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زبان اورارتو 
نویسنده: یزدان صفایی

رگ��ه ی خاصی از زب��ان اورارتویی در زبان ارمنی 
وج��ود داش��ته و تاکنون نی��ز بخش��ی از آن حفظ 
ش��ده اس��ت. ]۱[ میان زبان اورارتوی��ی و هوریایی 
خویشاوندی وجود داشته است اما نمی توان آن ها را 
یکی دانس��ت ]۲[ قواعد هر دو زبان یکی است. ]۳[ 
اگرچه اش��تراکات دو زبان ه��وری و اورارتویی مدت 
زمان مدیدی اس��ت که مش��خص گردیده است اما 
مطالعات و تحقیقاتی که اخیراً صورت گرفته اس��ت 
این سؤال را مطح می کند که آیا خویشاوندی صریح 
و آش��کار این دو زبان با یکدیگ��ر بر پایه ی محکم و 

اصولی بنا گردیده است یا خیر. ]۴[

دو زبان اورارتویی و هوری به لحاظ ساختار زبانی 
در یک رتبه ی س��اختاری قرار می گیرند به این معنا 
ک��ه در هر دو زبان، س��اختارهای پیوندی نه تنها به 
لحاظ اصول بلکه به لحاظ س��اخت پسوندهای مورد 
اس��تفاده با هم برابرند. ]۵[ در هنگام صرف اسامی، 
پسوندهایی که به اسم اضافه می شود در هر دو زبان 

مشترک است. ]۶[

س��خن گفتن شاهان اورارتویی در کتیبه ها بدین 
س��بک آغاز می گردد: »ش��اه.. می گوید« این ش��یوه 
س��خن گفتن را صد ها س��ال بعد در شیوه ی سخن 
گفتن شاهان هخامنشی می بینیم. ]۷[ این کتیبه ها 

به زبان اورارتویی و آشوری نوشته می شد. ]۸[

 Toprak از روی آثار یافت شده در توپراق قلعه
kala که در نزدیکی شهر وان به دست آمده و به زبان 
اورارتویی است، در سال ۱۹۰۰ میالدی، صندلچیان 

Sandalchian دانش��مند ارمنی مطالبی درباره ی 
زبان اورارتویی منتش��ر کرده است و در آن ها یاد آور 
ش��ده که زبان اورارتویی از ریش��ه ی هند و اروپایی 

)آریایی( است. ]۹[

و.  م.  می��الدی   ۱۸۹۶ و   ۱۸۹۳ س��الهای  در 
نیکولسکی M. V. Nikolski به تفسیرو ترجمه ی 
کلیه ی نوش��ته های اورارتو که تا آن زمان در اراضی 

روسیه به دست آمده بود، پرداخت. ]۱۰[

زبان اورارتو که در ارمنستان و آذربایجان کنونی 
ب��ه کار می رفته ش��باهت هایی با س��ومری دارد. ]..[ 
مث��اًل Ebar به معنی معبد اس��ت همان طور که در 
 Ebar .س��ومری »ای« به معنی خانه و معبد اس��ت
از دو جزء e و bar تش��کیل می ش��ود. ریش��ه ی بار 
را ب��ا کلمه ی باردادن فارس��ی می ت��وان قیاس کرد. 
لقب بعضی بزرگان اورارتو، س��اردور بوده که کلمه ی 
فارسی »س��ردار« را به یاد می آورد. اس��امی اورارتو 
همانن��د Nairi و اوراتری و آرزانی با اس��امی قدیم 
آریای��ی مثل نائیری منا –نریم��ان- آتری-آتور- ارزه 
)کش��ور غربی ای��ران( و خود اورارتو ب��ه Urva نام 
اوس��تایی شباهت دارد. زبان ارمنی که از تبار اورارتو 
)و به قولی تالقی آن با زبان های آریایی!( پدید آمده 

چندان واژه بیگانه و غیرهم ریشه ندارد ]۱۱[.

در جمالت ترکیبی برای س��اخت فاعل و مفعول 
از افعال متعدی استفاده می گردد. در زبان اورارتویی، 
فاع��ِل افعال متع��دی دارای پس��وند s^ و در حالت 
جم��ع به صورت as^e اس��ت. مفع��ول جمله نیز با 
 Li توجه به ریش��ه ی فعل که در حالت جمع پسوند
می گیرد و یا با توجه به فاعل و اضافه کردن پس��وند 
hi به ریش��ه ساخته می ش��ود که در حالت جمع به 
آن پس��وند li نیز اضافه می ش��ود. در صرف افعال و 
ب��ه کارگیری فونتیک ها و به کار بردن حرف نفی نیز 
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دو زبان اشتراک هایی دارند و تعداد بیشماری  واژه ی 
مشترک در هر دو زبان دیده می شود. ]۱۲[

در عل��وم ادبی ب��ه طور مکرر این س��وال مطرح 
می گردد که آیا زب��ان اورارتویی با زبان های قفقازی 
خویش��اوندی دارد ی��ا خی��ر در زبان ه��ای قفقازی، 
س��اختارهای تکمیلی زبان، نقش بسیار مهمی دارد 
و بعضی از ویژگی هایی که در دستور زبان اورارتویی 
وج��ود دارد در زبان های قفقازی نیز دیده می ش��ود. 
سیس��تم صرف��ی زب��ان اورارتویی بس��یار ب��ه زبان 
کارتاولی )یکی از زبان های قفقازی( ش��بیه اس��ت. و 
در شکل ظاهری، ریشه ها و پسوندهای آن بیشتر به 
زبان گرجی ش��بیه است. همچنین تعداد بی شماری 
از ضمایر و پس��ایند ها در حالت های فاعلی و ریشه ی 
فعلی مش��ابه با زبان ایالمی است، ولی هنگامی که به 
ساختار زبان های قفقازی دقت می کنیم، تعداد کمی 
از لغات آن را مش��ابهه با زبان اورارتویی می یابیم. اما 
برای رسیدن به تش��ابهات میان زبان های قفقازی و 
اورارتویی باید بس��یار مطالع��ه و تحقیق کرد و برای 
اثبات خویش��اوندی این زبان ها باید فرضیه ی علمی 
ارائه داد. همان گونه که پروفس��ور گ. پ. دزاوکجان 
)D. G. Dzaukjan( در س��ال ۱۹۶۳ در ای��روان 
خویش��اوندی بین دو زبان اورارتویی و هند و ژرمنی 

را در کتاب خود توانست به اثبات برساند. ]۱۳[
زبان اورارتویی در مقایسه با زبان آشوری، ساده تر 
است چرا که در زبان آشوری، بسیاری از واژه ها دارای 
یک یا دو و حداکثر سه مفهوم بیشتر نیستند. بدین 
جهت می توان گفت زبان اورارتویی به مراتب از زبان 

آشوری ساده تر است. ]۱۴[

پانویس
-۱پادشاهی ماد، رویه ۸۸.
-۲پادشاهی ماد، رویه ۸۸.

-۳جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۵۱.

-۴زبان اورارتویی، رویه ۱۶.

-۵زبان اورارتویی، رویه ۱۶.
-۶برای آگاهی بیش��تر از اشتراک های زبان های 
ه��وری و اورارتوی��ی بنگری��د ب��ه: زب��ان اورارتویی، 

رویه های ۱۷ تا ۱۹.
-۷جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۵۱.

-۸قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، 
رویه ۳۳.

-۹تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، رویه ۲۰۹.
-۱۰اورارتو، رویه ۱۸.

-۱۱نیاکان سومری ما، رویه ۱۰۴.
-۱۲زبان اورارتویی، رویه ۱۶ تا ۲۰.

-۱۳زبان اورارتویی، رویه ۲۰.

-۱۴زبان اورارتویی، رویه ۲۱.
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کامبیز میربهاء، تهران: ققنوس.
رقیه بهزادی، ۱۳۸۶. قوم های کهن در آس��یای 
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ایران، تهران: انتشارات ُدر.
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نگاهی 
به اتهام 

کودتاگر بودن 
داریوش یکم 

نویسنده:سورنا فیروزی

برپای��ه نوش��تگان معتبر تاریخ��ی نویس��ندگانی چون 
»هرودوت«، »کتسیاس«، »ائوسبیوس« و دیگران، داریوش 
یک��م )بزرگ( پس��ر ویشتاس��پ در پ��ی کودتای��ی بر ضد 
»گئومات«، مغ مادی به قدرت رس��یده است. اما برپایه نظر 
جریان های��ی در زمانه معاصر )از هنگامه خیزش حزب توده 
تا برخی از نگارن��دگان کنونی(، داریوش این کودتا را برضد 
»کبوج��َی« و »بردیا«، پس��ران کورش انج��ام داده و به این 
ترتیب ماجرای گئومات دروغ و ساخته او بوده است. در این 
نگاش��ته، بررسی خواهیم نمود که کدام س��ویه از نگرش ها 

استوار تر است. 
هرودوت: 

هرودوت در بندهای ۲۰۹ و ۲۱۰ از کتاب یکم خود، نقل 
می کن��د که کورش دوم، پیش از یورش نهایی به س��رزمین 
ماساگت ها )از گروه های سکایی(، خوابی می بیند که در آن، 
داریوش پس��ر ویشتاس��پ، دارای دوبال ش��ده که به وسیله 
هریک، بر آس��یا و اروپا سایه انداخته است. هرودوت نوشته 
اس��ت که کورش این خواب را با ویشتاسپ در میان گذاشت 
و نگرانی خود را پیرامون احتمال ش��ورش از سوی داریوش، 

ابراز داشت. 
س��پس نگارن��ده یونان��ی در کتاب س��وم خود، س��خن 
از کش��ته ش��دن پنهانی بردیا )پس��ر دوم کورش( به دست 
»کبوجَی« )جانش��ین قانونی وی طبق منش��ور حقوق بشر( 
ب��ه میان م��ی آورد و در پس آن، از م��رگ نابهنگام کبوجَی 
-ک��ه با ضربه تیغه خنجر خودش هنگام پرش بر اس��ب رخ 

داد- در پی ش��نیدن خبر کودتایی در ایران گفتگو می کند. 
به این صورت، بردیای دروغین با همکاری برادرش پازیتیس 
)مشاور امور خانوادگی شاه و سرپرست امور دربار( که از قتل 
پنهانی بردیای راس��تین آگاه بود، با عنوان پس��ر کورش، به 
گونه رسمی، بر همه امپراتوری فرمان راند و مالیات و سامانه 
خدمت اجباری در ارتش را نیز برای ۳ س��ال بخشید. سپس 
با هوش��یاری »اوتاَن« پارس��ی و توجه وی به این مسئله که 
ش��اه نوین، از ارگ برون نمی آید و به هیچ واال مقام پارس��ی 
هم بار خصوصی نمی دهد، هویت غاصب روش��ن شد و طی 
یک کودتای س��ریع، داریوش به همراه ش��ش پارسی دیگر، 
گئومات را سرنگون می کنند. در پس آن گفتگوی سه تن رخ 
می دهد که با رد شدن اندیشه حاکمیت دموکراتیک اوتانا و 

اولیگارشی بَگ بوخَش، داریوش به قدرت می رسد. 
کتسیاس: 

کتس��یاس برپایه بایگانی نوش��تاری تاری��خ دربار ایران، 
در کتاب دوازدهم خود، چنین نوش��ته است که مغی به نام 
»اس��فنداداتس« )اسپنَدداَت = اس��پندیار( پیش تر، از بردیا 
تازیانه خورده بود. در پی این کینه، به نزد کبوجَی رفته و در 
غیاب بردیا، وی را متهم به دسیس��ه بر ضد شاه ایران نمود. 
در پ��ی ۳ بار احض��ار بردیا به نزد کبوج��َی جهت توضیح و 
نیامدن برادر کوچک به علت گرفتاری، کبوجَی با همدستی 
مغ، بردیا را پنهانی کش��ته و پس از آن، مغ را بردیا معرفی 
می کن��د. به این ترتیب، این کبوجَی اس��ت ک��ه مغ را بردیا 
جا می زند. س��پس از خودکش��ی ملکه مادر در پی آگاهی از 
جری��ان قتل بردیا و خودداری کبوجَی از س��پردن مغ قاتل 
به او س��خن می گوید و سرانجام، مرگ کبوجَی را به صورت 
برداش��ت زخم در هنگام خراشیدن تفریحی یک چوب بیان 
می دارد. به این ترتیب، آرزوی »باگاپات« و »آرتازیارس« )از 
درباریان کبوجَی( برای جانشین ساختن اسفنداداتس زود تر 
به ثمر رس��ید. سپس با فاش شدن ماجرا از سوی »ایزابَت« 
)از همراهیان کبوجَی و آورنده جسد وی به ایران(، هفت تن 
یاد شده برضد غاصب، کودتایی را با سرعت انجام داده که با 

سرنگون سازی وی، داریوش، شاه گشت. )۱( 
ائوسبیوس: 

ائوسبیوس نیز س��خن از حکومت سمردیس )بردیا( مغ 
)بردیای دروغین( در پس مرگ کبوجَی به میان آورده است 

و مدت شاهی وی را هفت ماه یاد می کند. )۲( 
داریوش در سنگ نبشته بیستون )۳(: 

داریوش یکم در س��نگ نبش��ته بیس��تون )۵۱۸پ. م( 
بی��ان می کند که کبوجَی، برادرش بردی��ا را پیش از یورش 
به مصر کش��ت. سپس به مصر رفت که در پس این برونش، 
مردم��ان در پارس و ماد و چند س��اتراپی دیگر به ش��ورش 
پرداختند. سپس مغی به نام گئومات در »پئی شی یاُووادا« 
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در اََرکدریش )احتماال در پارس( برخاس��ت و خود را بردیا و 
ش��اه رسمی کشور خواند. داریوش در نسخه بابلی، تیره این 
مرد را مادی خوانده اس��ت، به ای��ن ترتیب، مردمان ناراضی 
طب��ق نس��خه بابلی، در پ��ارس و ماد بدو گرویدن��د. از آغاز 
شورش تا مرگ کبوجَی )که داریوش آن را طبیعی خوانده( 
۴ ماه بوده اس��ت )از چهارده��م وی یخَن تا نهم گرَمپَد(. به 
این ص��ورت. گئومات ۴ ماه بر س��رزمین های پارس، ماد، و 
س��رزمین های دیگر مرکزی و خاوری فالت ایران -که طبق 
نوشته کتسیاس، از آن بردیای راستین بود- )۴( فرمانروایی 
می نمود تا آنکه کبوجَی فوت نمود. این یعنی ۴ ماه آش��وب 
می��ان مرکز امپراتوری و غرب آنکه کبوجَی حضور داش��ت. 
س��ن داریوش نیز به آن دوره )سال ۵۲۴-۵۲۳پ. م( بنا به 
سند هرودوت )۴( )۲۰ سالگی داریوش در سال ۵۳۱پ. م(، 
۲۸-۲۷ سال بوده است. سنی که برپایه گزارش گزنفون )۵(، 
تنها ۲ تا ۳ سال از درونش یک پارسی به ارتش می گذشت. 
داری��وش در ادامه گزارش داده اس��ت که گئومات رو به 
کشتار مردمان آورد و ترس و وحشت فراوانی ایجاد کرد. در 
پایان، داریوش با همکاری ش��ش تن، گئومات را به روز دهم 
ماه باَگ یادیش )مهرماه( در دژ »س��یَک َی ووتیش« )ارگ 
فرمانروایی مد نظر هرودوت( در »نی ساَی« ِی ماد )تختگاه 
گئومات(، کش��ت و به این ترتیب به ش��اهی رسید و میراث 
از دست رفته دیرین دودمان خود )فرمانروایی( را بازگرداند. 
در پ��س این قدرت گیری، وی دارایی ها و خانه های مصادره 
ش��ده مردمان را بازگرداند، نیایش��گاه ها را بازسازی نمود و 
جاب��ه جایی های اجباری رخ داده در حکومت پیش��ین را به 
حال��ت نخس��ت در آورد؛ هم در پارس ه��م در ماد و هم در 

جاهای دیگر. 
نگرش مخالفان

گروه��ی از مدعی��ان کودتای داریوش ب��ر ضد کبوجَی، 
بیان می دارن��د، که داریوش، بردیای راس��تین را که مدعی 
ش��اهی شده بود کشته و در پس آن، برادر بزرگ تر را نیز از 
میان برده اس��ت. ریشه این کردار را نیز در این می دانند که 
داریوش کینه از میان رفتن ش��اهی پدربزرگش، »ارش��ام«، 
به دس��ت کورش دوم )بزرگ( در پارس را داش��ته اس��ت و 
به این طریق می خواس��ته، شاهی را به نزد دودمان خود باز 
گرداند. گروهی دیگر بر این ادعایند که داریوش اصال دارای 
نیاکان س��لطنتی نبوده و تبارنام��ه وی و هم دودمانی اش با 
کورش دوم دروغ است. آنان بر این باورند که شخصی به نام 
هخامنش وجود خارجی نداشته و تمامی این آمار ها، توهمی 
بیش نیست و این گونه، داریوش از دودمانی غیر سلطنتی بر 

ضد دودمان شاهی کودتا کرده است. 
بررسی گزارش ها: 

-۱   در پایه یکم سنجش دو جریان، باید یادآور شد که 

نگرش دوم از پش��تیبانی استنادی ایرانی و نا ایرانی برخوردار 
نیس��ت و تنها یک تحلیل سلیقه ای اس��ت. اما نگرش یکم، 
دارای اس��تواری اس��تنادی برون مرزی نیز است؛ به عبارت 
دیگر، نوش��تگان غیر دولتی و نا ایرانی نیز به ش��اهانه بودن 

دودمان داریوش سندیت بخشیده اند. 
-۲   چنان که دیده می شود کودتاگر حکومت )در اینجا 
نامی از هویت وی نمی بریم( تختگاه و کانون فرمانروایی را از 
»پاس��ارگاد« پارس به »نی ساَی« ماد ترابرش )منتقل( داده 
اس��ت، به عبارت دیگر، از پارس به ماد، مادی که س��رزمین 
مغان اس��ت و گئومات نیز یک مغ مادی خوانده ش��ده. پس 
اگر داریوش کودتاگر داس��تان بود، بایستی در   همان پارس 
می ماند که پشتیبانی دودمان خود را داشته باشد. همچنین 
این رخداد نش��ان می دهد که گئومات یک »مادی« بوده تا 
»پارسی« و یا دستکم بیشتر، از پشتیبانی مادی ها برخوردار 
بوده تا پارسیان که سال ها در پس فرمانروایی کورش دوم و 
نیاکان وی می زیسته اند. پارسیانی که اکنون شاه شان مرده و 
کودتایی در امپراتوری وی انجام گرفته است، نمی توانسته اند 

یک کودتاگر غیر پارسی را شکیبا باشند. 
-۳   گئومات یک مغ خوانده شده، همچنین او از بزرگان 
دربار توصیف ش��ده، بنابراین وی شخصیتی نبوده است که 
بتوان از وی جع��ل هویت کرد. افزون برآن، مقامی که برای 
وی گزارش ش��ده، جایگاهی نبوده اس��ت که بتوان شخصی 
رویای��ی و به دور از موجودیت راس��تین را در آنجای داد، به 
گفتار س��اده، یک مغ ش��ناخته ش��ده و یک صاحب منصب 
بزرگ درباری را نمی توان دارای زندگی نامه س��اختگی و یا 
در کل، شخصیتی ساختگی جا زد. بردیا نیز دارای آن منصب 
نب��وده، زیرا حدود اختیارات وی )حکومت بر باختر، خوارزم 
و خاور امپراتوری( )۶( کامال با محدوده اختیارات عضوی از 
دربار پاسارگاد متفاوت است. پاسارگادی که تختگاه کبوجَی 

و کانون اصلی امپراتوری بوده است. 
-۴   مدعیان برای به کرسی نشاندن سخن خود، به زیر 
میز اس��ناد لگد پرانی می کنند تا شرایط دو جریان در نبود 
پشتیبانی اس��تنادی برابر شود! آنان نبشته های »آریاَرمَن«، 
»ارشام« )همان نبشته ای که بر پایه آن، ریشه کینه داریوش 
را می جویند!( و »کورش« در پاسارگاد و توضیحات مورخان 
یونانی را از نظر اصالت به چالش می کش��ند تا به باور خود، 
برضدشان به کار گرفته نشود. اما این کوششی بی بن و اساس 
اس��ت.   همان اندازه شگفت آور است که بخواهیم نوشته های 
به دس��ت آمده از »نبوکدنزر دوم« و یا »آش��وربنی پال« را 
جعلی و برس��اخته آیندگان آنان بخوانیم. ش��وند این تالش 
نیز روشن است. در نبشته آریارمَن به روشنی سخن از وجود 
»هخامن��ش« و پس��رش، »چیش پَئیش« آم��ده و آریارمَن 
)نی��ای داریوش( ش��اه پارس و پدرش )چی��ش پئیش نیای 
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مش��ترک کورش و داریوش( شاه خوانده شده اند، در نوشتار 
ارش��ام پسر آریارمَن نیز دو اصطالح شاه پارس و هخامنشی 
را برای وی می بنیم. و کورش دوم نیز در پاس��ارگاد خود را 
یک هخامنش��ی خوانده و در اس��توانه نی��ز از چیش پئیش 
ی��اد می کند. پ��س اصطالحات بکار رفته از س��وی داریوش 
)ش��اه هخامنش��ی( و تبارنامه وی، با نوش��تارهای کالسیک 
ایران��ی و یافته های باستان ش��ناختی همخوانی دارد. ضمن 
اینک��ه، آلترناتیوهای یونانی نی��ز آن را تائید می کنند. اینکه 
کورش در اس��توانه اش، خود را ش��اه انشان خوانده و نه شاه 
هخامنشی، تضادی با نوش��ته وی در پاسارگاد ندارد، به هر 
حال وی در آن زمان، هنوز در خاطرات دیار نیاکانش، انشان 
به س��ر می برد. ضمن اینکه انشان نام سرزمین است و نه نام 

دودمان که بخواهد نقض غرض نماید. 
-۵   داری��وش در بیس��تون تنها از ش��اهی نیاکان خود 
س��خن نمی گوید، او جمع ش��مار ش��اهان دو تیره پارس��ی 
هخامنشی )از هخامنش تا کبوجَی و خودش( را یاد می کند. 
در صورت��ی که اگر او یک کودتاگر بود، منطق حکم می کرد 
که تنها از شاهی نیاکان خود )درصورت نبود هم دودمانی با 
کورش( یاد می کرد و سپس از غصب شاهی نیاکانش توسط 

کورش دوم سخن می گفت. 
-۶   بپنداریم که داریوش کینه از دس��ت رفتن ش��اهی 
نیاکانش را داش��ته، آیا برای بازپس گیری قدرت، از دودمان 
جا افتاده و در اوج قدرت کورش، پتانسیل و نیروی داریوش 
۲۷ تا ۲۸ س��اله از یک دودمان پارسی بر انداخته شده )و یا 
به دور از اصالت ش��اهی( بیشتر بوده است و یا پتانسیل تیره 
بزرگ و پر جمعیت ماد که در پس س��ال ها )۱۵۰ تا ۲۰۰۰ 
س��ال بر پایه ی برخی گزارش ها( فرمانروایی، حکومتشان به 
دست پارسیان ساقط شده بود؟ آنچه روشن است، علت ها و 
ریش��ه های کینه و نیرومندی مادی ها بسیار بسیار بیشتر از 
داریوش جوان بوده و رخداد این کودتا از سوی آنان شدنی تر. 
تراب��رش پایتخت از پارس به ماد، خود گویای همین رخداد 

است. 
-۷   فرام��وش نکنیم ش��ورش مادی ها بار ه��ا به دوران 
داریوش یکم تکرار ش��د، رخدادی که نش��ان می دهد آن ها 
همچن��ان در پی داش��ته های از دس��ت رفته ش��ان بوده اند. 
برخاس��تن کس��انی چون »فرورتیش« که خود را از دودمان 
»اووخش��تَر« )هوَوخَشتَر مادی( می خواند، نشان می دهد که 
این ماجرا س��ر درازی داشته است. همچنین جریان بردیای 
دروغی��ن تنها مربوط به گئومات نیس��ت. ای��ن ادعا را »َو َه 
یَزداَت« پارس��ی نیز یکبار دیگر تکرار کرد که نشان می دهد 
ای��ن ش��یوه ب��ه آن دوران، روش��ی رایج برای ب��ر انگیختن 
احساسات مردم و مش��روعیت پذیری برای به چنگ آوردن 
قدرت بوده اس��ت و نه داستانی برس��اخته از ذهن داریوش. 

چنان که در بابل نیز این س��نت )پس��ر نبونَئید بابلی بودن 
فرد شورشی( در برابر داریوش دیده می شود که بر استواری 
رواج این ش��یوه به هنگامه یادشده، برای مشروعیت پذیری 

نزد مردمان می افزاید. 
چنان که دیده شد، جریانی که در پی کودتاگر خواندن 
داریوش برضد کبوجَی برخاسته است )چه دسته باورمند به 
ه��م دودمانی نیاکان داریوش با کورش و چه دس��ته مدعی 
افسانه ای بودن عنوان دودمان هخامنشی( نه تنها از سندیت 
تاریخی برخوردار نیست، بلکه حتی از نظر منطق تاریخی و 
سازگاری با سلسله رخدادهای زمانه مورد گفتگو نیز مشکل 
دارد. بر پایه این داده ها، به نظر می آید که این جریان، برآمده 
از اندیشه های پدید آورنده گسستگی در میان تاریخ ایران و 
ایجاد آش��وب های قومی - قبیله ای میان تیره های گوناگون 
ملت این کشور اس��ت که نه تنها برآن بوده که مسیر تاریخ 
کشور یکپارچه ایران را از دوران باستان تحریف کند، بلکه از 
دیرینگی و ش��مار شخصیت های تاریخی و دوره های آن )دو 
فرمانروای��ی پارس و انش��ان و فرمانروایان آنان( نیز بکاهد و 
شخصیت و راست گویی داریوش )نماد ناسیونالیسم ایرانی( 

را نیز مورد چالش قرار دهد. 
پی نوشت ها: 

-۱   کتسیاس، تاریخ، خالصه فوتیوس، ترجمه کامیاب 
خلیلی، ۱۳۸۰، تهران، نشر کارنگ، چاپ اول. 

-۲   ائوسبیوس، تاریخچه، ۶۹-۷۰. ر. ک به: 
http: //www. attalus. org/translate/

eusebius. html
نارمن ش��ارپ، رلف، فرمان های شاهنشاهان هخامنشی، 
۱۳۸۴، تهران، نشر پازینه، چاپ دوم، سنگ نبشته بیستون. 
- کین��گ، لئونارد ویلیام، تامس��ون، رجیونالد کمپل، کتیبه 
ایالمی بیس��تون، ترجمه ش��هرام حیدرآبادیان و روش��نک 
جهرمی، ۱۳۸۴، تهران، نش��ر سبحان نور چاپ اول. ملبورن 
البا، فلورانس، س��نگ نبش��ته داریوش بزرگ در بیس��تون 
)رونوش��ت بابلی- اکدی(، ترجمه داریوش اکبر زاده، ۱۳۸۸، 

تهران، نشر پازینه، چاپ اول. 

-۳   کتسیاس، همان
-۴   گزنفون، کورش نامه، ترجمه رضا مشایخی، ۱۳۸۴، 

تهران، نشر علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، بندهای ۲ و۱۳
-۵   کتسیاس، همان

چاپ شده در هفته نامه امرداد، سال ۸۹
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شناساندن نسک

»سایه های 
صحرا؛ 

ایران باستان 
در جنگ«

نویسنده: مریم ا. جعفری

بهرام اهوره آفریده را می س��تاییم که رده های رزم آوران 
را از ه��م بپاش��د؛ که رده ه��ای رزم آوران را از هم بدرد؛ که 
رده ه��ای رزم آوران را به تنگنا افکند؛ که رده های رزم آوران 
را پریشان کند؛ که رده های رزم آوران را یکسره از هم بپاشد؛ 
که رده های رزم آوران را یکسره از هم بدرد؛ که رده های رزم 
آوران را یکس��ره به تنگنا افگند؛ که رده ه��ای رزم آوران را 

یکسره پریشان کند.
بهرام اهوره آفریده، رده های رزم آوراِن دیوان، 

مردمان دیوپرست، جادوان، کوی ها و کرپ های ستمکار 
را چنین کند... )بهرام یشت/ کرده ۲۱، بند ۶۲(

ای��ران زمین ب��ا فرهن��گ و تاریخی کهنس��ال و دیرپا 
دهش های فراوانی به ش��هریگری )تمدن( جهان بخش��یده 
است. با توجه به جایگاه ویژه فالت ایران در جغرافیای جهان، 
ایران زمین کانون پیدایش و گسترش بسیاری از فرهنگ ها، 
آیین ها و هنر ها بوده است. کشاورزی، اهلی کردن حیوانات، 
سیس��تم پیش��رفته ی آبیاری، قالیبافی، مهرازی )معماری(، 
موسیقی و... از جمله دس��ت آوردهای ایرانیان ساکن فالت 
ایران در گذشته های دور بوده است که نشان از بکار گرفتن 
خرد و ش��هریگری که��ن در این مرز و ب��وم دارد. افزون بر 
دهش های مادی، ایران دهش های مینوی )معنوی( بسیاری 
نیز به جهان پیشکش کرده است؛ که نام دار ترین آن منشور 

حقوق بشر کوروش بزرگ است.

با توجه ب��ه این که فالت ایران در چهارراه ش��هریگری 
دنیای کهن جای داش��ته است بنابراین جایگاه رفت و آمد و 
بزنگاه سیاسی و تاریخی تیره ها و مردمان بسیاری بوده است؛ 
بدیهی است که جنگ و پیکار در چنین سرزمینی رخدادی 
ناگزی��ر ب��ود. در نتیجه ی همین پیکار ها هن��ر جنگاوری در 

میان ایرانیان پیشرفت بسیار کرد.
دکت��ر کاوه ف��رخ؛ تاریخ دان و تاریخ ن��گار ایرانی زاده ی 
آتن، در نس��ک »س��ایه های صحرا؛ ایران باستان در جنگ« 
به هنر جنگاوری در میان آریاییان از گذشته های بسیار دور 
)۴۰۰۰-۵۰۰۰ پیش از میالد( تا پایان پادش��اهی ساسانیان 

می پردازد.
هر چند نام کتاب و زمین��ه ی اصلی آن درباره ی جنگ 
و هن��ر جنگاوری ایرانیان اس��ت ولی ب��ه موضوعات دیگری 
همچ��ون نق��ش ای��ران در زمینه ه��ای استوره ش��ناختی، 
تکنول��وژی، دانش ها )علوم(، ادبیات، فن��ون جنگی، هنر ها، 
موس��یقی، مهرازی )معماری( و پوش��اک نیز پرداخته شده 

است.
 دکت��ر ف��رخ در تارنمای خ��ود هدف از نگاش��تن این 
نس��ک را باال بردن امکان برپایی )تش��کیل( یک دانشکده ی 
همیشگی )دائمی( بررسی های )مطالعات( ایران شناختی در 

دانشگاه های کانادا و آمریکا می خواند. 
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کاوه فرخ

دکت��ر کاوه ف��رخ؛ تاری��خ دان و تاریخ ن��گار ایرانی، در 
س��ال ۱۳۴۱ خورش��یدی )۱۹۶۲م( در ش��هر آتن زاده شد. 
آموزش مقدماتی خود را در اروپا به پایان رس��اند و در سال 
۱۳۶۲خورشیدی )۱۹۸۳م( به کانادا مهاجرت کرد. درجه ی 
دکت��رای خ��ود را در ش��هریور۱۳۸۰ )۲۰۰۱م( از بخ��ش 
 British( »روان شناسی آموزشی دانشگاه »بریتیش کلمبیا
Colombia( در کان��ادا با موضوع »فرآیندهای ش��ناختی 
 Language( »و زبان ش��ناختی در فراگیری زبان پارس��ی
 )Linguistic Processes of Persian & Cognitive
دریاف��ت نم��ود. پژوهش ه��ای او در زمین��ه ی زبان ه��ای 
هندواروپایی به ویژه زبان پهلوی )پارسی میانه( بوده ولی در 
آغاز دهه ی ۱۹۹۰م در زمینه ی ایران باستان هم پژوهش های 

فراوانی داشته است.

نسک »س��ایه های صحرا؛ ایران باس��تان در جنگ« در 
س��ال ۲۰۰۷ توسط انتشارات اس��پری )Osprey( به چاپ 
رس��یده اس��ت و برگردان فارسی آن به دس��ت بانو شهربانو 

صارمی انجام پذیرفته است.
بانو ش��هربانو صارمی زاده ش��هر اردبیل در سال ۱۳۴۳، 
دوره ی کار شناسی خود را در رشته ی علوم سلولی و مولکولی 
در دانش��گاه تهران گذرانده  اس��ت و هم اکنون دانش��جوی 

کار شناسی ارشد رشته ی باستان شناسی می باشد.

نس��ک با پیشگفتار پروفس��ور ریچارد نلسون فرای آغاز 
می ش��ود: »... در این نس��ک، دکتر کاوه فرخ ما را با دیدگاه 
ایرانی ای��ن روایت، در برابر دیدگاه یونان��ی و رومی آن، که 
زمان بسیاری بر دانش ما از این جنگ ها سایه افکنده است، 
آشنا می سازد. این نس��ک دیدگاه های تازه ای را به ما نشان 
می دهد و روش��نی نویی بر بس��یاری از نهاده��ای ایرانی در 
این زمان افکنده اس��ت، چنانکه نسک »سواره نظام زبده ی 
ساس��انی« یا »اس��واران« این کار را کرده اس��ت. انتشارات 
اس��پری )Osprey Publication( برای انتشار این نسک 
که س��یمای دیگ��ری از جنگ بین جهان خ��اور و باختر در 
زمان های باس��تانی فراهم آورده شایس��ته ی شادباش گفتن 

است.«
در پی آن، پیشگفتار دکتر فرخ آورده شده است با فرنام 

»پارس یا ایران؟«
پ��س از پیش��گفتار دکتر فرخ، گاهش��ماری در نس��ک 
گنجانده ش��ده است که تاریخ ایران را از ۱۰۰۰۰ سال پیش 

از میالد تا ۸۳۸ میالدی مرور می کند.
آنگاه نسک به سه بخش بخش بندی می شود:

بخش نخست با فرنام هخامنشیان که ۶ هات را در خود 
گنجانده است:

هات نخست: پیش از هخامنشیان
هات دوم: کوروش بزرگ و نخستین پادشاهان هخامنشی

هات سوم: داریوش بزرگ
هات چهارم: خشایارشا و مرزهای امپراتوری

هات پنجم: شاهنش��اهی هخامنشی از پادشاهی اردشیر 
تا پیدایش مقدونیه

هات ششم: داریوش سوم و سقوط امپراتوری

بخش دوم اشکانیان نام دارد که دارای ۵ هات می باشد:
هات نخست: سلوکیان و پیدایش اشکانیان

هات دوم: چالش پارت با روم
هات س��وم: اش��کانیان از حمله ی مارکوس آنتونیوس تا 

هجوم آالن ها
هات چه��ارم: تالش امپرات��ور ترایانوس ب��رای نابودی 

اشکانیان
هات پنجم: نزول و سقوط اشکانیان

و بخش پایانی نسک، فرنام ساسانیان را بر خود دارد که 
دارای ۸ هات می باشد:

هات نخست: پیدایش سلسله ی ساسانی
هات دوم: شاپور دوم، تجدید قوای ساسانیان

هات سوم: آشوب های سده ی پنجم
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هات چهارم: دوران پادشاهی قباد
هات پنجم: خس��رو انوش��یروان یک��م، نوزایی و تجدید 

حیات
هات ششم: شکوه بازپسین و زوال امپراتوری

هات هفتم: سقوط ساسانیان و استیالی اعراب
هات هشتم: میراث ایران پس از چیرگی اسالم

در پایان نس��ک، پیوس��تی به نام کتاب شناسی برگزیده 
آورده شده، که بن مایه های دست یکم و دوم در آن گردآوری 

شده است.
این نس��ک پرارزش از س��وی پژوهش��گران و اس��تادان 
دانشگاه های معتبر جهان مورد ارزیابی و تحسین قرار گرفته 
است. از جمله دکتر Geoffrey Greatrex استاد دانشکده 
 Lloyd بررس��ی های دینی و کالسیک دانش��گاه اتاوا، دکتر
Llewellyn- Jones اس��تاد تاری��خ دانش��گاه ادینبورگ، 

دکتر Patrick Hunt استاد دانشگاه استنفورد و...
افزون بر این، نسِک س��ایه های صحرا، برنده ی جایزه ی 
ش��یر طالی پارس��ی انجمن WAALM لندن )مدرسه ی 
دیپلماس��ی فرهنگی والم( به عنوان »بهترین کتاب تاریخی 
س��ال ۲۰۰۸« و همچنین جزو سه نس��ک بر تر تاریخی در 
س��ال ۲۰۰۸ توس��ط انجمن ناش��ران کتاب های ناوابس��ته 
 Independent Book Publisher( آمریکا )مس��تقل(

Association( برگزیده شده است. 
 

»سایه های صحرا؛ ایران باستان در جنگ« در ۵۵۲ رویه 
در پاییز ۱۳۹۰ توس��ط انتش��ارات ققنوس با بهای ۱۷۰۰۰ 

تومان وارد بازار نسک شده است.

پی نوشت: شوربختانه فرتور ها و نقشه ها در چاپ فارسی 
س��یاه و سفید آورده شده که تا اندازه ای از زیبایی و کیفیت 

نسک کاسته است.

به دوس��تان پیشنهاد می کنم افزون بر این نسک، نسک 
»اسواران ساسانی« را نیز بخوانند، بسیار خواندنی است!

یاری نامه
- تارنمای دکتر کاوه فرخ

- ویکی پدیا
- تارنمای خبرگزاری مهر

- جلیل دوستخواه.، ۱۳۸۹. اوستا؛ کهن ترین سرودهای 
ایرانیان، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات مروارید

پایگاه اینترنتی امردادنامه
 درگاهی برای ارتباط شما با

 امردادنامه و نویسندگان و گفتگو با
دیگر خوانندگان

با پیوستن به خبرنامه  بروز باشید

کلیک کنید

http://www.amordad.net/emag/


شماره 29  آذرگان 90

10

سپیده 
دم آیین 

سلحشوری 
نگارش: هلموت نیکل

زمان رومیان این قبایل که اکنون سرمتیان خوانده می شدند 
س��ر از غرب در آوردند و اولین س��واره نظام سنگین اسلحه 
اروپا به ش��مار آمدن��د. وقتی که هون های آس��یای مرکزی 
در ۳۷۵ می��الدی امپراتوری اوس��تروگوت ها/ خاور گوت ها 
را ناب��ود کردن��د مردمی که در آن س��رزمین س��اکن بودند 
یعمی سکا ها، قبایل کش��اورز ژرمنی )گوت ها، بورگوندی ها 
و وندال های بدنام ش��ده( و قبایل کوچ نشین استپ ها مثل 
آالن ها که پسرعموهای سکا ها و سرمتی ها بودند به ناچار از 
موطن شرقی خود به س��مت غرب کوچ کردند. جنگجویان 
ژرمن��ی آواره توانس��تند ادوات س��واره نظام کوچ نش��ین را 
ب��ه کار گیرن��د و از ترکیب دو فرهنگ یک مفهوم اساس��ی 
دنیای قرون وسطی یعنی »آیین سلحشوری« )مشابه آیین 
پهلوانی دوران اشکانیان و آیین جوانمردی دوران ساسانیان 

- مترجم( به وجود آمد.
در س��ال ۳۷۸ در آدریانوپل، س��واره نظام گوتی- آالنی 
ارتش روم را محو کردند. این پیروزی زمینه س��از گسترش 
سواره نظام س��نگین اس��لحه در نبردگاه های قرون وسطی 
ش��د. گروهایی از آالن ها به عنوان اش��راف محلی در شمال 
اس��پانیا )کاتالونیا: گوت+آالنیا( و شمال فرانسه )آلنسن( جا 
گرفتند. آیین سلحش��وری وقتی به گون��ه نهایی اش درآمد 
ک��ه قبایل ژرمن دیگری به نام نورمن ها به ش��مال فرانس��ه 
رس��یدند و آداب سوارکاری آالنی را اقتباس کردند. در نبرد 
هستینگز که در سال ۱۰۶۶ بین نورمن ها و ساکسون ها رخ 
داد، پی��روزی نورمن ها وقتی حاصل ش��د که فرمانده جناح 
چپ س��واره نظام آن ها تحت فرماندهی کنت بریتانی ملقب 
به »آالن سرخ« تاکتیک عقب نشینی ساختگی را اجرا کرد.

تا ق��رن اول میالدی، س��رمتیان از خاستگاه ش��ان بین 

 موزه هنر متروپولیتن نیویورک

برگردان به پارسی: حسام الدین شافعیان

در طول تاریخ، یک سوارکار که با مهارت بر باالی اسبی 
زیبا فرا تر از انس��ان های پیاده به نظر می رس��ید، به صورت 
سنتی نسبت به کس��ی که بر روی زمین کشاورزی می کرد 
نوعی برتری احساس می کرد. در جوامع بدوی که سوارکاری 
و رمه داری رواج داش��ت، این دو سبک مختلف زنگی مردم 
یعنی چادرنشینی رمه داران و مزرعه داری کشاوزان همواره 
در تقاب��ل با یکدیگر بوده اس��ت. این تقاب��ل کهن حتی در 
جنگ ه��ای معاصری چ��ون جنگ های داخل��ی آمریکا که 
گاوچرانان با مزرعه داران به نبرد پرداختند مشاهده می شود. 
از جنب��ه رمانتیک ت��ر موضوع، س��وارکاران دلی��ر تاثیر 
عمیقی بر آن ها که در حوزه فرهنگیشان نبودند می گذاشتند 
و مورد تحسین و احترامشان بودند. قنطروس/ سانتور )نیمه 
انس��ان – نیمه اسب اساطیر یونان(، آمازون ها )دوشیزه های 
جنگجوی سوارکار اس��طوره های یونانی(، هون ها، تارتارهای 
اردوی زرین )بخشی از امپراتوری مغول(، شوالیه های قرون 
وس��طی با زره های درخشنده ش��ان، ش��رقیون/ ساراسن ها 
)لقب��ی که اروپاییان به عرب های مس��لمان دادند(، هوزار ها 
و کوییرزیرهای جنگهای ناپلئونی، س��وارکاران سرخپوست 
و گاوچران ه��ای امریکایی س��رگردان »در زیر آس��مان آبی 
بزرگ« همگی با حس وحش��تی آمیخته به تحس��ین دیده 
شدند و این حس هر چه که دوران آن ها از ما دور تر می شود 

تقویت می شود. 
بهترین س��وارکاران دوران باستان س��کا ها بودند که در 
دشت های شمال دریای س��یاه و فرا تر از سر حدهای تمدن 
یونان زندگی می کردند. هرودوت این قبایل سکای سرگردان 
در استپ های شرق دریای س��یاه را ساروماتایی می خواند و 
گمان می رود که از نسل سکا ها و آمازون ها باشند. بعد ها در 

س�کا ها در اس�تپ های اوکراین باستان. دانش�مندان در ایرانی 
بودن س�کا ها و ارتباط ان ها با ماد ها و پارس های ایران باستان اتفاق 

نظر دارند. بازسازی از مرحوم آنگوس مک براید.
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دری��ای مازندران و دریای س��یاه به کرانه ه��ای رود دانوب 
رفتند که در آنجا با پادگان های مرزی امپراتوری روم درگیر 
شدند. در سال ۱۷۵، امپراتور مارکوس اورلیوس با یازیگ ها 
که غربی ترین ش��اخه سرمتی ها بودند و استان پانونیای روم 
باستان )مجارستان امروزی( را اشغال کرده بودند قراردادی 
بس��ت که به موجب آن هش��ت هزار نفرشان را به استخدام 
ارتش روم درآورد. پنج هزار و پانصد س��واره نظام یازیگی به 
ش��مال بریتانیا فرستاده ش��دند تا در برابر پیکت ها که برای 
رومیان دردسرساز شده بودند بجنگند. وقتی که بیست سال 
خدمت نظامی آن ها س��پری ش��د، به آن ها اجازه بازگش��ت 
به خانه داده نش��د ولی در برمتاناکوم در ریبچس تر امروزی 
در ناحیه لنکشایر انگلس��تان اسکان داده شدند و نسل های 
بعدی آن ها تا قرن پنجم هم »دسته کهنه سربازان سرمتی« 

خوانده می شدند.
سرمتی ها که اولین س��واره نظام سنگین اسلحه اروپای 
غربی به ش��مار می روند، کاله خودهای چند تکه و زره های 
حلقوی در بر می کردند و حتی اسب هایشان هم با برگستوان 
محافظت می شدند. پرچم آن ها نیز متمایز و به شکل جوراب 
ب��ادی اژد ها گون بود که بر یک دی��رک قرار گرفته بود و با 
س��ر فلزی و بدنه پارچه ای وقتی باد از دهان آن وارد می شد 
پیچ و تاپ می خورد. آن ها خدای قبیله ای خود را پرس��تش 
می کردند که به شکل شمشیری بود که در سنگی فرو رفته 
اس��ت. این جزئیات ممکن است به طرز حیرت آوری تداعی 
کننده داس��تان هایی در رابطه با ش��اه آرتور باشند و جالب 
اس��ت به این هم اش��اره کنم که فرمانده »لژیون پیروزمند 
ششم« که دسته سربازان سرمتی به آن ها پیوستند شخصی 

بود با نام »لوس��یوس آرتوریوس کاس��توس« ک��ه در پانونیا 
خدمت کرده بود. بدون ش��ک سرمتی ها از فرماندهی او که 
با سرزمینشان آش��نایی داشت و شاید حتی سنت ها و زبان 
ایش��ان را می دانس��ت اس��تقبال کردند و ممکن است حتی 
نام او را به یک عنوان بدل س��اخته باش��ند، مثل عنوان های 
قیصر و تزار که از نام جولیوس س��زار ریشه گرفتند. در قرن 
پنجم یعن��ی زمانی که آرتور »تاریخ��ی« باید زندگی کرده 
باشد این عنوان باید به وسیله یک فرمانده بریتانیایی بزرگ 
استفاده شده باشد. به عالوه، در هیستوریا بریتونوم که اولین 
منبعیس��ت که کمی پیش از س��ال ۸۰۰ در آن از آرتور نام 
برده ش��ده اس��ت، نویسنده سه ش��هر را ذکر می کند که در 
آن ها آرتورشاه در ۱۲ نبرد پیروز شد و به نظر می آید که هر 
سه این شهر ها ش��کل مختصر برمتاناکوم یعنی پادگان های 
سرمتی ها، سواره نظام سنگین اسلحه دوران رومیان باشد. 

ی��ک بخش جدای��ی ناپذی��ر آیین سلحش��وری ادبیات 
حماس��ی به ویژه افسانه های آرتور اس��ت. با نگاهی به کوچ 
نشینانی چون سکا ها، س��رمتی ها، آالن ها و هون ها می شود 
نتیجه گرفت که این کوچ نشینان یک سنت حماسی بسیار 
پیشرفته داش��تند )چون این سنت شفاهی بود ممکن است 

ایرانی  جنگج�وی 
زبان آالنی - بازسازی 
از مرحوم آنگوس مک 

براید.

واژه »ادبیات« کامال مناسب نباشد(.
در حقیقت حماس��ه های ب��زرگ اروپای غربی، س��رود 
نیبلونگ ها، تئودوریک بزرگ و افس��انه های آرتوری همگی 
در مورد قهرمانان قرن پنجم میالدی س��روده شدند که اوج 

نفوذ کوچ نشینان استپ ها بر اروپای غربی بود. 
دو تا از لوح های زرین مجموعه سیبری پی تر کبیر نقش 
آدمی بر خود دارند. یکی از این لوح ها یک سوارکار را نشان 
می دهد ک��ه در تعقیب یک گراز اس��ت و دیگری زنی را به 
تصویر می کش��د که زیر درختی نشس��ته و مردی بر زمین 

ی�ک فرمانده س�رمتی در خدم�ت رومیان ک�ه یک پرچم 
جوراب بادی س�رمتی به صورت اژدها در دس�ت دارد. بازسازی 

از گری امبلتون



شماره 29  آذرگان 90

12

دراز کش��یده و سر بر دامن او گذاشته است. در کنارشان دو 
اس��ب هم همراه با یک اس��ب دار آماده هستند. این صحنه 
ش��اعرانه در اسطوره قرون وس��طایی السلوی مقدس/ سنت 
الدیس��الو مجارستان، فولکلور ش��اعرانه مجاری آنا مولنار و 
حماس��ه ترکی باس��تانی در مورد پهلوان تارغین )که نامش 
یعنی »س��ر اژد ها« که لقب و ش��کل پرچم ش��اه آرتور هم 
بود- مترجم( هم دیده می ش��ود. در اروپ��ای غربی نیز این 
صحنه در والتاریوس شعر حماسی اکهارد سن گاالن )حدود 
س��ال ۹۴۰(، پاریزوال اثر شاعر و شوالیه ولفرام ون اشن باخ 
)حدود س��ال ۱۲۰۰( و حماسه سر بالین و سر باالن اثر سر 
توماس مالوری )نوش��ته شده در حدود س��ال ۱۴۷۰ اما بر 
اساس منابع فرانس��وی حول و حوش سال ۱۲۵۰ میالدی( 
دیده می شود. به عنوان نمونه، والتاریوس که از دست هون ها 
ک��ه او را به گ��روگان گرفته بودند فرار می کند »به س��بک 
پانونیایی ها« )محل س��کونت اولیه س��واره نظام سرمتی در 
خدمت روم( به دو شمش��یر مجهز اس��ت که ممکن اس��ت 
توضی��ح دهد چرا در این لوح های س��رمتی دو نیام بر روی 
اسب دیده می ش��ود. پاریزوال و سر بالین که هر دو قهرمان 
افس��انه های آرتوری نیزه دو شمش��یر حمل می کند. پس از 
مرگ س��ر بالین، مرلین یکی از شمش��یر هایش را در تخته 

سنگ فرو می کند.
همچنین، پاریزوال و س��ر بالین قهرمانانی هس��تند که 
در جس��تجوی »جام مقدس« هستند و جالب اینجاست که 
سکا ها و چادرنشینان سیبری –آن طور که ما از آرامگاه های 
یخ زده ش��ان دریافتیم- از پاتیل ویژه ای برای بخور حشیش 
اس��تفاده می کردن��د و ب��ه ق��ول ه��رودوت »نعره مس��تی 
می کشیدند«. صحنه دیگر بر روی لوح های زرین که گفتیم 
در مورد ش��کار گراز است، یادآور اولین ماجرای فراطبییعی 
آرتور اس��ت که بنا بر نوشته ننیوس گرازی موسوم به تروچ 

تروینت را شکار کرد. 

در   نهایت، داس��تان شمش��یر اکس کالیبور )که پس از 
مرگ آرتور به آب انداخته می شود( شباهت های زیادی دارد 
به مرگ باتراز پهلوان اس��طوره ای اوس��تیایی های قفقازی و 
کرابات از افس��انه های مردم ُصربی شرق آلمان. اوستیایی ها 
آخرین بازماندگان سرمتی زبانان هستند و ُصربی ها هرچند 
اکنون به اس��الوی س��خن می گویند گروهی مج��زا از بقیه 
هس��تند که هنوز نام یک قبیله س��رمتی را ب��ر خود دارند. 
اتفاقا ش��کل قدیمی تر واژه »اکس کالیبار« )شمشیر آرتور( 
»کالیبورنوس« بود که از واژه التین »چالیبس« مشتق شده 
اس��ت که به نوبه خود از کلمه ای یونانی نش��ات گرفته است 
که به »کالیب« ها نام یک قبیله آهنگران س��رمتی در قفقاز 

اشاره دارد.

یک لوح زرین نش�ان دهنده اس�تراحت یک سلحشور که 
احتماال صحنه ای از یک افسانه است. موزه آرمیتاژ

مراسم تدفین یک همرزم با فرو کردن شمشیر در خاک- فرتور سمت 
راست: جنگجویان آالن-سرمتی )بازسازی از مرحوم آنگوس مک برایدآ(، 

فرتور سمت چپ: صحنه ای از فیلم »شاه آرتور« محصول ۲۰۰۴
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الیه های 
پنهان فلسفی 

گردشگری 
در ایران 

نویسنده: آرش نورآقایی

»گردشگری فلسفی« با »فلسفه گردش« متفاوت است. 
هدف از نوش��تار زیر »گردشگری فلس��فی« است و به روح 
حاک��م بر جاذبه هایی می پ��ردازد که قادرند گردش��گران را 

شیفته سرزمینمان کنند.

نام هند و چی��ن همواره برای گردش��گران، یادآور یک 
تم��دن دیرینه و یک فرهنگ چند الیه  اس��ت. با این که نام 
ایران هم، چنین اس��ت و یا بهتر اس��ت بگوییم که می تواند 
چنین باش��د، اما شاید ما تا به حال، تنها اطالعات اندکی در 
رابط��ه با فرهنگ پرمحتوای خود به جهانیان عرضه کرده ایم 
و نه دانش��ی عمیق نسبت به آن. به همین دلیل نتوانسته ایم 
آن چنان که باید از منظر فرهنگی، که نقطه قوت گردشگری 
در ای��ران قلمداد می ش��ود، به جذب گردش��گران فرهیخته 

بیشتری بپردازیم.
گردش��گر ایرانی یا گردش��گر خارجی که در ایران سیر 
و س��یاحت می کن��د، بناهای تاریخی را می بیند، به اش��یای 
موزه ها خیره می ش��ود، در آیین ها و مراسم شرکت می کند، 
با مردم س��خن می گوید و در قهوه خانه  چای می نوش��د، اما 
مس��اله این اس��ت که او تا چه اندازه به ژرفای سبک زندگی 
ای��ن مردم نفوذ می کن��د و در نهایت چه برداش��تی خواهد 

داشت.
با آن که برداشت و در نهایت تفسیر از دیده ها و شنیده ها 
به خود گردشگر ارتباط دارد، اما رسالت ما در این میان این 
اس��ت که کلید گشودن درب رازها و رمزها را در اختیار وی 

قرار دهیم و به طریقی روح او را تسخیر کنیم که در افسون 
این دیار باقی بماند. تبلیغات گردشگری ما می تواند این گونه 
باش��د که چنان کنیم که روح گردشگری که هنوز کشور ما 
را نمی شناس��ند و آن را ندیده اس��ت، در آرزوی دیدار ایران 

بی تاب شود.
اما این که ما چرا به روح فلسفی گردش در ایران و یا به 
عبارتی گردشگری فلسفی در ایران معتقدیم، دالیل بسیاری 
دارد که به اندکی از آن ه��ا می پردازیم. درک این دالیل، به 

گردشگری ما غنایی چنان که باید، می بخشد:
معم��اری ایران را در نظر بگیرید: کارشناس��ان معتقدند 
که یکی از مفاهیم موجود در معماری ایرانی رسیدن از مربع 
به دایره است. پیوستگی میان دایره و مربع، همواره نمایانگر 
آس��مان )خدا( و زمین )انسان( و پیوستگی آن دو است. اگر 
دای��ره نماد زمان باش��د، مربع نماد مکان اس��ت و اگر مربع 
سمبل ایس��تایی و سکون است، دایره نماد پویایی و حرکت 
اس��ت. در معماری ایرانی )اس��المی( مربع به دایره )گنبد( 
تبدیل می ش��ود و این یعنی این که از شکلی که ابتدا و انتها 
و آغاز و پایان دارد به ش��کلی که نه ابتدا و نه انتها و نه آغاز 
و نه پایان دارد می رس��یم. این فلس��فه که در ابتدا در چهار 
تاقی ها و آتشکده ها دیده می شد، بعدها در معماری مساجد 
و در ساخت گنبدهای زیبایی آبی که نمایان گر آسمانند، در 

نهایت ظرافت به کار گرفته شد.
بناهایی که ما آن ها را به نام بناهای زادبومی می شناسیم، 
ظرافت های معنایی بس��یاری دارند. کبوترخانه ها، بادگیرها، 
آب انباره��ا، قنات ها و یخچال ها نه تنها زندگی را در بدترین 
ش��رایط جوی به ارمغان آورده اند، بلکه نش��ان دهنده فضای 
حاکم فکری و فلسفی ایرانیان هستند. به طور مثال مقنیان 
لباس س��فید بر تن می کردند و ای��ن بدان معنی بود که اگر 
در اثر ریزش چاه قنات زندگی اشان را از دست دادند، همان 

لباس سفید کفنشان باشد.
 ب��اغ ایرانی را ببینید: باغی اس��ت ک��ه عقاید مذهبی و 
بینش های فلسفی بر آن حاکم است. کرت بندی باغ، حضور 
آب در آن، و ان��واع درخت��ان از جمل��ه س��رو و چنار که به 
ترتیب نماد حیات طوالنی و زندگی مجدد هس��تند، رازهای 
بی شماری را در دل خود نهان دارند. بیش تر زبان های مطرح 
دنیا لغتی که معنای بهشت را برایشان تداعی می کند از زبان 
ایران��ی وام گرفته اند، یونانیان لغت “پرادیزیس” را از “پایری 
دئزه” برداشت کردند. “پردیسو” در زبان اکدی، “پردس” در 
عبری و “پاردس” ارمنی نیز از همین کلمه اوس��تایی ایرانی 
آمده اس��ت. بعدها کلمه “فردوس” ک��ه دو بار هم در قرآن 
آمده از دین یهود و از زبان عبری به اس��الم رسید. فردوس 
ک��ه بنا بر اظهار دهخدا به معنی “بهش��ت” و “بهترین جای 
در بهش��ت” است از نظر مفس��ران قرآن معنی باغ و بستان 
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می دهد.
گویا واژه باغ در زبان پهلوی به همین شکل “bagh” به 
  ”baga“ کار برده ش��ده و در زبان ایرانی باستان هم با تلفظ
به معنی بخش، تقس��یم و زمین زیر کش��ت است. این واژه 
ب��ا واژه بغ “bagh” به معنی “خدا”، از یک ریش��ه اس��ت. 
به همین دالیل، باغ از چنان تقدس��ی برخوردار ش��د که در 
معماری خانه ایرانی، کاروانس��را و در هر مس��جدی، طرحی 
از آن را به وضوح شاهد هس��تیم. همچنین طرح باغ ایرانی 
نهایتا در نقوش فرش و ساختار شهرها به ودیعه نهاده شد.

س��ری ب��ه موزه ایران باس��تان ی��ا هر م��وزه دیگری از 
شهرهای کشورمان که در آن ها سفال هایی از دوران باستان 
به نمایش درآمده، بزنید و نگاهی به نقش هایش��ان بیندازید، 
تا متوجه ش��وید که چگونه محیط زیس��ت یا همان طبیعت 
بر روی تفکرات و فرهنگ ایرانی تاثیر گذاشته است. بر روی 
 WWWW بیش تر این س��فال ها، نقش زیگزاگی همچون
یا MMMM دیده می شود که کارشناسان از آن به عنوان 
سمبل  کوه یا آب دریاها و رودخانه ها یاد می کنند. از طرفی، 
نظریه ای وجود دارد مبنی بر این که بیشتر تمدن ها در کنار 
کو ه ها و رودخانه های پر آب شکل گرفته اند. جالب این جاست 
که همین نقش سفال ها ) WWWW و MMMM ( که 
هم برآمدگ��ی و تورفتگی کوه ها و دره ها را تداعی می کند و 
هم امواج آب را، بعدها نیز در نوش��تن و خط الرسم به یادگار 
باق��ی ماند تا جایی که واژه ای که معن��ی “کوه” می دهد، در 
زبان انگلیس��ی که برداش��تی از زبان و خط التین است، به 
صورت Mountain نوش��ته می ش��ود که حرف اول آن از 
نقش مورد بحث آمده است. حتی واژه های آب و موج هم با 

)Wave، Water(همین شکل شروع می شوند
از آن جا که محیط زیست بشر، عالوه بر کوه ها و رودها، 
درختان و صخره ها و موجودات درون آن را نیز شامل می شود، 
و برای بشر مقدس هم بوده اند، از همین  رو واژه های مقدسی 
که بس��یاری از اوقات به ب��اروری و حاصلخیزی هم مربوط 
می ش��وند، با ح��روف M و W که نم��ادی از نقش مذکور 
هس��تند، ش��روع می ش��وند. برای مثال می توان به واژه های 

Mother,Maryam,Mary,Musa  اشاره کرد.
در ن��زد آریاییان و س��امیان حرف M همواره حرف اول 

کلمات مربوط به آب و والدت مردم و جهان بوده است.
از دیگر تصاویری که مربوط به دوران باس��تان است و بر 
روی س��فالینه ها و حجاری ها دیده می ش��ود، تصاویر مربوط 
به صلیب )چلیپا( و همچنین چلیپای شکس��ته اس��ت. این 
شکل ها هم از دیگر تاثیرات طبیعت بر آثار تصویری به شمار 

می روند.
چلیپا، نگاره ای اس��ت بس��یار کهنس��ال و چون در نزد 
پیش��ینیان به گونه ای نم��اد نیروهای نهفت��ه در طبیعت و 

نیروهای آس��مانی به ش��مار می آمده در بیشتر سرزمین ها 
که تمدن باس��تانی را در بس��تر خود پرورش داده اند، یافت 

می شود.
چلیپا طبق اظهار نظر باستان شناسان و اسطوره شناسان 
نماد بس��یاری از مضامین طبیعی اس��ت؛ خورشید و حرکت 
خورش��ید، آتش، تندر و آذرخش، حالت چهارگانه ماه، نماد 
پیون��د نرینه و مادینه، چهار جهت اصلی، چهار عنصر اصلی، 
چهار رودی که به اعتقاد مردم باستان به مرکز بهشت جاری 
می شوند و …برخی از برداشت های مربوط به طبیعت از این 

تصویر هستند.
نق��ش صلی��ب را در کرت بندی باغ ایران��ی و همچنین 
طرح صحن مس��اجد می بینیم. صلیب به عدد چهار اش��اره 
می کند. بد نیست بدانید که واژه “خدا” در ۲۷ زبان باستانی 
و ام��روزی، چهار ح��رف دارد که این موض��وع به هیچ وجه 

تصادفی نیست. 
سراغ مردم بروید و به طور مثال بختیاری ها. چوقایی که 
بختیاری ها بر تن می کنند، نمادی از کوه و دره است که در 
واقع محل زندگی عش��ایری آنان را تداعی می کند. خود واژه 
چوق��ا نیز به معنای تپه و بلندی اس��ت. هنگامی که خطوط 
چوقا به س��مت باالست، سفید و هنگامی که به سمت پایین 
می رود، س��یاه اس��ت. طرح چوقا را در کنگره پله های تخت 
جمشید، طرح تاج پادشاهان ساسانی، نگاره های طاق بستان 
و اش��یای یافت ش��ده در جیرفت می توان دنبال کرد. عالوه 
بر این، بختیاری ها با نحوه گذاش��تن کالهشان بر سر، نشان 
می دهند که یک توش��مال هس��تند یا یک خان و یا یکی از 

مردم عادی جامعه. 
اگر گذرتان به تخت جمش��ید بیافت��د، خواهید دید که 
چگون��ه نقش ه��ا و حجاری ها چه معنای ش��گرفی دارند. از 
نقش فر ایرانی و کیانی گرفته تا نقش ش��یر گاوش��کن و بار 
عام، از تعداد س��تون های کاخ آپادانا و صد س��تون گرفته تا 
تعداد س��اتراپ ها و هدیه آورندگان، مفاهیمی دارند که تنها 
با دانس��تن آن ها می توان به الیه های پنهان اندیشه ایرانیان 

نفوذ کرد.
تنه��ا برای نق��ش ابوالهول که در تخت جمش��ید دیده 
می ش��ود، یک پژوهش جداگانه و یک دنیا س��خن داریم تا 
بدانیم چرا در آن نقش، سر انسان و گوش گاو و بال عقاب و 
بدن ش��یر نمایش داده شده و این ها با کروبیان چه ارتباطی 

دارند.
در سرزمین ما ایران، از جماد تا نبات و از فرش تا عرش 
و از آدم ت��ا خدا، بس��یاری چیزها وجود دارن��د که دیگران 
معنی اش��ان را نمی دانند و درکش��ان نکرده اند. از بوس��یدن 
تکه ای نان که بر روی زمین افتاده تا آیین س��وگ سیاوش و 
از مراسم پیر شالیار تا جشن شست و سه سالگی ترکمن ها، 
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همه و همه از عمق باورها در این سرزمین حکایت دارد.
از نح��وه معم��اری چغازنبیل گرفته ت��ا ارتفاع و بزرگی 
گنبد سلطانیه، از کرت بندی شالیزارهای مازندران گرفته تا 
موسیقی بوشهر و از طرح گل نیلوفر در دست شاه هخامنشی 
گرفته تا نقوش اس��لیمی سردر مساجد، موضوعات بسیاری 

برای در اندیشه فرو رفتن وجود دارد.
برای بیان فلسفه گردش در ایران، این نوشتار کوتاه تنها 
یک تلنگر اس��ت که ما را با زاویه ای دیگر از گردشگری آشنا 
می کند. این نوع نگرش، می تواند ایدوئولوژی قابل اعتمادی 
را در گردش��گری ایران و جهان بگستراند و ما می توانیم اثر 

مثبتش را در توسعه پایدار گردشگری ببینیم.

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

ارحم الراحمین : بخشنده ترین بخشندگان
ارده حلوا: رهشه ، رهشی

اردو: لشکرگاه ، اغرج
اردو زدن : بونکیدن

اردوگاه : بونک
ارذل: فرومایه تر ، خوارتر ، پست تر

ارزاق: روزی ها ، جیره ها، خواربار
ارزیابی مالیاتی دسته جمعی : بنیچه بستن

ارسال : فرستادن گسیل داشتن ، روانه کردن
فروهشتن ، فروگذاشتن

ارشاد: راهنمایی ، رهبری ، راه نمودن ، رهنمونی کردن
ارشد : بزرگتر ، برتر ، مهتر، سرآمد ، فرازین
ارشدیت : سرکردگی ، برتری ، چیرگی داشتن

ارض : زمین ، خاک ، سپندارمذ، کنا
ارضاء: خشنودگی ، خشنودن ، خرسندکردن ، سگیرش

ارضاشدن: کام برگرفتن ، خرسندشدن
ارضاء هوس : ویچاردن
ارضی : زمینی ، خاکی

ارعاب : ترساندان ، هراساندن
ارعاش : لرزانیدن ، جنبانیدن

ارفاق : گذشت ، گذشت کردن ، سودرساندن
نرمی کردن ، بامهربانی رفتار کردن

ارفع : بلندتر ، برتر ، ارزنده تر، ارجمندتر

امردادنامه باشیداز هواداران 
کلیک کنید
facebook.com/amordadnameh

facebook.com/amordadnameh
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معرفی کتاب 

»چگونه بچۀ 
خوبی باشیم؟« 

 )طنز( 
ا. ح. اکبری شالچی

عنوان کتاب: چگونه بچۀ خوبی باشیم؟ 
نویسنده: دکتر ک. آنچنانیان

مترجم: دکتر بعدازاین ک. فشفشانی
ویراستار: دکتر بعدازاین ک. دایی زاده

ناشر: نشر کهکشان آفرین
تعداد صفحات: ۲۵ صفحه با ۷ صفحه سفید

تیراژ: ۱۰۰ نس��خه مخصوص فک و فامیل ها و دوستان 
مخالف الجنس مترجم

قطع: مینی جیبی دراز )موبایلی( 
خواننده: عمه جان مترجم

قیم��ت: ۱۵۰۰۰ تومان ایرانی در ای��ران، و در خارج از 
کشور مبلغ برابر با آن در   همان لحظۀ خرید کتاب. توصیه به 
کتابخران گرامی اینکه کتاب را دیر تر بخرند، تا ارزان تر شود! 

دربارۀ کتاب: 

 »چگون��ه بچ��ۀ خوب��ی باش��یم« یک��ی از بزرگ ترین 
ش��اهکارهای قرن گذشتۀ روان شناس��ی کشکی است. از آن 
کتاب هایی است که اگر دس��ت بگیرید زمین نمی گذارید و 
حتی اگر بخواهید خدمت خلیفه برس��ید ه��م آن را همراه 
خود به بیت الخال خواهید برد. بر هر صفحۀ دست راست این 
کتاب، راهکاری نوشته ش��ده که به تنهایی می تواند زندگی 
خواننده را زیرورو یا احیاناً رووزیر کند )این بستگی به گروه 
خون خواننده دارد(. این کتاب پرارزش )۲۵ صفحه ۱۵۰۰۰ 
تومان( از انگلیس��ی به زبان پینگیلیش )پرش��ین-انگلیش= 
زبان اس ام اس��ی( ترجمه شده که نمونه های نثر آن خواهد 
آم��د. ضمناً این کتاب یکی از موثق ترین آثار زمان ماس��ت، 

چون مترجم امانت��دار در صفحۀ روبروی ترجمۀ هر راهکار، 
متن آن را به زبان اصلی هم نقل کرده تا اگر خوانندۀ نازنین 
و عزیز، زباِن ترجمۀ او را متوجه نش��د، اصل انگلیسی اش را 

بخواند و راحت بفهمد. 

دربارۀ نویسنده: 

دکتر آنچنانیان جراح فوق تخصص روان شناسی کشکی، 
آمریکای��ی اص��ل اصل بوده هم از طرف پ��در و هم از طرف 
م��ادر آمریکایی خلّص ب��وده، دکتر آنچنانیان س��رباز صفر 
وظیفه بوده و این کتاب را پس از برگش��تن از جنگ جهانی 
اول س��ه س��وته نوش��ته که با ترجمۀ آن به زبان آلمانی در   
همان سال ها، نویسنده زیر پتک بیرحمانۀ نقد روان شناسان 
بی تربی��ت آلمانی رفته و غیرعلم��ی بودن نظریات پادرهوا و 
چپ اندرقیچی او به دنیای پیشرفته ثابت گشته و نویسنده، 
انگش��ِت خجالت به بینی گرفته به آفریقای جنوبی متواری 
گش��ته و دیگر از زنده و مردۀ او اطالعاتی در دس��ت نیست. 
اما اکنون با ترجمۀ آثار او به زبان شیرین پینگیلیش )پارسی 
اندرانگلیسی( و توسعۀ رشتۀ شریفۀ روان شناسی کشکی در 
ایران و موفقی��ت جالب انگیزناک کتابهای س��رکاری مانند 
»چه کس��ی پنیر مرا نفله کرد« یا »چه کس��ی قورباغۀ مرا 
ق��ورت داد« امید می رود نظری��ات عجیبۀ او در اذهان مردم 
روانیدوس��ت )=دوستدار روان شناسی( و ساده پسند ما زنده 
گش��ته به زودی مؤسساتی با الهام از نظریات تابناک ایشان 
و ب��ا هدف جمیلۀ خالی کردن جیب خلق اهلل در مملکت ما 

پیدا شود. 

دربارۀ مترجم: 

مترج��م کتاب دکت��ر بعدازاین ک. فشفش��انی دیپلم ِژ 
س��ه ای سال ۱۳۵۸، در س��فری که اخیراً با تور بین المللی 
»درازگوش گشت« به کش��ور همسایه، ترکیه داشته در راه 
در اتوبوس خیلی معطل بوده، حوصله ش��ان س��ر رفته ناچار 
تا خود اس��تانبول به هم��ه اس ام اس زده و گرفته و کالس 
گذاشته هرچه لغت انگلیسی دانسته در متن اس ام اس های 
خود گنجانده به طوری که به استامبول نرسیده زبان فارسی 
فراموششان شده از فارسی به پینگیلیش ارتقا کرده است. در 
استامبول ش��نیده که اگر خدا بخواهد و بنده هایش بگذارند 
ترکیه شاید تا سال ۳۰۰۰ به اروپای متحد بپیوندد همین را 
دلیل اروپایی شدن خود دانسته پس از بازگشت از این سفر 
ده روزۀ سرنوشت ساز، به ترجمۀ این کتاب کمر همت بسته 

است )ببینید نصف شما هم نیست!(. 
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دربارۀ ویراستار: 

ویراستار گرامی آقا یا خانم دکتر بعدازاین ک. دایی زاده 
قباًل ش��اگرد آش��پز بوده که یکدفعه جفت ش��ش آورده و با 
آبدارچی نشر کهکشان آفرین پسرخاله یا دخترخاله درآمده 
روز اول خدمت فرهنگی را در کنار سماور و استکان گذرانده 
و روز دوم بنابر ضرورت به دستور مدیر محترم واجب االطاعۀ 
انتشارات کهکش��ان آفرین به امر ویراستاری کتاب پرداخته 
)برای اطالع خوانندگان گرامی عرض می شود ویراستار کسی 
اس��ت که نوش��تۀ نویس��نده را اصالح یا اگر دلش نخواست، 
تخریب می کند، اما خودش الزم نیس��ت هیچ س��روکاری با 
نویس��ندگی و کتاب داشته باش��د و شاید در عمر خود هیچ 
کتابی نخوانده باش��د!( توضیح آنکه جناب ایشان در روز اول 
ویراستاری، دستنویس کتاب نویس��ندۀ بخت برگشته ای را 
به روش فال حافظ باز کرده )این را هم داش��ته باش��ید که 
ایش��ان در حافظ شناسی هم دس��ت دارند و در کار ویرایش 
کت��اب هم مبدع روش جدیدی در هس��تند که فال حافظی 
نام دارد، در این روش هیچ نیازی نیس��ت که ویراستار، همۀ 
کت��اب را ویرایش کند، بلکه ان��گار می کند که کتاب، دیوان 
حاف��ظ اس��ت، بع��د آن را یهویی باز می کن��د و یک لغت را 
تخری��ب می کند و اگ��ر روابطش با رییس انتش��ارات خوب 
باشد، همین بس است(، لغت »دانشجو« را در آن دیده خط 
زده به صورت »دانش جو« نوشته که مدیر محترم انتشارات 
این را نشانۀ نبوغ فوق العادۀ ایشان دانسته چون معلوم است 
که این واژه از دو قس��مت »دانش« و »جو« س��اخته شده و 
باید جدانویسی شود، دوباره کار ویرایش را به ایشان سپرده 
ویراس��تار محترم ای��ن بار لغت »دانش��جو« را هم خط زده 
و ملح��وظ فرم��وده که خود لغت »دان��ش« هم از دو بخش 
»دان« و »ش« س��اخته شده پس باید آن را »دان ش جو« 
نوشت. این دیگر در نشر کهکشان آفرین شاهکار ویراستاری 
ش��مرده شده باعث ارتقا شغلی بیشتر و بیشتر جناب ایشان 
گشته. هرچند از جنس��یت ایشان اطالعی در دست نیست، 
این ارتقای ناگهانی نشان می دهد که ویراستار گرامی باید از 
جنس لطیف باش��ند و بقیه اش را هم خودتان بفهمید. البته 
ناگفته نماند که جناب ایش��ان جانب تحصیل را هم از دست 
نداده امیدوار اس��ت در س��ال ۱۳۹۳ پس از برداشته شدن 
کنکور در »رش��تۀ آشپزی از راه دور« دانشگاه پیام نور ثبت 
نام نماید تا در زمینه های دیگر هم از کسی کم نیاورد و بعداً 
در این رشتۀ شریفه دکترا بگیرد. لیکن این را که این ساالر، 
یعنی خانم ک. دایی زاده چگونه از دایی جانش زاده ش��ده ما 

هم نفهمیدیم. 

در بارۀ ناشر: 

ناش��ر گرامی یک��ی از موفق تری��ن آدمه��ای روزگار ما 
بوده، در س��ال ۱۳۷۲ روی حساب چشم روهم چشمی های 
معمول از دانش��گاه آزاد واحد یالغوزآباد )روستایی است در 
پنج فرس��خی روس��تای چالغوزآباد( در رشتۀ جانور شناسی 
با گرایش به انگل شناس��ی مدرک کاردانی گرفته س��پس به 
تهران آمده چند س��ال خیابانهای پایتخ��ت را ذرع کرده به 
خواس��تگاری رفته چون بیکار بوده با تیپا از خانۀ پدر دختر 
رانده ش��ده لهذا اجازۀ نشر گرفته و اسم خود را با پیشبینی 
دریافت یارانه های افسانه ای »کهکشان آفرین« گذاشته نام او 
در لیست ناشران رفته به طوری که هنوز یک هفته نگذشته 
دالالن کاغذ به او زنگ زده وی کاغذ یارانه دار به بهانۀ چاپ 
کت��اب از دولت محترم گرفته به دالالن به نرخ آزاد فروخته 
و در ماه اول خدمات فرهنگی و ش��غل شریفۀ نشر یک خانۀ 
۴۰۰ متری در قیطریه خریده و زن اول را هم گرفته در ماه 
دوم دو ویال در ش��مال و دو زن دیگر هم به آن افزوده و در 
ماه س��وم چهارده هکتار زمین در پارس جنوبی همراه با زن 
چهارم گرفته )به صیغه ای ها کار نداش��ته باشید!( و این همه 
از صدقۀ سر یارانۀ کاغذ دولتی و یارانۀ سرمایۀ چاپ بوده که 
ایش��ان تازه س��رمایه را هم از خود صاحب اثر بینوا گرفته و 
باال کشیده و در سال اول کار فرهنگی خود خدمات فراوانی 
را ب��ه جیب خ��ود و دختران دم بخت عق��دی و صیغه ای و 
نیز دخترهای همین جوری، و البته به فرهنگ کش��ور هم، 
مبذول داش��ته اس��ت. بعد از آنکه دولت قانون چاپ حداقل 
یک کتاب در سال را گذاشته ناشِر موفق ما هم هر سال یک 
کتاب ۶۰صفحه ای ش��عر نوی فرانوین بیرون داده و حس��ن 
نی��ت خود را با پر کردن می زهای کتابفروش��ی ها و اش��اعۀ 
مکتب گیج��ی در فرهنگ دیرپای ایرانی به اثبات رس��انده 
اس��ت. پس از قطع یارانه های کتاب، ایشان هیچ از رو نرفته 
به طوری که همچنان به گرفتن س��رمایه از صاحب اثرهای 
تازه لیس��انس و حیف و میل آن ها و لفت و لیس های دیگر 
مش��غول بوده و همچنان یکی از موفق ترین تجارت پیشگان 
مملکت گل و بلبل ماس��ت. ما برای این شخصیت فرهنگی 
موفق توفیقات بیشتری را در عرصۀ خدمت به جیب خود و 
اش��اعۀ نهضت گیجی فرهنگی در کشور فردوسی و زرتشت 
و کورش آرزو می کنیم و امیدواریم که هم میهنان دیگرمان 
هم فرصت را از دس��ت نداده به خدمات فرهنگی مش��غول 

شوند. 

ضمناً نویس��نده و مترجم و ویراستار هر سه نام خود را 
مخفف س��اخته فقط یک کاف نوش��ته اند که ما هم این سه 
کاف را نفهمیدیم مخفف چیست و باید رمزی بین خودشان 
باش��د و برخی از آن ها معلوم نیس��ت که خانم ان��د یا آقا یا 



شماره 29  آذرگان 90

18

دوجنیستی. ش��ما هم بهتر است زیاد در نخ این چیز ها فرو 
نروید. 

اینک فرازهایی از این کتاب پرارزش به زبان پینگیلیش: 

* Newer مس��واک نزده و WCنرفته به تخت خواب 
نروید که کار بچه های bad )=بد( است! 

* بهترین ش��گرد جلوگیری از دروغگویی این است که 
فکر کنید پینوکیو هس��تید و با ه��ر دروغ، noseتان دراز تر 

می شود! 

* در زندگی به یاد داش��ته باشید که هرگز نباید چیزی 
را چ��ون all م��ردم گفته ان��د، قب��ول کرد. مث��اًلَ all مردم 
می گوین��د که زمین کروی اس��ت، ام��ا you اگر یک کمی 
فسفر بس��وزانید، می بینید همچین نیس��ت. به One دلیل 
س��اده: اگر زمین، ک��روی بود، کف کفش ه��ای همه باید از 

وسط ساییده می شد! 

* هیچوقت اول tea را در لیوان نریزید و بعد ش��کر را، 
همیش��ه اول ش��کر را بریزید و بعد tea را رویش بریزید تا 
خودش حل شود و دیگر مجبور نباشید آن را هم بزنید! اگر 
خواس��تید باز too در مصرف کال��ری صرفه جویی کنید، از 
اول ش��کر را در خود قوری بریزید و بعد آب جوش را رویش 

بریزید. 

* هر وقت خواستید از one تا five بشمرید، هیچوقت 
از انگشت سبابه beginn نکنید چون ممکن است تا انگشت 
کوچک بروید و شستتان را forget کنید و بعد ببینید چهار 
تا انگشت دارید، پس همیشه از شصت ]شست[ شروع کنید 
تا درس��ت بش��مرید، اما آن را زیاد over نگیرید که خوب 

نیست! 

* اگر روزی پش��ت فرمان نشستید و دیدید که carتان 
خیلی تند و good راه می رود، هرگز احساس شادی نکنید 
و غرور شما را برندارد، چون در واقع، این car است که دارد 

تند می رود، نه خود شما! 

* اگر one day دیدید همۀ مردم جهان جمع شده اند 
و می گویند مینی بوس از اتوبوس بزرگ تر اس��ت، you باور 

نکنید! 

* ]نمونه��ای از روش��های مدیتیش��ن در ای��ن کتاب[، 

مجس��م کنید: اگر همۀ مردهای world یک مرد ش��وند و 
هم��ۀ درختهای world یک درخ��ت، و همۀ رودخانه های 
 world ی��ک رودخانه ش��وند، و بعد آن ی��ک مرِد world
آن ی��ک درخِت world را از جا بکند و در آن یک رودخانۀ 
 )sheleppi( بین��دازد، آن��گاه چ��ه صدای ش��لپی world

خواهد کرد! 

* ناخن انگش��ت س��بابۀ handِ  چپتان را همیشه بلند 
نگ��ه دارید تا ه��م در وقت تنهایی و اندیش��ۀ عمیق بتوانید 
آن را در noseت��ان بخالنید هم در وقت غیرتنهایی خود را 

هنرمند و نوازندۀ سازهای طنابی )تاری( معرفی کنید! 

* لنگ��ه جوراب هایتان را بعد از آنکه از foot درآوردید 
هرگز در هم گولّه نکنید چونmey be شیطان شوید و آن 
 a good baby را به طرف کس��ی پرت کنید و این هم کاِر

نیست! 

خوان��دن این کتاب را به هم��ۀ کتابخوانان راحت طلب 
و مخ فندق��ی به ویژه آنهایی که می خواهن��د تازه به کتاب 
خوان��دن رو کنند، توصیه کرده خاطرنش��ان می کنیم که به 
س��ادگی می توانی��د آن را در جیب ش��لوار بگذارید یا باالی 
جوراب��ی ک��ه پوش��یده اید، بچپانید و هر جا دوس��ت دارید 
بروید. امیدواریم خوانندگان عزیز با خواندن این کتاب همۀ 
مش��کالت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موجود در ایران و 
جهان را ش��وخی گرفته راه حل همۀ آن ها را در ژرفای دل 
خود دانس��ته تنها خودرا تقصیرکار ش��مرده همواره در برابر 
جمیع مشکالت چش��م عبرت فرو بندند و با دل پاک، خود 
را در این جنگل وانفس��ا در اختیار انواع جانوران درنده قرار 

دهند.


