پ.م( کوشید تا با حضور  ۵۴۰ی ی قرن ششم میالدی )دههمنسوخ کند، در میانه

بهار و برگزار نکردن آکیتو این رسم را براندازد.  نیافتن در شهر بابل در ابتدای

اما کمی بعدتر کوروش بزرگ او را شکست داد و بابل را گرفت و مراسم آکیتو 

ی را با شکوه تمام برگزار کرد. در این معنی کوروش بزرگ نخستین احیا کننده

 جشن نوروز هم هست. مردم بابل به قدری در این مورد سپاسگزار او بودند که

پ.م( درگذشت،  ۵۳۸وقتی همسر کوروش همزمان با جشن نوروز سال بعد )

 کردند.  مراسم آکیتو هفت روز برایش سوگواریهمزمان با برگزاری 

مهمی که گفتیم، زمانی بوده که مردان  نوروز با توجه به داللت اساطیری

اند. کوروش در زمان کردهبزرگ تاریخ کارهای بزرگشان را در آن آغاز می

ی فروردین سومر پ.م حمله به بابل را آغاز کرد و تا نیمه ۵۳۹جشنهای نوروزی 

.م فرمان به  ۸۸قدیم را فتح کرده بود. مهرداد پونتی شاه آناتولی در نوروز سال 

رومیان قلمروش داد و جنگی کشتار 

چهارساله و مرگبار را با رومیان مهاجم آغاز 

کرد. فرهاد چهارم اشکانی که شش سال 

پیشتر از سلطنت عزل شده بود همزمان با 

پ.م با سپاهیان  ۲۶همین جشنها در سال 

سکا از ایران شرقی بازگشت و تاج و تخت 
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اش در سال اول هجری را یهرا دوباره به دست گرفت. پیامبر اسالم نخستین سر

با فرماندهی حمزه در همین روز آغاز کرد. شیرویه در این روز پدرش 

خسروپرویز را )در سال هشت هجری( از قدرت عزل کرد و سردار الیق ساسانی 

شهروراز در سال نهم هجری به دنبال صلح با روم صلیب مقدس را به اورشلیم 

 بازآورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

   فرهاد چهارم اشکانی   مهرداد ششم پونتی

ی ایران نیز وامگیری آرایی در نوروز در سرزمینهای همسایهرسم رزم

آوردند. شد. چنان که امپراتوران روم هم اغلب در این تاریخ به ایران حمله می

.م در ۶۲۳.م و ۶۲۲.م و هراکلیوس مسیحی در ۳۶۳یولیانوس مرتد در نوروز 

فرخنده سپاهیان خود را از شهرهای خویش به جانب خاور بیرون  همین روز

 بردند. 

نخستین لشکرکشی هراکلیوس به آذربایجان که در این روز آغاز شد 

مراسم خروج لشکریان صلیبی بود و دقیقا به همان ترتیبی که قرنها بعد صلیبیون 

های نخستین ی حملهخاستند، انجام پذیرفت. نتیجهاروپایی به جهاد با شرق برمی

صلیبیون تاریخ هم آن شد که خسرو پرویز در نهایت از قدرت عزلف شد و در 

سردار ساسانی پس از صلح با رومیان نوروز سال هشتم هجری بود که شهروراز 

صلیب مقدس را به اورشلیم بازگرداند و هراکلیوس در آنجا مراسمی بزرگ با 
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جویی از نمادهای مسیحی بر پا کرد و این را دستاوردی بزرگ برای خود بهره

 دانست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.م ۱۵قرن هراکلیوس نقاشی از سنت هلنا، بازگرداندن صلیب مقدس به اورشلیم به دست 

 )راست( و بیسمارک در هفتاد و پنج سالگی، نقاشی فرانتس فون لِنباخ )چپ(

گرفته است. بزرگ هم اغلب در همین تاریخ انجام میتاجگذاری شاهان 

( و آغا محمد خان قاجار ۸۸۱.م( و شاه اسماعیل )۲۴۰شاپور دوم ساسانی )

ساز هستند که در نوروز تاجگذاری هایی از مردان و بزرگ و تاریخ( نمونه۱۱۶۱)

که - اند. در میان شاهان دیرآیندتر نادرشاه و سلطان عبدالحمید اول عثمانیکرده

در رعایت مراسم نوروزی و اعالم فرمانها در  -( هم بود۱۱۰۴نوروز زادروزش )

 ی شعر پارسی و شاهنامهاین روز وسواس زیادی داشتند. عبدالحمید که شیفته

کرد و نادرشاه تاریخ ورودش به دهلی بود، در نوروز جشنهای باشکوه برگزار می

( ۱۱۱۴ی نادری )نین ضرب سکه( را و همچ۱۱۱۸اش بر تخت طاووس )و نشستن

اند: شاه را در نوروز قرار داد. قوانین مهم دیگری هم در این تاریخ وضع شده

( اصفهان را پایتخت ایران قرار داد، واحد پول ۹۷۶اش )عباس در نطق نوروزی

المللی کشورمان ( از قران به ریال تغییر یافت و نام بین۱۳۱۱ایران در همین روز )

آهن سراسری ایران در ( اعالم شد. راه۱۳۱۴ه ایران هم در نوروز )از پرشیا ب
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ای برای اتحاد اندازی شد و زمانی که محمد داود خان برنامهراه ۱۳۱۸نوروز 

به ایران آمد و با محمدرضا  ۱۳۳۹مجدد ایران و افغانستان تدوین کرد، در نوروز 

ش شد و بالفاصله با دخالت شاه در این مورد رایزنی کرد، که البته این برنامه فا

 انگلستان ابتر ماند.

 

 

 

 

 

شاه اسماعیل صفوی  شاه عباس کبیر  نادرشاه افشار

دن ایرانی محدود نیست و در ی تماین تاکید بر نوروز تنها به دایره 

سرزمینهای باختری نیز وامگیری شده است. اهمیت سیاسی نوروز در دوران 

باستان به قدری بود که رومیان قدیم تاریخ تاسیس شهر خود به دست رمولوس 

ای از سیاستمداران بود دادند. در قرون بعدی ناپلئون نمونهرا در نوروز قرار می

داد. او قوانین اختن کارهایش با نوروز به خرج میکه وسواسی در همزمان س

اعالم کرد. بعدتر هم وقتی از تبعید گریخت  ۱۱۸۳مدنی مشهور خود را در نوروز 

با ارتش بزرگ خود به  ۱۱۹۴و برای صد روز به قدرت بازگشت، در نوروز 

پاریس وارد شد و برقراری مجدد امپراتوری را 

 اعالم کرد. 

جالب آن که جنبشهای ملی در سرزمینهای 

شده دیگر نیز در بسیاری از موارد در نوروز واقع می

و دور نیست که برخی از این ملل از آیین نوروزی 

 پذیرفته باشند. یکی از این ملل که در تاثیری

 شاپور دوم ساسانی
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ها توان یافت، یونانیهای گفتمان نوسازی هستی نوروزی را میشان نشانهقیام

هستند که خیزش ملی خود برای استقالل و جدایی از عثمانی را در نوروز سال 

ی و مردم نامیبیا که آخرین مستعمره ۱۳۳۵ها در نوروز آغاز کردند. تونسی ۱۲۰۰

 را اعالم کردند. استقالل خود  ۱۳۶۹آفریقایی بودند در نوروز 

تالش برای قرار دادن رخدادهای مهم در نوروز تا به امروز حتا در 

ریکیو بنا ی اوم شینه پیروان فرقهگروههای عجیب و غریب ادامه یافته، چنان ک

با گاز سارین به متروی توکیو  ۱۳۷۴ی نوروز شان در آستانهبه عقاید آخرالزمانی

حمله کردند. چندی بعد هم نیروهای متحد به رهبری آمریکا با عقاید آخرالزمانی 

ور شدند که ی عراق حملهزدهبه دولت صدام ۱۳۸۲و صلیبی مشابهی در نوروز 

م رفته دستشان درد نکند! در ضمن این را هم بگویم که اینشیتین نیز روی ه

منتشر کرد و هیملر هم  ۱۲۹۴ی نسبیت عام را در نوروز اش دربارهنخستین مقاله

افتتاح کرد، و این همه با تاسیس  ۱۳۱۱ی نوروز بازداشتگاه داخائو را در آستانه

 تکمیل شد. ۱۳۸۵توئیتر در نوروز 

نوروز در ضمن سالگرد جنگهای بزرگ و خونین هم هست. در نوروز 

ها جنگید، و حدود یک ی مصر با انگلیسیارتش ناپلئون در اسکندریه ۱۱۸۰سال 

ل جنگ جهانی ها با انجام عملیات میکائی( در همین روز آلمانی۱۲۹۷قرن بعد )

ی هوفن قهرمان جنگی و خلبان برجستهاول را آغاز کردند. مانفرد فون ریشت

آلمانی در همین روز هشتادمین هواپیمای دشمن را نابود کرد و به رکوردی 

ها در جهانی در این زمینه دست یافت. در جریان جنگ جهانی دوم، انگلیسی

شان و در همین روز نیروی هوایی مانداالی پایتخت برمه را گرفتند ۱۳۲۴نوروز 

در عملیات کارتاژ کپنهاک را چنان سهمگین بمباران کرد که تنها در یک مدرسه 

پلیس نژادپرست آفریقای جنوبی  ۱۳۳۹کودک کشته شدند. در همین روز در  ۱۲۵
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تن را  ۱۸۰تن را کشت و  ۶۹در شارِپویل بر معترضان سیاهپوست آتش گشود و 

 زخمی کرد. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 یمز لوتربورگنبرد اسکندریه، نقاشی فیلیپ ج

 

روز که سنتی دیرینه بوده، چند گذشته از تاجگذاری شاهان ایرانی در نو

بیسمارک به  ۱۲۵۰ایم. در نوروز عزل و نصب مهم سیاسی هم در نوروز داشته

بلشویکها در بلغارستان قدرت را قبضه  ۱۲۹۹صدارت رسید و در همین روز در 

کردند و تاسیس جمهوری شوروی بلغارستان را اعالم کردند. روز اول فروردین 

های سیاسی ست اجتماعی و تغییر جهت در برنامهدر ضمن سالگرد چندین شک

سیاست اقتصادی بلشویکها چندان به فاجعه و قحطی  ۱۳۰۰هم هست. در نوروز 

نشینی کردند و شان عقبهای اقتصادیانجامید که کمونیستهای روسی در برنامه

( را اعالم کردند که عقبگردی به سوی بازار آزاد NEP« )ی اقتصادی نوبرنامه»

 ۱۳۴۴بود. مارتین لوتر کینگ هم راهپیمایی مشهور خود را در آالباما در نوروز 

 آغاز کرد. 

ها اند. برای غربیساز در نوروز زاده شدهبسیاری از نامداران تاریخ

مشهورترین چهره در این میان ویلهلم اول امپراتور آلمان است که به خاطر زاده 
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بالید. در میان نامداران فروخت و به خود می( فخر می۱۱۷۶شدن در نوروز )سال 

.م( هم نوروز به دنیا آمده بود و چنان که گفتیم سلطان ۴۰۷ایران زمین بهرام گور )

ی نوروز بود و برخی از روایتها تولد حضرت علی را نیز در عبدالحمید هم زاده

 دهند. همین روز قرار می

ی نوروز اندک است و بیشتر با این همه شمار سرداران و شاهان زاده

اند. در میان های فرهنگی و به ویژه هنرمندان و ادیبان در این سال زاده شدهچهره

ی عباس میرزا السلطنه( که نوادهن حاج محمد میرزا قاجار قوانلو )کاشفایرانیا

به دنیا آمد. عبدالحسین  ۱۲۴۴کاری در الهیجان است، در نوروز و بنیانگذار چای

فر ی خواننده و عباس بلوکی(، مرضیه۱۳۰۱کوب و قمر آریان )هر دو در زرین

(، محمد صادق ۱۳۰۶نده )( ژاله علو گوی۱۳۰۳ای )هردو در خانهنقاش قهوه

(، کتایون مزداپور ۱۳۱۰(، پرویز کالنتری نقاش )۱۳۰۵تهرانی مرجع تقلید شیعه )

 اند. ( در نوروز زاده شده۱۳۴۸( و علی دایی )۱۳۲۲شناس )ایران

 زیستند، بایداز وابستگان به تمدن ایرانی که در خارج از قلمرو ایران می

پرداز هویت مستقل تاتارها و مخالف ( که نظریه۱۲۳۰از اسماعیل گاسپیرسکی )

توان امپریالیسم تزاری در کریمه بود.  در میان وابستگان به تمدن اروپایی هم می

پ.م( یوهان سباستین باخ آهنگساز  ۴۳از این افراد نام برد: از اووید شاعر رومی )

نویس (، و هنریک ایبسن نمایشنامه۱۱۴۹( و فریدریش هولدرلین شاعر )۱۰۶۴)

دان (،  مودِست موسورسکی موسیقی۱۱۴۷ی ریاضیدان )(، ژوزف فوریه۱۲۰۷)

 (.۱۳۲۸( و اسالوی ژیژک فیلسوف )۱۳۰۲(، نظار قبانی شاعر )۱۲۱۸)

 

 عبدالحسین 

  کوب )راست(زرین

 سلطان عبدالحمید 

 اول عثمانی )چپ(
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نامدارانی که در نوروز درگذشتند ترکیب بسیار جالبی دارند و نشان 

ای بیش نیست و رخدادها واقعا به طور دهند که سعد و نحس روزگار خرافهمی

اند. برای پی بردن به این نکته کافی است که تصادفی بر محور زمان توزیع شده

رگذشتند بنگریم: بیست و شش ی نوروز دبه فهرست کسانی که در روز فرخنده

سلطان محمد بن تغلق قرن قبل احتماال همسر کوروش در این روز درگذشته و 

ی پیانو (، مرتضی محجوبی نوازنده۱۱۰۵تون )ایزاک نیو (،۷۳۰شاه دهلی )

 (.۱۳۹۰( و محمد صادق تهرانی مرجع شیعه )۱۳۸۶(، طه یاسین رمضان )۱۳۴۰)

ها به این گیرند. چینیامروز در بیشتر کشورهای جهان جشن مینوروز را 

های بون ن و هی است. فرقهاش هیگان یا شونگویند و اسم ژاپنیفِن میجشن چون

نوظهور مشرکانه که به بازگشت به خدایان باستانی باور دارند هم این روز را زیر 

 ی شمالی( گرامیکرهی جنوبی( یا اوستارا )در نیمعنوان مابون )در نیمکره

نامند. نوروز در ضمن زمین می-ها هم آن را روز خورشیددارند. آمریکاییمی

گویی و در تقویم سازمان ملل المللی اخترشناسی و روز جهانی داستانروز بین

المللی شادمانی هم هست. در کردستان عراق به مناسبت سرنگونی صدام روز بین

المللی رنگ کنند. اول فروردین روز بینی برپا میحسین هم در این روز جشنهای

روز جهانی شاعران و  و کوشش برای محو تبعیض نژادی، روز جهانی جنگل،

گردانی هم هست. در جهان اسالم این روز را اغلب به نام روز جهانی عروسک

 گیرند. روز مادر جشن می

مناسبت: نوروز گذشته از اهمیت 

شناسانه و ارجی که در مقام روز اسطوره

آغازین سال دارد، سالگرد 

های های مهم و لشکرکشیاریتاجگذ

بزرگ و به قدرت رسیدن شاهان بزرگ 

 بهرام گور شاهنشاه ساسانی   .قرار شد ۱۳۰۷ایرانی نیز هست. از سال 
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 کافه و فرهنگ

 ۱۹/۱/۱۳۹۶، شنبه ۷۰۱ی چلچراغ، سال پانزدهم، شماره نامههفته

 

. در حال دیبه دست ده یکل یفیتعر ینینشکافه و کافه یس: لطفا درباره 

 ای میدار ینینشها در تهران چطور است و هنوز فرهنگ کافهکافه تیحاضر وضع

 نه؟ 

 دهینامکافه  یما هنوز با تلفظ فرانسو یتا دوران نوجوانج: امروز آنچه که 

 یهم از نمودها نیو ا شودیخوانده م شاپیکاف یسیانگل یشیبا گو شتریب شد،یم

به درونش  بایناز یهاکلمه لیشدنِ س زیامروز و سرر یشدن زبان پارس ختیریب

 د،ینمایم یو مجلس کیکه ش نیامروز شاپیو کاف شیچند دهه پ یاست. کافه

 رانیدر ا یخودمان است که از دوران صفو یمیقد یخانهیخانه و چاقهوه همان

برابر  شیکماب مینیبیبا آنچه در اروپا م نیزم رانیدر ا اشنهیشیوجود داشته و پ

 فیتعر یشناختجامعه یدر نگاه توانیم بیترت نیخانه را به اقهوه ایاست. کافه 

 یاست که در آن گفتگوها ینینابیب ییگشوده و فضا یمکان مییکرد که بگو

 یو کارکرد رسم ردیپذیانجام م یعموم یانهیدر زم یخصوص مهنیو  یخصوص

فروختن  -مییسخن بگو قیدق یلیخ میاگر بخواه-هم  اشیو اقتصاد

 محلول در آب به همراه گلوکز متبلور است!  یدهایآلکالوئ

 حیآخرتان فکر کنم الزم است توض یجمله نیا یدرباره د،یس: ببخش 

 ! دیده

به هم  اریبس ییایمیاز نظر ش یاچو  آن است که قهوه قتیج: بله، حق 

مولکول هستند  کیدر اصل  نیو کافئ نیگفت تئ شودیم بایهستند و تقر کینزد

تعلق دارند که  ییایمیش یامواد به رده نی. اییفضا شیدر آرا یجزئ یرییبا تغ
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 یبرا اهانیگ زا یاست که برخ یعصب یو در اصل سم شودیم دهینام دیآلکالوئ

 ییایقل تیو چون خاص کنندیم دیتول شانیدور کردن حشرات از خود در برگها

. روند کشت و استخراج و مصرف ایقلشبه یعنی ند،یگویم دیدارد به آن آلکالوئ

شدت  یعصر استعمار آغاز شد و با انقالب صنعت یمواد از ابتدا نیا یپردامنه

شکر و قند همراه شد. به  یعنی تبلورگرفت و از همان هنگام با خوردن قند م

 شوند،یمحلول در آب که با گلوکز متبلور خورده م یدهایآلکالوئ نیا یریتعب

اند. چنان بوده هیعضالت کارگردان اول یروزاین یو دارو تهیموتور محرک مدرن

 که امروز هم همچنان هستند.  

 خورده؟  وندیپ تهینوساز است که با مدرن یخانه نهادس: پس قهوه 

جست.  توانیدر عصر استعمار هم م تهیاز مدرن شتریرا پ اششهیج: ر 

تا دوران  یو زودتر از چا شودیوارد م نیزم رانیبه ا دوران هم قهوه نیدر هم

متاخرتر  یخانه مفهومهمه قهوه نی. با اشودیم ریشاه عباس استفاده از آن فراگ

ها رستوران یامروزها و به اصطالح را در آشخانه کار قهوه یاست و در ابتدا

 .  اندکردهیعرضه م

و پاتوق  خوردیگره م یروشنفکر یکافه با فضا یس: از چه زمان 

  شود؟یم بانیهنرمندان و اد

تازه در قرن نوزدهم است  یعنیاست.  ندتریرآیماجرا باز هم د نیج: ا 

 سیمرکز بزرگشان هم پار که ندیآیم دیاروپا پدها در خاص انتلکتوئل یکه طبقه

داشتند، به  ینابسامان یزندگ تیافراد وضع نیاز ا یاریبوده است. از آنجا که بس

 ایخودشان  یهادر خانه شانیقبل یهانسل یآن که مثل نخبگان فکر یجا

ها خانهها( دور هم جمع شوند، در قهوهدوستان ثروتمندشان )به اصطالح سالون

در اصل  نیروشنفکرنش یهاخاستگاه کافه بیترت نی. به اکردندیبا هم معاشرت م

ناپلئون  یزمامدار یساله ستیقرن نوزدهم است. به خصوص در دوران ب سیپار
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مختلفش  یهاشد و در محله یبازساز نشیبه شکل امروز سیسوم که پار

 باز شد.   یمشهور یهاکافه

 چقدر قدمت دارد؟  هیقض نیا رانیس: در ا 

 یجامعه یعموم یاز فضا یکار بخش یها از همان ابتداخانهج: قهوه 

ها و کاروانسراها ها و خانقاهبود که ما در آشخانه لیبدان دل نیبودند و ا یرانیا

 نی. از دورترمیادست داشته نیاز ا یو مهم دهیچیپ یعموم یفضاها میاز قد

که پاتوق مردم بوده  مینیبیرا م ییاشاره به فضاها یردپا یخیدورانها در اسناد تار

اش به اسناد نمونه کیاست. تنها به عنوان  شدهیفروخته م یدنیو در آن نوش

که  یفیبوده و توص یمهمش آبجوفروش یاز نهادها یکیاشاره کنم که  یسومر

ها مغازه نیبرابر است. گردانندگان ا یبعد یهاخانهبا قهوه شیکماب مینیبیاز آن م

اند و دست کم بوده یمحبوب و مشهور یگاه آدمها نخودما یدارهاهم مثل کافه

است  یکه تنها زن میشناسیبوده را م یمشهور یآبجوفروش ریاز آنها که مد یکی

 یو کم قهوه یوقت نهیزم نیاست. با ا دهیکه در سومر باستان به حکومت رس

 یوجود داشت جا شیشاپیکه پ یعموم ییوارد شد در فضا رانیبه ا یبعدتر چا

 یبازهیو سا یمثل نقال ییهابود و برنامه یفضا که کامال سنت نیا یسیگرفت. دگرد

در واقع پس  نیامروز یفروشقهوه یهابه مغازه شد،یدر آن انجام م یانخوو پرده

 شد.  لیتکم یاز انقالب اسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م(۱۹۶۱) ۱۳۴۰لند، سال ی دیزنیکافه
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هم نخبگان  میچطور بوده؟ از قد یروشنفکر یبا فضاها وندشیس: پ 

  اند؟کردهیدر آن رفت و آمد م یفکر

 قایدق رانیدر ا اشیسنت یکه دست کم در شکلها رسدیج: نه، به نظر م 

ها و مسجدها مثل مدرسه تریرسم ییدر فضاها ینخبگان فکر یعنیبرعکس بوده. 

 یبرا شتریمشابه ب یها و فضاهاخانهقهوهاند، و مجلس داشته یمحل یو دربارها

بوده است.  یهشفا شتریدر آن هم ب یمردم کارکرد داشته و فرهنگ جار یتوده

ها کافه یقرن نوزدهم رخ داد آن بود که بافت فرهنگ سیکه در پار یتحول مهم

 جیبه تدر شدند،یدرش جمع م سوادهایو عوامانه بود و ب یاز آن کارگر شیکه پ

همزمان  یفروشبه قهوه یفروشالهیگذار در اروپا با حرکت از پ نیشد. ا یکتب

محلول در آب، از مراکز  یدهایآلکالوئمراکز فروش همان  جیبه تدر یعنیبود. 

از افراد را به خود  یاخودمان باشد جدا شد و طبقه یهاخانهیفروش الکل که م

بودند، اما سواد داشتند و  یراشرافیعوام و غ یجذب کرد که همچنان از طبقه

و  یکتب یدر بافت یو چا قهوه یو با پشتوانه یاریرا با دقت و هش شانیگفتگوها

قرن نوزدهم  یدر اروپا یدنیخالصه آن که فروش نوش یعنی. بردندیم شیمنظم پ

 میمثل قد هایفروشالهیکرد. پ دیگفتمان خاص خود را تول کیدو شاخه شد و هر

ها با خانهگره خوردند و قهوه سوادیطبقات فرودست و ب یمستانه یبا گفتگوها

 نوظهور.  رِ یطبقات باسواد اما فق یگفتمان روشنفکرانه

 به چه شکل بود؟  تیوضع رانیس: و در ا

کار به خاطر  یخانه از همان ابتداو قهوه کدهیم نیب کیتفک نیج: ا 

که حرفش را  یایگفتمان کیرو تفک نیوجود داشت. از ا رانیحرمت الکل در ا

وجود داشته است. اما نکته  رانیاحتماال از همان آغاز و زودتر از اروپا در ا میزد

با  وندشیگرفت و پ شکلاز اروپا  رترید یرانیروشنفکر ا یکه طبقه نجاستیدر ا

 نیا یریگکه همزمان با شکل رسدیبه نظر م نطوریبرقرار شد. ا رتریخانه دقهوه

از  یبرخ یریبه تعب یعنیخانه جدا شد. کافه از قهوه رانیطبقه بود که در ا
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ها بود که کافه نیهم ا ی. تفاوت اصلافتندی یسیها دگردها به کافهخانهقهوه

 یخانه رو)و نه مثل قهوه یو صندل زیم یآن رو رمدرن داشتند و مردم د یظاهر

که از  ییگزارشها نیهم در آنجا گرانتر بود. نخست هایدنیو نوش نشستندیتخت( م

دوران مشروطه   نیآغاز یبه سالها میها با روشنفکران دارخانهارتباط قهوه

در  ثال. مشودیتهران بود مربوط م یزار که تفرجگاه اصلالله ابانیخ ،یدیخورش

قرار  ونالیدر هتل انترناس اشیکیکافه داشت. سه  ۱۲۹۰ یدهه یانیپا یسالها

که ناظر  یدر چهارراه مخبرالدوله و سوم یگریبود. د هایداشت که پاتوق ارمن

گراند هتل هم  یقرار داشت. کافه ابانیخ نیهم یدر ابتدا شدیخوانده م رنظامیام

سال بعد فعال بود. تازه در دوران رضا شاه  یحدود  باز شد و تا س نیدر هم

. میشنویدر سال روشنفکران بوده خبر م۱۲۹۵که پاتوق  ییهااست که از کافه

 بانیاست که اد یکافه فردوساش اند. نمونهمهم بوده اریها بسکافه نیاز ا یبرخ

 نیکه در ا نی. استخراج اشدندیدر آنجا دور هم جمع م یو شاعران مشهور

فضا  نیفرهنگ ما در ا خیاز تار یو چه بخش دهرد و بدل ش ییها چه حرفهاکافه

 اشافتنیدر دیاست که عالقمندان بدان با نیریجذاب و ش یشده، کار دیتول

 و رو کنند.   ریعصر را ز نیخاطرات رجال ا

 ها چه بود؟ کافه نیا یاسیو س یس: کارکرد اجتماع 

 ای قهوه انشیبه مشتر یچبود که کافه نیا شهیهم هیج: ظاهر قض 

دوستانه بود  ییهاعادگاهیفضاها م نیباطن ا. اما در فروختیسبک م یهایدنینوش

و گاه  زدندیو با هم گپ م نشستندیو شاعران در آن م بانیو اد سندگانیکه نو

کارکرد  نی. انوشتندیخود را در آن م یمتنها سندگانینگاران و نوحتا روزنامه

 نیهم داشت. در اروپا هم چن یانتقاد یجنبه یقدر یاسیخود به خود از نظر س

را بستند، انقالب  سیپار یهاکافه یوقت گفتیبود. فکر کنم بالزاک بود که م

 افتاد.   ابانهایراهش را گم کرد و گذرش به خ

  ستند؟یفکر ن دیکافه ها محل تول گرید دیموافق هست ای: آس



 صد و نود وپنجاه و چهارم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

است  ییفضا شتریها دگرگون شده و بکافه ی: بله، امروز کارکرد اصلج

 رسدیبه نظر م نی. چنزنندیو گپ م نندینشیکه دختران و پسران در آن با هم م

آخرش  شده،یممنوع م یکه در هر دوران یانیزیب یکه هر نوع معاشرت اجتماع

 است!  آوردهیها در مسر از کافه

 تیقدر اهم نیکافه ا نیچرا ا ست؟ینظرتان چ ینادر یکاف ی: دربارهس

 کرد؟  دایپ

 یاز هفت هشت کافه یکیتنها  ینادر یآن است که کافه تشیواقع: ج

مانده،  یباق شیتهران بوده است. اما چون هنوز فعال است و بنا رگذاریمهم و تاث

 یاش را حفظ کرده است. کافهگذشته یشهرتش هم ماندگار شده و نوستالژ

 یکافه ندو چ نیگراندهتل و چند یو کافه یفردوس یکنار کافه دیرا با ینادر

که  ییاند. آنهاگروه و دار و دسته بوده کیکه هرکدامشان پاتوق  دید گریمهم د

پر سر و  بازاستیس سندگانیبعدتر خبرنگاران و نو نشستندیم ینادر یدر کافه

 .  کندیتر جلوه مخاطر خاطراتشان برجسته نیاز آب در آمدند و به هم ییصدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۲۰ی ی نادری، دههکافه
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باز احتمال  ایکنند؟ آ دایپ یتیها چه وضعکافه ندهیدر آ دیکنی: فکر مس

 گره بخورند؟  یروشنفکر یدارد با فضاها

 نیفضاها دارند. اما ا نیشکننده با ا یوندیها هنوز هم پ: کافهج

 ییاز آن که محل گردهما شیب یعنیرانده شده است.  هیکارکردشان به حاش

فارغ از  یدونفره یزوجها عادگاهیباشند، م یحزبفکر و هماز افراد هم یادسته

 یعموم یتوجه داشت که به هر صورت کافه فضا دیشده است. با یامور اجتماع

ها بازگشت روشنفکران به کافه گریبار د ستین دیبع چیه نیو بنابرا ستیاسرزنده

که به نظر من بخش  یروشنفکر یاز فضا یگوشزد که بخش نی. با امیرا داشته باش

 گرفتهیشکل م یخانگ یهاکار در محفل یترش هم هست، از ابتدامهمتر و زنده

 ریداشت. مثال س شودیم یادیز یها بحثهاکافه یو هنوز هم چنان است. درباره

به  یامروز یهاکافه شتریکه چطور ب نیها و ابا کافه وندیدر پ نیکوتیتحول ن

 یزبان یهاتیخالق یطرهیمثال س ایاند. شده لیمختلط تبد یخانهچپق ینوع

 یخودمان را با اسمها یو عرق نعنا مویلداران، که همان بهکافه بیو غر بیعج

وقتها خارج از  یو گاه دهندیم دیغسل تعم بارهدو یدرآرمن بیو غر بیعج

بحث  یهمه جا نهای... ازنندیحرف م انشانیو با لهجه با مشتر یپارس جیرا شیگو

 یفرهنگ روزمره زیانگحال غم نیدارد و از نکات جالب توجه و بامزه و در ع

 اش کرد.متبلور مشاهده یها به شکلدر کافه توانیماست که م
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 شناسی نفتجامعه

 (انیلیوک تیآگر: )مصاحبه ۱۳۹۵اسفند  ۲۵ی دنیای اقتصاد، چهارشنبه روزنامه

 

گیری اقتصاد کشور به های اخیر موضوع نقش نفت در شکلطی دههس: 

ها مطرح شده شناسها و جامعهصورت گسترده و انتقادی از سوی اقتصاددان

شما این موضوع در فهم تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران چه است. به نظر 

  جایگاهی دارد؟

ی نقش نفت در تاریخ ایران اغراق ج: حقیقتش به نظرم قدری درباره

ی گذشته اهمیتی کلیدی صورت گرفته است. یعنی از آنجا که نفت طی شش دهه

در اقتصاد و سیاست کشورمان ایفا کرده، الگوها و نظمهای برآمده از شرایط این 

به این نکته توجه  تر هم تعمیم پیدا کرده است. بایددوران به دورانهای قدیمی

ی تمدن یعنی اسناد نوشتاری بازمانده از حوزه-داشت که تاریخ کشورمان 

–گیرند و تاریخ دولت ایرانی پنج هزار سال تاریخ پیوسته را در بر می -ایرانی

هم بیست و شش قرن قدمت دارد.  -یعنی واحد سیاسی مشتمل بر کل ایران زمین

ی زنیم کل این گسترهها و تمدن ایرانی یا دولت ایرانی حرف میوقتی از ایرانی

تاریخی عظیم را در نظر داریم. از این رو تعمیم دادن الگویی که کمتر از یک 

شناسانه نادرست است و نوعی سابقه دارد به کل این دوران از نظر روشقرن 

های ی نظریهدهد. به بیان دیگر به نظرم بخش عمدهنگری را نشان میسطحی

ی کنند، به خاطر افتادن در تلهایرانی را توصیف می ها یا دولتمعاصر که ایرانی

 شوند. جا به نتایجی نادرست منتهی میهای نابهاین تعمیم
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 ۱۳۵۰ی فرزندان کارمندان صنعت نفت، ابتدای دهه

 

مسئله نفت در  اینفت وجود دارد؛ آ ریتوسعه و متغ انیم ینسبت چهس: 

داشته  ییو همسو یگامبا آن هم ایو  ردیتوسعه قرار گ ریتوانسته در مس رانیا

 باشد؟

ج: نفت مهمترین منبع اقتصادی ایران در دوران معاصر است. یعنی طی 

صد سال گذشته منابع نفتی ما مدارهای قدرت و مسیرهای تولیدی خاصی را 

پدید آورده که به تدریج بر اقتصاد و سیاست ما چیره شده است. از آنجا که 

ن دوران صورت ی ما با مدرنیته و وامگیری گسترده از آن نیز در همیتماس جامعه

اش تقارنی برقرار باشد. گرفته، طبیعی است که میان نفت و توسعه در معنای مدرن

با این همه پیوند میان نفت و توسعه پیچیده و غیرخطی است. چرا که کارآیی 

ی ما آن را اختراع شود که جامعهسوز مربوط میاصلی نفت به موتورهای درون

اش کرده است. یعنی نفت منبعی بومی وامگیرینکرده و با قدری مکث از اروپا 

اش را در کشورهای دیگر و ملی در ایران بوده که نخستین کارکرد اقتصادی

ی توزیع منابع نفتی در ایران زمین بنگرید متوجه داشته است. در واقع اگر به نقشه

خواهید شد که پویایی نیروهای استعماری و تالش برای قطعه قطعه کردن ایران 

ی کوچک بر اساس توزیع منابع نفتی مین و تراشیدن کشورهای دست نشاندهز
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میان دولتهای استعمارگر صورت گرفته است. به بیان دیگر مرزبندی میان 

اند و کشورهایی که طی صد و پنجاه سال گذشته از پیکر ایران زمین کنده شده

دلی میان نیروهای شوند، با نقاط تعاامروز روی هم رفته خاور میانه خوانده می

استعمارگری که خواهان نفت بودند منطبق است. نخستین نقطه در این میان هم 

سرزمین آران با مرکزیت باکو بود که نخست روسها آن را گرفتند و بعد 

های عربی و نشینها به ارثش بردند، تقریبا همزمان با آن عراق و شیخبلشویک

قرن پیشترش بخشی از دولت عثمانی عربستان سعودی شکل گرفت که طی چهار 

بود و انگلستان و فرانسه پس از جنگ اول جهانی آن را تسخیر کردند. به بیان 

ی مرزهای کشورهای نوپا در بخشهای غربی ایران زمین بر نقاط تعادل دیگر نقشه

ی حاکم بر نفت بر هم افتادگی دارد. بر این مبنا پاسخ پرسش شما قدرتهای بیگانه

سازی در ت. نفت دست کم در ابتدای کار عامل اصلی توسعه و مدرنمنفی اس

شان در ایران نبوده، چون منبع دلخواه نیروهای استعمارگر بوده و دستاویز مداخله

 منطقه بوده است.

نفت  یبو یرانیبود که توسعه و تجدد ا یتوان مدع یدکتر م یآقاس: 

 دهد؟ یم

ین پاسخ داد. باید توجه س: این پرسش را هم باید در امتداد سؤال پیش

داشت که جریان وامگیری ایرانیان از تمدن غربی و نوسازی کشور روندی دیرپا 

هایش در سیاست رسمی کشور به دوران دار بوده که نخستین رگهو ریشه

گردد. یعنی صد و هشتاد سال شاه و به خصوص محمد شاه قاجار باز میفتحعلی

فت تنها هفتاد هشتاد سال اخیر از این دوران اهمیت گیرد. ناز تاریخ ما را در بر می

داشته و نقشی ایفا کرده است. این نقش هم تازه پس از جنگ دوم جهانی کلیدی 

و بنیادی شده است. یعنی ما یک جریان گسترده و درونزاد و بزرگ نوسازی ایران 

 را داریم که جنبش مشروطه و نوسازی عصر رضاشاهی نمودهای آن هستند، بعد
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ی دوم این جریان به تدریج برجستگی پیدا یک متغیر نفت را داریم که در نیمه

زند و به انقالب کند و موج دوم نوسازی در دوران پهلوی دوم را رقم میمی

انجامد. در این معنا به نظرم تعمیم دادن این روندهای اخیر به کل اسالمی می

ت در معادالت قدرت و تعیین جریان نوسازی ایران شتابزده و نادرست است. نف

وارد است و باید به همین مسیرهای اجتماعی ایران عاملی به نسبت نوپا و تازه

ترتیب تحلیل شود. یعنی بوی نفتی که حرفش را زدید تازه برخاسته است، اما 

کنند و به گذشته هم باز ها به آن عادت کرده، آن را بدیهی فرض میچون مشام

 تابانندومی

 یکینتوانسته به عنوان  افتهیتوسعه  یبرخالف کشورها رانیدر ا نفتس: 

 د؟ینیب یعلت را در کجا م رد؛یتوسعه قرار گ یاساس یها هیاز پا

شان در ساز و کاری بومی از فناوری ج: در تمام کشورهایی که منابع ملی

ای برای توسعه و تولید جذب و ادغام شده، آن منبع همچون نیرویی و پشتوانه

عمل کرده است. به همین خاطر منابع نفتی آمریکا یا منابع ذغال سنگ بریتانیا 

تر شدن درونزاد و اند و روند توسعه و پیچیدهبرایشان موهبتی اقتصادی بوده

اند. در شرایطی که منابعی زیرساختهای الزم طبیعی نظام اجتماعی را پیش برده

د نداشته باشد، ناگزیر توسط نیروهای برداری را به شکلی بومی و درونزابرای بهره

بیرونی و کشورهای دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این موقعیتی است 

تواند نفت باشد یا نیشکر گیرد. این منبع میکه در راستای عصر استعمار قرار می

اش در فراسوی مرزهای کشور ی اصلییا موز. در هر حال چون مصرف کننده

ی نفت( در داخل کشور فناوری تولید و استفاده از آن )به ویژه دربارهقرار دارد و 

ی خام رانده خواهد شد. وجود ندارد، کشور به سوی صدور آن به صورت ماده

ساز های دارای موتور درونمشکل ما با نفت هم همین بوده است. یعنی ما ماشین

سازی این ت از بومیرا اختراع نکردیم و به به دالیلی که تا حدودی سیاسی اس
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فناوری باز ماندیم. در نتیجه نفت همچنان برایمان نقش کاالی خام صادراتی را 

 کند.ایفا می

 یرانیکه توسعه ا یگفتمان ای هیدر خلق نظر یرانیا یجامعه شناس چراس: 

 غفلت کرده است؟ رد،یرا در برگ

اش این که به نظرم ایست. خالصهج: این پرسش پردامنه

اد بنیادین ی ایران پنج ایرشناسان و مورخان معاصر دربارههای جامعهپردازینظریه

دارد: نخست آن که کشور ایران یا یکی از کشورهای نوپای شکل گرفته در 

اندازی از گیرد و از این رو چشمپیرامون آن را به عنوان واحد تحلیل در نظر می

دهد، در حالی که کل ایران زمین یک ی تمدن ایرانی به دست نمیکلیت حوزه

کند، اهای نظری فراوان تولید میاش خطسیستم است و نادیده انگاشتن کلیت

دوم آن که چارچوبهای نظری درونزادی شکل نگرفته که سیر تمدن ایرانی و 

ی معاصر ایرانی را بر اساس متغیرهای درونزاد خودش توصیف ساخت جامعه

ی چند دهه گاه با فاصله–هایی که دانشمندان کشورهای دیگر کند، یعنی ما نظریه

خواهیم ایم و میاند را گرفتهی خودشان تولید کردهی جامعهدرباره -یا یک قرن

کنیم، که ترِ ایرانی را توصیف ی به کلی متفاوت و بسیار پیچیدهبا آن جامعه

 شود!خوب، نمی

 

 

 

 

 

 

 

 ی خرید نفتاهلل کاشانی هنگام رایزنی دربارهکنت دو ال زونکا مدیر شرکت ایتالیایی اپیم و آیت
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پردازی های الزم برای نظریهبندیها و شاخصسازیسوم این که مفهوم

ی ایرانی به شکلی ایدئولوژیک انجام گرفته. یعنی تعداد اندکی از ی جامعهدرباره

نیستند، بنا به تعصبی عقیدتی  -یا گاه معنادار هم-متغیرها و شاخصها که بیانگر 

رو تصویری کژدیسه و ناکارآمد از یا قیدی حزبی برجستگی پیدا کرده و از این 

ی گرا و سیستمی که همهی ایرانی را به دست داده است. یعنی نگاهی کلجامعه

متغیرها را ببیند و به رسمیت بشناسد غایب بوده است. چهارم این که شکلی از 

خودباختگی و شیفتگی نسبت به تمدن غربی باعث شده ارج و اهمیت 

ی ایرانی به درستی شناخته نشود. نهادین جامعه دستاوردهای نظری و ساختهای

مدارانه و داشتهایی بسیار مشکوک که بر محوری یونانپنجم این که پیش

ی هویت اروپاییان را در قرن هجدهم و نوزدهم بر گرایانه شالودهمسیحیت

ساخته و بخش بزرگی از آن اعتبار تاریخی ندارد، همچون اصول موضوعه می

ی این پنج بر هویت ایرانیان نیز بازتابانده شده است. در نتیجه پذیرفته شده و

گیرند پردازان ما با شاخصهایی توسعه و پیشرفت را اندازه میایراد است که نظریه

ی که کامال وارداتی است و گاه معنایشان و کاربردشان در همان جامعه

سی و راهبردهای های سیاشان هم مورد نقد است. از این رو هم برنامهسازنده

بینانه است و هم چارچوبهای نظری حاکم بر آنها مدیریتی ما برای توسعه غیرواقع

 نماید. سست و ناساز و ناکارآمد می

 یتیمسئول»تواند به نفت به عنوان  ینتوانسته و نم یرانیشهروند ا چراس: 

 نگاه کند؟ «یاجتماع

ج: باید به این نکته توجه داشت که نفت یک منبع ملی دشواریاب است. 

ایست که استخراج و فروش آن به ساز و کارهایی پیچیده و تخصصی یعنی سرمایه

شود با فراوان نیاز دارد. به همین خاطر نفت در مقام منبعی که تولید و عرضه می

ی کشورهای ی همهدربارهکند و این جهان مردم عادی ارتباط برقرار نمیزیست

ها منبعی است که دنیا چنین است. نفت هم مثل نیروی هیدروالکتریک رودخانه



 صد و نود وپنجاه و چهارم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

شود و ای کالن تولید و توزیع میدر سطح ملی با ابزاری پیچیده و سازماندهی

کنند، نه تولید کننده. از این مردم در مقام مصرف کننده با آن ارتباط برقرار می

ن با منبعی ملی با نفت از مدارهای سیاسی و حقوقی گذر رو ارتباط شهروندا

شود که به حقوق شهروندی و تسلط ملت بر کند و به بخشهایی منحصر میمی

کنم شهروندان ایرانی اگر با شهروندان یابد. فکر نمیشان ارتباط میمنابع ملی

اعی ی نفت مسئولیت اجتمونزوئال و عربستان و آمریکا مقایسه شوند، درباره

کمتری داشته باشند. ساز و کارهای مداخله و تنظیم مدیریتی نفت در این کشورها 

گردد و نه کردارهای شان باز میاما متفاوت است و به مدارهای قدرت نهادین

 فردی شهروندانشان.

تواند درست  یم یاقتصاد یتنزل نفت به مسئله ا ای لیاساساً تبد ایآس: 

 آن مغفول واقع شده است؟ یو اجتماع یباشد؛ چرا ابعاد انسان

هم کشور  –شک طی نیم قرن گذشته نفت به ویژه در ایران زمین ج: بی

کلیدی در سیاست و تاریخ ایفا کرده  نقشی -مانخودمان و هم کشورهای همسایه

است. با این همه باید به این نکته توجه داشت که نفت پیش از هرچیز یک منبع 

اقتصادی است و از مجرای این سویه بوده که بر جامعه و تاریخ ما نیرو اعمال 

های اجتماعی و فرهنگی نفت نباید باعث شود کرده است. یعنی توجه به سویه

 سیاسی نفت را نادیده بینگاریم.-رکرد اقتصادیاصل کلیدی کا

 

 

 

 

 

 ۱۳۵۵پیست رقص باشگاه نفت اهواز، سال 
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نفت  یرانیجامعه ا ینوع تفکر که عامل بدبخت نیاز محققان ا یبرخس: 

مورد نظر شما  نیکنند؛ در ا یبه آن وارد م یو نقد جد رندیپذ یبوده است را نم

 ست؟یچ

ایست! یعنی هرجایی فرخندهکنم داشتنِ منبع امر ج: من اصوال فکر می

اش را انتخاب که بین داشتن یا نداشتن هر منبعی حق انتخاب داشته باشم، داشتن

ای دارم. یعنی فکر ی ایران زمین و مردم کشورم هم چنین داوریکنم و دربارهمی

اش بهتر است و بهتر هم بوده است. نقدهایی ز نداشتنشک اکنم داشتن نفت بیمی

شود بیشتر به غیاب خردمندی و درایت الزم که بر نقش تاریخی نفت وارد می

شود. بخش بزرگی از این نقدها البته درست برای مدیریت این منبع مربوط می

شود. کافی است تاریخ است. اما روی هم رفته اغراقی هم در آن دیده می

مان را بخوانیم را ببینیم که نخستین مقاومتهای نهادی در برابر تاراج نفت معاصر

توسط کشورهای استعماری )در دوران رضا شاه(، نخستین طرح دعوای حقوقی 

برای در اختیار گرفتن نفت )دوران مصدق(، و نخستین  المللی و جنبش ملیبین

( در ایران انجام ها برای کنترل قیمت نفت )دوران محمدرضا شاهنهادسازی

توانید ببینید ی نفت را در کالم همه ی سیاستمداران میپذیرفته است. شعار درباره

دهند. از ی این کلمه نشان میو مردم به لحاظ آماری حساسیتی چشمگیر درباره

ی مدیریت نفت دارند و ای دربارهگوید ایرانیان کوتاهیای که میاین رو عقیده

شناسند، به نظرم نادرست است. تنها بخشی از ین مورد نمیحق خودشان را در ا

این نقد درست است که به ناکامی بخشی از تالشها برای مدیریت عقالنی نفت 

ها که واقعی هم کند. این ناکامیو چیره ساختن نظارت مدنی بر آن اشاره می

نعت هست و باید رفع شود را باید در کنار حقایقی بزرگتر از جنس ملی شدن ص

تر از بینانهگیری اوپک و باقی موارد نگریست تا تصویری واقعنفت و شکل

 ماجرای نفت در ایران به دست آید. 
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 اشاره

ام یادداشت کوتاهی در واپسین روزهای سال گذشته در کانال تلگرام

مان دکتر سید جواد میری نقدی خطاب به دوستانم منتشر کردم که دوست گرامی

داشت و بر آن نوشت و  در فضای مجازی  انتشار داد. در اینجا آن یاد

 خواند:گیری را میایشان بر آن و پاسخ من به آن  خردهگیریخرده

 

 

 

 شش پیشنهاد ربای آغاز سال نو و زیستن رد آن

 شروین وکیلی

بود و  یو انسان یعیطب یهاکه گذشت انباشته از فاجعه ی( هرچند سال۱

منظم زمان کرانمند و سال و ماه مربوط  یبه برشها نهایدرگذشت بزرگان، اما ا

است که  یآشوبناک یستمهایس ینشانه هایدگرگون ی. پردامنه شدنِ ناگهانستندین

 یهاکه نوسان دیداشته باش وجهنکته ت نیاز آن است. به ا یانمونه یرانیا یجامعه

ندارند و شوم  یخاص یریخود سوگ یِ به خود یاجتماع یهایو دگرگون یخیتار

 نانهیزبیشان، با تنکردن ایکردن  تیریکه با مد میما هست نی. استندیفرخنده ن ای
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و  یسست ای یو چاالک یو با هوشمند شان،دنیغافالنه ند ای شاندنید

. میکنیگجسته م ایخود خجسته  یو سالها را برا هاروزها و ماه مانیخمودگ

فرخنده و شادمانه باشد، که  مانیشارویکه سال پ دیو بکوش دیریبگ میتصم

 .ریو نه از تقد شود،یزاده م میاز تصم یو شادمان یفرخندگ

 کیشر زانتانیو عز ارانیو آن را با  دیریبگ یرا جد ینوروز ینهایی( آ۲

است و  ازمندیمردم سخت ن انیم زیمهرآم یوندهایمان به پجامعه یی. از سودیشو

 یهمه انیزنده در م ینهاییآ نیکهنتر یعنیچسب  نیاستوارتر گرید یاز سو

و  دید د،ینو کن جامه د،ینیبچ نیدارد. هفت س اریرا در اخت یانسان یفرهنگها

 یو شعرها دیبه سالخوردگان و مهتران را نشان ده شیمهر خو د،یبرو دیبازد

را به  تانی. مهرباندیکن یادآوریو  یدر شادباش نوروز را بازخوان یدلکش پارس

 .دیده هیهمگان هد

 یحتما به کس دی. اگر هم اصرار داردیبده یدیپول، کتاب ع ی( به جا۳

 !دیبده یدیو آخرش کتاب را ع دیکتاب بگذار یپاکت پول را ال د،یپول بده

 یکه گذشت حساب و کتاب یسال یو درباره دیکن ی( کالهتان را قاض۴

بد  یی. عادتهادیداشته باش ندهیاندازتان از سال آچشم یدرباره یمیو تصم دیکن

کوچک را  یی. کارهادیکن نیخوب را تمر ییو عادتها دیرا از دست فرو بگذار

 دیاعالم کن گرانی. در حد امکان به ددیبردار زیبزرگ خ یکارها یو برا دیرها کن

و هم اگر  دیکنیرا جلب م شانیاریکرد. هم  دیچه خواه ندهیکه در سال آ

 را گوشزدتان خواهند کرد... تانهیحواستان پرت شد اعالم

را با  یایآن که باز یدرخشان است برا یفرصت ینوروز التی( تعط۵

 ی. آنچه که دلتان به راستدیکن یرا بازساز تانیو انضباط شخص دیخود آغاز کن

 نی. در ادیفرصت انجام ده نیرا در ا دیدانیو سودمند و کارساز م خواهدیم

و از  دیاشخودتان ب شود،یروزمره خاموش م یکه ازدحام زندگ یچند روز
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 دیکن نی. تمردیارزشمند استفاده کن یزیچ دنیو آفر دنیرشد و بال یتان براوقت

روزانه  یزندگ نیهنجار یفشار تنشها ریروند را ز نیسال هم هم یهیبق یتا برا

 .دیاوریتاب ب

 یکره یزنده نییآ نیتریمیجشن گاهشمارانه و قد نی( نوروز کهنتر۶

سرافراز  دیهست دهیچیو پ نهیریتمدن د نیکه وارث ا نیاست. به خاطر ا نیزم

و  از ناله تانیشارویکه در سال پ دی. عزم خود را جزم کندیو قدرش را بدان دیباش

به کج و  د،یزیبپره «هایرانیا» زیانگاسف تیوضع یدرباره زیآماغراق یهاهیمو

 زانیسترانیبه دست مزدوران هالل بالهت و ا مانیجمع یکوله شدن خودانگاره

 زدیخیبر م یسوادو کم یکه از نادان ییهاگزاره دیو اجازه نده د،ینده دانیم

سال  یدر آستانه ژهیآورد. به و دیپد یرانیو ا رانیزشت و ناسزاوار از ا یریتصو

نقاب  ریکه ز یباستان نییآ نیا بیتخر یساخته شده برا یهاعهینو شا

 . دیریبگ دهیرا ناد شودیپنهان م روشنفکرانه یهاوسواس

 

 

 

 

 

 

 

 

شمال  یقرمز در اصل بوم یکه ماه دی: خبر داشته باشیدانیم ینمونه

 نهیشیاز هزار سال پ شیخوارزم است و با ب یاچهیو در نیزم رانیا یشرق

مهم  میاز قد نیو هم چ رانیشده هم هست و هم در ا یاهل یماه نیتریمیقد

ارزشمند  دینیبیم دیع یو هرآنچه بر سر سفره نیقرمز و هفت س یبوده است. ماه
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شود که عمرشان و  سهیمقا یجیو مراسم را نهاییاست، اگر با آ زیو عز نهیریو د

گوشزد جانورشناسانه  کی. رسدیاز نوروز هم نم یبه کسر شانییمعنا یمحتوا

در  یگرید یمثل هر جانور اهل دیی عسر سفره یقرمزها یکه ماه نیهم ا

 دیدیاگر د یعنی. برندیسود م انهاشدن به دست انس ریاز تکث یتکامل یچارچوب

پلو  یو با خوردن سبز خواندیقرمز نوحه م یهایماه تیمظلوم یدرباره یکس

 یاش به جوان بودن کشورهاکه نوحه دیندارد، احتمال بده یمشکل دیع یماه

شان. بودن فرهنگ شهیریو ب شودیمربوط م نیزم رانیا کرینوسازِ کنده شده از پ

تکامل  یدرباره دیکن شنهادیهم مشکل داشت، پ یپلو ماه یسبز اب یاگر هم کس

 گوارش انسان مطالعه کند! یتکامل لوله ژهیجانوران و به و

 

را به  یدیجمش ینوروز باستان نیو ا نیزم رانیا ینهیرید نییآ نیا شیشاپیپ

 ...میگویتان شادباش مهمه

 

 پارسی و نقاب روشنفکراهن: اتملی رد باب سخنان نوروزی دکتر شروین وکیلی

 دکتر سید جواد میری 

 

را در باب  یلیوک نیام جناب شروختهیدوست فره ینوروز یوعظنامه

در آن مستتر  یهرمزگان خواندم. نکات پندآموز مهم یشناسنوروز در کانال جامعه

 ینقد جد ازمندیچند نکته بود که ن یوعظنامه حاو نیا یبود که بهره بردم ول

عبارات  نشیو چ هاآشکار است که استعاره  یلسوفیاست. بر هر جامعه شناس و ف

هستند.  "مفروضات پشت صحنه"و  یارزش یامهایپ یبل حاو ستندیمعصوم ن
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است که  عتریاز گفتمان وس یکه برش میروبرو هست یما با نوشته ا زیمتن ن نیدر ا

 . پردازدیتعامل م یدر چهار سطح به تقابل به جا

 زا یلیاست که جناب وک رانیا یاسالم خیسطح تقابل با تار نینخست

 ستین دهیپوش نانیو بر نکته ب کندیاستفاده م "یفارس" یبه جا "یپارس"مفهوم 

که دل  یپارس-پان یو حلقه ها یاز آخوندزاده تا کسرو یسیکه سنت سره نو

گفتمان  نیدارد. در ا شهیدارند، ر نیزم رانیا یاسطوره ا نیدر گرو عصر زر

نگاه  نیپالوده گردد و در پس ا دیاست که با یلکه ننگ رانیمعرب شده ا خیتار

با  یقینهفته است که مشترکات عم "یو فرهنگ ینژاد ییخلوص گرا"از  ینوع

 دارد.  سمیو ناز سمییایآر یارتجاع ینهضتها

در  شانیا هینکته دوم که به نظر من در امتداد گام نخست قرار دارد توص

 نیا لبتهبخوانند. ا "یدلکش پارس یشعرها"است که  انیرانیبه ا ینوروز امیا

 کی رایز شودیم دهیدر آن د رانیا لیتقل ینوع یندارد ول ینفسه مشکل یف هیتوص

از  ریکه غ دهدینشان م رانیا یمایمشاهده صدا و س یکوچک و حت یدانینگاه م

دلکش  یو سرودها نیزم رانیا گرید یاشعار دلکش زبانها یاشعار دلکش پارس

خواهد  ینوروز امیدر ا انیرانیا بهجت هیوجود دارند که خواندن آن ما یپارس ریغ

 یمفصلبند نیدر ا گر،یو ... . به عبارت د اریشهر یبابا دریمثال ح د،یگرد

 دارهایپد فیدر توص دیکه با -جامعه شناس را یلیاستعارات و عبارات ما وک

را  شیخو یها هیتوص یتنوع لسان یمتنوع و دارا رانیا اتیبر واقع یباشد و مبتن

که سخنان حزب  مینیبیرا م یپارس-حزب پان ولوگیدیبل ا نمیبیمن -کند انیب

 . کندیمنتشر م "یاندرزنامه نوروز"متبوع خود را در قالب 

ام در عبارت  ختهیاست که دوست فره "روشنفکر"نکته سوم استعاره 

چه؟  یعنیعبارت واقعا  نیداشته اند. ا انیب "روشنفکرانه ینقاب وسواس ها"

بر نقد پنبه  یو مبتن دردینقاب ها را م یاست که در عرصه عموم یروشنفکر کس

نقد روشنفکران  ازمندیامروز ما ن رانی. در ازندیها را م ولوگیدیها و ا یولوژیدیا
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و از قضا وسواس در  ندیننش یجامعه شناخت نشیب یتا پند و اندرز جا میهست

و هم  تاس یهم ضرور زانهیستگرید یها تیشکافتن مفروضات پشت صحنه روا

آن  ییاست و نظام معنا ینقد جد ازمندیعبارت ن نیا گر،ینقاب برانداز. به زبان د

 یکه پرسش ها یبس خطرناک در جامعه ا کندیرا القاء م ییایفوب-که روشنفکر

 دارد.  یشماریب

مفروضات  جهیکه به نظر من نت- یلیوعظنامه جناب وکنکته آخر در 

 نیا  -است یداخل یدگیناد-گریهمان د اداست و از قضا در امتد شانیا نینخست

 شهیر ی... .... ب نیزم رانیا کرینوساز کنده شده از پ یکشورها"عبارت است 

و آخال و  سیپار نیننگ یکه عهدنامه ها میریپذی. ما هم م"بودن فرهنگشان

 زیفاجعه آم یو پهلو یقجر یاز شاهنشاه نیبحر ییو گلستان و جدا یترکمنچا

 جامعهبا  ینسبت چیه ختنیدرآم یامروز گانیهمسا ریرا با تحق خیتار یبود ول

را به  "یفارس"ندارد و به نظر من از دل همان استعاره نخست که  یشناس

 ستین یمشکل چیه یادب فارس بدل کردن برخاسته است. البته از منظر "یپارس"

 نیکار من جامعه شناس ا یول میبنشان "ف"حرف  یرا به جا "پ"که حرف 

را مکشوف کنم. به  ستترم ییاست که از نوشته ها به نانوشته ها بروم و نظام معنا

 یپارس-حالت مخاطبش محفل پان نیدر بهتر یلیاندرزنامه جناب وک گر،یزبان د

. البته رانیا یاسالم یباشد نه ملت متنوع اللسان و متکثر الثقافه جمهور تواندیها م

 شانیپاسخ را از آن جهت نوشتم که مشاهده کردم ا نیکه ا میبگو دیسرآخر با

مصادره به  یزده و به گونه ا یرانیا راثیم ریتفس-به باز دستاندرزنامه  نیدر ا

مصادره به مطلوب نمودن قابل نقد است و من به عنوان  نیمطلوب نموده است. ا

دادنش وسواس به  -نشان یبرا دینقاب بود که با نیروشنفکر تالشم نشان دادن ا

 خرج داد.
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 گیری گیری رد خردهخرده

 شروین وکیلی

 

ام به نقدی بر مقالهدکتر میری گرامی ماههای پایانی سال پیش مرا 

ام ی کوروش بزرگ مهمان کرد و امسال نیز در قالب نقد پیام نوروزیدرباره

ام را داد، که جای سپاس دارد و چه بسا اگر هردو با همین دنده پیش عیدی

ای خواندنی منتهی شود. چون مان به مجموعهبرویم، رد و بدل شدن نامه در میان

هایی را گیریفشرده و سریع بگویم که چه خردهسخن بسیار است و زمان تنگ، 

 دانم.گیری دوست عزیزم روا میبر خرده

داشتها و ی نقد پیشنخست: دکتر میری گرامی در سخنشان از زاویه

ها و کنکاش در پساپشت کالم وارد میدان شده بودند، که گیریافشاگری موضع

ن زاویه سه نکته دارم که ای بس فرخنده و سودمند است و من نیز از همیزاویه

داشتهایش را در ای پیشچه بسا شنیدنی باشد. هیچ تردیدی نیست که هر گوینده

کند و این امری طبیعی و بدیهی است که ایرادی ندارد، مگر اش وارد میسخن

ی داشتهایی که دربارهی پیشداشتهایش ایرادی داشته باشد. من دربارهآن که پیش

ام داشتم در همین نامه اندکی بیشتر خواهم نوشت. اما سه پیشنهادهای نوروزی

داشتهای دکتر میری عزیز یافتم، که وقتی فانوس در دست در ایراد در پیش

 شد. کرد، نمایان میام را جستجو میموضوعه هزارتوی متن بنده اصول

داشتهایی را در ایشان الف( لحن گفتار گاه سزاوار نبود. یعنی پیش

توان داد که ردپای خاستگاهش را تا من و متن من نمیمن نشان می یدرباره

دنبال کرد. به عنوان مثال من به روشنی در پیشانی یادداشتی که برای دوستانم 
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و تبدیل شدن برچسبِ روشن و گویای « شش پیشنهاد»ام ام، نوشتهفرستاده

شود. همچنین ط میقاعدتا به فرایندی خارج از متن مربو« وعظنامه»به « پیشنهاد»

است چسباندن شش پیشنهاد معصوم من به نازیسم و آریانیسم و مشابهشان که 

های منسوخ اروپایی در صد سال پیش هستند و آوردن نامشان قدری ایدئولوژی

های مرسوم میان نسلهای قدیمی اصحاب توده شباهت دارد و دکتر زنیبه اتهام

خوب  -که قطعا هیچ ربطی به آن اخالق مدنی ناهنجار ندارند –میری گرامی 

است دقت کنند، مبادا که به خاطر شباهت لحن با بقایای آن عشیره اشتباه گرفته 

 شوند.

ساخته و خودپرداخته ب( آشکار بود که دکتر میری گرامی تصوری پیش

هایم در ذهن دارند و بر آن اساس و قدری شتابان و بی آبدستِ هاز من و اندیش

ی آنچه از هویت ایرانی اند. من دربارهبه حریم مقدس نقد وارد شده« دانستن»

ام و از این رو قدری به و منتشر کرده ام بیش از ده هزار صفحه نوشتههفهمید

نویسم گویم و میرسد که آنچه با شفافیت و صراحت کامل مینظرم شگفت می

اند، اشتباه گرفته شود. برای آن که کمکی با چیزهایی شبیه آنچه ایشان گمان برده

داشت را در پایان همین ای از سه پیشبه ایشان و دوستان دیگر کرده باشم چکیده

اش آن که هرکس چند مقاله از من خوانده یا چند نامه خواهم آورد. خالصه

یابد که به پیوسته بودن تاریخ و باشد به روشنی در می ساعت از گفتارم را شنیده

های سیاسی، و ارزش و اهمیت ی ایدئولوژیفرهنگ ایران زمین، نادرستی همه

های فرهنگی و زبانی و قومی ایرانی باور دارم و به آن ها و زیرسیستمی تیرههمه

دن دیگری و پایبندم. من تمدن ایرانی را دقیقا به خاطر توانایی در آغوش کشی

ستیز دادن به من اگر دانم و نسبت دیگریگنجاندن دیگری در خویش بزرگ می

ی ارتباط بنده از سر نادانی نباشد، نامنصفانه است. خالصه آن که توهمات درباره

هایی از این دست که چرا پارسی بر اساس داده« پارسی-پان»نوظهور « حزب»با 

دانم، اگر تحریف واقعیتی را دلکش می گویم و شعر پارسی)و نه فارسی( می
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اندیشم بر عیان و روشن نباشد، دست کم از ناآگاهی و ناآشنایی با آنچه می

کند در این موارد پیش از دست بردن به اظهار نظر خیزد؛ و احتیاط حکم میمی

 نخست نظری که موضوع نقدمان است را دقیقتر بشناسیم. 

ام به کاربرد چند اصطالح و محتوای معنایی چند کلمه پ( دوست گرامی 

ی یک عالقمند به در متن من نقد داشتند. من هم درست مانند ایشان از زاویه

نگرم و از این رو وقتی از روشنفکر یا کشورهای علوم اجتماعی به موضوع می

کنم که نی اشاره میگویم، به امری عینی و بیروتازه جدا شده از ایران سخن می

شان وجود دارد. یعنی منظورم از روشنفکر پذیر دربارههایی شفاف و رسیدگیداده

ایست که طی دو نسل گذشته در خواندهی فعال سیاسیِ )به نسبت( درسآن طبقه

اند و )اغلب در پیوند با ایدئولوژی مارکسیستی( حکمهای کشور ما فعال بوده

اند و بخشی از سیر تاریخی کشورمان را تا ادر کردهی همه چیز صقطعی درباره

اند. منظورم از کشورهای جدا شده از قلمرو ایران به اینجا که هستیم رقم زده

زمین هم سرزمینهایی است که با روندی استعماری و برونزاد طی یکی دو قرن 

 اندی تمدنی و سیاسی با بیست و شش قرن پیشینه جدا شدهگذشته از یک حوزه

اند. اگر روشنفکران را نقابدار و و مردمش با بالهایی بسیار دست به گریبان بوده

شمارم، به هیچ عنوان ریشه میدانم یا این کشورها را از نظر فرهنگی بیریاکار می

عینی و روشنی  قصد توهین به کسی یا تحقیر ملتی واقعی را ندارم، که داوری

کنم با هر کنم، و گمان میدنی را ابراز میپذیر و سنجیی امری رسیدگیدرباره

ای که برای عبارتهایم بتوان فرض کرد، بتوانم نشان دهم شاخص عقالنی و علمی

اند و کشورهای نوساز چنین. این البته به کلی متفاوت که روشنفکران چنان بوده

است با شخصیت فردی تک تک این روشنفکران که جدای عقاید و نقش 

اند، محترم است. همچنین است مهری که به تک تک ایفا کرده ای کهاجتماعی

ستیزان بر ساکنان همین کشورهای نوساخته دارم، که جداست از بالیی که ایران

 اند.شان و گاه افکارشان آوردهسر فرهنگ و زندگی
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تر شدن کار دکتر میری گرامی و دوستان دیگری که شاید دوم: برای آسان 

هایم باشند )و من سخت نیازمند به این نقدها هستم و دیشهعالقمند به نقد ان

ی باورهایم بگویم تا احیانا گمان نکنند که سپاسگزار ایشان( چند نکته را درباره

اندیشم را گویم یا تعارفی با کسی دارم. من آنچه که میچیزی را در پرده می

عوی قطعیتی گویم و در عین حال هیچ دروشن و صریح و با قاطعیت تمام می

بینم. در اش ندارم و سراپایش را گشوده به نقد و بازسازی و اصالح میدرباره

بینم و نه بدهکار کسی یا وامدار ضمن نه ضرورت و دلیلی برای پنهانکاری می

 سازمانی هستم که بخواهم پروایی از جایی داشته باشم.

نی که دارم. آدمیاگذارم و بزرگ میالف( من آدمیان را ارج می 

ی تکامل یافته بر زمین، و ی زمین، ویرانگرترین گونهترین جانوران کرهخطرناک

ترین مغز و مان هستند را صاحب پیچیدهسازان سیارهانگیزترین تمدنشگفت

بینم و از این رو انسان برانگیزترین دستاوردها و ارجمندترین آفرینشها میستایش

ای به دستاوردهایش امیدوارم. نوشتارم ونهگ-را دوست دارم و در مقیاسی درون

ای جز داشت مرکزیپیش -شداگر قدری با دقت خوانده می–ی نوروز هم درباره

مان و خودمان است، و چند جهاناین نداشت. که نوروز زمان نوساختن زیست

راستا پیشنهاد کرده بودم. یعنی متن من اگر تبلیغ چیزی یا تاکید بر راه در این 

مردمان بود، که باور « بهتر شدن»مفهومی بود، آن امکان توانمند شدن آدمیان و 

ام این مضمون اصلی و آشکار و عریان من است. ای کاش دوست گرامی

 داشت.هایم میکرد که دست کم ارتباطی با حرفی پیشنهادهایم را نقد میبرجسته

ی ب( من ایران زمین را دوست دارم و آن را ارجمندترین تمدن روی کره 

دانم. بی هیچ دلبستگی عاطفیِ خام و فارغ از هر خو گرفتن و عادتی، زمین می

به خاطر دیرینگی، گستردگی، پیچیدگی، و محتوای الیه الیه و انباشته از معنای 

م. یعنی متغیرهایی کناش میاین تمدن است که چنین دوستش دارم و ستایش

مان را بر اساس آنها توان یگانگی تمدنپذیر دارم که میعینی و روشن و سنجش
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نشان داد. جزء جزء این تمدن را هم دوست دارم و مهربانانه سراپایش را هم نقد 

کوشم. چه دوران باستان کنم و به سهم خود در توانمند شدن و بهبودش میمی

های ایرانی. در ه در مقیاس ملی باشد یا در حد تیرهباشد و چه عصر اسالمی، چ

کنم این راستاست که هویت خویش را با تکیه بر این گنجینه مدام بازتعریف می

مان را ایرانی خوانم. تا برچسب هویتو همگان را هم به همین کار فرا می

یق بازشناسی و بازتعریف کنند. برچسبی که در کنار سایر چیزها به معنای دق

 کلمه آریایی و دیرینه و شکوهمند هم هست. 

اش بحث کرد، شود دربارهبدیهی است در این میان به دالیلی که می

های موازی انتخاب کنم و از این زیباترین و گویاترین کلمات را از میان گزینه

مان بوده، یا رو پارسی بگویم که نام کهن و همواره رایج جهانی کشور و تمدن

ترین( گر نگویم غنیترین )ااشعار دلکش پارسی را سفارش کنم که یکی از غنی

ی ادبی موجود در میان پنج هزار زبان امروزین زمین را در خود جای داده خزانه

 است. 

دانم جهت نقد و ای دارم که نیک میی خودم هم خودانگارهپ( درباره 

در اختیار دکتر میری گرامی « مکشوف شدن نظام معنایی مستتر در آن»محک و 

و دیگران قرارش دهم. آن هم این که به هیچ مسلک و مکتب و فرقه و حزب و 

رای اندیشیدن ای وابستگی و دلبستگی ندارم و هیچ حد و مرزی هم بدار و دسته

ها قایل نیستم. اما به و پرسشگری و نقد و واسازی و بازسازی مفاهیم و قالب

کنیم و به لزوم آباد کردن عقالنی مند آنچه واسازی میضرورت بازسازیِ روش

شود سخت باور دارم. هرکس هم که چنین ی هرآنچه ویران میو خردمدارانه

ام. از این روست که دوستان اش ایستادهباشد در دلم جای دارد و شانه به شانه

ام و همراهان و یاوران ارجمند و مهربانم تنوعی چنین چشمگیر پرشمار و فرهیخته

دارند و به مذاهب و عقاید و مکاتب و اقوام و زبانهای گوناگون تعلق دارند. چرا 
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که وجه مشترک ماست که مهم است و آن مهر به یکدیگر است و به ایران، و 

ی ما، ابزاری است تا ردگی به حقیقت و فهم این نکته که مغزِ درشت گونهسرسپ

مان را هوشمندانه داشتهای نادرستهای سست و پیشعقاید نادرست و ایدئولوژی

 محک بزنیم و بگذاریم تا به جای خودمان، آنها منقرض شوند. 

 

 

 

 

 

 

 

ای پارسی-ی پانلکوتاه سخن آن که دکتر میری عزیز و گرامی، محف

خارج از نامه و گفتار شما وجود ندارد. آنچه که هست، انجمن بزرگ 

هاست، که اقلیمها و زبانها و ادیان و نژادها و گرایشهای فرهنگی و پارسی

کنند. انجمنی های هنری گوناگون را نمایندگی میهای سیاسی و سلیقهسوگیری

مان در دلهایمان میان مرکزش مهرِ بزرگ و بی دفتر و دستک و بی پرچم و مرز، که

مان و معناهایش داریم... و چه بسا ایرانی اش تا مهری که به تمدناست، و دامنه

 که شما هم عضوی از این انجمن باشید و ندانید. 

 

ای زبانانی که چنین نامهگویان و پارسیی پارسینوروز و سال نو بر شما و همه

یابند، خوش و شادمان باد و فرخنده خوانند و در مییبا خط و ربط هزار ساله را م

 باد
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 نماداهی جانوری و هنراهی رزمی باستانی اریان

 (بخش نخست)

 

 

 

 

 

 ی بهرامگفتار نخست: ده جلوه

پرسد که زیناوندترین در آغازگاه بهرام یشت زرتشت از اهورامزدا می 

دهد ترین و جنگاورترین( ایزد مینویی کدام است، و خداوند به او پاسخ می)مسلح

 خوانیم: که وی بهرام است. آنگاه در توصیف بهرام چنین می

,OnmvzaW ,TasajA ,Oyrioap ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,SiOyCrad ,aprhvk ,ehatAW  

,ehatADadzam ,eharIrs  

,mvtADadzam ,OnvraX ,uhoW  

,mvtADadzam ,OnvraX ,Tarab  

.,acmvma ,atu ,mvzaCEab  
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آفریده به سوی -آفریده نخستین بار به کالبد بادِ شتابانِ زیبایِ مزدا-بهرام اهورا»

 1«و درمان و نیرو آورد. او وزید و فرُّ مزدا آفریده، فرِّ نیک مزدا آفریده

گوید که نیرومندترین، پیروزمندترین، فرهمندترین، بعد بهرام به زرتشت می

ها و ی کویترینِ آفریدگان است و همهبخشنیکترین، سودمندترین و درمان

 2 خوانیم که:شکند. آنگاه کمی بعد میخو را در هم میهای دشمنکرپن

,OnmvzaW ,TasajA ,Oytib ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehanACra ,aprhvk ,SuVg  

                                                 

 

 بشت، بند دوم.بهرام 1

,ehawrs-Oynaraz ,eharIrs  

,Tanas ,eyurs ,iriapu ,miY  

,ODoaruh ,OtSatuh ,Oma  

`,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

.,TasajA ,aqawa 

,(.,5 ,vsrvw ,tavpvR) ,.,ediamazaY ,Acslt 

,,, ,ayar ,eha  

 .۷بشت، بند بهرام 2
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دوم به کالبد ورزای زیبای زرین شاخی به  آفریده برای بار-بهرام اهورا»

ی برزومند نمایان بود. بهرامِ ی نیک آفریدهسوی او آمد، بر فراز شاخهای او اَمَه

 «آفریده چنین نمایان شد. -اهورا

های خودش را دگرگون بینیم که بهرام مدام جلوهپس از آن در بندهایی پیاپی می

 سازد:می

,OnmvzaW ,TasajA ,Oytirq ,iAmha 9 

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehaCurua ,aprhvk ,ehapsa  

,ehaCoag-iriaz ,eharIrs  

,ehanADiBia-Oynaraz  

,Tanas ,mvkinia ,iriapu ,miY  

,ODoaruh ,OtSatuh ,Oma  

`,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

.,TasajA ,aqawa  

,OnmvzaW ,TasajA ,OyriUt ,iAmha 11 

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,SoayraDaW ,aprhvk ,ehartSu  

,ehanicat-iBia ,Soas&dad  

,ehanarapsarf ,Otawru  

`,ehahMaW-OyKam ,SuAqEag 

15,OnmvzaW ,TasajA ,ODxup ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehazAraW ,aprhvk ,Uh  

,eharts&d-iZit ,Onvrv-itiap  
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,eharUsa-iZit ,OnCra  

,ehazAraW ,Onaj-Tvrvkah  

,ehatNarg ,ehaBqiOpuna  

,ehamxat ,ehakinawCrap  

`,ehazAwiriAp ,ehaDxUY  

.,TasajA ,aqawa  

17,OnmvzaW ,TasajA ,OwtSx ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,OhMasad-acNap ,aprhvk ,Sran  

,eharqiOd-itips ,ehatEaCx  

.,TasajA ,aqawa ,`,eharIrs ,ehanCAp-

usak  

19 ,OnmvzaW ,TasajA ,Oqatpah ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehanGvrAW ,aprhvk ,ehaGvrvm  

,TAmEan-araDa ,Otawru  

,TAmEan-arapu ,OtaCip  

,OtSisA ,itsa ,m&yaW ,OY  

.,m&nanmvzawarf ,OtSijNvr  

23 ,OnmvzaW ,TasajA ,OmvtSa ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehanurua ,aprhvk ,ehaCEam  

`,ehawrs-OkatSawin ,eharIrs  

.,TasajA ,aqawa  
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25 ,OnmvzaW ,TasajA ,Omoan ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehanVr ,aprhvk ,ehazUb  

`,ehawrs-iZit ,eharIrs  

.,TasajA ,aqawa  

27 ,OnmvzaW ,TasajA ,Omvsad ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,OtawEar ,aprhvk ,eharIW  

`,ehatADadzam ,eharIrs  

,mvroas-Oynaraz ,mvtvrak ,Tarab  

`,mvhMasEap-OpsIW ,mvtSxiparf  

.,TasajA ,aqawa  

آفریده برای سومین بار در کالبد اسب سپید زیبای -. بهرام اهورا۹»

ی ی نیک آفریدهزردگوش و زرین لگامی به سوی او آمد. بر پیشانی او اَمَه

 آفریده چنین نمایان شد.-ب رزومند هویدا بود. بهرام اهورا

آفریده چهارمین بار در پیکر شتری سرمست و گازگیر -. بهرام اهورا۱۱

و تیزتک و راهوار به سوی او آمد، همو که پشمش را مردمان برای جامه  و پویان

 به کار برند.

آفریده پنجمین بار در کالبد نره گرازی تیزچنگال و -. بهرام اهورا۱۵

تیزدندان و تکاور به او روی آورد... گرازی که به یک زخم بکشد، )گراز( 

ی خال خال ه با چهرهخشمگینی که نتوان به او نزدیک شد، )گراز( دلیری ک

آفریده( -آورد. )بهرام اهورای نبرد است و از هر سو )بر دشمن( تاخت میآماده

 چنین نمایان شد.
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ی تابناک مین بار در کالبد مرد پانزده سالهآفریده در شش-. بهرام اهورا۱۷

-های کوچک به سوی او خرامید. )بهرام اهوراوزیبایی با چشمهای روشن و پاشنه

 ( چنین نمایان شد.آفریده

ن بار در پیکر وَرِغْنَه به سوی او پرید. آفریده هفتمی-. بهرام اهورا۱۹

ای که شکار را( با چنگالها بگیرد و با منقار از هم بدرد... ورغنه در )همان پرنده

 ترین است.میان پرندگان تندترین و در میان بلندپروازان سبکبال

ر در کالبد قوچ دشتیِ زیبایی با فریده هشتمین باآ-. بهرام اهورا۲۳

 نمایان گشت. آفریده( چنین-شاخهای پیچاپیچ به سوی او روانه شد. )بهرام اهورا

                                                 

 

 .۲۷-۹بشت، بندهای بهرام 3

آفریده در بار نهم در قالب بزِ گ شنِ دشتیِ زیبایی با -. بهرام اهورا۲۵

آفریده( چنین نمایان شد.-شاخهای سرتیز به سوی او پیش رفت. )بهرام اهورا

آفریده در بار دهم در کالبد مردِ رایومندِ زیبایی به سوی -اهورا. بهرام ۲۷ 

ای زرکوب و آراسته به زیورهای ای که دشنهآفریده-او گام برداشت. )مردِ( اهورا

 3 «آفریده( چنین نمایان شد.-بسیار در بر داشت. )بهرام اهورا

یشت بود و ده بند را از ابتدا ای از بندهای بهرامآنچه که گذشت گزیده 

ی این بندها بخشهایی دیگر آمده که گرفت. در میانهی دهم در بر میتا کرده

توصیف و شرح جانوری است که بهرام در پیکر او نمودار شده است. اما آشکار 
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تی باستانی از ظهور ایزدِ ی سناست که این ده بند مورد تاکید بوده و بازمانده

 شده است. جنگاور باستانی هند و ایرانیان محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

بهرام صورت پهلوی و دریِ نامی است که در بهرام یشت نامش بارها به  

( آمده OtADaruha ,OnGarqvrvW,« )ذاتو وَرَثرَغنو اَهورَه»صورت 

-شکنِ اهورادشمن» یا« داده-ی اهوراورثرغنه»توان آن را است. تعبیری که می

معنا کرد. این نکته را باید در نظر داشت که نام این ایزد ایرانی، در اصل « آفریده

ی لقبِ ایزدی بسیار کهنسال در سنت هند و ایرانی است که ایندْرَه خوانده بازمانده

اند. ودایی کهن به ستایش او اختصاص یافتهی سرودهای شود و بخش عمدهمی

ایندره ایزدی جنگاور، مهیب و ویرانگر بوده و با هوا و باد و توفان پیوند داشته 

است. خدای باد )وای/ وایو/ واد( خویشاوند و حریف اوست و در وداها به 

اش بر اژدهایی مهیب به نام وَرَثرَه که نماد خشکسالی است، بسیار خاطر غلبه

ی ورثره از همین وده شده است. در واقع لقبِ ورثرغنه به معنای درهم شکنندهست

آید و لقبی برای ایندره است. یعنی ایزدی که در ایران زمین نماد جنگ جا می

ی هندی شده، همان ایندرهشده و در روزگار پیشازرتشتی پرستیده میدانسته می

رثرغنه در زبانهای ایرانی بعدی است و نامش از لقبِ ایندره گرفته شده است. و
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به ورهرام، بهرام، وهرام، واراهاگن )در ارمنی( دگردیسی یافته است. هرچند در 

 توان صورت اصلی و کهن نامش را بازیافت.اوستا می

این نکته هم اهمیت دارد که ایندره بر خالف ایزدان ایرانی نامدار، به  

ها تعلق داد، که همان دیوها هستند، ها تعلق نداشته و به خاندان دِوَهی اَسورَهرده

در برابر اهورا یا ایزدِ نیک در فرهنگ ایرانی. در میان تمام ایزدان ایرانی تنها دو 

از بهرام و وای. هردویشان به باد و توفان ارتباط تن دیو هستند و اینها عبارتند 

اند و به احتمال زیاد به همین خاطر یابند و هردو ایزدِ نامدار جنگاوران بودهمی

ی ویرانگرِ اند. در حدی که حملهشدهی ارتشتار گرامی داشته میهمچنان در طبقه

رتشتی نیز زرتشت به دیوها نیز موفق به طردشان نشد و در نهایت در سنت ز

جذب شدند و به بقای خود ادامه دادند. بهرام یشت و رام یشت در اوستا 

ی سرودهای بسیار کهنی هستند که به ستایش این دیوها اختصاص بازمانده

توان هایشان میهای هندی را در توصیفاند و همچنان برخی از نمودهای دِوَهیافته

دارند، اما در جریان جذب و بازجست. این سرودها خاستگاهی پیشازرتشتی 

درونی شدن در دل متون زرتشتی ویراسته شده و دو دگردیسی مهم درشان رخ 

اند و دیگر ی اهورامزدا قلمداد شدهداده است. یکی آن که زیردست و آفریده

شان ی دیو بودنایزدِ مهیب و مستقل و خودمداری نیستند، و دیگر آن که سویه

 ی اهوراها پذیرفته شده باشند. ه در جرگهبه کلی طرد شده و گویی ک

شود که چرا در بهرام یشت اینقدر بر این که با این توضیح روشن می 

ی اهورامزداست تاکید شده است. در حدی که تقریبا همه جا نامش بهرام آفریده

آفریده بودن، -بینیم، گویی که با تاکید بر اهوراهمراه می« اَهورَه ذاتو»را با لقبِ 

ی ایزدِ باستانی توفان را که خود سرورِ ایزدان پنداشته خواهند طلسمِ نامِ پرآوازهب

شد، خنثا کنند. با این همه همچنان در بهرام یشت این ایزد جنگاور همچون می

 شود. نیرومندترین و پیروزمندترین موجود ستوده می
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ن ده آید آن است که منظور از ایاما پرسشی که در این میان پیش می 

نماید که این بندها که از ای که به بهرام نسبت داده شده چیست؟ چنین میجلوه

ام، روزگاری به هم پیوسته ی آغازین بهرام یشت جدایشان کردهی ده کردهمیانه

بوده و سرودی در ستایش بهرام بوده باشند. احتماال به مرور زمان بندهایی و حتا 

 ediamazaY,.,« )اسْچا یَزَمَیْدِهاَهِه رَیَه ت»هایی )مثل گزاره

,Acslt ,,, ,ayar ,eha .اند تا شرحی ( در این میان افزوده شده

بر جمالت باشند یا مثل این کلمات اخیر کارکردی آیینی را هنگام اجرای مراسمی 

برآورده سازند. اگر اینها را حذف کنیم و تنها به بخشهای مربوط به ظهورهای 

گیرد که بخش یاد شده زمانی سرودی بنگریم این حدس قوت میی بهرام گانهده

توان دریافت که در واقع اگر مستقل و به هم پیوسته بوده است. این را از آنجا می

اینها را پشت سر هم بخوانیم، شعری نمایان با وزن و قافیه و گاه ردیف را 

 رویاروی خویش خواهیم یافت:

 ذاتو . اَهمائی ثْریتْیو آجَسَت وَزَمْنو/ وَرَثرَغنو اَهوره۹

 اسْپَهِ کَهْرپَه اَوروشَهِه/ سْریرَهِه زَیری گَئوشَهِه/ 

 ذانَهِه/ ییم اوپَیْری اَیْنیکَم سَنَتزَرَنیو اَیوی

 ذاتو/ اَوَثَه آجَسَتاَمو هوتَشْتو هورَئ ذو/ ورثرغنو اهوره

ذاتو/ اوشْتْرَهِه کَهْرپَه وَزَمْنو/ وَرَثرَغنو اَهوره. اَهمائی توئیریو آجَسَت ۱۱

 وَذَریَئوشْت

 پَرَنَهِه/ گَئِتائوش مَشیو وَنْگْهَهِهتَچینَهِه/ اور وَتو فْرَسْ  -دَدَسَئوشْ اَیوی

 ذاتو /هو کَهْرپَه وَرازَهِه. اَهمائی پوخْذو آجَسَت وَزَمْنو/ وَرَثرَغنو اَهوره۱۵

 تْرَهِه/ اَرْشْنو تیژی اَسورَهِه/ هَکَرَت جَنو وَرازَهِهدَسْ-پَیتی اَرَنو تیژی

 وازَهِه/ اَوَثَه آجَسَتوَنیکَهِه تَخمَهِه/ یوخْذَهِه پَیریاَنوپوئیثْوَهِه گْرَنتَهِه/ پَرْش

اما این شعرِ اوستایی بسیار باستانی چه معنایی دارد؟ منطق درونی آن 

ه است. بهرام در بارهایی پیاپی اش هم نمایان و سادروشن است و ساخت بالغی
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نماید که کند. در متن چنین مینماید و هر بار به شکلی جلوه میبر کسی رخ می

نگرد، زرتشت باشد. اما های او میآن کسی که رویاروی بهرام است و جلوه

حدس من آن است که بندِ آغازینِ بهرام یشت به همین منظور بدان افزوده شده 

کند، زرتشت غازین، منظور از کسی که بهرام بر او جلوه میباشد، و در شکل آ

نبوده و به سادگی پهلوانی و جنگجویی بوده باشد که این سرود همچون طلسمی 

نماید که در اینجا با نوعی سرود شده است. یعنی چنین میبرای او برخوانده می

قرار بوده بر  جادویی برای فرا خواندن ایزدی جنگاور سر و کار داشته باشیم، که

پهلوانی جلوه کند و او را در خود غرقه کند و وی را از نیروی جادویی خویش 

سرشار سازد. حدس من آن است که این سرود اصوال به همین خاطر با این 

سرسختی در منابع زرتشتی باقی مانده و تنها بخشهایی به آن افزوده شده و 

رستانه گنجانده شود. کارکرد کلماتش طوری ویرایش شده که در بافتی یکتاپ

اصلی این بندها از بهرام یشت احتماال آن بوده که در زمان جنگ توسط کاهنان 

شده و به این ترتیب نیروی ایزدِ جنگ در بهرام یا شاید خودِ پهلوانان خوانده می

 کرده است.تن جنگاوران حلول می

بینیم. وای هم در ی ایزدِ دیوسان دوم هم میمشابه این ماجرا را درباره 

اش ستوده شده است. های گوناگونرام یشت کمابیش به همین ترتیب در جلوه

شود. یعنی روشن است که های او به انواع گوناگون نیزه مربوط میاما جلوه

اند و آن سرودها را برای آن که دانستهجنگاوران وای را حامی سالح خویش می

اند. این حدس من که سرود کردهمزمه میشان بر هدف بنشیند زی اسلحهتیغه

یشت به شده، در رامبهرام در میدان جنگ و توسط جنگاوران بازخوانده می

شود. هرچند در آنجا از سرودهای ستایش وای سخن در میان صراحت تایید می

این نامهای مرا هنگامی که در میان سپاه دشمنِ »گوید: است. وای در این یشت می

)جای داری(، و )در آن هنگام که( در میان رزمجویانِ صف کشیده  تشنه به خون

ی دو کشور درگیر در جنگ جای داری، )جای داری(، و آنگاه که در میانه
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برخوان... این نامهای مرا هنگامی که آموزگار دروغین ناپارسا، پوینده یا دونده 

کند، برخوان... می یا سواره یا تازان بر گردونه با آزمندی و کامکاری به تو روی

این نامهای مرا بخوان در آن هنگامی که او در بند نگاه داشته شده یا فروبسته در 

  4«بند، بیرون کشیده شده یا فرو بسته در بند، سواره به در برده شده باشد...

 

 

 

 

 

                                                 

 

 .۵۱تا  ۴۹یشت، بند رام  4

ی افزوده ها هم یک کلمهجالب آن که در ابتدای هریک از این جمله

است. اما زرتشت مردی جنگاور نبوده و « ای زرتشت )اشون(»داریم و آن هم 

ی میدان نبرد حضوری داشته باشد نداریم. یعنی آشکار خبری از این که در میانه

شان با خدای ی ایی جنگجویان است و ارتباط ویژهاست که این سرودی ویژه

کند، که دست بر قضا مثل بهرام دیو هم هست. احتماال ویراستاران باد را بیان می

ی متون مقدس زرتشتی با افزودن نام زرتشت یشت هنگام افزودن آن به مجموعه

اند آن را الهامی به پیامبر یکتاپرست بدانند و به این ترتیب به آغازگاهش خواسته

 ی دین خویش حفظ کنند. دایرهاین دعای اثرگذار را در 
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های گوناگون وای نیز برشمرده شده که درست پیش از بندها، جلوه

از رام یشت ایزد  ۴۸ی بهرام دیدیم همسان است. در بند سخت با آنچه درباره

ی آخته و ی سرپهن، نیزهی سرتیز، نیزهی کوتاه و شعرگونه نیزهباد در چند جمله

ها هم دانسته شده است. ی این سالحکنارش دارندهفرهمند نامیده شده و در 

یعنی در آنجا هم با سرودی سر و کار داریم که آشکارا در میدان نبرد توسط 

شده و برای یاری طلبیدن از ایزدی دیوسان و نیرومند بوده پهلوانان خوانده می

ن به های گوناگون داشته و با فرا خوانده شدکه پشتیبان جنگاوران بوده و تجلی

آمده است. حدس من آن است که در بهرام یشت هم دقیقا یاری پیروانش می

                                                 

 

 . 2و  1، بندهای 1. بهرام یشت، کرده 5
 . 28، بند 11بهرام یشت، کرده . 6

همین وضعیت را داشته باشیم. با این تفاوت که در اینجا بهرام بیشتر با کالبد و 

 کند و نه با سالحهای وی.پیکرِ خود جنگاور ارتباط برقرار می

شود اینجا معلوم میپیوند میان بهرام و وای با جنگاوران و هنر جنگیدن از 

شوند که به نبرد و جنگاوران ارتباط دارند. که همواره این دو با صفاتی ستوده می

ترین، مثال بهرام زیناوندترین، نیرومندترین، پیروزمندترین، فرهمندترین، نیک

کند بخش است. اوست که جهان را نو میو دلیری 5سودمندترین، درمانگرترین،

آور هم و از این رو با صفتِ فرشگردساز ستوده شده است، و در عین حال مرگ

ارتباطی روشن با فره ایزدی دارد، چون عالوه بر این که فرهمندترین  6هست.

 7ی فر مزدا آفریده هم هست.دانسته شده، دارنده

 . 37، 2، 19وندیداد، فرگرد . 7
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در اوستا بهرام به همنشینی بهرام و وای نیز معنادار است. گذشته از آن 

دهند همراه امَه و اوپرتات ستوده شده است که به ترتیب دلیری و برتری معنا می

-و ایزدانی فرو پایه هستند که همواره به همراه او و همچون دستیارانش یاد می

بهرام با  8شوند. بیستمین روز هر ماه زرتشتی به این سه اختصاص یافته است.

ایزدانی دیگر هم مربوط شده و شگفت نیست که بارها با وای/ اندروای ستوده 

  9شده است.

 

 

 

                                                 

 

 .20ی بزرگ و کوچک، . سی روزه8

 

 

 

 

 

 گفتار دوم: رمزگذاری جانوریِ فنون رزمی

دیدیم که دو ایزدِ هند و ایرانی باستانی که هردو پشتیبان جنگاوران هستند  

و هردو هم به تبار دیوها تعلق دارند در ادبیات اوستایی پذیرفته شده و باقی 

های پرتابی اند. از میان این دو، وای به نامهای نیرومند و اسم مقدس و سالحمانده

 . 5. خرده اوستا، سروش باژ، 9
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یا بیشتر به جنگ تن به تن مربوط باشد. شود و بهرام گوبه ویژه نیزه مربوط می

های اما این معما همچنان پا برجاست که چرا مهمترین توصیف از بهرام به جلوه

 شود که بیشترشان ماهیتی جانوری دارند. ی او مربوط میگانهده

کند آن است که شاید این جانوران حدسی که در اینجا به ذهن خطور می 

های متفاوت جنگیدن بوده باشند. یعنی چه بسا در دوران باستانی نماد شیوه

جنگاوران روشهای متفاوت جنگیدن و سبکهای رزمی گوناگون را با جانوران 

ی عامه پسند هااند. این الگو که این روزها از راه فیلمکردهرمزگذاری می

شود، کنگی بسیار شهرت پیدا کرده و به ویژه به معبد شائولین منسوب میهنگ

شود و معموال فرهنگ ی هنرهای رزمی محسوب میبخشی از فرهنگ عامه درباره

آورد. با این همه باید به این حقیقت اشاره کرده که در تاریخ چینی را فرا یاد می

بینیم و ی جانوران در نظام جنگ و ارتش نمیی چندانی به رمزگذارچین اشاره

آنچه امروز از مجرای سینما فراگیر شده، ابداعی است که برای نخستین بار در 

ها صورتبندی شد و بعدتر های اروپاییان از چینیاواخر قرن نوزدهم در توصیف

کنگ به ی قرن بیستم در جریان توسعه و رونق صنعت سینمای هنگدر نیمه

ی ای جا افتاده درآمد. در واقع در چین باستان تنها اشارهانهصورت افس

غیرصریحی که به این موضوع داریم به گزارشهایی از معبد شائولین مربوط 

ام و به طور مفصل شرح داده« ی چین و ماچینسفرنامه»شود. پیشتر در کتاب می

ک راهب شک توسط یدهد این معبد بیام که نشان میاسنادی فراوان آورده

بودایی ایرانی که از سغد به آنجا رفته بوده تاسیس شده است. این راهب سغدی 

های بودایی آن روزگار نبوده باشد و بیشتر کیش از آیینانگار پیروی راست

کردارش به ارتشتاران ایرانی شبیه است تا راهبان بودایی، چون گوشت و شراب 

نی و ورزش برای پاالیش روان تاکید خورده، خشن و قلدر بوده و بر تمرین بدمی

  فراوان داشته است. 
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های جانوریِ هنرهای از سوی دیگر اگر در جستجوی کهنترین رمزگذاری 

رزمی به منابع جهان باستان بنگریم، یک نامزدِ آشکار و روشن را خواهیم یافت 

وده و آن هم سکاها هستند. قبایل سکای باستانی که زرتشت نیز با آنها مربوط ب

ی فرهنگیِ وابسته به ایشان تدوین شده، به خاطر رمزگذاری و اوستا در زمینه

های ایشان اند. نامهای سرکردهافراطی همه چیز با نمادهای جانوری شهرت داشته

گرفته و این امروز در اسمهایی مانند گرگین و گرازان معموال از جانوران الهام می

متر از همه خودِ زرتشت بازتاب یافته و ارجاسپ و لهراسپ و تهماسب و مه

های خودِ زرتشت است، حدود نیمی از است. در واقع در متن گاهان که سروده

شان اند که مهمتریننامهای اشخاص تاریخی در ترکیبی جانوری ساخته شده

 شان هم زرتشتی هستند. ویشتاسپ و زرتشت و فرشوشتره است و همگی

انیم که رمزگذاری سالها و ماههای سال با داز سوی دیگر این را هم می 

نمادهای جانوری ابداع سکاها بوده و از آنجا به مغولستان و بعدتر چین راه یافته 

است. باز این داده را هم داریم که داغ زدن بر رمه با نمادهای خاندانی نیز از 

های سکاها بوده است و این همان است که بعدتر تمغا را در فرهنگ نوآوری

کند و در دوران باستان هم نقش پرچرم و مهرهای دودمانهای مغولی ایجاد می

داده است، که بیشترِ آنها هم بزرگ پارتی و تخاری و کوشانی را شکل می

نمادهای جانوری دارند. این را هم باید در یاد داشت که قلمرو سکاها همسایه و 

که به احتمال زیاد بودیدارما  تا حدودی در هم تنیده با سغد و خوارزم باستان بوده

 از آنجا به چین سفر کرده است. -بنیانگذار معبد شائولین–

نماید که در میان قبایل کوچگرد ایرانِ باستان این شیوه از چنین می

در مقابل در مراکز شهری الگوی  رمزگذاری با عالیم جانوری رواج داشته باشد.

ای تاکید دارد و در کتاب بینیم که بیشتر بر رمزگان ستارهدیگری را می

ام که مبنای ترسیم صورتهای فلکی و نشان داده« شناسی آسمان شبانهاسطوره»

رمزگذاری دوازده برج هم همین سنت بوده است. بنابراین در ایران شرقی از 
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زگذاری چیزها و همچنین روندهای ارتشی و نظامی دیرباز دو سنت برای رم

اش را شان جانوری بوده است و در اوستا نیز نمودهای روشنایم، که یکیداشته

 توان بازجست.می

 

 

 

 

 

 

 

 

های ها به جلوهیشت هم اشارهبر این مبنا هیچ بعید نیست که در بهرام

ها و فنون رمزی متفاوتی اشاره کند که در گوناگون ایزد جنگ، در اصل به شیوه

شان شده و همگیی ارتشتار رایج بوده و هریک با جانوری شناخته میمیان طبقه

هرام با این اوصاف، نماد نیروها باند. شدههای گوناگون بهرام قلمداد میهم جلوه

های نهفته در بدن جانوران هم هست. از آنجا که در هنرهای رزمی و قدرت

اند، حدس من آن است که باستانی ایران جانوران نقشی مرکزی بر عهده داشته

های متفاوتِ جنگیدن های گوناگون بزرگداشت بهرام و سبکاین ده جانور، روش

دهند. تجلی او در شکلِ جوان الهام گرفته شده بودند، نشان میرا از که جانوران 

 دهد.نوخاسته و مردِ بالغ نیز احتماالً سطوح گوناگون این فنون رزمی را نمایش می

ــته از پیوند این رمزگذاری با هنرهای رزمی، ده نمودِ جا نوری بهرام از گذش

سته شای ستند. در میان این ده نمود، تنها دو چند نظر اهمیت دارند و  ی تحلیل ه

تصویر انسانی وجود دارد که هردو مردانه است و یکی به مردی جوان و دیگری 
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شاهین، تمام نمودهای دیگر به مردی بالغ و خردمند مربوط می شته از  شود. گذ

شاخشود که به چهارپایانی مربوط می ستوده هریک به خاطر نرینگی و  شان 

اند. شتر و گراز هم که شاخ ندارند، با دندان و کوهانشان که زوایدی شبیه شده

آید که شکلی از رمزگذاری قدرت اند. از اینجا بر میبه شاخ است شناخته شده

شاخِ جانوران مربوط می ست که به  شته ا ستان وجود دا شده، و نرینه در ایران با

ی ارتشــتار را هم در میان طبقه مان من همین اســت که رمزگذاری ســالحبه گ

شاهینِ روی تاجکرده است. ناگفته نماند که بالممکن می سانی نیز های  سا های 

 هایی پهن شبیه باشد. شده که به شاخبه شکلی ترسیم می

در واقع چه بسا در اینجا با متحد شدنِ چندین و چند سنت رزمی در 

یک چارچوب باستانی سر و کار داشته باشیم. یعنی نه تنها سنت پرستش ی بدنه

های فراوان در این ی پاالیش و حذف و اضافهبهرام در بستر دین زرتشتی مایه

آیین شده، چه بسا که خودِ همین آیین هم از روند مشابهی از جذب و ادغام 

گونی که با باورهای کهن شکل گرفته باشد. یعنی شاید سبکهای رزمی گونا

شده، در زمانی شناخته می -ایهایی قبیلهو شاید توتم –جانورانی متفاوت 

ی ورثرغنه، با هم ادغام شده و همگی دوردست در جریان محبوبیت یافتن ایندره

بینیم و های گوناگون این ایزد فرض شده باشد. چنین سنتی را در هند نمیجلوه

نی است از این رو چارچوب ادغام و صورتبندی مجددی که گفتیم پدیداری ایرا

 شده است.و تنها به بهرام مربوط می

یشت به سنتی برای رمزگذاری فنون رزمی با جانوران این حدس که بهرام

تواند با وارسی سندی هزار ساله محک بخورد. این سند شاهنامه کند، میاشاره می

نظیر ای بیاست که از نظر توصیف سنتهای رزمی و آیین پهلوانی ایرانیان گنجینه

و در همان قلمروی در ایران شرقی سروده شده که احتماال محل زندگی و  است

 فعالیت زرتشت و تدوین کنندگان اوستا نیز بوده است. 
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 گفتار سوم: رمزگذاری هنرهای رزمی ایرانی در شاهنامه

 

اگر بخواهیم رمزگذاری جانوریِ هنرهای رزمی در شاهنامه را استخراج  

کنیم، باید پیوند میان نام جانوران و پهلوانان و جنگاوران را وارسی کنیم و ببینیم 

های جانوری و موقعیتهای رزمی یا شخصیتهای نظم معناداری میان این اشاره

یابیم که در ه روشنی در میپهلوانی وجود داشته است، یا نه. اگر چنین کنیم ب

متن شاهنامه سیستمی منظم و سنجیده از ارجاعهای جانوری به موقعیتهای جنگی 

وجود دارد، و عالوه بر این پهلوانان و جنگاوران هم بسته به خلق و خو و 

شوند. پیش از گشودن این مهارتهایی که دارند به این یا آن جانور تشبیه می

 هایی از این ارجاعهای جانوری بنگریم. دا به نمونهرمزگان نیک است اگر ابت

رود در آغازگاه داستان رستم و سهراب، وقتی تهمینه به خوابگاه رستم می

کند که رستم را به خاطر کند، اشاره میو زادن فرزندی از پشت او را آرزو می

 اش برگزیده است و در ضمن توصیفی دقیق و روشن از او بهنیرومندی و دلیری

 دهد که یکسره با رمزگان جانوری درآمیخته است:دست می

 شنیدم همی داستانت بسی  به کردار افسانه از هر کسی

 نترسی و هستی چنین تیزچنگ  که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ

 بگردی بران مرز و هم نغنوی  شب تیره تنها به توران شوی

 هوا را به شمشیر گریان کنی  به تنها یکی گور بریان کنی

 بدرد دل شیر و چنگ پلنگ هرآنکس که گرز تو بیند به چنگ

 نیارد به نخچیر کردن شتاب  برهنه چو تیغ تو بیند عقاب

اند که گویی تهمینه مشغول این بیتها را اغلب به این شکل خوانده

پهلوانی  گوید رستمهای رستم با جانوران وحشی است. یعنی میتوصیف درگیری
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ستیزد ها و محیطهای وحشی با جانورانی مانند پلنگ و شیر میاست که در بیشه

شود. در نگاه نخست ی هراس آنها هم میو از آنها بیمی ندارد و در مقابل مایه

نماید. اما در این سیاهه از جانوران نام دو چنین تفسیری هم معقول و معنادار می

بعید است مردان دلیر در هنگام پرسه زدن در جنگل بینیم که بسیار موجود را می

و بیابان با آنها روبرو و درگیر شوند. یکی نهنگ است که در گذشته برای اشاره 

شده است. ی دریازی از جمله تمساح به کار گرفته میی جانوران درندهبه همه

کنند که دیگری عقاب است. هم نهنگ و هم عقاب در محیطهایی زندگی می

ج از دسترس آدمیزاد است. یعنی بسیار نامحتمل است که یک پهلوان در خار

داخل یک رودخانه یا دریا با نهنگ درگیر شود یا به شکلی در هوا شناور گردد 

بینیم را هم می« دیو»که بتواند با عقاب ستیزه کند. جالب آن که در این سیاهه نام 

کند که هردو ایزد اشاره می که گفتیم در فرهنگ ایرانی کهن به وای یا بهرام

 پشتیبان جنگاوران هستند.

از این رو حدس من آن است که تهمینه در این بیتها مهارتهای رزمی 

هایش ارتباطی با جنگل ستاید و اشارهرستم را در رویارویی با جنگاوران دیگر می

نترسی  /که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ »کند. یعنی و جانوران واقعی پیدا نمی

گاورانی که نماد از جن»توان چنین خواند که را می« و هستی چنین تیزچنگ

ترسی و از پهلوانانی که دیوها )بهرام و شان شیر و نهنگ و پلنگ است نمیرزمی

  «.هراسیشان هستند نمیوای( حامی

با این شیوه از تفسیر، بسیاری از بیتهای دشواریاب شاهنامه به آسانی 

 خوانیمشود. مثال وقتی میرمزگشایی می

 اندر آبنهنگ ز شیر و پلنگ و   ز شاهین وز باز و پران عقاب

 ویچو خورشید روشن بدی جان ا  همه برگزیدند پیمان اوی
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اند، بلکه شود که جانوران جنگلی و دریایی با شاهنشاه پیمان نکردهآشکار می

شان با این ی رزمیشود که شیوههای جنگاورانی مربوط میها به رستهاین اشاره

 شده است. جانوران رمزگذاری می

ام راهی به نسبت آسان وجود دارد، آن هم ی پیشنهادییهبرای رد فرض

ای با بررسی نام و نشان موجوداتی که گفتیم و بررسی درگیری پهلوانان شاهنامه

هایی از شاهنامه ببینیم که جنگاورانی با پلنگ و نهنگ ایشان. یعنی اگر در صحنه

دهند تایید نشان می آویزند، این دیدگاه که اینها خودِ جانوران راو عقاب در می

آید. اما چنین نیست. یعنی نه شود و گفتاری که گفتیم نادرست از آب در میمی

بینیم که پهلوانان برای نمایاندن قدرت ای نمیدر شاهنامه و نه در متون دیگر اشاره

و دلیری خویش با جانورانی مثل پلنگ و نهنگ و عقاب و گرگ درگیر شده 

شیر هم که در منابع کهن آشوری و هخامنشی نمودِ فراوان باشند. حتا درگیری با 

ی مردانگی جنگاوران شمرده شده، در شاهنامه به هفت خوان رستم دارد و نشانه

شان داللتی شود که همگیگیری بهرام گور منحصر میو اسفندیار و آزمون تاج

اللت نمادین و مهرپرستانه دارند و به گذر از محک مهرِ خشمگینِ شیرسان د

ی شاهنامه رویارویی رستم نوجوان با پیل سپید و در کنند. در یک صحنهمی

خوانی رویارویی اسفندیار با گرگ را هم داریم، که حدس من آن است که آنها 

شک نیز ماهیتی رمزی و نمادین داشته باشند. گذشته از این چند مورد که بی

جایی نداریم که پهلوانی با  ها( خصلتی نمادین دارند،خوانشان )در هفتنیمی

آمیز مانند اژدها و جانوری واقعی جنگیده باشد. حتا نبرد با جانورانی افسانه

شود و تنها اژدهاست که موضوع نبرد پهلوانان سیمرغ هم به همین بافت مربوط می

ای طبیعی پیوند خورده است، و آن نیز داللت فراوان است و انگار با زمینه

واقعی اشاره کند « مار بزرگ»ی روشنی دارد و بیش از آن که به شناسانهاسطوره

شود. به به نیروهای سرکش و ویرانگر طبیعی و به ویژه عناصر شبانه مربوط می
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کننده استوار باقی ای که پیشنهاد کردیم در برابر محکهای ابطالاین ترتیب فرضیه

 ماند.می

رکرد نامهای جانوری از سوی دیگر اگر حدس من درست باشد، باید کا

را در پیوند با موقعیتهای جنگی ببینیم. یعنی اگر به راستی اینها نام سبکها و 

های گوناگونِ جنگیدن باشند و به مهارتهای رزمی پهلوانان اشاره کنند، باید شیوه

هایی شان را جدای از محیطهای طبیعی و در بافتی جنگی و در ارتباط با شیوهنام

ی حدسی که زدیم برآورده ری ببینیم. این سنجه نیز دربارهآوخاص از رزم

شود. یعنی نام جانورانی مانند شیر و پلنگ و نهنگ و عقاب و پیل اغلب در می

اش شوند. نمونهشان به کار گرفته میشناختیی بومبافتی ارتشی و جدای از زمینه

چون گوسانی گیرد و همآن که وقتی رستم در خوان چهارم تنبور به دست می

همیشه به جنگ نهنگ اندر » نالد که کند، میداستان زندگی خویش را روایت می

، و روشن است که از این نامهای «است/ وگر با پلنگان به جنگ اندر است

هایی خاص از جنگاوران را در نظر دارد، وگرنه رستم در شاهنامه جانوری رده

 شود. ینه با نهنگ و نه با پلنگی واقعی درگیر نم

 

 

 

 

 

 

بینیم که ی دیگری از این بافت معنایی را در داستان کیومرث مینمونه

 آید:ای پیش میوقتی جریان لشکرکشی

 خروشی برآورد خواهم همی  لشکری کرد خواهم همیکه من 

 ام تو ساالر نوکه من رفتنی   ترا بود باید همی پیشرو
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 ز درندگان گرگ و ببر دلیر  پری و پلنگ انجمن کرد و شیر

 سپهدار پرکین و کندآوری  سپاهی دد و دام و مرغ و پری

 رون با سپاهنبیره به پیش اند  پس پشت لشکر کیومرث شاه

روشن است که در اینجا لشکری که کیومرث برای جنگ با دیوان بسیج کرده از 

اند و بنابراین وقتی از پلنگ و شیر و ببر و گرگ شدهمردمان و آدمیان تشکیل می

جنگاوران مورد نظر است که به جانوران هایی ویژه از سخن در میان است، رسته

 ان.و دد و دام و مرغان تشبیه شده

های بینیم که جنگاوران و شیوهبا این تفصیل، در شاهنامه فراوان می

شان چنین تصویری به دست بندیباشند و از رده جنگی به جانوران تشبیه شده

 ...آید:می

 )ادامه دارد(
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 موگایهایم: از نقاشی

 )از شخصیتهای

 «(دازیمدا»داستان 
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 اخترشناسان  یوانن باستان

 (۱۳۹۲وکیلی، ش./ نشر شورآفرین/ «/آسمان شبانهشناسی اسطوره»)فصلی از کتاب 

 

 ونانیگفتار دوم: بخش سوم، 

 

 شدنکینزد صِیتشخ یراه برا نیترساده رباز،یبه ستارگان از د ستنینگر

بدان معناست که  نیبوده است. ا یکشاورز یهاتیاز فعال یموعد انجام برخ

و ساده در جوامع  ینیع یبه شکل یبیستارگان و زمان تقر تیموقع یدرباره یدانش

که مثالً  یشود؛ به طوریمنتقل م گرید یبه نسل یو از نسل دیآیم دیکشاورز پد

 ها،وهیم دنیچ ای نیزمشخم  یکه زمان مناسب برا آموزندیدهقانان از پدرانشان م

از فهم  یشکل نیاست که فالن ستاره به فالن نقطه از آسمان برسد. ا یزمان

 آنکهیب شود؛یم یمنته یآسمان است که به استخراج سالِ دهقان یکشاورزانه

 آورد.  دیفهم آسمانِ شبانه پد یرا برا یعلم ای ینظر ییربنایلزوماً ز

باستان بازجست.  یونانیدر منابع  توانیاز ستارگان را م یفهمِ دهقان نیا یهانمونه

 :دیگویدر کارها و روزها م ودیهس

زمان  شوند،یم انیاند، از افق نماکه دختران اطلس نیستارگانِ پرو یوقت» 

 ۴۰دختران  نیرا شخم زد. ا نیزم دیبا کنندیغروب م یکردن است و وقتخرمن

 زیدرو( ت یها را )براداس دیشدند با انینما گریبارِ د یو وقت شوندیروز پنهان م

 انوسیزئوس بگذرد، سماک رامح از اق یروز از شب چله ۶۰ یکرد. وقت

 «  .دیآیم رونیب یشامگاه

 : دیگویم گرید ییدر جا ای
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دختران رز را به چرخشت  دیبا دند،یآسمان رس یانهیشباهنگ و جبار به م یوقت»

مصادف است با هنگامِ  رومند،یو دبران و جبارِ ن نیسپرد و زمان غروب پرو

 «  .نیزدنِ زمشخم

 یتجرب یاند و امرشده انیب قیو نادق ینسب یها به شکلعبارت نیاست که ا آشکار

 زین لیدل نیرا. به هم یو محاسبات یعلم یقتینه حق دارند؛یم انیرا ب ینیو ع

 ینیو تخم ینسب یریکه مقاد شودیتکرار م ادیدر آن ز ۶۰و  ۴۰مانند  یاعداد

شناسانه ستاره یهستند و دقت نطلوع و غروب ستارگا انیم یفواصل زمان یبرا

 ندارند. 

 د،یگویکه مثالً مچنان .شودیتکرار م ودیدر سراسر آثار هس یمشابه یهاعبارت

 ا،یدر نیو بعد از توفان در ا شودیآلود، پنهان ممه یاهایجبار در در میاز ب نیپرو

 کندیاست که گرما فروکش م یهنگام نیو ا شودیروز از آن خارج م ۵۰پس از 

 . اندینیو تخم قینادق یاعداد همگ نیو ا  شودیمناسب م یانوردیدر یو هوا برا

 یرا همچون دانش یشناسکه ستاره یو مغانِ کلدان یـرانیاخترشناسانِ ا برخالف

 نشیآفر یهااسطوره انیهرگز نتوانستند م انیونانی ستند،ینگریم یو فن یمحاسبات

که خودِ ارسطو هم در آثارش  یکنند. در حد جادیا یزیتما ،یو دانش اخترشناس

پنداشتنِ شکل کره در مقدس و کامل لیلو مثالً به د کندیرا مخلوط م میمفاه نیا

برداشت  نیباشد  و ا یکرو دیبا زیکه شکل ستارگان ن کندیو فلسفه، فرض م نید

 در اروپا برقرار بود.  انهیدر سراسر قرون م

 بودنیتفاوت دارد که کرو یرونیمانند ب یبرداشت کامالً با روش اخترشناس نیا

گرفت و خورگرفت، به ها در زمانِ مهآن یهیشکل سا یو ماه را بر مبنا نیزم

 یهارساله سندگانیمانند نو ی. حتا اخترشناسانکندیاستنتاج م یتجرب یشکل

 یدر رتبه یرونینسبت به ب یعلم تِیو شکاک ییگراینیالصفا که از نظر عاِخوان 

به ارسطو را بر زبان  کینزد یسخن خواهندیآن هنگام که م زیبودند ن یترنییپا

شدنِ آن در افالک شکل کره و تکرار بودننهیبه لِیکه دل ندیگویم نیآورند، چن
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مقاومت  نیشتریها باست که در برابر آفت یو نزد ستارگان آن است که کره، شکل

دارد و حرکتِ آن، هموارتر  نهیشیب یهنگام حرکت سرعت دهد؛ینشان م خودرا از 

مرکزش درست در  نیاست؛ اقطارش برابرند و بنابرا گریاشکالِ د یاز همه

نقطه  کیتنها در  ،یزیاست و هر چ ریقرار دارد؛ حرکت آن، مستد اشانهیم

روشن است که در سپهر فرهنگ  یبه خوب نیبا آن مماس شود.  بنابرا تواندیم

که  یدر حال م؛یروبرو هست یاز اشکال هندس یمستدل و عقالن یبا برداشت یرانیا

 . کنندیاستخراج م ینیو د یریاساط یرا از مقدمات جیهمان نتا یونانیمنابع 

 زدان،یا ریو علوم وابسته به آن از فلسفه و اساط یاخترشناس انیم زیتما

از دانش  یخاص یعلم بود که در حوزه خیدر تار ابیریدشوار و د یرخداد

ها دست نداد از عرصه یاریو در بس افتیتحقق  ج،یو رصد و علمِ ز یگاهشمار

 بیهمچنان ترک کهعلم حروف و اعداد را زاد  ای ینیبمانند طالع ییهاو شاخه

 نیسنخ را در خود حفظ کرده است. چنناهمخوان و ناهم یباورها انیم

علم، آن گاه که با آن  خیاست و در تار ابیدر کل دشوار و کم یافتنیزیتما

 یخاص یِشناختمنش ای یشناختو علل جامعه طیشرا یِ در پ دیبا میکنیبرخورد م

 رخداد را ممکن ساخته است.  نیکه ا میباش

پژوهش استوار روخبرگ نشان  ،یخیاسناد تار یهر صورت بر مبنا به

 -از آن شیپ یاما نه در دوران- یدر بابلِ عصر هخامنش یزیتما نیکه چن دهدیم

به  ییدانا یحوزه کی شدنِلیتبد ینشانه برا نیبهتر نیبرقرار بوده است  و ا

ماند و در قرون  یقهمچنان با نیزمـرانیدر ا شدهادی زیاست. تما قیدق یعلم

 یدانشمندان ،یمانند ابومعشر بلخ یپردازانو اسطوره نانیبدر برابر طالع زین انهیم

 یآورد که به دانش نجوم، به معنا دیرا پد یرونیب حانیو ابور یراز یایمانند زکر

کردنِ . گوشزدکردندیرا طرد م ختهیآم یهامنش ریو سا پرداختندیکلمه م قیدق

به  لین یعنی ،یارشتهانیم یبه دانش یابیز سودمند است که دستینکته ن نیا

شرطِ  شیشاپیکند، پ هیتغذ ییگوناگون دانا یهافهم که از حوزه یبرا یسرمشق
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 ینسبت به هم را همچون ضرورت شانیو مرزبند ییدانا یهاشاخه نیا افتنیزیتما

و  انددهنش کیاز هم تفک یکه علوم یتا وقت یعنیواجب در خود دارد؛ 

و  هایو مرزبند انداوردهین دیخود را پد یِتخصص یو حوزه یشناسروش

 شان،ییافزااز اندرکنش و هم توانیاند، نمخود را مشخص نساخته یهاگاهیجا

 انیم ادشدهی زیآن است که تما تیآورد. واقع دیپد یارشتهانیم یدانش

دست نداد و منابع  ونانیهرگز در  ،یریو اساط ینید یهامنش ریو سا یاخترشناس

 نیترییرا در ابتدا یختگیدرآم نیا -اگر به اصل متن رجوع شود-باستان  یونانی

 . انندینمایشکل ممکن در خود باز م

*** 

هم  یو تا حدود رسانندیم انیونانیرا به  شیخو یتبار فرهنگ ان،ییاروپا

تمدن روم باستان است  یبازمانده شانیاز فرهنگ ا یحق دارند؛ چراکه بخش مهم

 ان،یونانی نکهیباور به ا یوام گرفته بودند. ول انیونانیفرهنگِ خود را از  یکه بدنه

اند، جز فرهنگ در جهان باستان بوده دیولمرکز ت نیموثرتر ای نیترمهم ای نینخست

 یندارد. اسناد و نوشتارها یگرید یپشتوانه یغرب سندگانِینو یِقلب لیعالقه و م

سال پس از مرگ  ۱۰۰۰از  شیو ب رید اریباستان، هر چند بس ونانیبازمانده از 

 نیا بودنِییاند، همچنان ابتداشده یو گردآور نیتدو شانیباستان سندگانینو

 . دهدیتمدن را نشان م

 کِ یکالس یهاخیکه در تار میروبرو هست ییهاتیبا شخص ونانی در

 ینوظهور یو مبدعان نظام فلسف دیخِرد و دانش جد شگامانیهمچون پ شه،یاند

 یِ اسیو س یاجتماع ینهیو با توجه به زم یخیتار یاند، اما اگر در بافتستوده شده

نه  یرندگانیگو وام نچندان درخشانه یشوند، تنها مبلغان یخود وارس رامونیپ

 یغرب یافتهیتوسعه ن یدر قلمروها یـرانیا ینیبجهان جیترو یبرا قیسان عمآن

آنان را  نیو د یونانی انیجلوه خواهند کرد. به عنوان مثال، کسنوفون که خدا

و قدرقدرت  گانهیو  یدنیناد یزدیبه وجود ا گرید یاز سو کرد،یم شخندیر
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است. از اورفئوس نقل شده که زئوس  ریچشمگ ورامزدابود که شباهتش با اه لیقا

و آسمان پرستاره را  نیزم یو کمال است و شالوده انهیابتدا و انتهاست. سر، م

و  ماندیم شتیبند نخست هورمزد یکه به ترجمه ییهابرساخته است. عبارت

 است. اریبس نهیزم نیدر ا گرید یهانمونه

 

 

 

 

 

 

 

 ژهیکه به و دینمایم نیچن ،یونانیمتقدم  شمندانیاند نیبانفوذتر انیم در

 به یوابسته به نجوم نقش یِنید میبه مفاه یدهافالطون و پوتاگوراس، در شکل

و مشهور  دانستندیخود را شاگرد زرتشت م شانیا یکرده باشند. هر دو فایسزا ا

دو،  نیا انیاند. در مکرده افتیرد یو کلدان یبود که دانش خود را از منابع شرق

 توانیشباهت دارد و افالطون را م یزروان نییآ روانیبه پ شتریپوتاگوراس ب

 دانست.  یزرتشت ینیبجهان یکنندهفیو البته تحر کنندهجیترو

کرده که هر چه تاکنون در زمان  تیاز قول پوتاگوراس روا ارخوسیکاید

تکرار خواهد شد.  ناًیع گریمشخص، بارِ د یارخ داده است، پس از گذرِ دوره

هماهنگ با اعداد از نو تکرار خواهد شد.  ز،یچکه همه  گفتیم زیاودموس ن

را نقل  ییبود، دعا یپوتاگوراس یکه استاد یمتاپونتوم پاسوسِیاز قول ه وسیآئت

دارد. در  توسیدورانش هراکلکه متفکر هم یبه آرا هیشب ییکرده است که محتوا

از آتش زاده شده است و پس از آنکه بارِ  یدعا ادعا شده بود که کل هست نیا
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 یینو از دل آتش زاده خواهد شد. آرا یهانیرفت، باز ک انیاز م زیهمه چ گرید

 یِـرانیا زدانیا یو نمادها یزرتشت یو باورها انرودانیم ریکه شباهتشان با اساط

 ندارد و آشکار است.  دیبه تأک یازیباستان، ن

 ،ییکتاینقل کرده که  پاسوسیو ه توسیاز قول هراکل زین کوسیمپلیس

سخن مانند  نیاست. ا زیدر حرکت محدود است. آتش، آغازگاه و فرجام همه چ

محدود  یکه در زمان یهانیک یهایدگرگون گفتیکه م- توسیهراکل گرِ یسخن د

 یزروان دگاهیبه د -دارند شدهنییتع شیو از پ نیمع یدارند، نظم و آهنگ یجا

از  یاترجمه تواندیچندباره به زمانِ محدود، تنها م یاشاره ژهیدارد. به و یشباهت

 زروان کرانمند دانسته شود. 

 پاسوسیاز قول ه وسیالئرت وگنسیسخنان را د نیاز ا یترحیصر ینمونه

زمانِ  نیکه ا دینمایم نیمحدود است. چن هانیک یآورده است که زمان، دگرگون

 یکاربرد زیهمان سالِ بزرگ بوده باشد که در بابل ن شانیا دیمحدود، از د

از زمانِ  پاسوسیه رمعتقد بود که منظو نوسیبود. سنسور افتهی یو فن یمحاسبات

 نیچون ا زد؛یم نیسال تخم ۵۹محدود، سال بزرگ بوده است و مقدار آن را 

( به دست منی)اهر وانی)هورمزد( و ک سیبرج یهادوره بیاست که از ترک یزمان

سال  ۱۸۰۰۰و  ۱۰۷۰۰ بیسالِ بزرگ را به ترت نیا وسیو آئت توسی. هراکلدیآیم

 است.  یاز همان واحد سار بابل یبیاعداد، ترک نیا یزده بودند که هر دو نیتخم

 کتایاست و با نام  گانهیخدا  گفت،یم خوسیامبلیبه نقل از  پوتاگوراس

را  کیمبنا عدد  نی. او بر اکردیبه او اشاره م (واحد )مونوس /  ای

آغازگر و  یآن خصلت یو برا گرفتیدر نظر م یخارج از دستگاه شمارگان

 ک،یرو بود که  نیاست. از ا دهیرا آفر گرید یزهایبود که تمام چ لیقا نندهیآفر

نه زوج بود و نه فرد و در واقع خواص هر دو نوع عدد  ها،یدر باور پوتاگوراس

شناخته  ینگیو ماد ینگیدو رده از اعداد، با نر نیرا با هم داشت. از آنجا که ا

متضاد نر و ماده را  یرویکه دو ن ییکتای یکه خدا شدیآن م جهینت شدند،یم



 صد و نود وپنجاه و چهارم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

زروان  ریآشکارا با تصو ر،یتصو نینرماده بوده است. ا ارک یخود در ابتدا ده،یآفر

هست. پوتاگوراس بر  هیشب آورد،یم دیکه دو فرزندِ هماوردش را پد یانرماده

 گفتیکرده بود که م شتریسخن ب نیشباهت را با ا نینقل قول، ا نیهم یمبنا

امر معقول و محسوس  یعنیو صورت،  والیه یبطنِ واحد / خداوند در بردارنده

به  زد،یقلم م یالدیکه در قرن دوم م زین ییگراسا کوماخوسیبا هم است.  ن

سورانوس در  وسیو نرماده دانسته است. والر گانهیخداوند را  بیترت نیهم

است  یزدیهرمز، آن ا یارهیهمان س ای سیپ.م نوشته که برج ۱۰۰حدود سال 

 وگنسیاست. د زیچو همه گانهیماده و  ینر و خدا یخدا ،یازل ینندهیکه  آفر

 از زئوس نر و زئوس ماده سخن گفته است.  زیپ.م( ن ۲۰۰) یبابل

و فلسفه  نید یتنها به حوزه ،یـرانیا دِیباستان از عقا انیونانی یریوامگ

 ،یمانند اخترشناس ق،یدق ییهاکه به خصوص در مورد دانش شودیمربوط نم

در  یفلک یهاکه نشان داده شد، صورت. چنانردیگیبه خود م یترانینمود عر

 یینها یشکل بابل،در  یدوم هخامنش ریقرن پنجم پ.م در دوران حکومت اردش

 ونانیکه در  یکس نیمنتقل شد. نخست یو آناتول ونانیبه خود گرفت و از آنجا به 

مدل را وام گرفت  نیتوجه نشان داد، اوکدِمون  بود که ا یدستگاه نجوم نیبه ا

کرد. اوکدمون در اواخر قرن پنجم  غشیتبل زبانیونانیدر جهان  بیو به همان ترت

پ.م نوشتنِ آثار خود را آغاز کرده  ۴۳۲احتماالً در  و ستیزیپ.م در آتن م

 باشد. 

در دوران  ( بود،هی)در ترک ایکاین یپ.م( که زاده ۱۲۰-۱۹۰) پارخوسیه

نوشتن در مورد روش  لیکرد و به دل اریمدل را اخت نیهم ان،یسلوک یِزمامدار

او را مبدع روش  لیدل نیبه هم یغرب سندگاِنیاز نو ی. برخافتیشهرت  یاعتدال

خوِد  نکهیا توجه بهی. بدانندینشسته بر آن م یِفلک یهاو صورت یاعتدال

 هایاش، به صراحت مرجع دانش خود را کلداندر تنها اثرِ بازمانده پارخوسیه

را از بابل وام گرفته  یفلک یهاصورت یِاز سازمانده وهیش نی.  پس اداندیم
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 یبوم یهمچنان فاقد سنت اخترشناس زیها پس از آن ناست، نه آتن که تا قرن

 بود. 

کهن،  نِیو الت یونانیادعا آنکه در تمام منابع  نیبر ا یلیتکم یشاهد

. کردندیاشاره به علم نجوم استفاده م یبرابود که از آن  ینام «یحکمتِ کلدان»

را  یهم ابداع علم نجوم و صور فلک ،یو روم یونانیدر تمام منابع کهن  نیهمچن

را  هاارهیها و سمربوط به ستاره انِ و رمزگ میاند و هم عالنسبت داده هایبه کلدان

در همان زمان در آتن رخ  یمهم یِاست که اگر نوآور یهیاند. بددانسته یبابل

مردم  یِ وجود داشت، مرجع علم ایتالیدر بالکان و ا یبوم یمکتب ایداده بود، 

و  شیدایکه پ یگری. شاهد دماندینم یهمچنان کلده باق زبان،نیو الت یونانی

 یالگو یریوامگ دهد،یرا نشان م یدر درون دولت هخامنش ینظامِ علمن یرونق ا

 یوهیو از ش بردیبهره نم ونانیدر  جیرا  ِیدر هند است که از روش اعتدال یکلدان

. تکامل مستقلِ کردیاستفاده م -یروش نجوم یعنی- نیآپترِ موجود در مولکهن

 یهاصورت یبرا یزیمتما یاهنام شیدایبه پ یهند ینهیچارچوب در زم نیا

و  یاز معرف شیو پ انیدر زمان هخامنش دیقاعدتاً با یریوامگ نی. ادیانجام یفلک

 در قرن پنجم پ.م صورت گرفته باشد.  یرواج روش اعتدال

 یونانی یِاست که به سنت اخترشناس ختهیجسته و گر یشواهد گر،ید سند

باستان خود را واضع  انیونانی ن،یامروز یانهی. بر خالفِ تصور عامشودیمربوط م

که  شودیباستان، روشن م یونانیمتونِ  . با ارجاع به خودِ دانستندیاصول نجوم نم

عصر  یو ابتدا یدوران هخامنش خررا در اوا ینجوم یِ اصل یهامردم، داده نیا

کرده بودند و خودشان هم  یریبابل وامگ ژهیو به و یخاور یهانیاز سرزم یهلن

که  دارندیعنوان م یونانی یهاتیاند. مثالً روانکته را نقل کرده نیبه صراحت ا

)پولوس /  یساعت آفتاب ،یدیشاخص خورش یریبه کارگ یونانیاخترشناسان 

) نیآموخته بودند.  همچن هایقسمت را از کلدان ۱۲به  روزشبانه میو تقس 

و  شودیم دهید یعصر هلن یونانیدر منابع  ،یفلک یهااشاره به صورت نینخست
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نوشته  هیدر شهر اسکندر یالدیم یهیدر قرون اول ژهیوهستند که به  یمتون هانیا

هستند و هم از نظر  یبابل بعها متاخرتر از مناقرن یهم از نظر زمان یعنیاند؛ شده

 یمتون، سابقه نیندارند. ا یو بالکان ارتباط ونانی یرهیجزبه خودِ شبه یمکان

 . بردیرا تا قرن چهارم پ.م عقب م ونانیدر  یفلک یهااشاره به صورت

را  یفلک یهاکه مفهوم صورت یکس نینخست ،یونانیمنابع  نیاساس ا بر

 ۴۱۰) یدوسیبود به نام اودوکسوسِ کن یمطرح کرد، دانشمند یونانیدر فرهنگ 

در قبرس زاده شد. او در  دوسیپ.م( که در شهر کن ۳۴۷ ای ۳۵۵پ.م تا  ۴۰۸ ای

به نام  یبا پزشک هرا فراگرفت و همرا یپزشک لیسیو در س اتیاضیشهر تارنتوم ر

پ.م  ۳۸۷معشوقش هم بودـ  در سال  وس،یالئرت وگنسیتئومدون ـ که به قولِ د

با افالطون  ،یافالطون وارد شد. پس از مدت کوتاه یبه آتن سفر کرد و به مدرسه

در مصر رفت  سیوپلیآتن را ترک کرد و به شهر هل نیکرد و بنابرا دایاختالف پ

 کوسیزیکرد. آنگاه به شهر س لیتحص یاخترشناس یماه در آنجا در رشته ۱۶و 

پ.م  ۳۶۷پ.م به آتن بازگشت. او در  ۳۶۸مرمره رفت و باز در  یایدر کنار در

خوشنام و بانفوذ بود و  یبار استاد نیافالطون شد، اما ا یعضو آکادم گریبارِ د

است یاو بود که رسفر کرده بود،  راکوزیکه افالطون به س یهنگام ،یتیبه روا

از حرکت  یاضیر یبود که مدل یکس نیرا بر عهده داشت. او نخست یآکادم

را با فرضِ  یاصل یستاره ۶وارد کرد و نظم حرکت  ونانیستارگان را به 

 یارهیچهار س یچهارگانه برا ییو مدارها دیماه و خورش یگانه براسه ییمدارها

 .  دادیم حیتوض یاصل

در مورد خاستگاه دانش  یچندان دیمورخانِ علم، ترد انیدر م امروز

از  یکی یدوسیاودوکسوس کن اد،یوجود ندارد. به احتمال ز یونانی یِشناسستاره

 ونانیدر  یهخامنش یقلمرو جِیرا یاخترشناس جیترجمه و ترو شگامانیپ نینخست

در قبرس زاده شده  ووجود ندارد. ا یدیاو ترد یِشرق تیبوده است. در مورد ترب

 یمصر ینید یاز شهرها یکیمصر قرار داشته و در  یدر سپهر فرهنگ ربازیکه از د
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اند و نامشان به که قاعدتاً بوده یکسان ریرا آموخته است. او و سا یاخترشناس

 یاز حمله شیچند دهه پ یعنیدر اواسط قرن چهارم پ.م،  است، دهیدست ما نرس

مصر  یبه واسطه نیزمـرانیدر ا جیرا یِاخترشناس دانشبا  ـران،یاسکندر به ا

را بر عهده گرفتند. با  ونانیعلم به  نیانتقال ا یفهیارتباط برقرار کردند و وظ

درونزاد  یفیبه تأل وسیتا پنج قرن پس از آن و دوران بطلم انیونانی ن،یوجود ا

 یکه در فاصله یونانی. فهرستِ اخترشناسان افتندیدست ن نهیزم نیدر ا

از دانشمندان و استادان را در بر  یشمار رند،یگیقرار م وسیاودوکسوس و بطلم

 نیها چنقولو از نقل نمانده است یما باق یبرا شانیاز ا یکه آثار ردیگیم

را در کنار  یاند و تنها اخترشناساز خود نداشته لیاص یفیکه تأل دیآیبرم

 . کردندیخود منتقل م یونانیکه آموخته بودند به مخاطبان  یگرید یهادانش

مانده، چهار  یکه تا روزگار ما باق یونانیدر زبان  یاخترشناس یمتنِ جد نینخست

 نی. در اسازدیرا برم یغرب یِاخترشناس یمتن، شالوده نیاست. ا وسیکتابِ بطلم

به  زین البروجرهیصورتِ مربوط به دا ۱۲اشاره شده که  یصورت فلک ۴۸متن به 

را به  نیمرسومِ امروز یهانام وس،یبطلمدر آن قرار دارند.  نیشکل مرسومِ امروز

روشن است که او  ن،یآپمول یبهیبرج اطالق کرده است و با توجه به کت ۱۲ نیا

 یریوامگ یبابل ینهیحاضر و آماده را از زم یمیو تقو یدستگاه اخترشناس کی زین

 کرده است. 

است که  یدستگاه کلدان نیهم مِِِیمستق یادامه ،یغرب نِیامروز ینیبطالع

 ینیبی طالع. کلمهافتیرواج  انیونانی انیمصر در م یاز مجرا یالدیدر قرن دوم م

در مصر و در جهان  انیوسیکه از عصر بطلم)هوروسکوپوس: 

 نیتریآنجا که بابل ـ غرب ازگشت.  داریهنگام پد نیدر ا افت،یرواج  زبانیونانی

داشت،  یآشناتر نِیو طن شتریی بمردمان جلوه نیـ در چشم ا یـرانیمرکز تمدن ا

 یکتاب به روشن نیدر هم وسیقلمرو مربوط دانسته شد. بطلم نیبه ا زیهمه چ

ستارگان وجود دارد که  یاز نامگذار وهیو دو ش ییگفته است که دو نظام معنا
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 یاست. آن گاه گفته است که نظامِ مصر یکلدان ،یگریو د یها، مصراز آن یکی

که از آن گرفته، مردودش  یادیز یرادهایاست و سپس ا ییفاقد نظم و کارآ

در مورد  انیکلدان یشرح آرا یفصلِ کامل را برا کی وس،یدانسته است.  بطلم

 یفصل اشاره کرده که بخش عمده نیستارگان اختصاص داده و در هم

وام گرفته است که به شدت خراب و ناخوانا شده  یمیقد یرا از کتاب شیهاهینظر

 بود. 

مربوط  یبه سنت ،یکلدان یهاکتاب نیاز ا یبرخ اد،یاحتمال ز به

به  ی. کلمنت اسکندرانافتندیشهرت  «یحکمتِ هرمس»که با نام  اندشدهیم

شده به نوشته یهاهرمس اشاره کرده و گفته است که دوتا از کتاب یهانوشته

داشته است  امن« در علم ستارگانِ فروزنده»و « قانون بازگشت ستارگان»دست او، 

 منسوب است. یبه و زیو دو کتاب با موضوع مشابه ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیمعبد ادفو ن یدو کتاب موردِ نظر کلمنت را در فهرست کتابخانه نام

قانون ». در مورد شودیپ.م مربوط م ۴۵-۱۱۶ انیم یهابه سال نیو ا میابییم

سال مربوط  کردنِسهیکب یمتن به چگونگ نیکه ا میدانیم« بازگشت ستارگان

روز به هر چهار  کیبا افزودن  کردن،سهیکه کب میدانیرا م نیاست. ا شدهیم

شود، در  ایاح یتوسط آگوستوسِ روم یالدیاز آنکه در قرن نخست م شیسال، پ
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 شدهیدر مصر اعمال م یدولت یابداع شده و به صورت فرمان انیدوران هخامنش

و  کندیقاعده را الزام م نیپ.م ا ۳۲۷از سال « کانوپوس»است. چنانکه فرمان 

به گواه  انیمصر را گشوده است و مقدون ندر،اسک یاست که به تازگ یزمان نیا

اند و بوده یفرمان نیصدور چن یمورخانِ خودشان، فاقد دانش و فرهنگِ الزم برا

که اند. چناننافذ دانسته گریرواج داشته است، بارِ د ترشیرا که پ یقاعدتاً فرمان

که در  یحال رد دادند،یم صیتشخ یآغاز بهار را با اعتدالِ بهار ونان،یمثالً در 

شناخته  دیخورش یانهیستارگانِ ثابت و گردش سال یهابرج انیم یبابل که رابطه

 . گرفتندیم یکیشده بود، آن را با طلوع برج حمل 

کاهنان  دیگویکه م شودیم دییاسترابو تأ حیصر یبرداشت با اشاره نیا

کامل  یرا افزود تا سال یبه سال، روز دیبایم یکه با چه تناوب دانستندیم یمصر

او افالطون و اودوکسوس،  دیآموختند. از د انیونانیفن را به  نیحاصل شود و ا

 شان،یاز ا شیو تا پ آموختند انیروش را از مصر نیبودند که ا یکسان نینخست

نوشته است که اودوکسوس  نی.  او همچندانستندینم یزیمورد چ نیدر ا انیونانی

و در  اموزدیرا ب انیمصر یهاسال در آنجا ماند تا روش ۱۳رفت و  سیوپلیبه هل

پ.م به  ۲۵به سال  یشهر، ستارگان را رصد کرد. استرابو خود وقت نیخارج از ا

محل رصد  گفتندیکه مردم م دیرا د ییشهر، جا نیاز ا رونیب رمصر سفر کرد، د

شهر  یاهال ایاست که سخن استرابو  یطیدر شرا نیاودوکسوس بوده است  و ا

را تصادفاً به  ییکنجکاو، جا یجهانگرد یهادر برابر پرسش دیکه شا میریرا بپذ

 یمهماودوکسوس در زمان خود در مصر شخص  راکهینشان داده باشند؛ ز یو

داشته  ادیاو را به  تیفعال یپس از سه قرن جا سیوپلیاست مردمِ هل دینبوده و بع

 باشند.

 نیبر ا انیروم یطرهیدر مصر در دوران س جیرا یِونانی یِاخترشناس

 دیبازتول زین ینیدر زبان الت جیو به تدر افتیراه  زیمردمِ روم ن انیبه م نیسرزم

 یونانیفرهنگ  یمرسوم شد و تمدن روم را دنباله ییدچار خطا دیشد. البته نبا
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 یدر ابتدا انیروم مییبگو دیبا م،یرا به کار ببر ریتعب نیا میدانست. اگر بخواه

 یدنباله نیبودند و بنابرا یوامدارِ دانش و فرهنگ اِتروسک ش،یتمدن خو سِیتأس

که فرهنگ ـ از  شوندیمحسوب م ایتالیکوچنده به ا یِیایآر لیقبا یِ تمدن بدو

کردند.  یریها وامگـ را از اتروسک یاسیهنر و ساخت س ن،یجمله خط، د

 دیماه  و اسم خورش یهاتیکه نام وضع دانستندیقرن نوزدهم م رمورخان، از اواخ

گرفته  ترانهیدر شرقِ مد جیرا یِنجوم یهادواژهی(، از کللی)اوس یدر زبان اتروسک

 بوده است.  نیزمـرانیا یِاز اخترشناس یشده که خود انعکاس

 ینداشت و محتوا یشرفتیپ زیدر روم ن یدانش اخترشناس ن،یوجود ا با

شده در ذکر یکردن دستاوردهاهمچنان به بازگو نه،یزم نیدر ا نیالت یهاکتاب

 یکیکرد که  ادی  وسیتِنیاز پ توانیمحدود است. به عنوان نمونه، م یونانیمنابع 

در قرن  توسیسلطنت ت بود که در سال سومِ  یاخترشناسان روم نیاز مشهورتر

اختران نسبت به هم  تیو مفصل از موقع قیدق اریبس یشرح ،یالدینخست م

رصد نکرده بود  زیاختران را ن نیاز ا یکیبود که حتا  نیا تیمنتشر کرد، اما واقع

 شیها پسال یها را برانسبت نیبرگرفته بود که ا یمصر ییهاو همه را از جدول

 رصد کرده بودند. 

*** 
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در  انیونانی یدستاوردها یِپندارو مهم یینماکه به بزرگ یاز عوامل یکی

است که  یخیتار ییهاتیشخص ادیدامن زده است، شمار ز یفرهنگ یهانهیزم

 ایعلم  خی. هر کتابِ تارمیخوریبارها و بارها به نامشان برم یخیدر منابع تار

فراوان و  ییهابا ارجاع م،ییعلوم را که بگشا یمربوط به آموزش عموم یتارنما

شد که مؤسسان و مبدعان آن دانشِ  میروبرو خواه یونانی یسندگانیبه نو یقطع

 ریتصو نیاست که در ذهن عوام، ا لیدل نیبه ا دیاند. شاخاص، محسوب شده

و دانشوران  شمندانیتمام اند ان،یمثالً در عصر هخامنش یینقش بسته است که گو

در  اند،کردهیم یزندگ ونانی یرهیجزبوده و در شبه یونانیبزرگ،  لسوفانیو ف

 انیاز م یشخصِ نامدار چینبوده است و ه یخبر چیه نیزمکه در خاور یحال

 هایو سور هایو مادها و بلخ انیو پارس انیالمیو ا انیو آشور انیو بابل انیمصر

اند نبوده اهاو سک هایستانیو س هایو سغد هایو خوارزم هایو ارمن هایو آرام

 دانش داشته باشد.   شبردیدر پ یکه نقش

 ونانیشده از دانشمندان تکرار اریبس یهافهرست نیآن است که ا تیواقع

 ییهاتنها نام م،یبنگر ینو، اگر به خودِ منابع باستان یهاباستان و مؤسسان دانش

 ینزد استادان دنشانیدموارد به صراحت به آموزش شتریهستند که اتفاقاً در ب

که  مینام روبرو هست یادیما با شمار ز نجایاند. در واقع در اکرده دیتأک یونانیریغ

داشته باشند،  یونانی ینیاست که طن یعیخوانده شده و طب زبانیونانی یدر منابع

 خیکردن نقش آنان در تارو برجسته شانیها به اکردن خاستگاه دانشاما منسوب

 شانیهمزمانِ ا یهاممکن است که منابع مربوط به تمام تمدن یتنها زمان شه،یاند

 استخراج شود.  زیبرده در آن ننام یهاتیشخص یبه دقت خوانده شود و اسام

 ونانیمنابع  ینیتحس یستهیشا یمندبا پشتکار و نظام ییاروپا دانشوران

قرار  شیخو یخیتار تیهو یربنایکرده و آن را ز یبند، ردهباستان را خوانده

مشکوک و به گمان من نادرستِ آن، ما وارثان  جِ یاز نتا زیکه با پره یاند. کارداده

 یقومتک یتیتفاوت که تمدن ما ماه نیا ا. بمیانجام ده دیبا زین نیزمـرانیفرهنگ ا
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گسترده شده است  ایو جغراف خیاز تار ریچشمگ یاو محدود نداشته و در گستره

رو ضرورت دارد که تمام منابع در دسترس از جهان باستان، خوانده و  نیو از ا

 ،یپژوهش یبتوان پس از چند نسل کارِ پردامنه دیشود تا شا یبندو رده دهیشیاند

 برد.  یدر جهان باستان پ شهیتحول اند ریاز س ترقیدق یریبه تصو

که از دست  یبرآورده شود، تنها کار یستگیبا نیکه ا یهنگام تا

 یو بازخوان یخیاصلِ منابع تار ترقیدق ینیبازب د،یآیپژوهشگرانِ منفرد برم

که در  ستین نیچن هیکه در بخش گذشته نشان دادم، قضشان است. چناننقادانه

است همان  ی. در واقع کافمیبا قحطِ نام و نشانِ دانشوران روبرو باش نیزمـرانیا

دست  یـرانیاز دانشمندان ا یادیتا به شمار ز میرا با دقت بخوان یونانیمنابع 

کرد و از  یخوددار یغرب مدارونانیمورخان  یاز تکرار خطا دیاما با م،یابی

که ـ  یکرد و کسان زیپره شهیخاص از اند یشاخه ای تیقوم کیکردن به بسنده

پنداشته  اکانمانیـ ن انیونانیو  انییارتباط اروپا از ترمیمستق اریبس یدر خط

 یاحترامیب نیتربزرگ دیشا نیتر از آنچه بودند، ننمود؛ چراکه ارا بزرگ شوندیم

 رایز م؛ینسبت ده شانینادرست را به ا یزیدرگذشته باشد که چ یهاتیبه شخص

 تیخصو آن گاه آن ش افتینقاد درخواهد  یرا پژوهشگر قتیحق تیدر نها

 یسرنوشت نیدار خواهد شد. امعاصر لکه یبا دروغِ برخاسته از مورخ زین یخیتار

 اند. باستان بدان دچار آمده ونانی سندگانیو نو شمندانیاند کنم،یاست که گمان م

 یتحول اخترشناس ریکه در س یاز دانشمندان یبه اکنون، نام و نشان برخ تا

رفع  یقصد دارم برا نجایکردم. در ا ادیکردند را  فایمهم ا ینقش نیزمـرانیدر ا

 ریرا که در متون گوناگون، ز یکه شرحش گذشت، فهرست تمام کسان ییخطا

با  اههیس نیکه ا دیکن وجه. تاورمیاند، بشده یبندرده یونانیعنوان اخترشناس 

اند و منجم دانسته شده یرا که در هر متن کهن یتمام کسان یدقت خوب بیضر

 یهاکه معموالً در کتاب ییهااز نام یاری. بسردیگیاند در بر مداشته یونانی یاسم
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و تمام  شوندیم یمختلف معرف یهادانش گذارانیعلم، به عنوان بن خیتار یِدرس

 . شوندیفهرست مربوط م نیبه ا دانند،یم ونشانینجوم را مد مکه عل یکسان

 

 

 

 

 

 

 

 ادی یرا به کوتاه کیو دستاورد هر  آورمیم یخیتار بیرا به ترت هانام

 : کنمیم

پ.م(:  624-546) (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος)  لتوسی( تالس اهل م۱

بود که به ستارگان  یایونانی نیبود و نخست یدر آناتول لتوسیاز شهروندان م

 یایفلسف یباورها شتر،یو ب رندیگینم یعلم جا میدر حر شیهاپرداخت. برداشت

 نیجوهرِ نخست ونمانند قبول آب همچ یهستند که موارد انیبابل دِ یبرگرفته از عقا

از  شیاز چند قرن پ افتهیکه به نام او شهرت « تالس یهیقض». شوندیرا شامل م

 کرده است.  یریآن را از همان جا وامگ زیاو، در بابل شناخته شده بوده و او ن

پ.م(:  ۵۲۰اهل تندوس  )حدود  (( کلئوستراتوس )۲

فرا  انیگانه را از بابلدوازده البروجرهیو دا دیخورش یِ بود که گاهشمار یاو کس

 یهشت ساله یهاچرخه نیشناساند. او همچن انیونانیگرفت و آن را به 

کرده  داعاب هیشناسانِ دربار کمبوجرا که ستاره () کردنسهیکب

چرخه  نیرا مبتکرِ ا یبه اشتباه و نوسیکرد. بعدها سنسور یمعرف انیونانیبودند به 

نجوم با  خیتار یِدرس یهااز کتاب یاریاست که در بس ییخطا نیدانست  و ا
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 یاو را کاشف دو ستاره نوس،یگیه نیفراوان تکرار شده است. همچن اقِیاشت

 داند. یران  مگردونه یدر صورت فلک  یدیها

بود و شاگرد  هی)اواخر قرن پنجم پ.م(: از مردم تراک  ییآبدرا ونی( ب۳

 ن،ینقاطِ زم یدر برخ گفتیبود که م یکس نینخست. شدیمحسوب م تیدموکر

را بر اساس  نیا رسدیماه وجود دارد، اما به نظر م ۶ یبه درازا یروز و شب

 نیصورت جز هم هرگفته باشد. به  یعلم ییو نه بر مبنا یریاساط ییهاداستان

 . میدر دست ندار شیاز باورها یزیاشاره، چ

خِرد )نوئوس /  یِ مفهوم زرتشتپ.م(:  ۴۲۸-۵۰۰( آناکساگوراس  )۴

کرد.  یرا معرف یتیگ بودنِیو عقالن 

 بِ یعصر و رقپ.م(: هم ۴۳۲)حدود  یآتن (( اوکتِمون  )۵

طلوع و غروب ستارگان  یرا رصد کرد. درباره دیخورش یهامتون بود و اوج

نجوم  یکه اصول ساده دیآیبرم یاز و وسیبطلم یهاقول داشت. از نقل یمیتعال

 است.  دادهیآموزش م انیونانیرا به  یبابل

 یقرن پنجم پ.م(: او کس  (Μέτων ὁ Ἀθηναῖος)  ی( مِتون آتن۶

ابداع شده بود را  انیـرانیکه توسط ا کردنسهیکب یساله ۱۹ یهااست که چرخه

 یهاها را چرخهدوره نیکرد و در جهان غرب، از آن پس ا یمعرف انیونانیبه 

 ندیکرد و گو رصداست که ستارگان را  یانیونانی نی. او از نخستدندینام یمِتون

است. امروز در شهر آتن به  دادهیم صیرا تشخ یو زمستان یتابستان یهاانقالب

 یکه حتا اگر رصد یدر حال دهند،یاو را نشان م یرصدخانه یایجهانگردان، بقا

 یگرید زیاست جز چشمان برهنه و لوح و قلم به چ دیهم انجام داده باشد، بع

 ۴۱۴« )پرندگان یکمد»که در  یهنگام ستوفانِسیمجهز بوده باشد. دستِ کم، آر

 یریگکه ابزار اندازه اندینمایبازم یاو را همچون مساح کند،یپ.م( به او اشاره م

 است.  ییابتدا اریبس ،یشناسستاره یابزار برا نیرا به همراه دارد و کاربرد ا نیزم
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است که  یپ.م(: او کس ۴۵۰حدود  )  دِسی( اوئنوپ۷

درجه  ۲۴کرد و آن را  یمعرف انیونانیرا به  البروجرهیفلکِ استوا و دا لیم یهیزاو

 وارد کرد.  یونانی اتیبه ادب زیمفهوم سالِ بزرگ را ن نیدانست. او همچن

اهل اوپوس  )قرن پنجم پ.م(: از شاگردان  () پیلی( ف۸

 کرده است.   شیرایاو را و «ِنیقوان»است که کتاب  یافالطون بود و همان کس

پ.م(: او جفت  ۳۸۵-۴۷۰)  یپوتاگوراس (Φιλόλαος) لوالئوسی( ف۹

 تیاهم یو زرتشت یزروان نییرا که در آ کرانهیکرانمند در برابر ب ییِمتضاد معنا

دانست. او  یمتک رویدو ن نیرا بر تعادل ا یکرد و هست یمعرف انیونانیداشت به 

را هم مرکزِ کائنات  نیاست و زم یهست یمعتقد بود که عدد، شالوده نیهمچن

در مرکز جهان قرار گرفته است.  یآتشِ مرکز کیبلکه معتقد بود،  دانست،ینم

 د،یهر چند در روزگار جد ،یعلم یاهیبود تا نظر ینید یتصور شتریباورِ او ب نیا

 قلمداد شده است.  یمرکز دِیخورش یهینظر شگامیگاه به ناروا همچون پ

 یفلسفه روانیپ.م(: از پ ۴۰۰حدود ) (Ἱκέτας)  کِتاسی( ه۱۰

به دور  نیاز چرخش زم یو معتقد بود گردش فلکِ ثوابت، ناش یپوتاگوراس

 محورش است.  

پ.م(: او  ۴۱۰-۴۷۰)  وسیاهل خ ()‘ پوکراتسی( ه۱۱

در منابع «  برهان خلف» گذارانیقرار داشت و بن یپوتاگوراس ینفوذ آرا ریز

از  یناش ،یریدار و کهکشان راه شدنباله یستاره کردیاست. او گمان م یونانی

شود. او یم یبر گنبد آسمان ناش دیاست و از انعکاس نور خورش دید یخطا

 یمرئ یایو از آنجا به اش دیآیم دیباور بود که نور در چشم پد نیبر ا نیهمچن

 . تابدیم

پ.م(:  ۳۵۵-۴۱۰)حدود   یدوسیکن( اودوکسوس )۱۲

به جهان  هاارهیو نام س ینجوم یکره یشاگرد افالطون بود و به علت معرف

داشته که نسبت به  یعدد یهادر مورد نسبت یشهرت دارد. آثار زبانیونانی
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شرفته یوجود داشته است، پ ونانیو نسبت به آنچه در  ییابتدا اریبس ،یحساب بابل

 یکه دستاوردها دیآیبرم شیهاگم شده، اما از نام کتاب. تمام آثار او دینمایم

است. نام  کردهیمنتقل م ونانیرا به  هیدوران کمبوج یِاخترشناسان بابل

/  سی)ا کتاتِر« هشت ساله یهاچرخه»اند از: عبارت شیهاکتاب

Ὀκταετηρίς) ،«فا «دارهایپد(نومِنای  /Φαινόμενα) ،«دشدنیناپد 

 یدرباره» ،«ینجوم یکره یدرباره»، (Ἔντροπον)اِنتروپون /  «دیخورش

منتقل کرد  یونانی یایافالک را به دن یهیبود که نظر یکس نیاو نخست«. هاسرعت

 یمبنا بیترت نیداد و به ا شیتا سه مدار نما کیها را با از ستاره کیو مدار هر 

 کرد.  یزیریرا پ روپاا ینظام افالکِ دوران قرون وسطا

پ.م(: مفهوم  ۳۴۷-۴۲۸) یپوتاگوراس (Ἀρχύτας( آرخوتاس  )۱۳

 کرد.  یمعرف انیونانیرا به  رهیکمان دا

 ۳۹۰-310) (Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός)  یپونت دِسی( هِراکل۱۴

تا  انیهخامنش یبود که پس از فروپاش یپ.م(: از مردم دولت پونت در آناتول

با نام مهـرداد در آن حکومت  یاز شاهزادگان هخامنش یاسلسله یرزمانید

 تساع ۲۴بر محور خود در  نیچرخش زم یِبابل یدهیبود که ا ی. او کسکردندیم

 یدمرکزیخورش دگاهیاو را مبلغ د یبرخ نیکرد. همچن یمعرف انیونانیرا به 

 . دانندیم
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 یپ.م(: درباره ۳۰۰-۳۷۰مهتر ) ()  ئوسیستای( آر۱۵

 یونانیبه  یدر بابل شناخته شده بود، آثار شیها پکه از قرن یمقاطع مخروط

 داشت. 

پ.م(:  ۳۰۰-۳۷۰) حدود   کوسیاهل کوز (Κάλλιπος( کالپوس )۱۶

 هیتوج یو برا کردیاز شاگردان افالطون بود. او ستارگان را رصد م یدر آکادم

 نی. او همچندهندیها را حرکت مفلک فرض کرد که ستاره ۳۴ها، حرکت آن

بود  یکار نیرا به دست آورد و ا یبهار لِیها را اندازه گرفت و تعدطول فصل

از  یتفاوت فصول را ناش نی. او همچنشدیدر بابل انجام م شیها پکه از قرن

قرن  کینظام ب را که  بیترت نیدانست و به ا دیدر سرعت حرکتِ خورش رییتغ

 شناساند.  انیونانیدر بابل ابداع شده بود، به  شیپ

قرن ) (Πυθέας ὁ Μασσαλιώτης)  ای( پوتِئاس اهل ماسال۱۷ 

جهانگرد و کاشف  شتر،یدر جنوب فرانسه بود و ب یچهارم پ.م(: از مردم مارس

هنج را به گزارش از استون نیبود تا اخترشناس. او به انگلستان سفر کرد و نخست

ستارگان  زندارد. تنها چون ا یدست داده است. آثارش به نجوم ارتباط چندان

در مورد طول و  ییزهایو چ کردهیاستفاده م یانوردیراه، هنگام در افتنی یبرا

 است.  افتهی یجرگه شهرت نیشهرها نوشته، در ا ییایعرض جغراف

 ۲۹۰-۳۶۰) یدر آناتول  تانِهیاهل پ (( آوتولوکوس )۱۸

و  «یهانیطلوع و غروب اجرام ک یدرباره»پ.م(: دو کتاب در نجوم نوشت: 

متن  نیترمانده و کهن یتا روزگار ما باق ریاثر اخ نیا«. کرات متحرک یدرباره»

 یمتن در واقع، نوآور نی. امیاست که امروزه در دست دار یونانی یِاخترشناس

و  یهیبد باًیتقر یمربوط باشد، نکات یاز آنکه به اخترشناس شیندارد و ب یایعلم

 یدرباره». متنِ دهدیآن را شرح م یافتاده در مورد حرکت کره و هندسهپا شیپ

دارد.  تریعلم یو ساختار پردازدیم یبه اخترشناس «یهانیطلوع و غروب اجرام ک

موضوع است که طلوع و غروبِ هر  نیآن اشاره به ا یِنیدستاورد ع نیترمهم



 صد و نود وپنجاه و چهارم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

 ۱۰۰۰نکته از حدود  نی. اشودیدر افق انجام م یخاص یستاره، همواره از جا

 از آن در بابل معلوم بوده است. شیسال پ

پ.م(: تنها  ۲۶۰-۳۲۰)  یاسکندران ( سیموخاری( ت۱۹

است. او  «یمجسط»در  یاز و وسیبطلم یهاشناخت او، نقل قول یمنبع ما برا

ثبت  زیستاره را ن کیاز کنار  دیستاره را رصد و حاالت ماه و گذر ناه ۱۸غروب 

او از  یبوده است. رصدها ینجوم مصر اش،یعلم تیکرده بود. چارچوب فعال

 یو زمان خیبه تار توانیهستند که م انیونانی یِنجوم یهاهمشاهد نیترکهن

 مشخص منسوبشان کرد.  

پ.م(:  ۲۸۰)حدود  یاسکندران ()  لوسیستی( آر۲۰

به  یاسکندران سیموخاریبه کمک ت یونانی یِشناسفهرست ستاره نینخست نیتدو

 او منسوب است.

پ.م(: اخترشناس دربار  ۲۲۰-۲۸۰)  یساموس (( کونون )۲۱

گذراند.  هیرا در اسکندر اشیزندگ یسوم در مصر بود و بخش عمده وسیبطلم

را جدا کرد و آن را به نام  «ریش» یاز صورت فلک یاست که بخش یاو همان کس

لش هم یبود. دل وسیهمسر بطلم کهیبرن نیکرد و ا ینامگذار  «کهیبرن یسویگ»

 هیسور یهانذر کرده بود که اگر شوهرش از دور سوم جنگ که،یبرنآن بود که 

او پس  یهامهیکار را هم کرد. ند نیرا از ته بزند و هم شیسالم بازگردد، موها

را از  شانیا نکهیا یرا زدند، آن را گم کردند و کونون برا شیکه موها نیاز ا

آن را به آسمان برده و در صورت  انیخداداد که  حیمجازات برهاند، به ملکه توض

 کی شتریشخص، ب نیکه ا شودیمعلوم م جانیاند. از همنوساخته قرار داده یِفلک

 وس،یهم بطلم لیدل نیبه هم دی. شایجد یبوده است تا اخترشناس یخادم دربار

نگنجانده است. به هر  اشیصورت فلک ۸۸ یرا در مجموعه یصورت فلک نیا
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کرد و  نیتدو«  نجوم یدرباره»به نام  یهفت جلد یکه او کتاب نداصورت گفته

 . کردیرصد م انیبه روش مصر زیدر دربار مصر، کسوف و خسوف را ن

و  اتیاضیپ.م(: ر ۲۱۲-۲۸۲)   یراکوزی( سمِنِسی)آرخ دسی( ارشم۲۲

 دوران خود را توسعه داد.  یهندسه

پ.م(:  ۱۹۵ -۲۷۶)  یاکورنه (Ἐρατοσθένης( اِراتوستنس  )۲۳

 ییایکه مفهوم طول و عرضِ جغراف ندیو گو دانندیم ایدانش جغراف گذارانیاو را بن

 دیبع ،یعصر هخامنش یرا ابداع کرده است. هر چند با توجه به دستاوردها

 نیاو را نخست نادرست،در آن دوران ناشناخته مانده باشند. به  میمفاه نیا دینمایم

را محاسبه  نیاشاره کرد و انحراف مدار زم نیزم بودنیاند که به کرودانسته یکس

 دسیارشم یمیبود و دوست صم هیاسکندر یکتابدارِ کتابخانه نیکرد. او سوم

گفته  «یهانیحرکت مدور اجرام ک یدرباره». کلئومدس، در کتاب شدیمحسوب م

منسوب به  یهارا محاسبه کرده بود. روش نیزم طیپ.م مح ۲۴۰است که او در 

خالق  یکه دانشمند دینمایم نیو کارآمد هستند و چن لیاص ش،یاو و دستاوردها

 تکامل علم نجوم بوده باشد.  ریدر س رگذاریو تاث

پ.م(:  ۱۵۰-۱۹۰)  هیاهل سلوک (( سلوکوس )۲۴

 یگیدر همسا هیو در سلوک نوشتیکتاب م یونانیبود که به  یبابل یاخترشناس

کرده بود و  شنهادیپ مرکزدیدر مورد جهانِ خورش ی. مدلکردیم یبابل زندگ

که سخن از  یها مشهور است. در جهان باستان هنگامموج یدرباره اشهینظر

 نی. همچنشودیمعموالً به او ارجاع داده م د،یآیم شیپ یمرکزدیخورش یهیظرن

را فرض  هانیک بودنیاست که نامتناه یکس نیاسترابو نقل کرده است که او نخست

کشش ماه و جزر و مد  یاست که به رابطه یکس نیاو نخست ایگو نیکرد.  همچن

از آثارش  یعرب یانمانده، اما ترجمه یباق یونانیبرده است.  آثار او در منابع  یپ

 ثبت شده است.  یراز یایمانده که توسط زکر یباق
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بر  ی)قرن دوم پ.م(: شرح  یرودس( آتالوس )۲۵

 آراتوس نوشت.  یدارهایپد

پ.م(: شهرت او به خاطر  ۱۹۰-120) (Ὑψικλῆς)  کلِسی( هوپس۲۶

 نیاست که به او منسوب شده است. در ا (Ἀναφορικός« )هاهبوط»کتاب 

را به دست داده است.  یفلک یهاطلوع و اوج صورت یکتاب، او زمان الزم برا

 ۳۶۰فلک را به  ان،یبه روش بابل زبانیونانیاست که در جهان  یکس نیاو نخست

 کرده است.  میدرجه تقس

پ.م(: از  ۱۹۰-۱۲۰) (Ἵππαρχος)  ایکایاهل ن پارخورسی( ه۲۷

 یمنجم و رصدکننده نیتر( بود. او بزرگهیدر ترک نیامروز کِی)ازن ایکاین یاهال

حرکت ماه و  یاو درباره قِیمحاسبات دق یایو بقا شدیجهان باستان محسوب م

نجوم  چوباو کامالً در چار یمانده است. روش و دستاوردها یباق دیخورش

که  ی. در حدشودیاز آن محسوب م یموارد رونوشت شترِیو در ب گنجدیم یبابل

 یهاجدول نیاست. او نخست رفتهیرا دربست پذ یگانِ بابلو حساب شصت کاهای

علم  گذارانیبه نادرست، بن لیدل نیآورد و به هم دیپد یونانیرا در زبان  یمثلثات

از  یآورده، رونوشت شیهادر جدول واما آنچه ا شود،یمثلثات محسوب م

 یاست و هنوز با علم مثلثات ـ که در دوران اسالم یمحاسبات مشابهِ منابع بابل

 نیاو نخست ،یونانی سندگانینو انیـ تفاوت دارد. در م افتیتکامل  ـرانیدر ا

 یجداول نجوم نیکند و نخست ینیبشیکه توانست کسوف و خسوف را پ یکس

 نی. چندانندیاو را مخترع اسطرالب م یآورد. برخ دیپد زیرا ن یونانی قیدق

 ژهیآثار او بوده باشد، به و یالمجسط نیدر تدو وسیبطلم یکه منبع اصل دینمایم

 د،یگویسخن م انیبابل ینجوم یگانیمربوط به با یهااز داده وسیدر آنجا که بطلم

 ستمیبا س ژهیاو به و یاو را در نظر دارد. در چارچوب دانش بابل یهارونوشت

ماه  یاو محاسبه گری. دستاورد دشدیو مبلغ آن محسوب م کردیب کار م

 وجود دارد.  یشکل در منابع بابل نیبه هم قایاست که دق ییاژدها
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پ.م(: کتاب مشهورش  ۱۰۰-۱۶۰)حدود   اینیتیاهل ب وسی( تئودوس۲۸

به نادرست  وس،یترووی. وپردازدیم یکرو یبوده است که به هندسه  «اتیکرو»

 شیها پابزار، قرن نیکه ا یدر حال دهد،ینسبت م یرا به و یاختراع ساعت آفتاب

 از او در مصر و بابل کاربرد داشته است. 

پ.م(: در  ۵۱-۱۳۵اهل آپامئا  ) (Ποσειδώνιος) وسیدونی( پوس۲۹

شهرت  ن،یتا زم دیماه و خورش یفاصله یریگزاده شد و به علت اندازه هیسور

حرکت مدور اجرام  یدرباره»از  یاند، اما بخش مهم. آثارش از دست رفتهافتی

 افتیدر توانیم نجایاست. از ا افتهیکلئومنس، به نقل سخن او اختصاص  «ِیهانیک

 آوردهیرا به دست م یجینتا ،یمحاسبات یبوده و به شکل نیراست یکه اخترشناس

 اند.دانسته زیاست. او را مخترع چند ابزار رصد ن

)قرن اول پ.م(: اثر   یرودس (ΓεμῖνοςὁῬόδιος) نوسی( گِم۳۰

نام  (Εἰσαγωγὴεἰς τὰ Φαινόμενα) «دارهایبر پد یامقدمه»مهم او، 

 یاست و تا به امروز باق یشناسستاره یبرا یمقدمات یِ کتاب درس یدارد که نوع

 جمه،در دوران نهضت تر «یساغوجیا»است که با نام  یهمان کتاب نیمانده است. ا

صورت  ۱۲ د،یمانند حرکت خورش یمیکتاب مفاه نیترجمه شد. در ا یبه عرب
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ماه شرح داده شده  یهاو حالت یطلوع و غروب صور فلک ،یهانیکرات ک ،یفلک

 است. 

)قرن اول پ.م(: او را   یاسکندران ) گِنِسی( سوس۳۱

سزار به  وسیولیکه مشاور  ندیگوو  میشناسیمهتر م ینیگزارش پل یتنها بر مبنا

اند، اما دانسته یبوده است.  مورخان، او را مصر یانیولی میتقو نیهنگامِ تدو

دارد و چه بسا بخش  هتشبا یونانیدر منابع  انیپارس یشدهفینامش به نام تحر

 ینی)اهل شوش( بوده باشد. پل گانینامش شوش ینخست آن شوش و شکل اصل

 رصد کرده است.  زیرا ن ریت یارهیمدار س م،یگذشته از اصالح تقو دیگویم

 یبه خاطر کتاب مشهور شتریم.(: ب ۲۴-پ.م 63) (Στράβων( استرابو  )۳۲

است،  دهینو در نجوم از او به ثبت نرس ینوشته شهرت دارد و اثر یکه در جغراف

منابع  انیدارد، در م یمیکه از اخترشناسان قد یادیز یهااما به علت نقل قول

 نامبردار است.  یونانینجوم 

بود و  یپوتاگوراس یشهیم.(: متاثر از اند ۱۰۰)حدود   یری( تئون ازم۳۳

جز چند  ،یاخترشناس ی. دربارهشدیمربوط م یاضیآثارش به فلسفه و ر شترِیب

 نداشته است.  گرانینقل قول از د

 یونانی یسندهینو نیم.(: او نخست ۱۴۰-۷۰)  ی( مِناِلئوس اسکندران۳۴

سنت  نیا بیترت نیرا با خط راست برابر گرفت و به ا یبود که خطوط ژئودز

است «  کتاب الکرات»کرد. تنها کتابِ بازمانده از او  یمعرف انیونانیرا به  یمصر

که  یکرو یهاکتاب، او از مثلث نیحفظ شده است. در ا یعرب یاکه در ترجمه

 سخن گفته است.  ند،یآیم دیمستقر بر سطح کره پد یهااز برخورد قوس

 ۹۰-۱۶۸) (ΚλαύδιοςΠτολεμαῖος)  وسیبطلم وسی( کلود۳۵

 یو به علت گردآور کردیم یاست که در مصر زندگ یروم یم.(: او اخترشناس

او  یهاکتاب نیاز خود مشهور است. مشهورتر شیمنجمان پ یدستاوردها

 یرساله»و  (Τετράβιβλος/  بلوسی)تتراب« چهار کتاب»اند از: عبارت
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/  سی)هِه مِگالِه سوناکس «یالمجسط ایبزرگ  بیترک

ἩΜεγάληΣύνταξις) نیکه در الت Quadri part i tum شودیم دهینام 

است و توانسته است با قدرت  ییارسطو وسیبطلم یچارچوب نظر. «ایجغراف»و 

 یمنظومه کیو در  یاز خود را گردآور شیاخترشناسان پ یدستاوردها یادیز

 ییاروپا یاو خاستگاه دانش اخترشناس یهاکند. کتاب بشانیمنسجم با هم ترک

 ینهیدانش نجوم در زم یو در کلِ قرون وسطا مرجع اصل شودیمحسوب م

 . شدیمحسوب م یحیمس

استاد اسکندر (: او یالدیقرن دوم م انی)پا  کیپاتِتیپر گنسِی( سوس۳۶

 شترینوشته بود. متن او ب« کرات چرخنده یدرباره»به نام  یبود و کتاب یسیآفرود

 نداشته است.  یمحاسبات یبود و انگار مبنا یفلسف یاثر

به نام  یم.(: کتاب ۳۷۱حدود ) (Κλεoμήδης( کلئومِدِس  )۳۷

 یدرس یهمچون کتاب ونانیدر دو جلد نوشت که در « مدور یهاحرکت یدرباره»

به  یارجاع چیکتاب در کمال تعجب ه نی. در اافتیشهرت  یدر اخترشناس

کتاب از ناسزا و مخالفت با  ی. بخش عمدهخوردیبه چشم نم وسیبطلم

 یاضیر یو محتوا یپر شده است و مورخانِ علم آن را از نظر علم هایکوریاپ

از اثر  ییبه خاطر بندها شتریآن ب تیاند. اهمدانسته ارزشیکامالً ب یکتاب

کتاب به  نیا یِعلم یاست که در آن نقل شده است. تمام محتوا وسیدونیپوس

 . شودیمنحصر م انینیشیپ یکردن دستاوردهابازگو

است  یم.(: همان کس ۴۰۵-۳۳۵حدود ) (Θέων)  ی( تئون اسکندران۳۸

 هیاسکندر یکتابخانه سیکرده است. او رئ میو تنظ یرا گردآور دسیکه کتاب اقل

متعصب به  انِیحیکه به دست مس یدانشمند یاست؛ همان بانو «ایهوپات»و پدر 

 بود.  وردهفراهم آ وسیبطلم «یِالمجسط»از  یکتابدست کی. تئون دیقتل رس

 :شودیمشخص م زیچند چ اههیس نیمرور ا با



 صد و نود وپنجاه و چهارم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

 ینفر هستند در بازه ۳۸. ستین ادیچندان هم ز شانیشمار ا نخست،

 یکنندهدیتول ،یونانیهستند که در منابع  یکل کسان شانیسال و ا ۱۰۰۰ یزمان

تنها  م،یبرو شیمنطق پ نیبا ا میاند. اگر بخواهنجوم دانسته شده ینهیدر زم یدانش

تعداد منجم را تنها  نیاز ا شیبا مرور الواح دوران اسرحدون و نبوکدنصر دوم ب

 شمرد.  میتوان نوایدر دو شهر بابل و ن

 ای تیبه قوم یربط یعنی رد؛یگیرا در بر نم انیونانی اههیس نیا دوم،

 یونانیکه به زبان  شودیرا شامل م یندارد. تنها کسان ونانی نِیسرزم ایفرهنگ 

 یآناتول یاز اهال یریآنان، شمار چشمگ انیاند. در مدر مورد نجوم نوشته یزیچ

فرهنگ  یعنیآن؛  یهارشاخهیاز ز یکیو  یـرانیتمدن ا ینهیهستند و کامالً در زم

 یفرانسو ،یپونت ،یبابل تیبا قوم یکسان انیم نی. در اگنجندیباستان، م یهیلود

 .شوندیم دهیهم د یو مصر

 یاخترشناس ینهینو در زم یکه سخن یموردِ نظر، کسان یاههیدر س سوم،

اند؛ اگر اندک اریبس اریعلم افزوده باشند، بس نیا یکرهیبر پ یزیداشته باشند و چ

 اههیس نیمشخص در ا یو زمان ییایکه وجود ندارند! دو قطبِ جغراف میینگو

شهروند دولت  ادشدهیسندگانِ ینو یهمه باًیتقر ،یدر عصر هخامنش شود؛یم دهید

 یِفن یساده یدستاوردها ای یـرانیا ینید ای یفلسف یهستند و باورها یهخامنش

 کیدوره حتا  نی. در اکنندیم یمعرف یونانیرا به جهان  یمربوط به اخترشناس

 افزوده باشد.  یدانش اخترشناس یرهیتازه را به دا یزیکه چ میندار زینفر را ن

قدرت روم و ظهور  تیتا تثب یدوم که پس از عصر هخامنش یدر دوره

 یسندگانینو ییایمرکز جغراف هیاسکندر رد؛یگیرا در بر م نیالت یعلم اتیادب

باز هم  ب،یترت نیمصر است و به هم شترشانیکه زادگاه ب شودیمحسوب م

 یافراد، اصوالً ربط نیاز ا ی. شمارشودینم دهیدر آثارشان د یریدستاورد چشمگ

 انیدر م یریاساط یاخرافه ای ینید یاند و مبلغ باورنداشته یاخترشناس هب
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در  ترشیها پرا که گاه قرن ییهاشان، دادهاند. بخش عمدهبوده زبانانیونانی

از  میمستق ریغ ایـ  یهخامشن یـ دوره میابداع شده بود به طور مستق نیزمـرانیا

آن را  ،یونانیاند و به زبان برگرفته ـ یاسکندران یـ در دوره انیمصر یمجرا

است که  وسیمجموعه، بطلم نیاخترشناس در کل ا نیتراند. بزرگمنتقل کرده

جز  ش،یخو یو به گفته شودیفهرست محسوب م نیا یهانام نیاز واپس

انجام نداده است.  یوجود داشته، کار مهم یکه در زمان و ییهادانش یِگردآور

که از افالک و اختران  یاکه کرده و نقشه ییبه علت رصدها دیهر چند او را با

 نیتردانش به حساب آورد. خالق کنندگانِدیتول یکرده است، در زمره نیتدو

به  یو اراتوستنس تعلق دارند که ربط چندان دسیهم به ارشم اههیس نیا یهانام

هم  یدوم ودرخشان بود  یقابل و مهندس یدانهندسه یندارند. اول یاخترشناس

 کرده است. تیفعال ایدر مورد جغراف شتریب
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 شان: کوهستان اتیی چین و ماچینسفرانمه

 (۱۳۸۹وکیلی، شروین/ خورشید/ «/ی چین و ماچینسفرنامه»)فصلی از کتاب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 شانتای -۲۰۰۹جوالی  ۷ -۱۳۸۸شنبه شانزدهم تیرماه سه

آن شب را از هول این که مبادا خواب بمانیم، تقریبا نخوابیدیم. بخش  

یش از آن که پیاده ی تمدن ایرانی گذشت و درست پی شب به بحث دربارهعمده

ی مان کرد و با آن حافظهی ایران مهمانشویم امیرحسین با شعرِ زیبایی درباره

صبح بود دو و نیم ساعت ای بلند را برایمان خواند. انگیزش کل قصیدهشگفت

هایمان را به امانتداری ایستگاه قطار سپردیم و با کولهو  از قطار پیاده شدیمکه 

 در هوایی خنک و قیرگون به سوی کوهستان حرکت کردیم. یک تاکسی 

دونگ که ای که در آن فرود آمده بودیم، سرزمینی است به نام شانمنطقه 

انورشناسی شناسی و جاز چند نظر مهم و نامدار است. برای من که به دیرین

های شیرینی بود. مهمتر از همه دلبستگی داشتم، این استان چینی یادآور خاطره
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ی هفتاد میلیون تا شصت و هشت میلیون سال پیش، بر همین این که در فاصله

اش میکروپاکیسِفالوسوروس زد که اسم علمیخاکها دایناسوری قدم می

توان آهنگ به خوبی میبود! با خواندن این نام زیبا و خوش 10هونگتویانِنْسیس

های رنج کشیده باید چه کلماتی را حفظ کنند و در دریافت که جانورشناس

کار ببرند. به هر صورت، این میکروپاکیسِفالوسوروس  شان بههای روزمرهمکالمه

ترین اسم علمی در میان تمام ی ما که صاحب طوالنیهونگتویانِنْسیسِ قصه

یا –دایناسورهاست، از چند نظر موجود جالب توجهی است و به نوعی پدر جد 

سراتوپس محسوب تری دایناسورهای علفخوار شاخداری مثل -یمادر جدُّه

ی شود که به خاطر دو شاخ روی پیشانی و یک شاخ روی بینی و صفحهمی

                                                 

 

10 Micropachycephalosaurus hongtuyanensis 

سم آسایشان شهرتی دارند. به خصوص وقتی ااستخوانی پشت سر و هیکل تانک

ی طوالنی و بسیار دراز این جانور بیچاره را وارسی کنیم به رازهای زیادی درباره

 بریم. های تبلیغاتیِ تمدن چینی پی میسویه

مینگ برای این ژیشناسی چین نامداری به نام دونگین نام را دیرینا

ی آزار انتخاب کرده است. خودِ درازی اسم، از طرفی عشق و عالقهی بیخزنده

کند، و از سوی دیگر تا حدودی به ها را منعکس میها و نامها به کلمهچینی

گردد. چون از میشان بنمایی میراث گذشتهشان برای اغراق و بزرگتمایل

کشد، در واقع سوسماری کوچک ای که نامی به این درازی را یدک میخزنده

بوده با درازای کمتر از یک متر که یکی از کوچکترین دایناسورهای شناخته 
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ی جهان است. گمان کنم اگر میکروپاکیسِفالوسوروس هونگتویانِنْسیسِ نگون شده

کرد ی قدش فرض میریشخندی درباره شد، آن رابخت از این لقب خبردار می

ی نهایی در شد. نکتهو زودتر از شصت و هشت میلیون سال پیش منقرض می

ه بر نامتناسب بودن و بیان نشدنی بودن، نادرست هم مورد این اسم آن که عالو

هست! یعنی استاد دونگِ عزیز به نادرست آن را عضوی از خاندان پربرکتِ 

پاکیسِفالوسوریده فرض کرده بود، در حالی که او در واقع به دودمان فروتنِ 

ی گذاری را باید نتیجهسِراتوپْسیا تعلق دارد! هرچند ناگفته نماند که این نام

خطایی علمی قلمداد کرد و نه چیزی بیشتر. یعنی این اسم علمی را نباید در 

 بندی کرد.ی کاالهای تقلبی چینی ردهزمره

شبی که ما از قطار پیاده شدیم، هرچه گشتیم هیچ به هر حال، آن نیمه

ها در دور و اطراف ندیدیم. تنها اثری از میکروپاکیسِفالوسوروس هونگتویانِنْسیس

شد در مقابل دید که آسمان پرستاره را از را میکوهستان تای ی مهیب سایه

نامند و آن می (泰山) شانها تایچینیکرد. این کوهستان را مان پنهان میچشم

آن قرار . این کوه بر فراز شهر تایکنندشان قلمداد مییکی از پنج کوه مقدسرا 

دونگ است. ارتفاعش با گرفته و یکی از مهمترین مراکز گردشگری استان شان

است. اما چون چین کشور  متر ۱۶۳۲تنها رسد و مقیاسهای ایرانی اندک به نظر می

پست و همواری است، در 

چشم مردم این سرزمین 

نماید. در خیلی بلند می

پستی سرزمینهای اطراف 

همین بس که بگویم ما 

از صعودمان به این قله را 

سطح دریا  متری ۱۵۰ارتقاع 
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هایشان ، یعنی حدود یک کیلومتر زیر آن جایی که اهالی تهران در خانهآغاز کردیم

 ! اندنشسته

ها جایگاهی مقدس بوده و نماد این کوه از دیرباز برای تائوئیست

شتر آدمهای مهم چینی دست شود. بیرستاخیز، طلوع خورشید و زایش پنداشته می

اند. یکی از کم یک بار به این کوه آمده و مراسمی را در آن اجرا کرده

 ۲۱۴سال بود که در  -اولین امپراتور چین–هوانگ شیهایشان خودِ چیناولین

اش متحد شدنِ کشور چین را اعالم کرد. این کوه باال رفت و بر فراز قله پ.م از

ما هم چون قرار بود متحد شدن ایران زمین را به زودی اعالم کنیم، به عنوان 

کنید. اما دانم دارید چی فکر میکر کردیم از کوه باال برویم. بله میتمرین ف

 د کردیم!یم برای بعد از آن که ایران زمین را متحاهدماوند را گذاشت

دانشمندان تائویی که در واقع پرستندگان طبیعت هستند، معتقد بودند این 

شود. در ( نامیده می帝大岳东) «دادییوئِهدونگ»کوه ایزدی ویژه دارد که 

ی که نخستین هستنده و آفریننده اندگو دانستهبرخی از اساطیر او را فرزند پان

ی جهان بود. این ایزدِ کوهستانی دختری هم داشت که او را بانوی یشم یا ملکه

نامند. به افتخار این پدر و دختر پرستشگاه بزرگی به نام معبد دائی یا یشم می

( در پای کوه ساخته شده که تندیسها و بوستان بسیار زیبایی 庙岱میائو )دائی

کنفوسیوس در  ددارد. معماری و آرایش معبد رونوشتی از شهر ممنوع و معب

 اند. زمین زده .م به ۱۰۰۸را در چوفو است و کلنگ احداثش 

شد. در ها خیلی مقدس محسوب میخالصه آن که این کوه از دید چینی

نان آن که درست در جنوب آن قرار دارد و شهر بزرگترِ جیحدی که شهر تای

اند. به که مرکز استان است، احتماال به دلیل تقدس آن در این نقطه ساخته شده

دم در راه نهادیم، هوا آنقدر تاریک بود که هر صورت وقتی ما پیاده شدیم و ق

تقدس کوه درست معلوم نبود. اما کم کم که هوا روشن شد دیدیم که واقعا 

 رویم. داریم روی یک کوه مقدس راه می

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B8%9D
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A4%A7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A4%A7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B2%B3
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B2%B3
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%9C
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%9C
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%9C
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%BA%99
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B2%B1
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B2%B1
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B2%B1
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ی کوه و در آستانه یمشتهایمان را به امانت گذادر همان ابتدای کار کوله

موهبتی بسیار بزرگ بود، چون ها بلیط گرانی خریدیم. خالص شدن از شر کوله

مردیم مان کوه را صعود کنیم یا میکیلویی سی چهلبارهای اگر قرار بود با همان 

ها را دادیم، سبکبار شدیم. وقتی کولهو یا به یکی از مقدسان کوهستان تبدیل می

اال برویم. کوه و سبکبال به کوهستان وارد شدیم و تصمیم گرفتیم شبانه از آن ب

ها باال برویم تا راه را گم نکنیم. شد. اولش گفتیم از پلهبا پلکانی سنگی شروع می

شود و واردِ ها تمام میمطمئن بودیم که مثل درکه و دربندِ خودمان به زودی پله

بود که بعد از یک شب راهپیمایی کردیم. تازه شویم. اما اشتباه میخود کوه می

اند. ها در تمام کوههایشان از پایین تا باال پله کندهبا حیرت متوجه شدیم چینی

ها ا و تنها از پله، تنهآمدنداین بدان معنا بود که تمام کسانی که به کوهستان می

رفتند و هرگز وارد خودِ کوهستان و بخشهای جنگلی و وحشی باال و پایین می

 شدند. نمی

ی پرابهت کوه شبانه سرمست و منظره من که از هوای خنک شامگاهی

شده بودم، از همسفرانم اجازه گرفتم  و از ایشان جدا شدم. بخشهایی را به جنگل 

زدم و بخشهایی دیگر را به پلکان سنگی بازگشتم تا خیلی هم از راه دور نشوم. 

هوا به نسبت شرجی بود و زود خیس عرق شدم. پس لباسم را در آوردم و در 

ها چندان هم آزارنده نیستند. م گذاشتم و با تعجب دریافتم که پشهاکیف کمری

ی راه باال و پایین هم رفتم و دوستانم را هم دیدم و به این ترتیب چند بار در میانه

داد و ها آنتن نمیایم. چون باالی کوه تلفنهمطمئن شدم که همدیگر را گم نکرد

 شد. ی یشم ممکن مینها با یاری ملکهکردیم پیدا شدنمان تاگر همدیگر را گم می

باالخره در حدود ساعت شش بامداد بود که هوا روشن شد. حتی پیش 

شد از اهی از افق خاور بیرون زده بود، میاز آن، زمانی که نور کبود صبحگ

ها را پوشانده بود، به عظمت و زیبایی کوهستان پی الی مه سنگینی که صخرهالبه

برد. طلوع خورشید را در شرایطی دیدم که بر سنگی نشسته بودم و تمام 



 صد و نود وپنجاه و چهارم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

گیر طبیعت اطرافم گشوده بودم. آنجا بود ام را بر زیبایی نفسهای حسیدریچه

ها از شناسی غریب و عمیق چینیی نخستین بار دریافتم این حس زیباییکه برا

ها در نگارگری چینی چیزی آید. به همین ترتیب، دریافتم که نقاشی منظرهکجا می

شان نیست، و تنها از چشم خشک و ی طبیعت پیرامونگرایانهجز بازنمایی واقع

 نماید. انگیز میالمنطقی مردمان مغرب زمین است که چنین رمانتیک و خی

آن روز پنج ساعت با سرعتی نزدیک به دویدن کوه را باال رفتیم. پیمودن 

ها سرزندگی وحشی بل جنگل و صخرهها ساده ولی خسته کننده بود. در مقاپله

بخشی داشتند. اما بسیار انبوه بودند و سرعتم هنگامی که در آن حرکت و لذت

بر زدم شد. برای این که دوستانم را گم نکنم چند بار میانکردم بسیار کم میمی

های ماندم. صخرهو مسیرهای پیچاپیچ راه پله را قطع کردم، وگرنه از آنها عقب می

هایی که انگیز خیزران و آوای زنجرهدی و پرچین و شکن، جنگلهای وهمعمو

 ای به یاد ماندنی بود. خواندند، به راستی تجربهمانند پرستو آواز می

ی کوهستانی را گم کرده یک بار در اواسط راه، وقتی که تقریبا جاده

ی جنگل به دیواری بلند و سنگی برخوردم. دیوار به ساختمانی بودم، در میانه

بسیار بزرگ تعلق داشت و مدتی طول کشید تا آن را دور زدم. بعد از این کار 

دم و کمی پیش رفتم تا در بنا را ام. وارد مسیر اصلی شدیدم که باز به راه رسیده

ها روی در و دیوارش را پیدا کردم. معبدی بسیار بزرگ و بسیار زیبا بود. جلبک

پوشانده بودند و درونش به ظاهر خالی بود. تندیسهایی از مقدسان تائویی را در 

پرستشگاهی که آنسوی حیاط قرار داشت، نهاده بودند. فضایش بسیار آرام و 

شدم، صدای آوازی به زبان فارسی وقتی داشتم از آن خارج می بخش بود.لذت

مان به ثمر رسیده و دست کم روزیرا شنیدم. اول فکر کردم تالشهای شبانه

اند تا زبان سخت چینی را رها کنند و به فارسیِ خدایان کوهستانی چین پذیرفته

سین پیدا شد که ی پویان و امیرحروان و زیبا حرف بزنند. اما کمی بعد سر و کله
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ام. کمی در معبد دور هم آمدند، و معلوم شد اشتباه کردهآوازخوانان پیش می

 نشستیم و بعدش باز از آنها جدا شدم و به جنگل زدم.

با روشن شدن هوا شمار کوهنوردان هم بیشتر شد و معلوم شد بسیاری 

اند. چون در هر جایی دهکرسپرس شمارِ سر راه شب را از آنها در ساختمانهای کم

شد، که کمی مسطح می

ساخته  یبنای کوچک

بودند. بسیاری از این بناها 

بودند که یکی  یمعبدهای

دو تا تندیس تائویی در آن 

نهاده بودند. برخی دیگر 

گودای چیزهایی شبیه به پا

ها بودند که مردم بودایی

های فراوانی را به آن آویخته بودند. این رسم دخیل بستن به مکانهای مقدس قفل

را در خودِ پکن هم دیده بودیم و به خصوص در استانهای جنوب چین خیلی 

نمود داشت. در معبد المای پکن دیده بودم که به خود درخت معبد هم با نخ 

  بستند.میدخیل 

ای برهنه دارند، لباسم را بر تن نکردم و با ی مردها باالتنهچون دیدم همه

همان وضعیت لخت و عور به باالی کوه رسیدم. کوه چندین قله داشت و پیمودن 

ها، با گرفت. کمی پیش از رسیدن به یکی از قلهشان چند روزی وقت میهمه

ت صبح بود که در یکی از پویان و امیرحسین تالقی کردم و حدود ساعت هش

از جوان خندانی چند برش  .های کوه آرام گرفتیم. آبی به دست و رویم زدمقله

مان گی خوردیم. بعد با سرعتی تقریبا دو برابر رفتنفرنهندوانه خریدیم و با گوجه

از کوه سرازیر شدیم و ساعت ده و نیم به پایین رسیدیم. در مسیر سه تایی تبانی 

ی مفصلی رفتیم. من باز از دوستانم جدا شدم کردیم و از راه بیرون زدیم و بیراهه
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به مراقبه  ی زمان راو جایی چندان زیبا و آرامش بخش یافتم که بخش عمده

ها را باال و پایین رفتم، پویان گذراندم. بعد از آن که بازگشتم و کمی دیگر صخره

لی سر رسیدند و تعریف کردند که از و امیرحسینِ شاد و سرخوش با لباسهایی گِ

برای دقایقی به نظر  هایی بلند باال رفته و نزدیک بوده از آن پرت شوند.صخره

ی نزدیکی به مرگ به نیروانا رسیده باشند، چون خیلی رسید در این تجربهمی

خوشحال بودند و ظاهرا از تمام رنجهای دنیوی آسوده شده بودند. کمی بعد که 

مان شد معلوم شد که این فرضیه باطل بوده و صرفا جهت دسته جمعی گرسنه

 اند. زنده ماندن شادمان بوده

مان را با هم رد و بدل پیماییی کوهدستاوردهای تجربهدر باالی کوه 

پیمایی دوستانم عواقب وحشتناکی برای تمدن چین خبردار شدم که کوهکردیم و 

هم  به همراه داشته است. در راه رفت تا حدودی و در راه برگشت که بیشتر با

بودیم به روشنی معلوم بود که مردم چین از دیدن چند نفر خارجی در باالی این 

اند. به خصوص پویان با آن یال و کوپال و ریش بلندش کوه خیلی حیرت کرده

برداری که مرتب در دستش افراشته بود، بیشتر به موجودی فضایی و دوربین فیلم

ی زمین نزول اجالل کرده باشد. به سیارهی پیشرفته آورانهشبیه بود که با آالت فن

چینی از حضور پویان بود. وگرنه خبر از خدا بیهای این البته تفسیر کمونیست

ا کامال روشن بود که این همان خدای جنگ است که بار دیگر به برای دینداره

 میان رعایایش بازگشته است.

بود. پویان تقریبا با  به هر صورت قضیه از دید پویان کامال متفاوت

سالمِ  -شدیا گاهی وقتها حتا زمانی که روبرو نمی –شد هرکس که روبرو می

آورد. از واکنش ای کشیده و غیرعادی بر زبان میرا با لهجه «هاوینِ»چینی یعنی 

لسفی داللت ربط اما فهاو با گویش پویانی بر مفهومی بیها معلوم بود که نیچینی

کند، و به هر صورت به معنای سالم نیست. چون بیشترشان با شنیدن این حرف می
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ی رفتند و عدهشدند، برخی به شدت به فکر فرو میبا حیرت به پویان خیره می

 گفتند. خندیدند و چیزهای دیگری میدیگری هم می

های چینی خیلی خوشش در ضمن این را هم داشته باشید که پویان از بچه

کرد. حال در نظر بگیرید ای نثارش می«هاونی»دید ای را که میآمده بود و هر بچه

که موقع باال رفتن از کوه، یکی از زنان زائر کوه کودک خردسالش را بر پشتش 

به پشت مادرش، و بنابراین مشرف طفل معصوم بسته بود، طوری که صورت 

پیمود. به رویارو با پویانِ مهیب بوده که درست پشت سرِ این خانواده راه می

هاو گفته بود، و از امیرحسین شنیدم، پویان ابتدا چند بار به بچه نیروایتی که 

خیال شده بود و هم بچه به گریه و زاری در آمده بود، اما کم کم هم پویان بی

گناه چینی را بچه به حضورش عادت کرده بود. حاال در نظر بگیرید کودک بی

ورش یابد، و آن وقت ریش پرای با یک میلیارد آدم بیکه قرار است در جامعه

ی آیینگی به سرانجام رسیده و در سنین حساس حدود دوسالگی که تازه مرحله

، برای سه چهار است، گیریش در حال شکلاخودانگارهبه قول الکان و کولی 

ی مهربان پویان در برابر چشمانش قرار گرفته باشد. من به ساعتِ متمادی چهره

 ی اطفال چینی نگرانم!نوشت این کودک و بقیهراستی در مورد سر

 

 

 

 

 

 

 

 

 در برابر درگاه یادمانی کنفوسیوسی در چوفوبا پویان 
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راه برگشت از کوهستان تای را با دوستانم بودم. با امیرحسین بحث 

ی ارتباط بینش فلسفی شاعرانی مثل حافظ و مفصل و پرباری کردیم درباره

یر های چشمگصائب. همین طور بحث کردیم و از هوای پاک کوهستان و منظره

فروختند، لذت بردیم، تا وقتی که به خودمان و زیبایی که در نور روز جلوه می

است، داریم در مورد مزایا و معایب  آمدیم و دیدیم همان طور که تقدیر ازلی

کنیم. این در واقع یک جبر تاریخی اشعار موالنای بلخی و بیدل دهلوی بحث می

سرآغازی که گفتگویی را شروع کنیم، است که من و امیر در هر موقعیتی و با هر 

رسیم. علتش هم آن است ی سبک هندی و عراقی میدر نهایت به بحث درباره

شود، به نظر من یکی از شک اوج شعر هندی محسوب میکه بیدل دهلوی که بی

های دست نیافتنی شعر پارسی هم هست. اما امیرحسین نه تنها بیدل را چندان قله

های اصوال با سبک هندی سرِ ناسازگاری داشت و پیچیدگیگرفت، که جدی نمی

کرد. دلیل سرسختی امیرحسین شعر هندی را به عنوان بازیهای زبانی نکوهش می

در نکوهش سبک هندی و برکشیدن موالنای بلخی به عنوان نمادی در برابر آن، 

ه ریشه البته ناشی از فروپایگی بیدل نبود. به نظرم کل قضیه در این حقیقت ساد

ی کاهنان بودایی چینی، امیرحسین تناسخ موالنای عزیز داشت که طبق محاسبه

شد! بحث من و او در این زمینه معموال در دو جهت نابرابر پیش محسوب می

ی رود، چون هم حفظ کردن اشعار بیدل کار دشواری است، و هم من حافظهمی

یابد ان با این وضع خاتمه میغریب امیرحسین را ندارم. این است که معموال بحثم

کنم، که من از پیکربندی فلسفه و دقت و خالقانه بودنِ کلیدواژگان بیدل دفاع می

انگیز بودنِ شعر موالنا و پیوندش با عاطفه و دل در حالی که امیرحسین از خیال

 آورد. گوید و به ازای هر سخنش هم ده بیست بیت گواه میمی

به این ترتیب شادمان و خرسند از کوه پایین آمدیم. من و امیرحسین در 

کردیم، و پویان عزیز در حالی که خواندیم و بحث میحالی که برای هم شعر می

ان چینی را سخت مورد حمله قرار داده بود و پشت سرمان از کشته هویت کودک
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ی کوه رسیدیم و دوباره به ایستگاه قطار ساخت! با همین وضع به دامنهپشته می

. از دیشب ودیک راست به شهر چوفو رفتیم که زادگاه کنفوسیوس ببرگشتیم و 

ی سرخ گیاهی )یک قاچ هندوانه و چند گوجه تا آن موقع به جز مقداری رنگیزه

 کرد. فرنگی( چیزی نخورده بودیم و گرسنگی داشت در دلمان غوغا می

یک راست به رستورانی رفتیم و نشستیم. جای مرتب و شیکی بود و 

خوردند. پیشخدمت رستوران دخترخانمی بود انباشته از مردمی که داشتند غذا می

ی برایمان آورد. امیرحسین با همان هایی انگلیسکه یک منوی چینی با تک جمله

ی رمزگشایی از متون عرفانی داشت، سعی کرد سر در بیاورد پشتکاری که درباره

تر از این حرفها بودم تصمیم که معنی عبارتهای چینی چیست. من که گرسنه

گرا عمل کنم. این بود که بلند شدم و سراغ ی فیلسوفان تجربهگرفتم به شیوه

تم و غذاهایشان را وارسی کردم. خوشبختانه مردم چین هم میزهای دیگر رف

اند. این بود که توجه من به غذاهایشان به اند و هم اصوال خارجی ندیدهمهربان

رقابت یا قلمروگیری یا چیزی شبیه به این ختم نشد. همه با شوخی و خنده 

نگار همه کردند. اهم قاشقی تعارف می دادند و بعضیغذاهایشان را نشانم می

فهمیده بودند قضیه چیست. به زودی امیرحسین و پویان هم به گردش علمی 

پیوستند و بعد از بررسی دقیقی که از غذای ملت کردیم، آنهایی که به نظرمان 

بهتر بود را با اشاره به پیشخدمت نشان دادیم. تا وقتی که غذا را بیاورند آنقدر با 

دیده بودیم که فکر کنم غذای آن روز کامال های مشتری رستوران گفته و خنچینی

 شان!گوشت شود به تن

غذایی که آن روز سفارش دادیم برای خودمان خیلی آموزنده بود. 

اش زدیم دیگر مزهخوراکی که شباهت عجیبی به کرم کارامل داشت و حدس می

ای از آب در آمد که من به خاطر ی سادهمزهباید از پیتزا بهتر باشد، خمیر بی

گوشت قیمه  اش کلی شرمنده شدم. در مقابل یک جور غذا شبیه بهسفارش دادن

ی همراه با سبزیجات سفارش دادم که تا حدودی بار گناهانم را سبک کرد. شده
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یک سوپ هم سفارش داده بودیم که طبق معمول خیلی خوشمزه بود، و البته 

اش یک ماهی سفارش داده بود. در ظرفِ گوشتها پویان هم طبق رسم خانوادگی

واش خودمان، گذاشته بودند. ما چند تکه نان گردِ نازک، چیزی مثل جنین نان ل

ها شدیم و باعث شدیم پیشخدمت رستوران بیاید و یک سرگرم خوردن گوشت

ی چگونگی خوردن غذا برایمان بگذارد. بعد از این کارگاه آموزشی درباره

ی فشرده بود که دریافتیم باید گوشتها را وسط نان بگذاریم و لقمه کنیم و دوره

ی گوشتها را به نمایی حکیمانه سری تکان دادیم و بقیهبخوریم. بعد از این راه

 این شیوه خوردیم. 

مرکز دینی بعد از آن به گردش در شهر چوفو پرداختیم. این شهر 

ی کنفوسیوس و یکی از مهمترین معبدهای کیش او در خانه. استها کنفوسیوسی

آنجا قرار دارد. در تاریخ دیرپای چین، ادیان و آیینهای گوناگونی از سرزمینهای 

همسایه به این سرزمین وارد شده و در چند موج پیاپی فرهنگ چینی را در خود 

اند و در سه جریان برخاسته ن موجها از ایران زمیناند. مهمترین ایغرقه کرده

اند. در نهایت پیاپی دین بوداییع مانوی و اسالم را در فرهنگ چینی جایگیر ساخته

هم آیین کمونیسم در قرن بیستم این کشور را در چنگ خود فرو فشرد و آسیبهای 

به دو نگرش ها زیادی را به این تمدن وارد آورد. با این وجود، همچنان چینی

ای که در سرزمین خودشان تکامل یافته سخت وفادار هستند. یکی از این بومی

های شمنی باستانی چینیان است. دیگری ی آیینها، تائوگرایی است که ادامهکیش

توان آن را استمرار کیش پرستش نیاکان دانست که آیین کنفوسیوس است که می

 شود.تمام ادیان بسیار قدیمی محسوب میمانند مراسم جادویی شمنی، از ارکان 

( است که یعنی 孔夫子ی کونگ فو زی )کنفوسیوس شکل التینی شده

اش هم این است که نام خانوادگی این شخص کونگ بوده، دلیل« استاد کونگ»

ها اول اسم خانوادگی و بعد اسم کوچک و چون اسم کوچکش چیو بوده و چینی

. شده است( نامیده می孔丘ر دوران خودش احتماال کونگ چیو )آورندع درا می
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کنفوسیوس اسمی است که راهبان ژزوئیت در قرن شانزدهم به این شخص دادند، 

است که چند اسم  11و به احتمال زیاد کسی که این نام را باب کرده ماتئو ریچی

 چینی دیگر را هم به همین ترتیب التینی کرده است. 

 

 

 

 

 

 

 ی قصر چوفوخانهاسلحه

                                                 

 

11 Matteo Ricci 

دولت لو به  پ.م در ۵۵۱در سال ها، کونگ چیو طبق تاریخ سنت چینی

دنیا آمد، و این تقریبا مصادف با سال دهم سلطنت کوروش بزرگ هخامنشی بر 

بود و ی چین انشان بود. دولت لو یکی از واحدهای سیاسی کوچک آن دوره

شود و ما مرکزش در آن هنگام شهری بود به نام زو، که امروز چوفو نامیده می

به تازگی در آن نزول اجالل کرده بودیم. پدر کونگ چیو یکی از درباریان دولت 

اش را در لو بود که سه سال بعد از زاده شدن پسر نامدارش درگذشت و خانواده

و به هر تقدیر بالید و بزرگ شد و تنگدستی و دشواری باقی گذاشت. کونگ چی

گذراند. در نوزده سالگی با زنی اند که دوران جوانی را چوپانی و گاوچرانی گفته

گوان ازدواج کرد و صاحب پسری شد به اسم لی. اما چون سخت به نام چی

http://en.wikipedia.org/wiki/Matteo_Ricci
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اش را به امان درگیر اصالح کار جهان و تدوین آیین جدیدش بود، زن و بچه

کرد. با این وجود به سنتهای چینی سخت پایبند بود و وقتی خدایان چینی رها 

 مادرش چهار سال بعد فوت کرد، سه سال را به عزاداری پرداخت! 

اش وران جوانی را به گردش در اطراف و تدوین فلسفهکنفوسیوس د

پرداخت. به شکلی که وقتی به پنجاه سالگی رسید، شهرتی به دست آورده بود. 

در فضای سیاسی دولت لو ایجاد شد و خاندانی تازه  پ.م تحولی ۵۰۱سال در 

ی حاکم شهری کوچک برکشیدند درت رسیدند و ابتدا کنفوسیوس را به مرتبهبه ق

و بعدتر مقام قاضی اعظم را به او دادند. یک سال بعد، یکی از سه خاندان اشرافی 

قلمرو لو شورش کرد، اما دو خاندان دیگر دست به یکی کردند و این جنبش 

تمرکز قدرت را تبلیغ راقلع و قمع کردند. این ماجرا باعث شد کنفوسیوس که 

کرد، مورد توجه قرار گیرد. کنفوسیوس همان قدر که اندیشمندی برجسته بود، می

هایش آورد. چون طی سه سال بعد آموزهاز حساب و کتاب سیاست سر در نمی

را در فضایی آشفته به اعضای خاندانهای رقیب منتقل کرد و به این ترتیب باعث 

پ.م  ۴۹۷در  دی خطرناک بازنموده شود. باالخرهشد برای بسیاری از اشراف فر

بخت به او پشت کرد و ناگزیر شد دولت لو را ترک کند و به حالت برکناری یا 

شد. او برای مدتی تبعید به سرزمین چی پناه ببرد که رقیب سیاسی لو محسوب می

شهرهای گوناگون سفر کرد و دولتهای خرده ریزی را که در این مدت در در 

چین پدید آمده بود را با اصول عقاید خود آشنا کرد. طبق سنت کنفوسیوسی، 

مکتبی گشود و بازگشت و استاد بزرگ در پایان عمر به سرزمین لو و شهر چوفو 

کالسیک چینی را  شاگردش منتقل کرد و پنج متن ۷۲یا  ۷۷های خود را به آموزه

نوشت، که در آن ادبیات و حکمت شفاهی قدیمی چینی گردآوری شده و برای 

تا به امروز باقی مانده و مورخان « پنج کالسیک»نخستین بار نوشته شده بود. این 

دانند. هرچند به احتمال فوسیوس مربوط میبرخی از بخشهای آن را به دوران کن
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اش چند قرن پس از دوران وی ی آن نبوده و تقریبا همهزیاد خودِ وی نویسنده

 به دست شاگردانش گردآوری شده است. 

دهد که کنفوسیوس در دوران خودش آدم مهم شواهد تاریخی نشان می

اش شناخته شده است. به و تاثیرگذاری نبوده و تنها با گذر زمان بوده که اهمیت

نظرم دلیل اصلی این اهمیت هم آن است که خودش و شاگردانش به ثبت و 

قراولِ نویسایی و ین ترتیب پیشگردآوری سنتهای محلی همت گماردند و به ا

تبدیل سنن شفاهی به متون نوشتاری بودند. به هر صورت کنفوسیوس از بس که 

ی سنت اجتماعی نهاد، خودش به نماد سنت و پشتیبان و آفرینندهبه سنت ارج می

چین تبدیل شد و حتا به مقام خدایان دست یافت. اینها البته سالها پس از مرگش 

ه خودش از این افتخارها خبردار نشد. چون تازه هفتصد سال بعد بود و متاسفان

ها بود که دربار چین به اش، در دوران اشکانی ما و عصر هان چینیاز درگذشت

آرای او توجه نشان داد و امپراتوران هان که در واقع نخستین آفرینندگان دولت 

ا به عنوان ایدئولوژی ی هویت چینی بودند، آرای او ردهندهمتمرکز چین و سازمان

 شان برگزیدند.حکومتی

ی اجتماعی را آیین کنفوسیوسی در واقع نوعی سبک زندگی و اندیشه

توان آن را دین دانست. با این یارهای ادیان یکتاپرست، نمیکند و با معتبلیغ می

هایی به بهشت و زندگی پس از مرگ و بقای روح در آن وجود دارد وجود اشاره

شود. در واقع کیش کنفوسیوسی و سایر و مناسک و مراسمی دینی در آن اجرا می

های کالسیک نادیان تکامل یافته در این سرزمین از متافیزیک و دستگاه فلسفی دی

ام که وجود یک دستگاه اند. من در کتابهایی دیگر مفصل بحث کردهمحروم

فلسفی که یک نظام اخالقی را پشتیبانی کند و چارچوب عمومی مناسک و 

رفتارهای جمعی را به مرکز تقدسی یگانه پیوند دهد، ابداعی ایرانی است که ابتدا 

ینهای زیر نفوذ تمدن ایرانی به تحول در آیین زرتشت پدید آمده و بعدتر در سرزم

ادیانی جهانگیر انجامید. این برداشت فلسفی در ایران شرقی و هند شمالی کیش 
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بودا، در میانرودان و آسورستان کیش یهودی و مسیحی، و در عربستان دین اسالم 

را پدید آورد و قالب عمومی ادیان بزرگ را در قرون میانه رقم زد.  این که 

 -کیش هندو، تائویی و کنفوسیوسی–ی نفوذ تمدن ایرانی دور از دایرهآیینهای 

این وجود کارکردهای  این متافیزیک پیچیده و دستگاه منظم معنایی را ندارند و با

ی تبار مشترک این کنند، حدس مرا دربارهاجتماعی خود را به خوبی برآورده می

 کند.   ی کیشهای یکتاپرست ایرانی تایید میدودمانیِ شالودهعناصر دینی و هم

توان پیامبر یا فیلسوف در نظر گرفت. ی نمیکنفوسیوس را در این معن

چون مدعی بود که خودش هیچ سخن جدیدی نیاورده و مدافع سرسختِ سنت 

ی چین است. در عمل هم دستورها و قواعد کیش کهن جاری در جامعه

                                                 

 

12 Analects XV.24 

ی ابتدایی چینی است که بر احترام به کنفوسیوسی همان سنت قدیمی جامعه

ش نیاکان، و همبستگی اجتماعی و همیاری بزرگتر، مردساالری، آیین پرست

کند. قانون زرین کنفوسیوس در این میان همان است که در کشاورزانه تاکید می

پسندی آنچه را که بر خود نمی»گوشهای مردم ایران زمین نیز طنینی آشنا دارد: 

 .12(勿施於人，己所不欲« )بر دیگران رو مدار
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اش، بر ارزشها و ی کنفوسیوس با وجود سادگی و ابتدایی بودناندیشه

ی کشور چین در میان کند که در سراسر تاریخ دو هزار سالههایی تکیه میسنت

مشترکشان را ممکن ساخته  مردم جاری بوده و وحدت فرهنگی و هویتاین 

ی سازماندهی دولتی در این کشور هم بیش است. دیوانساالری چینی و شالوده

ی ادیان به کیش کنفوسیوسی تکیه دارد. به همین دلیل هم شهر چوفو و از همه

یم تا ببینیم نقاطی که قرار بود از آن بازدید کنیم اهمیت داشت و مشتاق بود

 اند.ی این مرد را گرامی داشتهها چطور خاطرهچینی

وت و بعد از آن که در زیر آفتاب و در رطوبت زیادِ هوا در خیابانی خل

سر و تهی کردیم، عقلمان سر جایش آمد و از روی طوالنی و بیپهن پیاده

زدند ی چینی در اطراف گشت میداری که با یک رانندههای دوچرخهدرشکه

ی راهمان را این طوری طی کردیم. مهمترین جایی که در شهر گرفتیم و بقیه

ی زمانی خانهبود. اینجا ( 孔庙معبد کنفوسیوس یا کونگ میائو )چوفو دیدیم، 

 شد. این فیلسوف باستانی محسوب می

بزرگ و زیبا بود. بناها با ستونهای چوبی و متانت و آراستگی  معبد بسیار

ای ساخته شده بودند و عقالنیت آیین کنفوسیوسی در آن موج ساده و پرهیزگارانه

ای متقارن و همریخت بود. یکی زد. معماری ساختمانها به شکل خسته کنندهمی

های ا یکی از ضلعاز تاالرهای معبد کنفوسیوس سالن بسیار درازی بود که تقریب

گرفت. در این تاالر چند ده مذبحِ دقیقا همسان بر سراسر محوطه را در بر می

میزهایی مشابه نهاده بودند و روبروی هریک ستونی چوبی بود که نام یکی از 

مقدسان کنفوسیوسی روی آن نوشته شده بود. همه چیز انباشته از انتزاع و تقارن 

با وجود زیبایی این معماری و  تلفیق  نمود.غریب می و تکرار بود و این به راستی

ضا ای که در آن با عناصر طبیعی مانند سنگها و گیاهان انجام شده بود، فماهرانه

کرد. از حدی بیشتر شلوغ و تکرار شونده بود و این چشم و ذهن را خسته می
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تازه در این معبد کنفوسیوسی بود که دریافتم معماری بناهای ایرانی با تاقهای 

ای که بیشتر از هرجا در گنبدها و ضربی و گنبدهای بزرگ و تقارن هندسی

 د است. ها نمود یافته، چقدر دلپذیر و خوشاینکاریمقرنس

شان به بعد از کونگ میائو یکی دو معبد کنفوسیوسی را دیدیم که همه

ی از این معبدها بود، هایی از همدیگر شبیه بودند. بر لوحی که بر سر در یککپی

را نوشته بودند که ( 大學: داشوئِه) «ی بزرگکتاب آموزه»از این شعر مشهور 

 ی آیین کنفوسیوسی در آن خالصه شده است:جوهره

ی بزرگ عبارت است از نمایان ساختن فضیلتها، نوسازی مردمان و راه آموزه»

 برترین نیکی...استقرار 

大學之道在明明德，在親民，在止於至善 (...) 

مردمان باستان که آرزومندِ نمایش دادنِ فضیلتهای دیدنی در جهان بودند، 

 ساختند.ن را بهینه مینخست اوضاع خویشت

古之欲明明德於天下者，先治其國 

شان را سر و ر ساختن اوضاع خود بودند، ابتدا خانوادهآنان که آرزومندِ بهت

 دادند.سامان می

欲治其國者，先齊其家 

بودند، نخست شخصیت شان آنان که که خواستار سامان دادن به خانواده

 ساختند.خویشتن را بارور می

欲齊其家者，先修其身 

با میل به بارور ساختن شخصیت خویش، نخست دلهایشان را راست 

 ساختند.می

欲修其身者，先正其心 

کوشیدند تا در آنان که آرزومندِ راست ساختن دل خود بودند، ابتدا می

 ی خویش صادق باشند.اندیشه

欲正其心者，先誠其意 
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شان، آنان اول به فراسوی دانایی خویش برای صادق بودن در اندیشه

 کردند.ی میاندازدست

欲誠其意者，先致其知 

 ی دانایی منوط به جستجو در ماهیت چیزها بود.این توسعه

致知在格物 

 شد.با جستجو در ماهیت چیزها، دانش تکمیل می

物格而後知至 

 یافت.هایشان خلوص میشان، اندیشهبا کامل شدن دانش

知至而後意誠 

 شد.هایشان، دلهایشان راست میبا صادق شدن اندیشه

意誠而後心正 

 شد.پس از راست شدن دلهایشان، شخصیتهایشان بارور می

心正而後身修 

 یافت.هایشان سامان میهایشان، خانوادهبا بارور شدن شخصیت

身修而後家齊 

 یافت.نظم و نسق می هایشان، اوضاعشان به درستیبا سر و سامان یافتن خانواده

家齊而後國治 

 یافت.با منظم شدن اوضاعشان، جهان به صلح دست می

國治而後天下平 

ی مردم در پایین، همه باید بارور ساختن از پسر آسمان بگیر تا توده

 « ی چیزهای دیگر بدانند...ی همهشخصیتشان را ریشه

自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本 (...) 

 دهد.انداز آیین کنفوسیوسی از اخالق را نشان میخوبی چشماین بندها به 

برای قرنها محل برگزاری  که ، معبد مهمی بودهای دیگر شهراز دیدنی 

آزمونهای انتخاب کارمندان برای دیوانساالری امپراتوری بوده است. حاال بیشتر 

اند و در لوهایی زدهمعبدی تهی از اسباب و اثاثیه است که روی دیوارهایش تاب
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اند. بینشان چند چیز اش توضیح دادهمورد آزمونها و چگونگی اجرا و مواد درسی

اند و خواندهجالب هم هست، از جمله دعاهایی که برای موفقیت در آزمون می

یک معبد  هم پکندر آزمون دهندگان. تندیسی از یکی از ایزدانِ حامیِ 

 ساخته شده .م ۱۳۰۲است که در سال ( 孔庙)کنفوسیوسی به نام کونگ میائو 

 و همین کارکرد را داشته است.

آنجا بود که ما متوجه شدیم کنکورِ سراسری در ایران چه بالی خطرناکی 

است و ممکن است در نهایت به چه حوادث دردناکی منتهی شود. فکرش را 

بکنید، این که هفتصد سال چندین هزار هزار آدم بیایند و در یک جا کنکور 

اند و چه شتهاند و استرس آزمون دابدهند. ببینید چقدر آدم آنجا از حال رفته

ها بودم آنجا را به چیزی اند. من که اگر جای چینیدقایق ناخوشایندی را گذرانده

 کردم، نه معبد. شبیه به تونل وحشت تبدیل می

بیدنِ شدیم و نخواهوا گرم و مرطوب بود و کم کم خسته و خوابالود می

کرد. با این وجود چوفو را خوب گشتیم و در یک شب قبل رویمان اثر می

رستوران خوب ناهار بسیار خوبی خوردیم. دختران پیشخدمت برایمان منوهایی 

آوردند که فقط به چینی نوشته شده بود. سعی زیادی هم کردند که به ما توضیح 

که برای یک بار هم که شده بدهند چی به چی است. اما ما به این نتیجه رسیدیم 

گرایان عصر رنسانس پیروی کنیم. برای همین هم در رستوران راه از مکتب تجربه

ی مردم سفارش داده بودند را نگاه کردیم و با هایی که بقیهافتادیم و خوراکی

آنها در مورد غذاها وارد مذاکره شدیم و در نهایت با نشان دادن خوراکهای مورد 

آمد که آن روز دادیم. از ظاهر مردم و کارکنان رستوران بر می نظرمان سفارش

خوابی را سر غذاها در کلی خوش گذرانده باشند. به خصوص که ما تالفی بی

 که در سنین رشد باشد، غذا خوردیم.  اژدهاییی مان به اندازهآوردیم و هر کدام
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گشتیم و ای میدنبال نشانیدر چوفو این بود که  ی دیگریک اتفاق بامزه

زدند که چینی ای هم حرف میدانستند و با لهجهمردم هیچ کدام انگلیسی نمی

کردند. در نتیجه رفتند و دختر نوجوانی را آوردند و شیوا و سلیس مرا درک نمی

داند. دختر جلو آمد و با اعتماد به نفس تمام با افتخار گفتند که او انگلیسی می

: هِلو. ما هم خوشحال شدیم و سه تایی گفتیم هِلو. بعد دختر شروع کرد به گفت

ی دیگری از دهانش در نیامد. چینی حرف زدن و هر کار کردیم جز هِلو کلمه

معلوم شد در همین حد انگلیسی بلد است. فکر کنم تا آن روز خیلی جلوی در 

دیگر حرف زده بود، و همسایه فخر فروخته بود و از دانش عمیقش در زبانهای 

یک روزی چند نفر جهانگرد ایرانی تصمیم بگیرند تا چوفو  هکردو البته فکر نمی

 د کنند. ی آنها هم بازدیبروند و از محله

عصرگاه بود که اتوبوسی گرفتیم و از چوفو به شوجو رفتیم، که شهری 

مان قطار بگیریم. بایست در آنجا برای مسیر بعدیها، و میبود در همان نزدیکی

بود شلوغ و پرجمعیت  حدود ساعت هفت عصر بود که به شوجو رسیدیم. شهری

که مردمی پرجنب و جوش داشت. آن شب را در خیابانهای شوجو به گردش 

داد که گذراندیم. خسته بودیم، اما کنجکاوی بابت دیدن شهر مجالی نمی

ی خرت و پرت فروشی بازدید کردیم و در جایی استراحت کنیم. از چند مغازه

سنگی ریخته بودند و حراجش  یک میز بزرگ دیدیم که رویش انبوهی از اشیای

کرده بودند. قیمت هرقطعه اندک بود و چیزی معادل سه تا صد تومنِ خودمان 

شد. طبق معمول وقتی هوا تاریک شد رستورانهایی که غذاهایشان را در می

فروختند، کارشان را آغاز کردند. در آنجا بود که برای دیگهایی کنار خیابان می

 ی سگ دیدیم!ی پختهکلهنخستین بار دیگی پر از 
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بایست قطار نیمه شب را سوار یم. میآن شب جایی برای خوابیدن نداشت

شویم. این بود که در ایستگاه قطار ولو شدیم و خیلی زود خوابمان برد. اما 

مهلتمان تنها به قدر چرتی مختصر بود. سر وقت بیدار شدیم و در قطاری سوار 

ای شلوغ بود. نمک ماجرا این بود که از بلیط و شدیم که به شکل تکان دهنده

ی و این تجمالت بورژوازی هیچ خبری نبود و همه به شکل کمون ی صندلشماره

کردند. این بود که وقتی رسیدیم دیدیم دیگران روی ها استفاده میاولیه از صندلی

اند. با آن حال نزار و خستگی در حال مرگ مدتی ایستادیم هایمان نشستهصندلی

نیم، ناگهان طبع عیاری تا این که باالخره جایی گیرمان آمد. اما تا آمدیم بنشی

امیرحسین گل کرد و جوانمردانه جایش را به خانمی داد. ما هم چنین کردیم و 

ساعت ای اخالقی برای خلق کمونیست چین تبدیل شدیم. به این ترتیب به اسوه

یم و اولین کاری که کردیم گرفتن یک هتل بود شش و نیم صبح به لویانگ رسید

چون نزدیک بود از خستگی جانمان مان را نجات داد. و خوابیدن، که تقریبا جان

در برود و در معبد کونگ میائو به شهیدانی بپیوندد که طی هفت قرن گذشته سرِ 

 رهای چینی سکته کرده بودند.کنکو

 

 سوپ خوردن با سرعت باال همراه با پویان
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 هنیک بلشویک رد کارخایادخند: 

 

پدرم اقتصاد خوانده بود و من کمی دیر به مفهوم این حقیقت پی بردم.  

گویم اقتصاد خوانده بود، منظورم آن است که به معنای واقعی کلمه علم وقتی می

اش را هم هضم کرده بود. به همان سنتی که در میان اقتصاد را جویده و تفاله

شته خوانده بود که تاریخ ی افراد خاندان وکیلی مرسوم بود چندین و چند رهمه

شناسی در میانش به شمار بودند. اما در نهایت در و مهندسی کشاورزی و حشره

ی اقتصاد گرفته جوانی به فرانسه رفته بود و دو دکترا از دانشگاه پاریس در رشته

کرد. بعد هم که بود و برای سالها در دانشگاه سوربون همین رشته را تدریس می

ریز اصلی اقتصاد ت مشاور ارشد ستاد ارتشتاران و مدتی برنامهبه ایران بازگش

 برای این سازمان عظیم شده بود.

افتم چقدر گویم که بدانید وقتی یادِ بحثهایم با او میاینها را برای این می 

مان وجود داشت و آن هم شوم. از قدیم و ندیم یک سنتی در خانهشرمنده می

دیدم برای ای داشت و میبود. هر وقت که پدرم حوصله« حرف زدن با بابا»

و او هم « بابا حرف بزنیم؟» گفتمرفتم و میای کتاب از دستش افتاده، میدقیقه

کردیم بعد هم شروع می« حرف بزنیم!»گفت زد و میاغلب با مهربانی لبخندی می

کردم و او پاسخ به حرف زدن. معموال قاعده اینطوری بود که من پرسش می

داد. داد، یا گاهی با پرسشی دقیقتر خطی که در آن فکر می کردم را امتداد میمی

نهاد و سخنرانی دانشگاهی سطح ام احتیاط را از دست فرو میهر از چندی هم لگ

فهمیدم. برای نخستین بار کرد که فقط بخش کوچکی از آن را میباالیی ارائه می
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ها بود که با نام بیشتر فیلسوفان و روانشناسان و از مجرای همین حرف زدن

 شناسان آشنا شدم.جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کم کم وقتی سن و سال من بیشتر شد و خودم به کتابخوان قهاری تبدیل  

شدم، بنای مخالفت با پدرم را گذاشتم. بعدتر دریافتم که این احتماال شکلی 

روشنفکرانه از اعالم استقالل پسری در برابر پدرش بوده است. از جنس 

کرد. اما نوجوانانه که حاال در سپهری فرهنگی و علمی سر باز میهای سرکشی

ماند و حتا وقتی جاهالنه چیزهایی پدرم انوشیروان همیشه بردبار و مهربان باقی می

آورد و بحث کردم هم به رویم نمیلوحانه میبافتم و مخالفتهایی سادهبه هم می

باعث شد به تدریج حرفهایم پخته داد. مجالی که به من داد را محترمانه ادامه می

 شود و کم کم حتا احترامش را هم موقع بحث برانگیزد.

در این بین اتفاق جالبی که رخ داد آن بود که من در دوازده سیزده  

لوحانه و ابتدایی سالگی مارکس را کشف کردم. ابتدا با خواندن یک کتاب ساده

تری دتر با خواندن کتابهای جدیهای آموزشی حزب توده بود، و بعکه از فرآورده

شد. سال دوم مان یافت میی بزرگ خانهکتابخانه رد کرد وکه پدرم معرفی می
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ی مارکس راهنمایی بودم و سیزده سال بیشتر نداشتم که با کمی جان کندن سرمایه

ای را که ایرج اسکندری کرده بود. در همین ی قدیمیرا خواندم، آن هم ترجمه

ای که در مدرسه برای آموزش آور و کمابیش ابلهانهی خفقانگیر و دار شیوه

قدهای مارکس به روابط قدرت اخالق برگزیده بودند، باعث شد بخش مهمی از ن

گر برایم جذاب شود و کمابیش در همان حدود بود که به شکلی درونزاد سلطه

 برای خودم مارکسیست شده بودم. 

ی اقتصاد نوشته شده بود. هایی بود که دربارهمان منبع کتابها و مجلهخانه 

آوردم، در نمی از آنها به زبان فرانسه بود که در واقع چیزی ازش سر بخش بزرگی

اما متنهای فارسی هم به قدری بود که بتوانم کم کم گلیمم را از آب بیرون بکشم. 

ای بود که پدرم های درسیخواندن جزوهخیلی از متنهایی که آن روزها می

اش اش در دانشگاه افسری منبع درسیانوشیروان نوشته بود و موقع تدریس

 شد.محسوب می

ی یک وجبی را که ی سیزده سالهجسم یک پسربچهحاال با این مقدمه م 

دارد چند ساعت با هیجان و گاهی با تندخویی با تیمسار دکتر انوشیروان وکیلی 

کند و اصرار دارد که دیدگاه مارکس درست است و ی اقتصاد بحث میدرباره

نگرش لیبرالی پدر نادرست و پوسیده است و از خاستگاه بورژوایی خاندان معظم 

لی طباطبایی تبریزی سرچشمه گرفته است! واقعا حاال هم که بعد از سی و وکی

نشیند ام میافتم، عرق شرم بر پیشانیچند سال یاد برخی از استداللها و بحثهایم می

گویم که این چرت و پرتهای انقالبی و به شکیبایی و نرمخویی پدرم آفرین می

کرد به کرد یا کمکم میمی کرد و مدام کتابهای تازه معرفیمرا تحمل می

 پرسشهایی تازه دست پیدا کنم. 

ناگفته نماند که در همین سالها بود که کم کم کشمکشی عادی و 

شد و این همان رقابت و جنگ قدرتی بود هنجارین میان من و پدرم شروع می

خواهد مرد شدن و بالیدن خود ی پسرها و پدرها در خانه دارند. پسر میکه همه
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خواهد نقش نظارت و رهبری سنتی خود را همچنان کرسی بنشاند و پدر می را به

حفظ کند. این کشمکش بین ما هم برقرار شد، هرچند هردو بدان آگاهی داشتیم 

اش کنیم. در این حال و هوا بود که بحثهای مارکسیستی کردیم مدیریتو سعی می

واها را سخت داغ کرده هم به آتش این هیمه اضافه شده بود و فضای بحثها و دع

 بود.

این دوران ستیز من با فرهنگ منحط بورژوایی و گوش دادن به رادیو  

هایی از این دست یکی دو سال ادامه پیدا کرد، تا به سال بازیشوروی و مسخره

ی وزارت آموزش و پرورش آن اول دبیرستان وارد شدم. سالی که طبق قاعده

ز در هفته را به جای مدرسه رفتن به جایی بایست یک رومیدوران، شاگردان 

ی دوستان من در این دوران به این بروند و حرفه و فنی یاد بگیرند. تقریبا همه

گیرند، این یک روز را در خانه به استراحت بهانه که دارند شغل پدرشان را یاد می

د و کرپرداختند و کاغذهای مربوط به حضور و غیابشان را هم پدرشان پر میمی

 یافت. قضیه فیصله می

ی طالفروشی داشتیم در خیابان در این مقطع زمانی ما یک مغازه 

گرداندند. من هم هر از چندی سری به منوچهری که پدر و مادرم با هم آن را می

زدم و تا حدودی راه و چاهِ طالسازی را از مادرم آموخته بودم و ضایعات آنجا می

های لب دستفروش به مغازهبردم و در قاماند میفلزی را هم که از کارها باقی می

فروختم. این را هم بگویم که من از کودکی دستی در خرید و همان راسته می

ام را پول قطع کردم، اما از فروش چیزها داشتم و هرچند بعدتر روابط صمیمانه

همان اولش یک جورهایی بازرگانی در خونم بود. این در حالی بود که پدرم 

بدیل بود، به خاطر پردازی اقتصادی خداوندی بیریهانوشیروان با این که در نظ

ای که داشت از چانه زدن و حتا سود کردن موقع معامله ابا داشت تربیت اشرافی

کرد که عالقگی از خود ظاهر میو به نوعی در برابر پول حالت بیزاری و بی
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بود و دست اش در من هم فعال شد. در مقابل مادرم در این زمینه چیرهبعدتر ژن

دانست و من هم استعدادم در سوداگری گذاری را خوب میراه چانه زدن و قیمت

توجهی پدرم به پول را هایی از درویشی و بیرا از او به ارث بردم، هرچند رگه

 هم دارم. 

 

 

 

 

 

 

 

از سنین بسیار « کار کردن»های من در امور مالی و اما ماجرای تجربه 

مان یک تبِ عجیب و پایین شروع شد. در سال دوم دبستان بودم که در مدرسه

راه افتاد که تا حدودی آغازگاهش خودم بود. ماجرا این بود « بلوربازی»غریبِ 

م شروع کردم به که از وقتی خیلی کوچک بودم و چهار پنج سال بیشتر نداشت

مان یک نگین جمع کردن سنگ. ماجرا هم از وقتی شروع شد که در حیاط خانه

ام، هر از چندی ی زیبایی سنگها شدهعقیق زیبا پیدا کردم و پدرم چون دید شیفته

آورد. تا این که وقتی به سال دوم دبستان رسیدم از مغازه برایم نگینی هدیه می

ام ی زیبا داشتم. کم کم عالقهپنجاه نگین تراشیدهکلکسیونی مشتمل بر بیش از 

، بلورِ «چیزها»ربط دیگری هم تعمیم یافت. یکی از این به سنگ به چیزهای بی

های چک اصل قدیمی بود مان از آن کریستاللوستر بود. لوسترهای بزرگ خانه

ت ای آویخته شده بود که با هزار زحماش بلور عظیم کرویی یکیو در میانه

موفق شدم آن را کش بروم و اجازه بگیرم که دست خودم باقی بماند. بعد این 
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هایی را عالقه به بلورها به مدرسه تعمیم یافت. یکی دو بار بلورهایی و نگین

ها به این چیزها به قدر بچه همراه خودم به مدرسه بردم و چون دیدم شیفتگی

هایی ستفاده کردم. به این شکل بچهی بانکی اخودم است، از آن به عنوان پشتوانه

شروع کردند  شان گل کرده بود،های زیبای لعل و آمِتیست طمعکه از دیدن نگین

شان آوردنش به مدرسه. به زودی بازاری پیچیده در به کندن بلور لوسترهای خانه

 شد، اما کم کم بلوری بلورها به شکل پایاپای معامله میدبستان ما راه افتاد. همه

شدند. شان با چیزهای دیگری تاخت زده میبه صورت نوعی پول در آمد و برخی

 ی من بود! های کودکانهیکی از این کاالها که خیلی هم جالب بود، نقاشی

 های تخیلیدر همان کالس اول دبستان که بودم متوجه شدم که نقاشی

ها هوادار زیادی ن بچهکشم بیها میآهنیای که هیوالها و پهلوانان و آدمکودکانه

ی سه چهار نفره از دارد. به شکلی که تا همان سال دوم دبستان یک دار و دسته

کشیدیم و با هم رد و بدلش هایی از این دست میهنرمندان شده بودیم که نقاشی

کردیم. دوستی داشتیم به اسم پیام که بیشتر دخترهای سبک مانگای ژاپنی را می

های خارجی قشنگی برگردان ری به اسم مازیار که عکسکشید و دوست دیگمی

های من هم بیشتر از ها. نقاشیآهنیهای رنگی جالبی از آدمآورد با نقاشیمی

گرفت. در جریان همین تب رد هایی مثل بتمن و سوپرمن الهام میکمیک استریپ

فت و و بدل کردن بلورها بود که برای نخستین بار آثار هنری من هم فروش ر

گرفتند. خالصه این که وقتی هایم را میدادند و نقاشیها بلور میبرخی از بچه

تقریبا  باالخره تشت از بام افتاد و ناظم مدرسه جلوی این بازار سیاه را گرفت،

ی ی بلورهای در گردش در دست من جمع شده بود و این تا حدودی نشانههمه

 موفق بودنِ اولین کسب و کارم بود.

تر بود. ما به خاطر مین باری که وارد بازار کار شدم، قضیه قدری جدیدو

انگیزی که در آن زاده و پرورده ی زیبا و خاطرهماجراهایی ناچار شدیم از خانه

کشی، بخش مهمی از کتابها و شده بودم نقل مکان کنیم. در جریان این اسباب
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ی کاملی که از کتابهای تن همان را فروختیم و در این بین مجموعاسباب و اثاثیه

تن داشتم هم قربانی شدند. اما انوش و آذر که هدفشان از این کار سبک کردن 

بارهایمان بود، قرار گذاشتند که کتابها را در مدرسه بفروشم و پولش مال خودم 

باشد. من هم باز دست به کار شدم و در مدتی کوتاه بار دیگر بازاری در 

راه افتاد. اولش تن تن ها  -ی عالمه حلیاین بار تیزهوشانِ پسرانه–مان مدرسه

فروختم، اما چون دیدم هوادار ندارد، اول دانه دانه ای بیست تومان میرا دانه

 کل گرفت،شان و وقتی خواهان پیدا کرد و رقابتی بین خریداران شفروختممی

ای سی تومان به اش را یکجا دانهقیمتش را باال بردم و در نهایت حدود نیمی

دوستم رضا فروختم که حاال پزشک مشهور و خوشنامی شده. جالب این که در 

هایی را به ها هم کتابها و مجلهاین مرحله هم باز بازار بسط یافت و باقی بچه

ی کمیک از آن بین چند تایی مجله چهارسوق مدرسه وارد کردند که خودم هم

ام را هم فروختم. این بار ماجرا های قدیمیاستریپ خریدم و شماری از کمیک

 تر بود.تر بود، چون بازار به پول پیوند خورده بود و حساب و کتابش کمُّیجدی

ها و کتابهای مصور فروکش کرد. بعد از این که تب خرید و فروش مجله

های ی عالقه پیدا کرده بودم، شروع کردم به فروختن موششناسمن که به زیست

ام خریده سوری کوچکی که آن وقتها از انستیتو پاستور برای آزمایشگاه خانگی

ها ته مان زاد و ولد کرده بودند. کمی بعدتر که موجودیِ موشبودیم و در خانه

ها و نهکشید و کشش بازار همچنان بر جای بود، شروع کردم به فروختن پروا

شد. این بازار در حشرات زیبایی که آن وقتها در باغهای طرشت زیاد پیدا می

مان در طرشت نقل مکان کرده بودیم و همان سالی تاسیس شد که تازه به خانه

فضای سرسبز اطرافش جوالنگاه گردش و شکارم بود. بعدتر هم دیدم بازار 

ی درشت را های سوارهمورچه همچنان پا برجاست، به تولید انبوه روی آوردم و

گرفتم و نمود، میشمار میمان داشتند و شمارشان بیای در پشت خانهکه النه
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ای دو تومان بود و فروختم! آن وقتها بستنی و پیراشکی دانهای دو تومان میدانه

ی مناسبی داشت. بماند که کم کم بازار با تورم و کاهش ام بهرهبنابراین سوداگری

 ی ما هم پایان یافت.ی این تجربهروبرو شد و قضیه تقاضا

شدم، قرار شد در همان تابستانی که داشتم وارد سال اول دبیرستان می 

ی زبان شکوه ثبت نام کنم و زبان انگلیسی یاد بگیریم. همه چیز به در موسسه

های جلوی دانشگاه تهران سر راهم بود و خوبی پیش رفت و چون کتابفروشی

هم بورس  زار و منوچهری قرار داشت، و آن محلهی شکوه هم نزدیک اللهموسسه

قدیمی بازار کتاب تهران بود، به سرعت بار دیگر به ماجرای خرید و فروش 

بازگشتم. این بار فشار مالی هم وجود داشت. پدرم در همان سالها درگذشت و 

ساطمان نبود، من هم مان در نبودِ او افتی کرد. چون پول چندانی در بوضع مالی

خریدم و خواستم را میبرای خرید کتاب در تنگنا بودم. پس کتابهایی که می

اش. در این کار هم به فروختمها یا دستفروشها میخواندم و باز به کتابفروشیمی

ی کتابهای بازار را با ولع و سرعت قدری ماهر شده بودم که نه تنها در عمل همه

ای مفصل از کتابهای گزیده هم تشکیل دادم و ه کتابخانهخواندم، کعجیبی می

ماند. به خصوص که کمی تازه در آخر کار پولی هم در این بین برایم باقی می

مان را هم به این کارها گره زدم و در کل کارم ی مغازهبعد فروش فلزات قراضه

 سکه شد.

رخشان سوداگری، ی دی اینها را تعریف کردم که بگویم با این پیشینههمه 

داد چیزها را به مردم ببخشد تا در برابر پدرِ درویش مسلکم که بیشتر ترجیح می

ی اقتصاد داشتم. یعنی یک جورهایی بفروشد، نوعی احساس برتری در حوزه

گفتم علم اقتصاد بابا بورژوایی است و من هستم که در مقام نسل پیشروی می

ام! شاید به خاطر همین خود تبدیل کرده-ایتاریخ آن را به پراکسیس اجتماعی بر

ی آن ای هوشمندانه برایم چید و در ادامهام بود که پدرم نقشهبه خود بالیدن
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بحثهای مارکسیستی پرشور، وقتی حرفِ طرح کاد پیش آمد، پیشنهادی وسوسه 

 کننده به من داد. 

ان بروم مهمان طور که گفتم انتظارم این بود که برای طرح کاد به مغازه

و همین کار دلپذیر خرید و فروش کتابها و ضایعات فلز را ادامه بدهم. به 

های قدیمی منوچهری و فردوسی هنوز بر پا بود و کمیک خصوص که کتابفروشی

های فراوانی هنوز در بطنشان نهان مانده بود. من هم اشتیاقی سوزان برای استریپ

توانستم از خرید با قیمت خوبی می شان داشتم و چون نایاب بود، بعدخواندن

مان بروم و همان ام این بود که برای طرح کاد به مغازهشان. بنابراین برنامهبفروشم

دیدند به طور طبیعی ام را راه بیندازم. اما پدر و مادرم که میجا بساط کتابفروشی

بودند. در  دهم با بطالتِ ماندن در مغازه مخالفاین جور کارها را دارم انجام می

نتیجه در میان سه سال دبیرستان که قرار بود به طرح کاد برویم، سال دوم و 

سومش را در کالس رایانه و الکترونیک گذراندم که خیلی هم برایم سودمند بود. 

ام اما ماجرای اصلی در سال اول رخ داد که در ضمن نخستین سال طرح کاد رفتن

 هم بود.

ی طالفروشی بودم که پدرم پیشنهاد و مغازهها من هنوز در خیال کمیک

داری، طرح کاد را در یک کارخانه کرد به جای کار در بازارِ منحط دنیای سرمایه

ی تولید صنعتی آشنا شوم. پدرم دو بگذرانم و مثل یک پرولتاریای واقعی با شیوه

ود ای در همان حوالی داشتند و با آنها هماهنگ کرده بدوست داشت که کارخانه

 که به صورت کارگر در آنجا کار کنم.

رسید. باید انگیز به نظر میخوب، این ایده از همان ابتدا خیلی هیجان

شدم، اما همان وقتها بابت این که چرا پدرم چنین پیشنهادی کرده مشکوک می

های مترقی مارکسیستی را با نشدم و این را بختِ بلندی یافتم برای این که آموزه

ای رفتیم ن حس کنم. در نتیجه خوش و خرم همراه پدرم به کارخانهگوشت و خو

بر که دقیقا چسبیده به شهرک اکباتان قرار داشت، و صاحبانش دو مهندسِ خوش
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و روی منظم و مرتب بودند. پدرم گویا تازه با این دو آشنا شده بود و چون مردی 

د. انوش در همان اش شده بودنسخن و مهربان بود خیلی زود هردو شیفتهخوش

بین متوجه شده بود که این دو شمار کمی از شاگردان دبیرستانی را به عنوان 

گیرند. پس با آنها قرار و مداری شان به کار میکارآموز داوطلب در کارخانه

 تر من هم به این مجموعه اضافه شوم. گذاشته بود که با شرایطی کمی سختگیرانه

 

 

 

 

 

 

بایست درست مثل یک کارگر ساده در شرایط برای من چنین بود که می

بایست پیش از روشن شدن هوا و ساعت شش آنجا کار کنم. درست مثل آنها می

بنشینم و خوراک و صبح در کارخانه باشم و مانند آنها پشت ماشینهای سنگین 

لباس و خالصه همه چیزم مانند آنها باشد. قرارمان هم این بود که یک سال تمام 

وقفه. بعدتر معلوم شد که پدرم تعطیل و بیای یک روز را آنجا کار کنم. بیهفته

ام را پرداخت کند. یعنی هم پشت صحنه بر عهده گرفته بود که حقوق کارگری

شماری که برای گردش و تفریح به کارخانه شتآموزان انگبر خالف دانش

آمدند و جیره و مواجبی هم نداشتند، من به معنای واقعی کلمه قرار بود می

 کارگری کنم و حقوق بگیرم.

ی متالیز با این مقدمه بود که من با خوشحالی به نیروی کار کارخانه

های اداری در ندهها و پروهای وسط زونکنی گیرهپیوستم، که تنها تولید کننده

هایی تند و تیز در سر داشتم و کمابیش با آن قصد این خاور میانه بود. اندیشه
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یا  قول و قرار را قبول کرده بودم که انقالبی بلشویکی در کارخانه به راه بیندازم،

دست کم یک سازماندهی صنفی بین کارگرها تاسیس کنم. راستش آن روزها در 

دانستم و فقط خاطرات چند نفری را خوانده بودم ی هم نمیها چیز زیاداین زمینه

کردم همین که کارگرها را دور هم جمع کنی خودشان یک اتحادیه و و فکر می

 سندیکا راه خواهند انداخت.

روزهای اولی که به نیروی کار پرولتری متالیز پیوستم، به روشنی 

یکی دو کارگر دیگر هم ای نبود، چون ای ناجور بودم. سن و سالم مسئلهوصله

بودند که سن و سالشان نزدیک من بود. ایراد کار اینجا بود که رفتارم و افکارم 

و حتا لباسهایم با بقیه همخوانی نداشت. خیلی زود برای این که با فرهنگ مترقی 

پرولتری سازگار شوم، یک دست لباس فرسوده تهیه کردم تا در فضای کارخانه 

به تقلید کردن حرف زدن و رفتار کارگران. در این کار به بپوشم، و شروع کردم 

قدری مهارت پیدا کردم که هنوز دو سه هفته نگذشته بود، کامال در جمع 

 قطارانم پذیرفته شده بودم. هم

کارخانه از دو بخش تولید و مونتاژ تشکیل شده بود. بخش تولید در 

گری و تجهیزات ریختهشد که ماشینهای پرس سنگین و سالنی بزرگ انجام می

تراشکاری را درش کار گذاشته بودند و کار کردنشان سر و صدایی کر کننده 

کرد. کار در آنجا اغلب انفرادی یا دست باال دو نفره بود. یعنی پشت ایجاد می

گری تراشی و ریختهنشست و گاهی برای ماشینهای قطعههر ماشین یک نفر می

ر و صدا در بخش تولید به قدری زیاد بود که گپ کردند. سدو نفر با هم کار می

شد. مرا ابتدا به ساکن به همان بخش فرستادند، و این و گفت عمال ناممکن می

شد. دلیلش هم این بود وارد اعمال میی کارگران تازهای بود که برای همهقاعده

 که کار در بخش مونتاژ سبکتر بود و چون سر و صدای چندانی نداشت، کسانی

نشستند فرصت داشتند با هم گپ بزنند. برای همین که در خط تولید کنار هم می
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هم در مقام نوعی حق آب و گل کار کردن در بخش مونتاژ را برای خودشان 

 کردند. حفظ می

ها حفاظ چندانی بخش تولید در ضمن قدری خطرناک هم بود. پرس

انی که صاحب رفت. مهندسنداشت و هر از چندی دست کسی زیر پرس می

سازی آالت را ایمنکارخانه بودند آدمهای شریفی بودند و در حد امکان ماشین

کرده بودند. اما باز خطر به جای خود باقی بود و هنوز یک ماه از ورودم به 

کارخانه نگذشته بود که دیدم دست کسی در پرس گیر کرد و به کلی له شد. 

  هرچند خوشبختانه کار به قطع عضو نکشید.

های پیچیده بودم و به همین خاطر با ورود ی ماشینمن از کودکی شیفته

آالت ام را از یاد بردم و محو یادگیری ماشینبه کارخانه تا حدودی رسالت انقالبی

شان که شوهر خواهر آن یکی بود، مردی بود بلند شدم. از بین دو مهندس، یکی

و در همان ابتدای کار معلوم قامت و الغر و جدی که چشمهای آبی تیزی داشت 

شد که هوایم را دارد. هرچند پدرم با آنها قرار گذاشته بود که درست مثل یک 

گرفت کارگر ساده با من رفتار کنند، او هر از چندی قدری از این عهد فاصله می

آمد در بخش تولید و طرز کار کردنِ دستگاهها را یادم و مثل معلمی دلسوز می

 داد. می

آمد و گیرم، خودش هم سر شوق میدید مشتاقانه یاد میمیوقتی 

ام به کارکرد داد. عالقههای پرس میی طراحی ماشینای دربارهتوضیحهای عالی

های بخش ی دستگاهها در حدی بود که با سرعت چشمگیری طرز کار همهماشین

اهی قفل کرد و دستگای در جایی گیر میتولید را یاد گرفتم و گاهی که قطعه

توانستم گیر را برطرف کنم. از حق که نگذریم شد، یکی از کسانی بودم که میمی

گذاشت و گاهی دستگاهی را آن مهندس مهربان هم واقعا از جان و دل مایه می

کرد تا طرز کارش را دقیقتر ببینم. چون اش را باز میداشت و دل و رودهنگه می

ین خاطر بعضی از کارگرها تا آخرش فکر قدری رنگ و رویمان شبیه بود به هم
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کردند عمویم است و کم کم در چند دسته از کارگرها همین لقب رویش ماند. می

 گفتند عموی شروین آمد!شد میمی طوری که وقتی وارد کارگاه

ی دست اولی در بخش تولید عالوه بر آشنایی با مهندسی ماشین، تجربه

م. کار یکنواخت و تبدیل شدن به جزئی از از زندگی کارگری هم به دست آورد

ای یک ماشین مکانیکی را آنجا در عمق وجودم لمس کردم و دیدم که عامل ساده

ها و تواند باعث شود دست و پای آدم در گیرهآلودگی چه آسان میمثل خواب

شود. ها گرفتار شود و چه آسیبهای وخیمی بعد از آن گریبانگیر کارگران میپرس

کردم، موقع مرخص شدن پس از هشت ساعت کار که در آنجا کار می هر بار

وقفه و ده ساعت حضور در کارخانه، با عضالتی دردناک و خسته و سری بی

 گشتم.منگ از صداهای پرس ماشین به خانه باز می

بعد از سه ماهی که در بخش تولید کار کردم، مرا به بخش مونتاژ منتقل 

یی که تولید شده بود را بعد از آبکاری سر هم می کردند هاکردند. در اینجا قطعه

ای که از چنگکی با آمد. دستگاه مکانیکی سادهی زونکن از آن بیرون میو گیره

شد. این بخش دوم ی زونکن پرچ میشد و در وسط پوشهیک اهرم تشکیل می

شد می بندی تشکیلاز قسمتهای متفاوتی مثل آبکاری و رفع نقص و مونتاژ و بسته

اش همان خط مونتاژ بود و بیشتر کارگران در آنجا مشغول به کار که مهمترین

 بودند. 

تر داشت. سر و صدایش خیلی کمتر تر و آرامسالن مونتاژ فضایی دوستانه

ترین بخش کردند. سادهاش فعالیت میبود و شمار زیادی از کارگران در هر بخش

ی وقت دست اندرکارانش به دور هم نشستن آن آبکاری بود، چون بخش عمده

الکاری بر گذشت و این زمانی بود که برای نشستن رسوب طو گپ زدن می

دادند، چون ترین کار را هم در بخش مونتاژ انجام میقطعات الزم بود. سنگین

تر کار کردن به افراد خط تولیدی طوالنی در کار بود و فشاری دایمی برای سریع



 صد و نود وپنجاه و چهارم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

توانستند نشستند میکرد. با این همه کسانی که در خط مونتاژ کنار هم میوارد می

 کردم. اطر هم من اغلب کارم را آنجا انتخاب میبا هم گپ بزنند و به همین خ

ی متالیز کار کردم و کامال با به این ترتیب من یک سال تمام در کارخانه

های ایکارگرها جوش خوردم. طوری که در کارخانه به ندرت با شاگرد مدرسه

گذراندم. ی اوقاتم را با کارگران میشدم و تقریبا همهصحبت میطرح کادی هم

لنین و نه پیروان  همان جا بود که متوجه شدم نه خودِ مارکس و انگلس و

ی زیست اند و تخیالتی را دربارهشان حتا یک روز را در کارخانه کار نکردهایرانی

اند که به کلی غیرواقعی است و به همین خاطر هم جهان کارگران به هم بافته

ای بزرگ آید فاجعهوقتی به صورت مبنای یک مذهب اجتماعی متعصبانه در می

 د... و آورد! آورد، که درآمبه بار می

ام، به یکی اش نوشتهای که این یادخند را به مناسبتدر این بین خاطره

دانم چه مراسمی گردد. نمیاز روزهای سرد و یخبندان زمستان همان سال باز می

بود که قرار بود به خاطرش میدان آزادی را ببندند. گمان کنم قضیه به همان 

ها در دوران جنگ ارتش هم درش رژه بهمن مربوط شود که آن وقت ۲۲مراسم 

رفت و به همین خاطر جایگاه برگزاری برنامه را در میدان و بخشی از خیابان می

ی ما در همسایگی دانشگاه صنعتی شریف کردند. آن وقتها خانهآزادی قرق می

بایست با ی طرشت قرار داشت و راه رسیدن به کارخانه این بود که میدر محله

دان آزادی برویم و بعد از آنجا هم تاکسی دیگری برای شهرک تاکسی به می

گویند و آن وقتها ای برسیم که امروز به آن بیمه میاکباتان بگیریم و به محله

 برهوتی بود که چند کارخانه و کارگاه صنعتی درش برپا بود.

خالصه روزهای کارگری ما گذشت، تا رسیدیم به روزی که از 

نویسی در عصرگاهش شروع کردند به بستن خیابانها و برپا کردن پرچم و پارچه

گذشت. به تدریج خیابانها. در این هنگام حدود یک سال از کارگری کردن من می

کمبود بلوغ خود نشدنِ همکارانم در کارخانه و -در-ام از طبقهاولیه سرخوردگی
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شان دگردیسی کرد و از آنجا به دیدن طبقاتی درشان به فهمی عمیقتر از زندگی

ی نگاه مارکسیستی گذر کرد و نقاط ضعف و بخشهای شعارگونه و فریبکارانه

اش بعد از آنجا هم عبور کرد و به درک ساز و کارهای کار تولیدی و کمُّی شدن

غلط »اش آن که تا آن موقع به مقام منیع در قالب پول و منزلت منتهی شد. خالصه

ی دست یافته بودم و مشتاقانه منتظر بودم که سال به آخر برسد و دوره« کردم

بندند و فردا ام ختم شود. برای همین وقتی دیدم خیابانها را دارند میکارگری

صبح ترابری مختل است، خوشحال شدم. با این امید که با این ترتیب ماجرای 

ه رفتن فردا منتفی شده است. صدایش را هم در نیاوردم، مبادا که پدرم کارخان

ای که ماشین داشتند و فردا صبح سر برای رساندن من به کارخانه با در و همسایه

ای انجام دهد. همان شب سر شام بود که پیروزمندانه رفتند هماهنگیکار می

اند و خیابانها را بستهموضوع را مطرح کردم و خیلی منطقی گفتم که میدان و 

بنابراین فردا رفتن به کارخانه ممکن نیست. اما پدرم با همان استحکام منطقی 

 «رو بروی...عجب، خیابانها بسته است؟ پس باید از پیاده»گفت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

بودم توضیح بیشتری خواستم و او هم  من که خطر را احساس کرده

ام، و اگر خیابانها خیلی ساده گفت که کارگری هستم که باید بروم به کارخانه
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بسته است، باید پیاده خودم را به آنجا برسانم. من هم آن وقتها به قدری مغرور 

که رویم نشد خروج و عروجم « بر سر موضعم ایستاده بودم»بودم و به اصطالح 

ام به حضرت مارکس را به پدرم خبر ی مقدس پرولتاریا و کافر شدناز طبقه

کردم ممکن بود به بدهم. به خصوص که اگر آن موقع به این موضوع اعتراف می

شناسانه، انگار تنبلی و از زیر کار در رفتن تعبیر شود. این بود که خیلی وظیفه

ام مثل خواستهم مینظر خودم هم همین بوده باشد، الف زدم که بعله، خودم ه

یک کارگر مسئول واقعی همین کار را بکنم. بعد هم پرسیدم که به نظرش راه 

های طوالنی رویمان تا کارخانه چقدر است؟ و او هم که به پیادهپیاده از خانه

داد، خیلی خونسرد ها به دست میهای دقیقی در این زمینهعادت داشت و تخمین

 «قوی هم نیست، یک ساعت! با پای تو که همچین»گفت: 

باالخره فردا صبحش من ساعت چهار از خانه خارج شدم تا سر وقت 

خود را به متالیز برسانم. هوا به قدری سرد بود که سوز تا مغز میانی رهگذران 

کرد و هر جا دیروز آبی روی زمین ریخته بود، تا صبح یخبندانی از رسوخ می

ان و منجمد راه طوالنی تا کارخانه را پیمودم آب در آمده بود. آن صبح یخزده لرز

البته موازی با نقد –هایم در نقد دیدگاه مارکسیستی و فکر کنم عمیقترین اندیشه

همان جا شکل گرفت. خالصه دردسرتان ندهم. در  -سلسله مراتب پدرساالرانه!

دادم و یکی به پدرم و یک به مارکس، و از حق قدم یک فحش به خودم می هر

 تر بود!نگذریم که اولی و آخری نسبت به وسطی بسیار پرمالط

ی ما به مارکسیسم، که خوشبختانه در و این بود داستان گرویدن دو سه ساله

 بامدادی سرد زیر فشار حقایق عینی بیرونی به پایان رسید...
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 کوشانی -های اشکانینقشها و مضمونها در سکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویماکادفیس شاه کوشانی

 بالش اول شاهنشاه اشکانی
 شاه کوشانیکانبشکا 

 بالش پنجم شاهنشاه اشکانی
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 دیودوتوس )دیوداد( شاه بلخ

 بغداد شاه فارس
 شاه کوشانیهوویشکا  شاه ارمنستاناَرتاواز 

 کانیشکا شاه کوشانی
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش ایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

شان بفرستند. چرا که شوم اگر دوستانم آن را برای دوستانو شادمان می کنم،می

ترین راه دریافت سیمرغ آن دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

 ( عضوhttps://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

کنم. ( نیز منتشر میwww.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
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