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چهارمين  و  باستانی  ماه  آبان  از  روز  )دهمين 
روز از آبان ماه خورشيدی(

ابان گان یا آبان گان، همچون دیگر جشن های 
از پيشينيان مان است  ساالنه به یادگار مانده 
که در آبان روز از آبان ماه برابر با دهم ماه آبان 

به جشن اش می نشسته اند.

ریشه این کلمه:

اَنَهيَته/اَناهيتا(  سوَر  اِرْدوی   ِ دیگر   ِ )نام  آبان 
ایزْدبانوی ِ آبهای روی زمين و نگاهبان ِ پاکی و 

بی آالیشی در جهان ِهستی است.

»آبان«  آن  جمع  که  »آب«  (واژه ی   Apa  (
است در اوستا و پهلوی »آپ« و در سانسکریت 

آپه و در پارسی هخامنشی »آپی« مي باشد.
این آخشيج )عنصر( همانند آخشيج های اصلی 
آیين های  در  هوا  و  خاک  و  آتش  چون  دیگر 
آن  آلودن  و  است  مقدس  باستان  ایرانيان 
از چهار  برای هریک  است.  بزرگ  گناهی بس 
نامگذاری  ویژه  )فرشته(  امشاسپندی  آخشيج، 
دینی  نامه های  و  اوستا  گواهی  به  است.  شده 
که  را  چهارگانه  آخشيج های  ایرانيان  پهلوی، 

پایه ی نخستين زندگی است، می ستودند.
آناهيتا  به  دارد  ویژگی  ماه  آبان  در  روز  آبان 
یکی از بزرگترین ایزدان مورد ستایش ایرانيان 
روزگار گذشته،یعنی ایزد آناهيتا  ایزد سرپرست 
آبهای روان و ایستا و دریاها و رودها و چشمه 
آبان  به  موسوم  پنجم  یشت  اوستا  در  سارها. 
یشت در توصيف و مقام و نيرو و ستایش این 

ایزد است.

گرامی داشت  و  آناهیتا  ایرانی  ایزد بانویی 
این روز :

گراميداشت  در  است  جشنی  آبانگان،  جشن 
اَنَهيته/آناهيد  درخشان  )سياره(  روان  ستاره ی 

آمودریا  خروشان  و  پهناور  رود  و  )زهره( 
بزرگ  ایزدبانوی  )بعدها  و  )رود جيحون( 

آب ها در ایران(.
 Ardavi – Sura آناهيتا  سوره  اَردوی 
بسيار  ایرانی  ایزد بانویی   Anāhita
در  مهمی  نقش  که  است  برجسته ای 
آیين های ایرانی دارد و پيشينه ی ستایش 
فرهنگ  در  بانو  ایزد  این  بزرگداشت  و 
در  زرتشت  از  پيش  دوره های  به  ایرانی 

تاریخ ایران می رسد.
آبان  بخش بزرگی در کتاب اوستا به نام" 

به همه ی کشورها آگاهی  بود که  این روز  در 
فریدون  و  بشد  ضحاک  از  پادشاهی  که  رسيد 
دورانی  از  پس  مردمان  و  رسيد  پادشاهی  به 
کارهای  به  و  شده  خاطر  آسوده  و  دراز،ایمن 

خود پرداختند.
مدت  آنکه  جشن  این  برای  دیگر  ای  انگيزه   
این  اثر  بر  و  نبارید  باران  ایران  در  هشت سال 
آمد.  وجود  به  قحطی  و  سالی  مصيبت،خشک 
از مردمان تلف شدند و بسياری ترک  بسياری 
شهر و دیار کرده و به جاها و سرزمين های دیگر 
در چنين  سال،  از هشت  پس  سرانجام  رفتند. 
و  بيماری  و  سالی  و خشک  بارید  باران  روزی، 
جهت  همين  به  رفت.  ميان  از  رنج  و  ناداری 
مردمان این روز را گرامی داشته و هر ساله به 

جشن و سرور و شادمانی پرداختند.

یاد شده ها:

»هرودوت« مي آورد :
آب  نمي کنند،  ادرار  آب  ميان  در  ایرانيان   ...«  
دهان و بينی در آن نمي اندازند و در آن دست و 

روی نمي شوین ...«

»استرابون« جغرافيدان یونانی نيز مي آورد:
 »... ایرانيان در آب روان، خود را شستشو نمی

نا پاک  آن چه که  دهند و در آن الشه، مردار و 
است نمي اندازند ...«

در برگردان فارسی آثارالباقيه ابوریحان بيرونی 
مي خوانيم :

 »... آبان روز دهم آبان ماه است و آن را عيد می  
آبانگان  نام،  دانند که به جهت همراه بودن دو 
مي گویند. در این روز زو )(Zoo پسر طهماسپ 
از سلسله  ی پيشدادیان به شاهی رسيد، مردم 
را به کندن قنات ها و نهرها و بازسازی آن ها فرمان 
خبر  هفت گانه  کشورهای  به  روز  این  در  داد، 
آژی    )ضحاک  بيوراسب   ، فریدون  که  رسيد 
دهاک( را اسير کرده، خود به پادشاهی رسيده 
و به مردم دستور داده است که خانه و زندگی 

خود را دارا شوند...«

برادر  شدن  کشته  خبر  چون  که  است  روایت 
خشایار شاه به نام آرسام در یونان را بدو دادند 
و به او اطالق کردند که یونانيان جسد او را در 
آب انداختند بسيار خوشحال شد زیرا که آب را 

عنصری پاکی می دانست.

در آبانگان چه باید کرد:

در  زنان  ویژه  به  پارسيان  آبانگان،  جشن  در 
کنار دریا یا رودخانه ها، فرشته ی آب را نيایش 

باستانی ترین  از  یکی  که  پنجم(  )یشت  یشت" 
یشت ها می باشد به این ایزد بانو اختصاص دارد. 
در این یشت، او زنی است جوان، خوش اندام، 
اندامی  و  سپيد  بازوان  با  چهره،  زیبا  باال،  بلند 
برازنده، کمربند تنگ بر ميان بسته، به جواهر 
گوشواری  گردن،  بر  زرین  طوقی  با  آراسته، 
ستاره ی  سد  با  تاجی  گوش،  در  چهارگوش 
در  درخشان  کفش هایی  سر،  بر  گوش  هشت 
پا، با باالپوشی زرین و پرچينی از پوست سگ 
آبی؛ اَناهيد گردونه ای دارد با چهار اسب سفيد، 
باران، برف و تگرگ  ابر،  او  اسب های گردونه ي 

هستند.
او در بلندترین طبقه ی آسمان جای گزیده است 
با  آراسته،  خانه ای  دریاچه ای،  هر  کرانه ی  بر  و 
صد پنجره ی درخشان و هزار ستون خوش تراش 
دارد. او از فراز ابرهای آسمان، به فرمان اهورامزدا، 

باران و برف و تگرگ را فرو می باراند.
نيایشگاه های آناهيتا معموال در کنار رودها برپا 
اسامی  با  امروزه  که  زیارتگاه هایی  و  می شده 
دختر و بی بی مشهور هستند و معموال در کنار 
نيایشگاه ها  آن  بقایای  است،  جاری  آبی  آن ها 

هستند.
بی بی  نام  با  نذری  سفره های  حتی  برخی 
)هم چون بی بی سه شنبه( را بازمانده ی آیين های 

مربوط به آناهيتا می دانند.
آناهيتا همتای ایرانی »آفرودیت«، الهه ی عشق 
به  بابلی،  الهه ی  )ایشتر(،  و  یونان  در  زیبایی  و 

شمار می رود

دلیل پیدایش این روز:

توصيف و مقام و نيرو و ستایش این ایزد است. 
و حوادثی جهت  رویدادها  معمول،وقوع  مطابق 
در  تاریخ،  در  آنها  یادی  زنده  و  داشتن  گرامی 

این روز قرار داده شده است.
 از جمله آنکه در دوران جنگ هایی ميان ایرانيان 
و تورانيان، به فرمان افراسياب کاریزها و نهرهای 
آب ویران و پر شده بود. زو پسر تهماسب دستور 
داد تا آن کاریزها را آباد و الی روبی کردند، و 
جا  همه  به  و  ساختند  روان  آب  بزرگ  و  انهار 

ترتيبی داد تا جوی های آب برسد.

جشن آبانگان



مقدس  و  پاک  را  آب  کهن  ایرانيان  می کنند. 
می شمردند و هيچ گاه آن  را آلوده نمی کردند و 
آبی را که اوصاف سه گانه اش )رنگ  بو  مزه( 
به  و شستشو  آشاميدن  برای  می شد  دگرگون 

کار نمی بردند.
سایر  همانند  روز  این  در  زرتشتيان، همه  ساله 
و  می روند  ها(  )آتشکده  آدریان ها  به  جشن ها 
فرشته ی  مقام  گراميداشت  برای  آن  از  پس 
آب ها، به کنار جوی ها و نهرها و قنات ها رفته و 
با خواندن اوستای آب زور )بخشی از اوستا که 
به آب و آبان تعلق دارد( که توسط موبد خوانده 
می شود، اهورامزدا را ستایش کرده و درخواست 
فراوانی آب و نگهداری آن را کرده و پس از آن 

به شادی می پردازند.

سرود این روز فرخنده:

سرود بلند و زیبایی به نام آباْن یَشت با خياْل 
نقش هایی دل پذیر، ویژه ی نيایش و ستایش 

اوست:

"... اوست بَرومندی که در همه جا بلنْد آوازه 
است.

اوست که در بسيار َفّره َمندی، همچندِ  همه ی  
آبهای روی زمين است.

اوست زورمندی که از کوهِ  ُهَکر به دریایِ  فراْخ 
کرت ریزد. من  اهوره َمزدا  او را به نيروی 
خویش، هستی بخشيدم تا خانه و روستا و شهر 
و  بخش  پناه  و  پشتيبان  و  بپرورم  را  کشور  و 

نگاهبان باشم ..."
)آباْن یَشت، بندهای ۳ ۶ در اوستا، کهن ترین 
پژوهش  و  گزارش  ایرانی،  متنهای  و  سرودها 
ص  یکم،  جلد  نهم،  چاپ  دوستخواه،  جليل 

.)۲۹۸
..اینک آب ها را می ستایيم، آب های فروچکيده 
ـُنشِ  اهورایی  و گردآمده و روان شده و خوب ک

را...
)یسنا  هـات ۳۸  بند ۳(
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شهر ایذه،مرکز شهرستان ایذه، از شهرستانهای 
استان خوزستان، با پهنه ای حدود ۲0 کيلومتر 
ــير  ــواز و در مس ــاوری اه ــمال خ ــع،در ش مرب
رامهرمز قرار دارد.موقعيت این شهر، ۳1 درجه 
ــمالی و 4۹ درجه و 5۲  ــای ش ــه پهن و 5 دقيق
دقيقه درازای خاوری نسبت به نيمروز گرینوچ 
ــهر نگارکنده های سنگی و  قرار دارد. ایذه به ش
ــت که پيشينه  ــده اس صخره ای ایران نامور ش
ــی ميرسد؛  ی آن به دوران عيالمی و هخامنش
ــان برای ایذه، پيشينه ای  بيشتر باستان شناس

5000 ساله در نظر ميگيرند.

نام شناسی:

ــه نامهای : انزا ــر باز تا کنون ب ــهر از دی این ش
ــذج،ا ن،اینزان،اینز؛ایزج،ایزه،ایگه،ایجه،اریک،ای

ــت.  ــده اس یذج االهواز،مالمير و ایذه خوانده ش
ــتان  ــوی فرهنگس ــاه و از س ــان رضا ش در زم
ــد.در  ــمی ،ایذه، ناميده ش ایران به صورت رس
ــيان  زمان ایالميان "آیاپير" و در زمان هخامنش

"آنزان" ناميده ميشد.

ــی به شهر ایذه  »می گویند در دوران هخامنش
"اینزان" می گفتند؛ بعد ها به "اینز" و "ایزج" و 

"ایزه" تبدیل یافته است.«1

ــذه از واژه ی  ــن باورند که ای ــی نيز بر ای »بعض
"ایجه" یا "ایگه" فارسی باستان به معنی مسکن 
ــده و دگرگون شده ی  و محل زندگی گرفته ش
آن است. به عالوه به دليل وجود زیج های بسيار 
ــهر به نام "ایرگ" یا "ایج"  در این ناحيه،این ش

)زیج( خوانده ميشده است.«۲

ــن خطاب، از  ــان عمر ب ــذج" در زم »واژه ی "ای
عربی شده ی واژه ی "ایذه" به دست آمده است 
و نام "ایذج االهواز" در زمان   خلفای عباسی به 
این شهر، نهاده شده تا با محلی دیگر در نزدیکی 

سمرقند اشتباه نشود«۳

ــال امير" مربوط  ــام "مالمير" یا " م »گزینش ن
ــده ۶ ه.ق. و فرمانروایی اتابکان لر یا اُمرای  به س
فضلویه ميشود که از سال 550 ه.ق. در سرزمين 

لر بزرگ و خوزستان حکومت ميکردند.«4

کوه ها:

ــوه" در 5 کيلومتری  ــا " چي ــوه "کل کرد" ی ک
ــرد" و "هژو" در  ــمال خاور و کوه های "گژم ش
ــمال ایذه از جمله کوه های این  ۶ کيلومتری ش

شهرند.

آب و هوا:

ــک دارد.بيش ترین  ــی معتدل و خش آب و هوای
ــه 4۳ درجه باالی  ــتانها ب ــه گرما در تابس درج
صفر و زمستانها به صفر درجه و ميزان بارندگی 

ساالنه به طور متوسط 4۲0 ميلی متر است.

جمعیت:

ــال 1۳۸5، جمعيت این شهر،  در سرشماری س
ــمار  ــت.البته ش ــده اس 104۳۶4 تن برآورد ش
ــتره های  ــادی از مردمان ایذه، در هواز و گس زی

نفت خيز می زیند.

زبان:

ــد و در  گویش اصلی مردم ایذه،بختياری ميباش
کنار آن فارسی نيز تا اندازه ای، گفتگو ميشود.

گذری بر ایذه
نویسنده:یزدان صفایی



مردمان ایذه:

ــا  ی ــپ"  ــان "هپارتي از مردم ــذه  ای ــاکنان  س
ــر همان قومی  ــپ" بودند که در ظاه "هيپيرتي
دليری هست که یونانيان از آنها با نام "امردیان" 

یا "مردیان" یاد کرده اند.

مراکز تاریخی و باستانی:

ــينا(:کول به  ــگاه نارس 1(نقش کول فره)نيایش
ــت و روی  ــکوه اس ــی دره و فر به معنی ش معن
ــکوه دره" را برای آن بر  ــم ميتوان مانای "ش ه
شمرد. نقش کول فره در پایان دشت ایذه جای 
داردو در آن نقشهای شگفتی از شاه و فرمانروا 
ــفند و  ــی  چون گاو،گوس ــن جانوران و همچني

گاوميش کنده کاری شده است.

ــمال خاوری  ۲(کتيبه ی هانی: در کناره ی ش
ــه آنها محدود  ــه جلگه مال امير ب کوههایی ک
ميشود،کتيبه هایی به خط ایالمی دیده ميشود 
ــتر آنها به نام پادشاهانی به نام "هانی"   که بيش

پسر "تاهی هی" نامور شده اند.

ــوه فره  ــک ک ــذه: نزدی ــاد ای ــهای کوب ۳(نقش
ایذه،صخره ای وجود دارد که روی آن سطحی 
به طول سه و عرض یک و نيم متر کنده کاری 
شده است. بر روی این لوح پنج انسان ایستاده 
ــتان بر روی سينه دیه  با جامه های بلند و دس
ــج تن،مرد یا زنی بر  ــود. در جلوی این پن ميش
روی تخت یا سکویی نشسته است و به آن پنج 
تن، توجه ميکند. مردم به این نقش نام مدرسه 

یا مکتب خانه داده اند.

ــن کاخقلعه که جایگاه  ــه اَرک یا اَرخ:ای 4(قلع
ــر روی کوهی  ــوده، ب ــان ب ــی عيالمي فرمانروای
ــاخته شده و پایين کوه نيز،  مشرف به شاله س
روبه روی آسياب های آبی، قلعه ای دیگر وجود 

دارد.

5(نقش حونگ اژدل یا اژدر: در پانزده کيلومتری 
شمال ایذه و در خاور خونگ اژدر، قطعه سنگی 
ــه بر روی آن نقش  ــيار بزرگ وجود دارد ک بس
ــده  ــکانی کنده کاری ش مهرداد یکم یا دوم اش

است.

۶(بردنبشته ی ایذه: در راه ایذه به پيون پس از 
طي یک کيلومتر، در کف دره برد نبشته، قطعه 
ــيله حجاران زبردستي  ــنگ نامنظمي به وس س
ــيار زیبا و  ــده است و نقش هاي بس حجاري ش
ــده  ــطوح آنها حک ش ــده و پرتحرکي بر س زن

است. نقش هاي این سنگ نبشته عبارت از مرد 
ــوان گشاده و انبوه با کاله گرد  بلند قدي با گيس
بي کنگره با شمشيري  به دست است. در سمت 
راست این نقش سواري حجاري شده است. در 
ــمت چپ نيز نقش چند انسان حجاري شده  س

به چشم مي خورد.

ــط محمدتقي خان  ــن قلعه توس ــه تل: ای 7(قلع
بختياري در سرتلي در ناحيه ایذه بنا شده است. 
ــل بختياري بوده و  ــن قلعه مرکز خان هاي ای ای
ــت. مردم  ــته اس چندین قلعه در آن وجود داش
قلعه تل به هنگام کندن پي خانه شان دو سنگ 
ــوند،  ــزرگ که به زمان عيالميان مربوط مي ش ب
ــنگ ها پایه  ــن بيرون آورده اند. یکي از س از زمي
ــتون و دیگري سنگي منقوش است که چهار  س
نقش دارد و دو نفر در مقابل دو نفر ایستاده اند.

قلعه تل

ــمال کوه دال  ــه دیزه وراز: این قلعه در ش ۸(قلع
ــرار دارد. پله هاي زیادي از پایين تا قلعه وجود  ق
ــاخته  دارد. این قلعه در بلندترین قله کوه دال س
ــاختمان این قلعه به زمان فرامرز  شده است. س

اشکانی می رسد.

جاذبه های طبیعی:

1(تلگه: کوهی نيمه جنگلی است که در بيست 
ــمال خاوری ایذه جای  ــت کيلومتری ش و هش
ــزار و پنجاه متر  ــه ه ــت که حدود س گرفته اس

بلندی دارد.

ــگاه  ــکفت سلمان)نيایش ــار و نقش اش ۲(آبش
ــه کيلومتری جنوب غربی شهر  ــا(: در س ناریش
ــر  ایذه و درون صخره طبيعی کوه به صورت س

نقش کول فرح



پناهی با آثار آبرفتی در کنار چشمه آب شيرین 
ــن کتيبه ای با خط ميخی  قرار دارد.و همچني
ــتم و نهم  پيش از زایش  ــده هش مربوط به س

مسيح در آن وجود دارد.

۳(تاراز

کوه نيمه جنگلي تاراز در دهستان سوسن و در 
شصت و هفت کيلومتري شمال غربي ایذه واقع 
شده و حدود دوهزار هفتصد و چهل و سه متر 

ارتفاع دارد.

ایذه در کتابهای تاریخی

ــته  ــوت حموی در رویه ۳۸5 کتابش نوش »یاق
ــان اهواز و  ــت مي ــهر و والیتی اس ایذج نام ش
ــت و با  ــذج از عجایب دنياس ــان... پل ای اصفه
ــک و عميقی ساخته شده  ــنگ در دره خش س
ــيار رخ ميدهد.معادن  ــت. در ایذج زلزله بس اس
ــد که  فروان دارد و در آنجا نوعی گياه می باش
ــد و در ایذه  ــود می ده ــيره آن نقرس را س ش
ــا روزگار هارون  ــت که ت ــکده قدیمی هس آتش
ــيد روشن بود و در دو فرسخی آن دریاچه  الرش
ــت که محل گرد آمدن آبهاست و  ای از آب اس
ــم االبواب نام نهاده اند که اگر  این گردآب را ف
ــوری در آن افتد بچرخد تا بميرد  آدمی یا جان
آنگاه آب آن را به کناره اندازد و شگفت آنستکه 

آن را فرو نمی برد.
ــالف معمول یک ماه  ــن ماليات آنجا بر خ گرفت
ــروع ميشود و شيره نيشکر آن  پيش از نوروز ش
ــایر نقاط خوزستان چهار بار بيشتر  نسبت به س
ــتانی  ــت و خنه)؟( آن مانند مکرانی و سيس اس

ساخته می شود.«5
»حمد اهلل مستوفی نوشته است شهری کوچک 
ــت و هوای بدی دارد.جهتش آن  و گرمسير اس

که شمالش بسته است اما آبش گوارنده بود زیرا 
ــت و حقوق  ــنگ اس ــه تا کوه برف چهار فرس ک
دیوانی آنجا به تمغا مقرر است. ویرانی این شهر 
معلوم نيست از چه قرنی شروع شده شاید قرن 
ــری با حمله ی تيموریان یا وقوع زلزله  نهم هج

یا حمالت ایالت باشد.«۶

پی نوشت ها:
ــخ  تاری ــه  ب ــی  زمان.نگاه ــيدیان،نيره  1(رش

سيستان،ص ۲۳5
ــا و  ــهر ه ــميه ش ــه تس ۲(نوبان،مهرالزمان.وج

روستاهای ایران،ص 5
۳(نقل به مضمون از مصاحب، غالمحسين.دایره 

المعارف فارسی،جلد سوم،ص ۲۶07
ــتانی،ایرج. ــار سيس ــه مضمون از افش 4(نقل ب

ــه ی آن،جلد اول،ص  ــتان و تمدن دیرین خوزس
)۲۳4

ــهرهای  ــناخت ش ــين سعيدیان،ش 5(عبدالحس
ایران،ص 1۶0

۶(همان،ص 1۶1 و 1۶۲

بن مایه:
ــهرهای  ــناخت ش ــين سعيدیان/ش 1(عبدالحس

ایران/انتشارات علم و زندگی
ــع  ــاب جام و دیگران/کت ــبزیان  ــژگان س ۲(م

ایرانگردی
۳(افشار سيستانی؛ایرج/پژوهش در نام شهرهای 

ایران
ــتان  ــه راهنمای جامع ایرانگردی اس 4(مجموع
ــت یاران،نشر  ــن ژنده دل و دس خوزستان،حس

ایرانگردانجهانگردان
5.ویکی پدیا

http://www.farhangsara.com/  .۶
feazeh.htm

.74 http : / /taleb .blogfa .com/post
7(aspx

نقش اشکفت سلمان

غار سلمان



ــال پيش ازميالد اولين نشانه  در شش هزار س
ــفال دیده  ــت، درصنعت س ــش کوره پخ پيدای
ــه هزار و پانصد سال پيش از  ــود و در س می ش
ــت  ــاده ای که با دس ــفالگری س ميالد چرخ س
ــد. پيدایش چرخ  ــاخته ش ــت می کرد س حرک
سفالگری تحّول بزرگی را در ین صنعت بوجود 

آورد.

ــتان شناسان  ــته باس ــده گـذش از آغاز نيمه س
ــفالی و اشياء دیگـر در  تعـداد زیادی ظروف س
ــرق ایران تا عراق و از قـفـقاز  منطقه ای از مش
ــرون آوردند.  ــند را از زیر خاک بـيـ ــا دره س ب
ــخ که در این مـنطقه  ــفالهـای پـيش از تاری س
ــيوه و سبک ساختـن  ــيع یافت شده در ش وس
ــا با مخـتصر تـغـيـير یکـنواخت و در  تـقـریـب
سطح فـنی بطرز اعـجاب انگـيزی پـيـشرفـته 
است. نخستين نمونه های آن از شوش در ایالم 
ــاه ایرانيان در پای فالت  ــکونت گـ که اولين س
ـــفالهـای شوش نه  ــت آمد. س ایران بود بـدس
تـنهـا مربوط به خود شوش است بلکه سفالينه 
ــيان در 1۶0 کيلومتری  هـایی که از تـپه موس
شوش و از سومر و تـل حلف در عراق و از شمال 
غربی هـندوستان و بلوچستان، یا از فالت ایران 
ــار و تورنگ تـپه و  ــه گـيان و تـپه حص در تـپ
ــرق تا آنائـو که امروز  ــيلک، یا در قسمت ش س
در تـرکستان روسيه است جزو طبقه سفالهای 
ــفالهـایی که بـنام  ــود. س ــوش ناميده می ش ش
ــت مـتعـلق به زمانی  ــوش اول معـروف اس ش
ــا در حدود ۲500 پـيش  ــت که از ۳500 ت اس
از ميالد مسيح می باشد. در اینجا باید متـذکـر 
ــنگـی نيز در  ــد که مردمانی با تـمدن نوس ش
ــدند و ظروف  ــوی چـين پـيدا ش ــت کانس ایال
ــی هـمانـند ظروف  ــفالی آنهـا ویـژگـيهـای س

سفالی شوش از لحاظ روش و فن توليد دارد.
سفال نقاشی شده سيلک

ــده  ــه در ایران یافت ش ــن ظرفی ک کهـنـتری
ــياه دود آلودیست که هـمانـند  است، ظرف س
ــت کهن در  ــفالی اس قـدیمی تـرین ظروف س
ــده است. نخـستيـن  جاهـای دیگـر پـيـدا ش
ــفالی که با روش کربن 14 تاریخ  ظرفـهـای س
ــت آمده و متعـلق به هـزارًه چـهـارم  آن بـدس
پـيش از ميـالد مسيح است در بـين النهـرین 
ــفالی که در  ــده است. کهـنـتـرین س یافت ش
ایران یافت شده مـتعـلق به هـمان دوره است. 
ــت ساز نسبتـاً ابتدایی به دنـبال  این ظرف دس
ـــيـاه نـاشی  ــرخ با لکـه های س خود ظرفی س
ــرفت فـنی  ـــت. پـيـش از پـخـت ناقـص داش
ــبب بوجود آمدن سبک  در حرفه کوزه گری س

ــبک با  ــد، این س جـدیـدی ش
تـغـيـيرات و وقـفـه هایی که 
داشت بـيش از ۲000 سال در 
ــق فالت ایران  بعـضی از مناط

دوام کرد.
ــرفـتهای  پـيـش معـروفـتـرین 
ــته سفالينه سازی  فـنی در رش

از این قـرار است :
1 بـدنه ای از خاک رس ظریف 
که بدون تـردید آبـدیـده شده 
است. این ظرف در کوره پـخـته 
می شد و رنگ آن ليموئی، کرم، 
ــا گـاهـی اوقات  زرد، صورتی ی
ــرخ تـيـره بود. تـيـغـه های  س
کـرم یا ليمویی رنگ که پـيـدا 
ــان می دهـد که  شده است نش
ــفـر احـيا  پـخـت آن در اتـمس

کـنـنده ای انجام شده است.
۲ تمام ظروف دارای ضخامت 
ــی  آنهـای ــت،  اس ــت  یکـنواخ
از  ــش  بـي ــان  بـلنـدیـش ــه  ک

می دهـند.
ــار و تـل  ــه حص ــی در تـپ ــفالهـای قالب ۸ س
ــده است. در  باکـون در جـنوب ایران پـيـدا ش
ــور قالبهـای گـلی  ــمتهـای مخـتـلف کش قـس
ــمه های  ــد زیاد مجس ــده برای تولي ــه ش پخـت
ــا 1750 قـبل از  ــالهـای ۲500 ت متعـلق به س

مسيح بدست آمده است.
ــا لعـاب  ــتری رنگ ب ــفالينه های خاکس ۹ س
ــان ابـتـدا در حدود ۲000 پـيش  سياه درخش
ــيلک بوجود  ــه حصار و در س ــيح در تـپـ از مس
ــا کـنـنده  ــه در کورًه احي ــفالهـا ک آمد. این س
ــده اند، اولين نوع سفالسازی لعـابی  پـخـته ش
است که از آن اطالع داریم. اینجا بجاست یادآور 
شویم که لعـابکـاری سفال در قرون وسطی در 
کاشان مـتـداول گـردید، و کاشان تـنـها چـند 

کيلومتر دورتر از سيلک است.
ــی در مـدت  ــرفـتهـای فـن ــام این پـيـش تـم
ــی از حـرفـه های  ــازی را یک کـوتاهـی سفالس
ــامان یافـته کـرد. و از آن تاریخ تا کـنون به  س
ــت. اما مهـارت و  ــن نحـو باقـی مانده اس هـمي
استادی کوزه گـران باستان تـنـهـا از نظر فـنی 
نبوده است، زیـبایی این فراورده هـا فوق العـاده 
است. به کار بردن رنگـيزه های اکسيدی با قـلم 
ــت.  ــهـود اس ــو با حرکات متـوالی کامال مش مـ
تـزئينات نقـش حـيوانات و نباتات را تـقـریـبا 

با طرح هـندسی دقيق نشان می دهد
 

منبع:روزنامه تفاهم!
گردآوري گروه فرهنگ و هنر سيمرغ

ــانـتيمتر ضخامت  ــانـتـيمتر بود 0.۳ س 10 س
داشتـند و بزرگـترین آنها که پـيـدا شده است 
ــانتی متر  ــاع و 0.۹5 س ــانتی متر ارتـف ۳0 س

ضخامت داشت.
۳ گـردی کامل و بعـضی عـالماتی که در موقع 
ــت آمده نشان می دهـد که  چرخ دادن آن بـدس
الاقـل در آنروز چرخ کوزه گـری با سرعـت کم 
که پـيـش درآمد چرخـهـای فعـلی کوزه گـری 

است به کار برده می شده است.
ــده در دوغ آب خاک  ــام ظروف پـيدا ش 4 تم
رس بـسـيار نـرمی فـرو برده شده بود که سطح 

آنهـا را اینـقـدر صاف کرده است.
5 یک ماده رنگی که از گـرد اسيد آهـن آبـدار 
ــاخته شده بود درآميخـتًه  و اکسيد منگـنـز س
ــد. در پـخـت دوم این  فوق به کـار بـرده می ش

رنگـهـا سياه و قهـوه ای سير می شد.
ــزاره چـهـارم قـبـل از  ــش از پـایان هـ ۶ پـي
ــالد چرخ کـندر و کوزه گـری بصورت چرخ  ميـ
تـند امروزی درآمد. الاقـل این موضوع در مورد 
ــران تـپـه  ــيلک در مرکـز ای ــفالهـایی که س س
ــرقی ایران پـيدا شده است،  حصار در شمال ش

صدق می کـند.
ــان نوعـی از کوره  ــاً در هـمان زم 7 تـقـریـب
ــخـانه آن در زیر  ــران بوجود آمد که آتـش در ای
ــری آنهـا را  ــود و یک در آج ــفالهـا ب محـل س
ــا باید از این نوع  ــم جـدا می کرد، کوره ه از هـ
باشـند. تا نظارت و بـررسی اتـمسفـر الزم برای 
توليد رنگـهـای کرم و نخودی عـملی باشد. این 
ــر کـشور از طرف  نوع کوره هـا هـنوز در سراس
ــود و  کوزه گـران و آجرپـزان به کار برده می ش
ــم رنگ نخودی را برای آجر تـرجـيح  هـنوز هـ

تاریخچه سفالگری



کتاب تاریخ تمدن سال هاست تبدیل به وسيله 
ای در دست تجزیه طلبان و افراد غرض مند و 
سطحی بين برای کوبيدن و نه انتقاد صحيح و 
عالمانه نخستين شاهان هخامنشی شده است، 
ــدم تا نقدی بيطرفانه و در سطح بهره  بر آن ش

ای که از دانش تاریخ برده ام، بر آن بنویسم.

البته این موضوع به هيچ وجه برای من بهانه ای 
جهت کوبيدن اثر آقای دورانت نيست. چه بسا 
ــای مغرضان هم نبود، بر ما  اگر غرض ورزی ه
بایسته بود تا محتوای یکی از پر مخاطب ترین 
و محبوب ترین کتب مورد استناد پژوهشگران 
عرصه تاریخ مورد نقد و بررسی موشکافانه قرار 
ــروز بر دهان هر  ــرد؛ تا ببينيم کتابی که ام گي
ــمندی افتاده و از  ــجو و دانش مورخ،استاد،دانش
آن همواره به عنوان پژوهشی بی بدیل یاد می 

کنند، چيست و چه می گوید ؟

ویل دورانت کیست ؟

ــفه دان و  ویليام جيمز دورانت تاریخ دان، فلس
نویسنده در تاریخ پنجم نوامبر 1۸۸5 ميالدی 
ــه دنيا آمد. او  ــت آمریکا ب ــت ماساچوس در ایال
یکی از نادر مورخين و نویسندگان تاریخ جهان 
ــع و کامل از  ــه دارای آگاهی جام ــد ک می باش
ــورهای جهان می  ــر کش ــخ کهن و معاص تاری
ــتر به  ــه در آغاز جوانی بيش ــد. هر چند ک باش
ــنایی  ــت اما پس از آش علوم طبيعی عالقه داش

ــپينوزا به  ــاروخ اس با کتب ب
ــدیدی پيدا  ــفه عالقه ش فلس
ــش شبانه روزی او  کرد. کوش
منجر به مطالعه و پژوهش در 
ــفه بزرگ و نوشتن  آثار فالس
درباره  متعدد  ــفی  فلس کتب 
ــن دانش  ــون ای ــاد گوناگ ابع
ــرن  ق ــای  اروپ در  ــوب  محب
ــد. دورانت توانست  بيستم ش
ــاص خویش در  ــا مهارت خ ب
ــفی"،  فلس ــی  نویس "محاوره 
ــا را برای  ــن دانش بی انته ای
همگان شيرین و جذاب جلوه 

گر کند.
اگر بخواهيم کتاب تاریخ تمدن 
را به طور خالصه و کوتاه شرح 
ــر "تاریخ  ــم، باید گفت اث دهي
ــت که به  ــی س ــدن" کتاب تم
ــرح نبردها و حوادث  جای ش

ــر از رجوع به  ــتند، ناگزی ــی از خود نداش تاریخ
ــتان و الگو قرار دادن  فرهنگ و تمدن یونان باس
آن برای پيشرفت و توسعه جوامع خویش بودند. 
ــاید هيچ پيوندی با هویت اصلی و  هویتی که ش
ــت و تنها بهانه ای برای جبران  واقعی آنها نداش
کمبودها و نقص های جوامع اروپایی آن روزگار 
بود. چه بسا مدینه فاضله فالسفه و روشنفکران 
ــه جامعه یونانی قرن  ــباهت زیادی ب اروپا نيز ش
ــت. البته منظور ما از  ــم پيش از ميالد داش پنج
"یونان" در اینجا، مشخصا خطه ی آتن یا همان 
هالد است که مرکز دموکراسی و قلب تپنده ی 

جهان هلنيک بود.

باری همه کتب کالسيک از هرودوت و کتزیاس 
ــتن و مارسلينوس  تا پلوتارک و دیودور و از ژوس
و بزرگ ترین تاریخ نگاران کالسيک عصر التين 
ــران و دانشمندان عصر  تا دوران مورخان، مفس
ــدرن یاد گرفته اند تا کوروش را فراهم آورنده  م
ــان، پایه گذار  ــتين امپراتوری متمدن جه نخس
ــر و سپس داریوش را توسعه دهنده و  حقوق بش
مدیر باهوش و الیق این امپراتوری شگفت انگيز 

معرفی کنند!

ــا آمریکایی عادت دارد  ــورخ ایرانی، اروپایی ی م
ــع روایتش  ــه تنها منب ــاب از اینک ــاز کت در آغ
ــت، اظهار  تواریخ هرودوت و دیگر آثار یونانی اس
ــکایت  ــی و انتقاد و یا احتماال ناله و ش نارضایت
کند! اما عجبيب اینکه به محض ورود به کتاب، 
ــير و توضيح، به تکرار یاوه  بدون هيچگونه تفس
های هرودوت هاليکارناسی می پردازد! حتی در 
بعضی موارد که نمی توانند پندار خود را از قصه 
های هرودوت ارضا کنند، به اراجيف یک هذیان 
ــوی دیگر یعنی کتزیاس کنيدی پناه می برند  گ
ــای تاریخی را به  ــته ه ــکاف عميق نادانس تا ش
ــازی  ــر قيمت ممکن، پر کنند! البته که بازس ه
ــته از توانایی های  ــای گذش ــم رویداده و ترمي
ــاب می آید اما این  دانش تاریخ و مورخ به حس
ــازی باید در نهایت احتياط و مواظبت  تصویر س
ــه از روی جزئياتی غيرقابل  ــام گيرد، نه آنک انج
تصدیق در کتابهای کهن، دست به خلق کلياتی 

پندارگونه و یا رویایی و مغرضانه بزنيم!

ــت که امروز دانستنی های ما بدون  درست اس
کتاب های مورخان یونانی ناچيز است، اما این 
دليل نمی شود که ما به دليل وجود این ضعف، 
ــاور کنيم و بدون  ــت ب گفته های آنان را دربس
ــير و توجيه علمی به نقل گفته های آنان  تفس
ــير منطقی  بپردازیم.اگر کورکورانه و بدون تفس
ــوادث تاریخی به نقل آنها بپردازیم نتيجه  از ح
ــتيم.  ــاهدش هس ــود که امروز ش همان می ش
پيروی بی چون و چرا از کتاب های مورخان و 
مفسران اروپایی.مي دانم...مي دانم که همين غربی 

ــدن در ارقام و  ــاز تاریخ و غرق ش ــت س سرنوش
آمار معمول در کتابهای تاریخی، با نگاهی کلی 
به داوری درباره "کليت" رویدادها و تأثير آنها بر 
ــریت می پردازد. از این  زندگی حال و آینده بش
ــن کتاب بيش از آنکه یک کتاب "تاریخی"  رو ای
باشد، نوشتاری ست درباره سير تغيير و تحوالت 
ــرق تا غرب گيتی. گفته  ــر از ش تاریخ تمدن بش
ــرای پژوهش خویش در  ــود که دورانت ب می ش
ــورهای متعددی سفر کرد که  این کتاب به کش

البته ایران نيز یکی از آنها بود.

شرق متوحش و غرب متمدن

ــز باید یادآوری کنم که من این  پيش از هر چي
ــی از نقد نوشته یک  مقاله را به جهت لذت ناش
ــم! چه بسا دليل انتقاد من  دانشمند نمی نویس
ــی ها و کژروی ها در  صرفا وجود برخی بدفهم
ــت درباره پارس  ــط آقای دوران ــن کتاب توس ای
هخامنشی ست. این نکته نيز نباید ناگفته بماند 
ــا دنباله رو و ادامه دهنده همان  که دورانت تنه
ــط  ــت که از دو قرن پيش توس جریان فکری س
ــد. جریان  ــا پایه ریزی ش ــردازان اروپ نظریه پ
ــتيضاح خشایارشا و ارتش متجاوز  محاکمه و اس
ــه  ــه داوری اش ب ــی ک ــرش در دادگاه و غارتگ
هرودوت هاليکارناسی سپرده شده است تا پس 
ــاوز، بزرگ مردان  ــدور حکم توحش و تج از ص
ــلخ گاه تاریخ بکشند! هنگاميکه  پارس را به مس
ــرای پایه ریزی  ــالب زده اروپا ب ــورهای انق کش
ــی نياز به نوعی اتحاد  آینده ی فرهنگی و سياس
و همبستگی ملی و تصویری مشترک از گذشته 
ــتند تا مبنای آینده ی خویش را  ی خویش داش
ــر پایه آن پایه ریزی کنند، از آنجایی که اغلب  ب

ویل دورانت چه می گوید
نویسنده : م.روشنگر



ــا را از زیر خروارها  ــا بودند که آثار مدنيت م ه
خاک بيرون کشيدند تا ما ایرانيان امروز بر خود 
ــتين اندیشه  های بشر دوستانه  بباليم که نخس
ــا واقعا آنان  ــوروش ایرانی  تبلور یافته. ام در ک
ــيان دلبستگی  تا آن جایی به ميراث هخامنش
ــاهان هخامنشی به  و وابستگی دارند که پادش
خاک هالد نظری ندارند، در این صورت دوست 
دارند هم کوروش را نخستين بنيادگذار حقوق 
ــم داریوش را  ــر در تاریخ جهان بدانند و ه بش
مردی بزرگ و دوران ساز!)نبرد ماراتن در زمان 
ــوش، یک درگيری کوتاه بود که به دالیلی  داری
ایراني ها به فرمان داتيس، نهایتا تصميم به عقب 
 نشينی گرفتند( فاجعه از جایی آغاز مي شود که 
پسر داریوش در پی ادامه  ی سياست کوروش و 
داریوش به فکر لشکرکشی نه به یونان، بلکه به 

خاک آتن و اسپارت افتاد...

در اینجا نوبت به اصل داستان یعنی امپراتوری 
ــال 4۸۶  ــد داریوش که از س ــا فرزن خشایارش
ــد. از این پس باید شاهد  ــود، ميرس آغاز می ش
ــر  ــزا به پس ــا توهين و ناس ــرازیری خرواره س
داریوش و اتهاماتی باشيم که پس از آن متوجه 
ــوش و  کل جامعه پارس است! همه  مردان ش
ــرایی  ــی مورخان ایرانی تحت تأثير یاوه س حت
ــی مورخان غرض  ــپس برخ های هرودوت و س
ــرده اند تا نفرین نامه ای  مند اروپایی عادت ک
عبرت انگيز از پسر داریوش ترتيب دهند. گویا 
مرض بدبينی و بدخواهی "پدر تاریخ" به همه ی 
رهروان عرصه تاریخنویسی سرایت کرد! نتيجه 
ــی مقلدوار و شتاب زده، چنين  این تاریخ نویس
ــی، دموکراسی  ــتبداد هخامنش ــت: اس بوده اس
ــان نظر کهنه  ــازی مقدونی! هم یونانی، آزادس
ــرق را برابر با توحش و غرب  ــيده که ش و پوس
ــاوی با تمدن ميداند و جوالنگاهش قلم  را مس
همان افرادی ست که دوست داشتند از دشت 
ــازند. اروپا با الهام  ماراتون، بارگاه و زیارتگاه بس
ــرودوت و تبليغ بی امان یونان  از دروغ های ه
پرستان سده های 1۸ و 1۹ توانست پروسه ی 
هویت مند کردن مردمان خویش را با موفقيت 
ــی کند، اما به بهای توهين و تحقير تماميت  ط

تمدن مشرق زمين!

ــا در اینجا به نقد ادعاهای مطروحه در بخش  م
ــارس از کتاب تاریخ تمدن که حاوی مطالبی  پ
ــدن ایرانی قرن  ــی و تم درباره پارس هخامنش
ــت، می پردازیم. شاید  پنجم پيش از ميالد اس
ــاب "تاریخ  ــهای کت ــخصا بر دیگر بخش من ش
ــم، اما از آنجا  ــته باش تمدن" نيز نقدهایی داش
ــورمان و  ــش "پارس" این کتاب در کش که بخ
در ميان جوانان، از محبوبيت ویژه ای برخوردار 
است، صرفا به بررسی کوتاه و حداالمکان دقيق 
مطالب این بخش خواهيم پرداخت. اميد است 

که این نقد مورد رضایت عام و خاص قرار گيرد 
ــه عنوان مقدمه ای برای پژوهش ها و  و آن را ب

نقدهای بيشتر در نظر گيرند.
نویسنده ی این سطور هدفش آشنا نمودن نسل 
ــا برخی زوایای تاریک  جوان و نواندیش ایران ب
و پنهان هخامنشی و در عين حال گفتن برخی 
واقعيت های مغفول تاریخ ایران در قرن چهارم 

و پنجم پيش از ميالد است.

ــوارد قابل نقد این  ــا که آوردن یکجای م از آنج
ــتار  ــی کامل آن تنها در یک جس کتاب و بررس
ــت، تالش می کنيم تنها بخش های  مقدور نيس
ــارس" از کتاب تاریخ  ــدی و اصلی بخش "پ کلي
ــی چندین  ــورت تدریجی و ط ــدن را به ص تم
ــریه برای شما بياوریم. اميد است  شماره در نش
ــه مندان ایران  ــتان و عالق که مورد قبول دوس
ــگران و مورخان عرصه تاریخ  ــت و پژوهش دوس

باستان واقع شود.

بخش نخست - کمبوجیه و هرودوت

ــتایش از  ــنده "تاریخ تمدن" در آغاز به س نویس
ــوان فرمانروایی  ــه عن ــتاوردهای کوروش ب دس

بزرگ و نيرومند مي پردازد:
ــد، کوروش  ــانه ها برمي  آی ــدازه که از افس آن ان
ــش از هر  ــت که بي ــایانی بوده اس از کشورگش
ــای دیگر او را دوست داشته اند و پایه  کشورگش
های سلطنت خود را بر بخشندگی و خوی نيکو 
ــت  ــمنان وی از نرمی و گذش قرار داده بود. دش

وی آگاه بودند.
اما چند سطر بعد:

ــوی کوروش لکه  ــص بزرگی که بر خلق و خ نق
ــته آن بود آنکه گاهی بی حساب  ای باقی گذاش
ــت.)تاریخ تمدن،  ــاوت و بيرحمی داشته اس قس

شرق گاهواره تمدن، پارس(
ــتی کوروش  دورانت توضيح نمي دهد که به راس
ــته  ــده که موجب گش ــب چه جنایتی ش مرتک
ــخ ها برای وی باقی  ــون لکه ننگی در تاری همچ
بماند ؟ قساوت و بيرحمی در چه زمانی،کجا و با 
کدام ملت؟ اما شيوه برخورد و نزاع شاهان کهن 
ــود ميتواند گره  ــور و بابل با ملل مغلوب، خ آش
گشای راز ماندگاری نام کوروش در تاریخ باشد. 
ــی ميدهد که بزرگ  ــخ در این زمينه گواه تاری
ــاهان خاورميانه این بوده که  ترین افتخار پادش
دست به کشتار دسته جمعی مردمان بی سالح 
زده اند و یا زنده زنده آنها در آتش سوزانده اند و 
ــا این مجازات دهشتناک شامل حيوانات  چه بس
ــت! نه تنها مدرکی  ــده اس و چارپایان نيز می ش
ــود، که در ادامه این  برای این ادعا آورده نمی ش
بيرحمی نخستين شاه هخامنشی به پسرش نيز 

سرایت داده می شود:
ــه دیوانه اش،  ــر نيم ــوروش به پس ــی ک بيرحم

ــه از کرم و  ــيد؛ بی آنک ــه ارث رس ــه ب کمبوجي
بزرگواری پدر چيزی به او رسيده باشد.

ــنده "تاریخ تمدن" که در آغاز به "تواریخ"  نویس
ــه پس از وارد  ــته، بالفاصل با نظر تردید نگریس
ــدن به اصل موضوع، تمام گفته هایش درباره  ش
ــکوک بودن روایات هرودوت را از یاد برده و  مش
به رونویسی دقيق و سطر به سطر از تواریخ می 

پردازد:
ــاهی خویش را با کشتن برادر و  کمبوجيه پادش
رقيب خویش، به نام بردیا آغاز کرد؛ پس از آن، 
ــراوان مصر، به آن  ــيدن به ثروت ف به طمع رس
سرزمين هجوم برد و حدود امپراتوری پارس را 
ــد.  تا رود نيل پيش برد و در این کار کامياب ش
ــر این  ــی چنانکه ظاهرا عقل خویش را بر س ول

کار گذاشت.
پسر کوروش، بی تردید نخستين قربانی "تواریخ" 
ــاه  ــا، بدنام ترین ش هرودوت و پس از خشایارش
هخامنشی است. از روایت هرودوت پيداست که 
ــزاهای کاهنان  این بدنامی حاصل اتهامات و ناس
ــت. در واقع، کمبوجيه  ــری به کمبوجيه اس مص
ــدنی  ــه های فراموش نش ــدیدترین کين زیر ش
ــده که این چنين در  ــان مصری موجب ش کاهن
ــپس در معتبرترین کتب تاریخی  "تواریخ" و س

بدنام گردد.
ــخص تنبل و شرابخوار و الاُبالی و نيز  آیا یک ش
نيمه دیوانه و فاقد هوش و درایت تصویری که 
ــه هرودوت از کمبوجيه  مورخان و در صدر هم
ــاید  ــن ترین و ش ــد که ــد ميتوان ــاخته ان س
ــا کامل ترین  ــور جهان که ب قدرتمندترین کش
ــی خود به جنگ وی  تجهيزات و امکانات نظام
رفته است به راحتی و بدون مشقت خاصی آنان 
ــدن را به  ــر کهن و متم ــت داده و مص را شکس
ــيان درآورد؟  ــوع ایاالت تحت فرمان پارس مجم

حال به ادامه ماجرا توجه کنيد:
ــن کارتاژ  ــرای گرفت ــه کمبوجيه ب ــونی ک قش
فرستادف دچار شکست شد؛ این از آن جهت بود 
که ناویان ناوگان پارس که همه از مردم فنيقيه 
بودند، از حمله کردن به مستعمره فنيقی سر باز 
ــن  دید از جا در رفت  ــد. کمبوجيه که چني زدن
ــدر را فراموش کرد.دین  ــت پ و فزرانگی و گذش
ــخند کرد و با خنجر خویش  همه مصریا را ریش
ــتيدند، از  ــی را که مصریان می پرس ،گاو مقدس
ــنده نکرد، بلکه نعش  پای درآورد. به این کار بس
ــاهان را از گورها بيرون  ــده ش های موميایی ش
ــيد)...(معابد را با پليدی آلود و فرمان داد تا  کش
ــوزانند. گمان وی  ــت هایی که در آنها بود، بس ب
ــن کارهایی مردم مصر از بند  آن بود که با چني

خرافات و اوهام رهایی خواهند یافت.

در اینجا ما با ۲ نوع داوری درباره شاه پارس رو 
به رو هستيم:

در آغاز این روایت،دورانت ميخواهد به ما این را 



بقبوالند که کشتن گاو مقدس به دليل دیوانگی 
ــص کمبوجه بود؛ اما در پایان با یک  و عقل ناق
نتيجه گيری کامال متفاوت رو به رو می شویم. 
ــتن گاو  به عبارتی دورانت در پایان، روایت کش
ــه ای از  آپيس را از روی آگاهی و اختيار و نقش
پيش تعيين شده توسط کمبوجيه ميداند: وی 
ــر از بند خرافات  ــرد تا مردم مص ــن کار را ک ای

رهایی یابند. کدام را قبول کنيم؟
ــی عمدی  ــی بي حرمت ــورد دوم یعن ــاره م درب
ــت  کمبوجيه به حریم معبد و کاهنان، امری س
ــاره آن تأمل نمود تا  ــتر باید درب مبهم که بيش
زوایای تاریک و پنهان حضور فرزند کوروش در 
ــن شود! اما به هر حال ما می  مصر بيشتر روش
ــم همه ی قوم ها و ملت های تحت فرمان  داني
پارسيان، مردمانی بودند دارای عقاید و باورهای 
ــتی و چند خدایی گرفته  گوناگون. از بت پرس
ــوع ها! اما چرا این بی  ــتش انواع رب الن تا پرس
ــط باید در مصر و در حق کاهنان و  حرمتی فق
ــود ؟ اگر کمبوجيه به راستی  معابد آن انجام ش
ــتی را  ــرک و بت پرس ــد براندازی نظام ش قص
ــر ملت های زیر  ــته، چرا با دیگ در جهان داش
ــوردی نکرد؟ پس باید  ــلطه خود چنين برخ س
ــه روایت  ــيم. باید ب ــال دليل دیگر باش به دنب
ــک و تردید  هرودوت درباره کمبوجيه با نظر ش
نگریست. به عبارتی باید روایت هرودوت درباره 
ــانه ای بی پایه و اساس یا  ــر کوروش را افس پس
ــتخوش تغيير و  ــی جزئی اما دس حداقل اتفاق
تحول گشته توسط کاهنان و هرودوت بدانيم و 
بس. باید دانست که کاهنان مصری از زمره ی 
خشک مغز ترین و متعصب ترین کاهنان جهان 
ــتان بودند و هنگامی که دیدند شاه جوان  باس
پارس تفاوت بسيار زیادی با فراعنه ی دیکتاتور 
و خرافه پرست تاریخ مصر دارد، منافع خویش 
را در خطر دیده و دست به کينه ورزی و توطئه 
چينی عليه پسر کوروش زدند.   اثرات این کينه 
ــرور تماما در تواریخ هرودوت انعکاس یافته  و غ
ــت و نوشته های هرودوت درباره کمبوجيه،  اس
ــد حاصل بدگویی ها، کينه ورزی ها و  بی تردی
ــر متحجر با شاه جوان پارس  ــمنی این قش دش
ــر کوروش را در مصر در  ــت زیرا حضور پس اس
ــادی و جاه طلبی خویش می  ــاد با منافع م تض

دیدند.
ــوان همراهی  ــی ت ــا نم ــه اینه ــته از هم گذش
ــفرهای جنگی  کمبوجيه با پدرش در جریان س
را از یاد برد. کوروش در اعالميه بابل مستقيما 
ــاره می  به حضور کمبوجيه در کنار خویش اش
ــن کمبوجيه که  ــوان پذیرفت ای ــد. آیا ميت کن
ــه پدرش در مقابل  ــه جا حتی هنگاميک در هم
ــت او را  ــت عظيم بابل تعظيم می کرد و دس ب
ــدرش به آداب و  ــت، نظاره گر احترام پ ميگرف
ــد خرافه آميز بابلی ها  ــوم و باورهای هرچن رس
ــيدن  ــا بالفاصله پس از به قدرت رس ــد، ام باش

ــد تمام فرزانگی و گذشت پدر را  ــته باش توانس
ــری اعمال زشت و شنيع و  از یاد برده و یک س
ــيان را  زننده و حتی مخالف آیين و رفتار پارس

انجام دهد ؟!

برخی مورخان بر این باورند که سفرهای مستمر 
ــا وی آنچنان که  ــد ت جنگی کوروش موجب ش
باید و شاید فرصتی برای تربيت فرزندش نداشته 
باشد! اما به راستی اگر کمبوجيه در پاسارگاد می 
ماند تا پدرش به تنهایی به سفرهای جنگی اش 
برود، مشکل حل می شد؟ نه...در این صورت باز 
هم، همين مورخان کمبوجيه را پسری با تربيت 
ــرایی و درباری می دانستند که چيزی از  حرمس
ــایی و فنون جنگی نمی داند! چنانکه  کشورگش
ــد. همين  ــن کار را کردن ــا ای ــاره خشایارش درب
تفسيرهای نادرست موجب شد تا از خشایارشا، 
چنان شاه عياش و بی قيد و بندی بسازند که به 
قول "بدیع": حتی امروز هم روح خشایارشا پس 
ــن گونه قضاوت های  ــرن، ميتواند از ای از ۲5 ق

نادرست و ناعادالنه، در عذاب باشد!

این نوشتار ادامه دارد...



ــان های ایرانی ميانه، مجموعه ای از زبان ها  نزب
هستند که با پایان شاهنشاهی هخامنشيان، آغاز 
و با آغاز حکومت یعقوب ليث صفاری که در آن 
ــی نو، رواج و رسميت یافت؛ پایان گرفت.  ،فارس
ــت  البته این بازه ی زمانی به صورت تقریبی اس
چرا که کهن ترین آثار از این زبانها، دیرینگی در 
حدود چهار سده پيش از هخامنشيان و نو ترین 
این آثار تا سده ی دهم ميالدی نيز وجود دارند. 
ــای این دوران، مربوط  ــر چه چرایی نام زبانه اگ
ــت اما ارتباط  ــی ویژه ای اس ــه دوره ی تاریخ ب
هایی نيز با ساختمان این زبانها دارد.با توجه به 
ــتگاه پيدایش و رشد، زبان شناسانی چون  خاس
ــمی،این زبان ها را، به دو  دکتر محسن ابوالقاس
ــرقی" و " ایرانی ميانه  گروه " ایرانی ميانه ی ش
ــاخه ی  ــرده اند. زبانهای ش ــی" بخش ک ی غرب
ــين را نگه  ــرقی، ریخت ترکيبی دوره ی پيش ش
ــته اند اما زبانهای شاخه ی غربی از ریخت  داش

ترکيبی درآمده و گونه ای تحليلی یافته است.

1.گروه ایرانی میانه ی شرقی

ــکایی و سغدی و خوارزمی  این گروه، زبانهای س
ــود که در زیر به شناخت هر یک  را شامل ميش

می پردازیم:

آ(سکایی

سکاها از قبایل آریایی نژادی هستند که از هزاره 
ــت پيش از ميالد تا سده دهم ميالدی  ی نخس
در گستره ی پهناوری از کناره های دریای سياه 
ــتان های چين پراکنده بودند.  تا غربی ترین اس
ــتان اثری جز چند  ــان در دوره باس از زبان ایش
ــت اما از این  ــاص باقی نمانده اس ــام خ واژه و ن
ــار زیادی در ختن و  ــان در دوره ی ميانه، آث زب
تمشق و مرتق یافت شده که بيشترآنها، مربوط 
ــند.  ــده ی هفتم تا دهم ميالدی می باش ــه س ب
برای نوشتن این زبان از الفبای براهمی استفاده 
شده که برای نگارش سکایی متناسب شده بود؛ 
ــکاها از هندیها و آنها نيز از آرامی  این الفبا را س
ها گرفته بودند.الفبای براهمی از چپ به راست 
نوشته ميشود و همچون ميخی پارسی باستان، 
ــت به این ترتيب که همراه  به ریخت هجایی اس
ــر صامت یک مصوت نيز وجود دارد. این زبان  ه
به دو زیر گروه "ختنی" و "تخاری" بخش شده 

است:

زبان ختنی:
ــت آمده، زبان  ــته هایی که از ختن بدس در نوش

کاربردی آنها،ختنی خوانده شده است. این زبان 
ــرقی کاشغر رواج  در  ناحيه ی ختن و جنوب ش
ــی از آثار این زبان در یافته  ــته است. بخش داش
ــتان مربوط به آیين بودایی و بخشی  های ترکس
ــت. این نوشته ها به  دیگر سندهای بازگانی اس
ــا را نيز ثبت  ــت که مصوت ه خط برهمایی اس
ــان  ــيوه نگارش در همه جا یکس ــد، اما ش ميکن
ــناخته  ــت.این زیرگروه زبانی، دو ریخت ش نيس
ــی کهن زبانی  ــه و نوتر دارد.ختن ــده ی کهن ش
تصریفی دارد اما در ختنی نو، ریخت های صرف 
ــيار کاهش یافته و در دستگاه واکها نيز؛  نام بس

دگردیسی های فراوانی روی داده است.

زبان تخاری:
ــتان یکی از خاوری ترین خاستگاه های  تخارس
ــی از زبانهای  ــت. تخاری، یک فرهنگ ایرانی اس
ــوم  ــده های دوم و س ــه در س ــت ک ــی اس ایران
ــی  ــته و نزدیک ــا رواج داش ــيدی در آنج خورش
زیادی با زبان ختنی دارد و برای این که با زبان 
تخاری که از شاخه زبانهای هند و اروپایی است 
؛اشتباه نشود برخی پيشنهاد کرده اند که به آن 
ــود. در سال 1۹57 باستان  زبان بلخی گفته ش
ــوی توانستند کتيبه ای در سرخ  شناسان فرانس
کتل از این زبان بدست بياورند.یادآوری ميشود 
ــت  که تا پيش از آن، اثری از زبان بلخی در دس
ــتور  ــت که به دس نبود.این کتيبه از معبدی اس
ــانی" که در سده  ــکا "پادشاه بزرگ کوش کانيش
دوم ميالدی ميزیسته؛ ساخته شده است. خوش 

ــده  ــه ،از این کتيبه به خوبی نگهداری ش بختان
ــه الفبای تخاری، در  ــت.کتيبه ی نام برده، ب اس

۲5 سطر نوشته شده است.

ــکایی، بازگردانی از  ــار س ــی از آث ــش بزرگ بخ
ــت. زبان سکایی تا سده  ــکریت و تبتی اس سنس
یازدهم ميالدی در کاشغر و پيرامون آن گفتگو 
ــه زبانهای  ــای خود را ب ــد و پس از آن ج ميش
ــهای پاميری و به ویژه  آلتایی داده است. گویش
ــکایی شرقی  زبان دخانی، بازمانده های زبان س
هستند.از زبان سکاهای غربی در دوره ی ميانه، 
شمار زیادی واژه به زبان مجاری راه یافته است 
و همچنين زبان آسی که امروزه در شمال قفقاز 
ــکایی غربی  ــود، بازمانده س ــه آن گفتگو ميش ب

است.

ب(سغدی

زبان سرزمين سغد بوده است.نام سغد در سنگ 
ــته های داریوش به ریخت " ُسُگَد " آمده و  نوش
ــاهی هخامنشی به  ــتان های شاهنش یکی از اس
ــمار می آمده است. این استان، پس از اسالم  ش
ــامانيان،یکی از مرکزهای زبان و  ــان س و در زم
ــت.جغرافيا نویسانی  ــی گردیده اس ادبيات فارس
ــته اند  ــغدی نوش ــی درباره زبان س چون مقدس
ــد که زبان  ــی جداگانه دارن ــه: »صغدیان زبان ک

زبانهای ایرانی میانه
نویسنده :یزدان صفایی

نمونه ی نوشته ی سغدی از اکتشافات در کوه مغ



ــتاهای بخارا به آن نزدیک است و این زبان  روس
کاماًل جداگانه ای است«.1 اصطخری نيز نوشته 
ــت: »زبان مردم بخارا همان زبان صغد است  اس

جز این که در بعضی حرفها تفاوت دارد«۲
ميان سالهای 1۹۳0 تا 1۹۳۳ در ویرانه ی قلعه 
ــوه مغ)نزدیک دهکده خير آبادزحمت  ای بر ک
ــتان( در 1۲0 کيلومتری سمرقند  آباد تاجيکس
ــته ها که روی چرم و کاغذ  مجموعه ای از نوش
چينی و چوب نوشته شده بود به دست آمد که 
ــياری از این نوشته ها با نام "دیواشتيج" شاه  بس
سغد همراه است؛او همان کسی است که مدتی 
در برابر یورش تازیان پایداری ميکرد. و همچنين 
سنگ نوشته ای سه زبانه)منظور زبان سوم این 
کتيبه است،عالوه بر سغدی این کتيبه به ترکی 
باستان و چينی نيز نوشته شده است( در ویرانه 
ــون، پایتخت اویغورها،یافت شده  های قره بلغس
ــندها به زبان  ــته ها و س ــه ی این نوش ــه هم ک
سغدی است. در سراسر آسيای ميانه و آن سوی 
ــغدی از سده  رود)ماوراء النهر( آثاری به زبان س

پنجم تا نهم ميالدی بدست آمده است.
ــت آمده در دوره ی  ــغدی بدس آنچه از زبان س
ميانه با توجه به محتوا و خط به سه دسته بخش 

شده است:

ــودا: آثار بودایی و آنچه  ــار مربوط به دین ب 1(آث
ــی برگرفته از  ــت آمده، به خط ــوه مغ بدس از ک
ــده و در آن هزوارش نيز به کار  آرامی نوشته ش
ــغدی بودایی"  ــت.به زبان این آثار، "س رفته اس

ميگویند.

ــی: خط این آثار،خط  ۲(آثار مربوط به دین مان
ــریانی گرفته شده است و  ــت که از س مانوی اس
هزوارش ندارد.به زبان آثار مانوی، "زبان مانوی" 

ميگویند.

ــيحی نيز  ــيح:آثار مس ۳(آثار مربوط به دین مس
ــود که  ــته ميش مانند آثار مانوی، به خطی نوش
ــت و در آن هزوارش  ــریانی گرفته شده اس از س
وجود ندارد.به زبان این آثار، "سغدی مسيحی" 

ميگویند.

ــغدی به تدریج، جای خود را به فارسی  زبان س
امرروزی داد و خود از ميان رفت. زبان یغنابی که 
ــود،بازمانده  در دره ی یغناب به آن گفتگو ميش

ای از زبان سغدی است.

پ(خوارزمی

ــا یورش مغول  ــی خوارزم بوده که ت زبان قدیم
ــته و از آن پس جای خود را به ازبکی  رواج داش
داده و خود از ميان رفته است. زبان خوارزمی را 
ــا از روی واژه ها  و جمله هایی که در متن  تنه
یا حاشيه ی کتابهای عربی ثبت شده است؛ می 

شناسيم. ابوریحان بيرونی در کتاب "آثار الباقيه 
ــن ها و  ــرون الخاليه" در فصلی، به جش عن الق
گاهنامه ی خوارزميان پرداخته است که در آن 
ــا و صورتهای فلکی  ــای هفته و ماه ه نام روزه
ــده است.  ــنها به زبان خوارزمی ضبط ش و جش
ــه از آرامی  ــط خوارزمی برگرفت ــن زبان به خ ای
ــده و در آن هزوارش وجود ندارد. از  ــته ش نوش
ــان خوارزمی در دوره ی ميانه، دو گونه اثر به  زب

جای مانده است:

ــراق قلعه " و " توق  ــه هایی که از " تُپ 1(کتيب
ــت سده ی بيستم یافت  قلعه " در دهه ی نخس
ــده است که به ترتيب مربوط به سده ی دوم  ش
ــی که از آرامی  ــالدی اند و به الفبای و هفتم مي
گرفته شده و در آن هزوارش به کار رفته؛ نوشته 

شده است.

ــده،  ۲(آثاری که به الفبایی که از عربی گرفته ش
ــده اند که از سده های ششم و هفتم  ــته ش نوش
و هشتم خورشيدی هستند.هر چند این آثار به 
ــده که مربوط به دوره ی پس  ــته ش خطی نوش
ــت اما زبانی که در آنها به کار رفته  از اسالم اس
ــناختی، می بایست در ردیف  از دیدگاه زبان ش

زبانهای ابرانی ميانه قرار گيرند.

2.گروه ایرانی میانه ی غربی

ــی نامند.واژه  ــا را پهلوی نيز م ــروه زبانه این گ
ــتان  پهلوی از اصل کهن " پَرثََو " آمده که از اس
ــت و مربوط به  ــی بوده اس های ایران هخامنش
ــان " می باشد اما  ــتگاه قوم پارت " خراس خاس
به موجب نوشته های نویسندگان پس از اسالم، 

ــت. در  پهلوی زبان مرکز و غرب مردم ایران اس
دوران اسالمی واژه فهلوی به زبانها و گویشهایی 
ــهای مرکزی  ــر و به ویژه در بخش که در سراس
ــده  ــت؛ اطالق ش و غربی و جنوبی رایج بوده اس
است.از این موارد ميتوان نتيجه گرفت که زبان 
ــمالی و جنوب غربی  پهلوی دارای دو گویش ش

بوده است.
ــری، واژه پهلوی را برای  ــر ناتل پرویز خانل دکت
اشاره به هر دو گویش که در اصل چندان با هم 
اختالف ندارند؛پذیرفته است و گویش شمالی را 
" پهلوانيک " و گویش جنوب غربی را " پارسيک 

" خوانده است.

آ(پهلوانیک

زبان قوم پارت است و پهلوی اشکانی نيز ناميده 
ميشود و در دوره فرمانروایی اشکانيان، به مدت 
ــال، زبان رسمی و اداری  ــد و هفتاد س چهار س
ایران بوده است.از زبان پهلوی اشکانی در دوران 
ــت اما در دوره  ــتان اثری به جای نمانده اس باس
ــت. ی ميانه آثار زیادی از آن به جای مانده اس

ــکه های  ــال 51 ميالدی ،روی س ــدود س از ح
ــته هایی به خط و زبان پهلوانيک  اشکانی، نوش

دیده ميشود.
ــکانی،آثار مکتوب این  ــته از سکه های اش گذش
ــی ميانه  ــای پهلوانيک و فارس ــا دو الفب زبان ب
ــته شده اند، الفبای پهلوی اشکانی از آرامی  نوش
ــده و هزوارش دارد و از راست به چپ  گرفته ش
ــده، واجهای این الفبا، جدا از هم  ــته ميش نگاش
ــدند در زیر نگاهی به آثاراین زبان  ــته ميش نوش

می اندازیم:

1(قباله ی اورامان:

ــان یونانی و  ــند معامله ملکی،یکی به زب دو س

قباله ی اورامان



ــتق از آرامی  ــری پهلوانيک و با خطی مش دیگ
ــت آهو  ــده که بر روی پوس در اورامان یافت ش
ــت. آن که به یونانی است به  ــده اس ــته ش نوش
ــته شده و خالصه  تاریخ ۸۸ پيش از ميالد نوش
ــت آن در چند واژه پهلوانيک بيان  اش، در پش
شده است..سند دیگر که تنها به زبان پهلوانيک 
ــال ۸۸ پس از ميالد  ــته شده مربوط به س نوش
ــب آنکه  ــت)بر حس ــا 1۲ پيش از ميالد اس و ی
ــت واژه ای ۳00 یا 400 خوانده  در سطر نخس

شود(.

2(سنگ نوشته ها:

ــنگ نوشته ای متعلق به اردوان پنجم که در  س
ــده و جز آن سنگ نوشته هایی  شوش پيدا ش
مفصل تر از نخستين شاهان ساسانی نيز وجود 
دارد که به این زبان است و از این مهم ميتوان 
نتيجه گرفت که در آغاز فرمانروایی ساسانيان، 
هم چنان زبان پهلوانيک در جریان بوده است.

3(سفالینه های نسا:

ــالهای1۹5۸1۹4۹ در   این سفالينه ها در س
نسا)نزدیک عشق آباد( پایتخت قدیم اشکانيان 
ــوع نزدیک دوهزار  ــد که در مجم ــده ان پيدا ش
ــفالينه، از سده نخست پيش از ميالد مسيح  س
ــتند.خطی که در این نوشته ها به کار رفته  هس
به خط قباله های اورامان نزدیک است البته در 

اینجا حروف راست تر و استوارتر شده اند.
ــی ميانه ی کتابی  ــه الفبای فارس آثاری نيز، ب
ــا ميتوان به  ــده اند که از ميان آنه ــته ش نوش
ــوریک و آثار مانوی  یادگار زریران و درخت آس

یافت شده در ترفان، اشاره کرد.

ب(پارسیک

ــت و در ایران  ــتان اس ــی باس ــه ی پارس دنبال
ــمی بوده است که از آن به "  ساسانی زبان رس
پهلوی ساسانی " هم یاد ميشود.کهن ترین آثار 
ــی ميانه از آغاز شاهنشاهی ساسانيان در  پارس
دست است.خطی که با آن پارسی به نگارش در 
ــت که بدان پهلوی  می آمده از همان خطی اس
ــته اند که از آرامی گرفته  ــکانی را می نوش اش
شده و اندک دگرگونی هایی نيز پذیرفته است 
ــت. تنها  ــه به نام خط پهلوی معروف اس و البت
ــيک در دست  اندکی از آثاری که از زبان پارس
ــانيان به نگارش در آمده  ــت، در زمان ساس اس
ــکه ها،مهر  ــته ها،س ــنگ نوش که عبارتند از س
ها،سفالها.کتابها و دفتر ها هر چند که در دوره 
ــانی تاليف یافته اند اما نگارش آنها مربوط  ساس

به دوران پس از اسالم است.

ــا  ــه ب ــتی ک ــی زرتش ــای دین ــان کتابه از مي
ــوان به زند  ــد می ت ــده ان ــته ش این زبان نوش
نامه،روایت  ــن،ارداویراف  اوستا،دینکرد،بندهش
پهلوی،گمانيک ویچار و موارد زیاد دیگر اشاره 

کرد.
ــوان به  ــی ت ــی م ــر دین ــات غي ــان ادبي از مي
ــير پاپکان،درخت  ــه ها،کارنامک اردش اندرزنام
ــگ و فرهنگ پهلویک  ــوریک،ماتيکان چترن آس

اشاره کرد.
آثاری نيز به این زبان مربوط به مانویان در ترفان 
ــده است که کتاب شاپورگان،مهم ترین  یافت ش
آن ها است. مانی این کتاب را برای تبليغ آیين 
و روش خود و دعوت شاپور یکم نوشته بود.آثار 
مانوی که به زبانهای پهلوانيک و پارسيک نوشته 
ــده بودند همه به خط خاص مانوی است.یک  ش
مورد نيز ترجمه ای از قطعات مزامير داود وجود 
دارد که به خط پهلوی در ترفان پيدا شده که به 

زبان پارسی ميانه یافت شده است.

پی نوشت:
ــی، پرویز ناتل خانلری،رویه  1. تاریخ زبان فارس

۲75
۲.همان

بن مایه ها:
ــی،جلد  ــز ناتل خانلری،تاریخ زبان فارس 1.پروی

1،انتشارات بنياد فرهنگ ایران
۲.محسن ابوالقاسمی،تاریخ زبان فارسی،سازمان 

مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها
ــينه ی زبان  ــی به پيش ــورش صفوی،نگاه ۳.ک

فارسی،نشر مرکز

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

آفت سماوي – آگفت آسماني
آفت نباتي – آگفت گياهي

آفريقا – آفريكا آفريك ، فريكا
آقا – سرور ، سركار ، بزرگ ، كدبان ، 

بان ، پانا ، بزرگ
آقا زاده – بزرگ زاده ، مهپور

آقايان – ردان ، بزرگان
آكادمي – فرهنگستان
آكادميك – دانشگاهي

آكروبات – بند باز
آكس )محور( – آسه
آكواريوم – آبزي نما
آكوالد – ابرو ، دوكجه

آكوموالتور – انباره
آل – دودمان ، خاندان ، خويشان ، 

خانواده
آالت – افزارها ، كاچال ، ساز و برگ

آالت تنفسي – دمگرها
آالت تناسلي – زهار

آالت دفاعي  - پدافند ابزار
آالت صيد – شكارابزار

آالت قمار – منگ ابزار ، منگيا ابزار
آالت لهو – خوش ابزار ، ابزار ماژ

آالت موسيقي – سازها ، ابزار خنيا ، 
خنياوگان

آالت و وسايل كار – كارافزار ، ابزار كار
آالم – دردها ، رنجها

آالم جسماني –  تن دردها
آالم نفساني – روان دردها

آالمد – باب روز
آلبوم – جُنگ   

آلت- افزار ، ساز، ابزرا ، دست افزار ، 
سازدست



در باب فرهنگ
نویسنده : امیر هورنام

بخش دوم –  فرهنگ ، اقتصاد و صنعت

در بخش نخست با ملزومات بررسی های اوليه 
ــکلی اجمالی آشنا شدیم . به  ی فرهنگی به ش
گونه ای که حال به درجه ای از شناخت مسائل 

هر چند کلی دست یافتيم.
ــه ظاهر واژگانی  ــگ  ، اقتصاد و صنعت ب فرهن
مجزا در حوزه هایی کامال متفاوت هستند ولی 
ــطحی ، ارتباطی تنگاتنگ را  در ورای معنای س
ــان متصور بود و از بر هم کنش  می توان برایش
ــی را به  ــطح جامعه ، اثرات ملموس آنها  در س
ــی پيرامون  ــوح دید. در این بخش به بررس وض

این سه خواهيم پرداخت .
ــاد ميزان عرضه و  ــی در  اقتص دو پارامتر اساس
ــطوح مختلف جامعه است که می  تقاضا در س
ــترده ای  توان بر این پایه برنامه ریزی های گس
در تدوین و اجرای سياست های اقتصادی نمو 
ــته به موقعيت فرهنگی و  د . این پارامترها بس
ميزان رغبت مردم به خرید انواع کاال و خدمات 
و ميزان حمایت از صنایع در هرکشوری متفاوت 
ــر می گردد که  ــن نکته باز به این ب ــت و ای اس

کشوری توليد کننده باشد یا مصرف کننده .
ــه فرهنگ و  ــه بپردازیم ک ــه این نکت ــد ب بيایي
ــند و  ــه نقطه ای به هم می رس ــاد در چ اقتص
تالقی آنها چه تاثيراتی را بر روند رشد و توسعه 

ی هر کدام به عهده دارد ؟
ــطح رفاه در  اگر از دریچه ی خوش بينی به س
ــادگی  جامعه نگاهی بياندازیم رابطه ای را به س
ــرفت فرهنگ  درک می کنيم و آن همان پيش
ــتقيم موجود ميان آن و  جامعه و رابطه ی مس
ــت . اما در چه جامعه ای می  رفاه اجتماعی اس
ــن رابطه تماما صدق می کند  توانيم بگویيم ای

؟
ــت که در سطح باالی رفاه اجتماعی  ممکن اس
باز هم رشد فرهنگی نا چيزی را شاهد باشيم و 
این نکته به این بر می گردد که چه چيز سبب 
ــد و توسعه ی رفاه بوده است ؟ اقتصاد  این رش

صنعتی یا اقتصاد تک محصولی ؟
هر دو ممکن است باعث پيشرفت اقتصادی در 

یک جامعه شود که اصالحات فرهنگی و حرکتی 
ــوزه ی فرهنگ از کوچکترین  ــه جلو در ح رو ب
ــی مکانيزم رشد در  ــت اما با بررس اثرات آن اس
ــی تحليل می توان به  ــر دو اقتصاد و با اندک ه

نتایجی در خور دست یافت .
ــته اید که صنعت در هر جامعه  حتما دقت داش
ــت  ــد کند . چرا ؟ چگونه اس ای نمی تواند رش
ــه توليد صنایع مادر  ــه یک جامعه می تواند ب ک
ــر تنها و تنها با فروش  ــردازد و جامعه ی دیگ بپ
ماحصل فعاليت های طبيعی ، به وارد کردن این 
صنایع اقدام می کنند ؟ چرا همه ی جوامع نمی 

توانند در جرگه ی صاحبان صنایع بگنجند ؟
ــت که نياز زمينه ساز توليد و حرکت  واضح اس
ــمت صنعتی شدن است . ولی نياز  جامعه به س
ــرزمين ها  ــترک مردم ، در همه ی س های مش
ــنایی در شب ،  ــت مانند نياز به روش وجود داش
ــری جوامع خاص برای این  ــرا تنها در یک س چ
ــود و دیگر  ــيده می ش ــا چاره ای اندیش نياز ه
جوامع تا زمان رسيدن به نتيجه تنها منتظر می 
ــد ؟ و اینجا همان نقطه ی تالقی فرهنگ ،  مانن
ــت و پاسخ تنها معيار های  اقتصاد و صنعت اس

فرهنگی حاکم بر جامعه است .
هميشه اینگونه نبوده که نياز سبب ایجاد تفکرات 
نو و تالش و پشتکار دوچندان در موضوعی شود 
ــس نياز به  ــوارد جوامع با این ح ــتر م . در بيش
ــز را به گردن  ــی آیند و همه چي ــی کنار م نوع
قناعت می اندازند . تصور کنيد اگر همه ی دنيا 
ــاخته می شد  این کار را می کردند آیا المپی س
ــين  ــر و یا حتی یک ماش ــا ، کامپيوت ؟  هواپيم
ــاب ساده ؟ نکته اینجا جلب تر می شود که  حس
ــی ، مردم از رفع  ــا روی کار آمدن تفکر صنعت ب
ــم فراتر رفته و به  ــاز های فعلی آن جامعه ه ني
ــب  ــایر جوامع به عنوان منبعی برای کس نياز س
ــه محصوالتی  ــد به گونه ای ک ــد می نگرن درآم
ــد که با قناعت  ــرای جوامعی توليد ميکنن نيز ب
ــرمایه های تک محصولی چشم  یا برعکس با س
ــتند . ژاپن با وجود نداشتن  به این توليدات داش
ذخایر نفتی ، یکی از بزرگترین صاحبان صنایع 
پتروشيمی در جهان می باشد و نکته اینجاست 
که بيشترین مشتریان آن در خاورميانه هستند . 
بافت فرهنگی در خاورميانه به علت وفور نعمت 
ــه ، آنها را  ــا در رفع نيازهای اولي ــی آنه و توانای
ــاز ميدارد و اغلب  ــایر نيازها ب از پرداختن به س
ــدام کنند که  ــه واردات اق ــح می دهند ب ترجي
ــيمایی خوشی را برایشان به  صد البته روزگار س

تصویر نخواهد کشيد .
ــور ها در این حوزه نيازی برای  ــياری از کش بس
توليد نمی بينند زیرا توانایی خرید هر چيز حتی 
ــر ارزش آن را دارند . که این نگرش  ،  چند براب
ــورهای صنعتی بسيار سودمند خواهد  برای کش
بود زیرا با توليد بيشتر به روند رو به رشد صنایع 

خود کمک می کنند و در عوض کشور های وارد 
کننده حرکت رو به فقر را با شتاب می پيمایند 
ــرمایه ی  ــت رو به فقر که  کاهش س از آن جه

طبيعی سرزمينشان ، جایگزین نخواهد شد .
ــی اندازیم  ــو" نگاهی م ــرم نيازهای "مازل به ه
ــن رده از آن نيازهای  ــرم پایين تری ــن ه . در ای
ــان از  ــت که به گونه ای تا انس فيزیولوژیکی اس
این دسته از نيازها ارضا نشود حرکتی  به سمت 
راس هرم را نخواهد داشت . اما جوامعی هستند 
ــاز های رده ی اول ، تمایلی  که با وجود رفع ني
ــد و این وظيفه را به  ــرای ادامه راه تعالی ندارن ب

دوش دیگر جوامع می افکنند .
ــکل  ــویم و به ش ــال می خواهيم نزدیکتر ش ح
جزئی تری نسبت به رویداد های داخلی و روند 
ــکل گيری توسعه صنعتی و اقتصادی در یک  ش

جامعه از دریچه ی فرهنگی بنگریم .
چين یکی از پهناورترین کشورها است که درصد 
بزرگی از جمعيت جهان را درون مرز های خود 
ــت و ميزان پيشرفت اقتصادی در  جای داده اس
این کشور و رشد باالی ان همه ی صاحب نظران 

این فن را شگفت زده کرده است .
ــو ، نيروی  ــش از روی کار آمدن مائ ــی پي اندک
ــرایط ضعيفی قرار داشت که  نظامی چين در ش
ــی حمله های  ــد تا ژاپن در پ ــبب ش این امر س
ــياری بتواند قسمت هایی از خاک این کشور  بس
ــس از اینکه مائو  ــود درآورد . پ ــه تصرف خ را ب
ــت گرفت تقویت نيروی دفاعی  قدرت را به دس
ــران صدمات مرزی را در اولویت قرار داد و  و جب
ــت ژاپنی  ــس از زمانی نه چنان طوالنی توانس پ
ــد و کل این  ــور پس ران ــا را از خاک این کش ه
ــرزمين پهناور را به زیر پرچم ایده ای درآورد  س
ــه در آن  زمان مردم آن را نجات بخش ميهن  ک
می دانستند .مائو همچنين برنامه هایی هم برای 
ــود وضعيت اقتصادی طراحی و به مرحله ی  بهب
ــت ولی هرگز نتوانست آنها را آنگونه  اجرا گذاش
که در روی کاغذ و طبق منطق ایدئولوژیک خود 
ــاند .  ــرانجامی برس در ذهن پيش می راند به س
ــه فزونی این  ــت را در جمعيت رو ب عده ای عل
ــا یافته های  ــتند ولی بعدها ب ــور می دانس کش
جدید در علوم انسانی و رفتاری ، این تئوری به 

کل از یادها رخت بربست .
تسریع دگرگونی بعلت حکومت ایده محور بود 
ــی کشور را وارد  و اینکه این نظام ، با چه نگرش
ــی می کند . اینکه همه  صحنه ی رقابت جهان
تالش کنند تا باعث سرافرازی ایده شوند برای 
مدتی در ميان مردم همچون آرمانی بزرگ می 
نمود زیرا خود را به نوعی مدیون می دانستند و 
با بسته شدن مرزها و راههای ارتباطی با دنيای 
ــعارها و تبليغات حکومتی را  خارج ، همه ی ش
ــتند . کم کم  این  ــد واقعيت می نگریس به دی
ــکل گيری فرهنگی ایدئولوژیک  روند سبب ش
ــی کاذب در  ــد و حس تعصب ــن مردم ش در بي



ــان مواج گونه به حرکت در آمد به گونه  ميانش
ای که حاضر بودند به آنچه دارند و ندارند اکتفا 
ــرزمين که همه در  ــادا حاکمان س کنند تا مب
خدمت ایده بودند دست نياز به سوی دشمنان 

! دراز کنند .
ــدون تعامل با دنيای بيرون و مبادله ی علمی  ب
ــایر کشور ها ، هيچ جامعه ای قادر به رشد  با س
و توسعه نيست و جالب اینکه در همه ی موارد 
چينی ها از این مبادله و تعامل سرباز ميزدند . 
البته تبليغات حکومتی که بيشترین درصد آن 
را تقابل با سایر اندیشه های جهانی و پررنگ تر 
ــه های مکتبی  به خود اختصاص  کردن اندیش
ــی را در این امر ایفا  ــيار مهم می داد نقش بس

می کرد  .
سيستم کارکردی در یک حکومت ایدئولوژیک 
و بسته که در همه جا مردم تحت کنترل عقاید 
و اظهار نظر ها و حتی یک گفتمان ساده باشند 
ــایند نيست و چينی  برای هيچ جامعه ای خوش
ــتثنی نبودند . پس از مدتی  ها هم از قاعده مس
حاکمان ،  سرزمينی مملو از جمعيت را در برابر 
ــتی آنها را به همه  خود دیدند که فقر و تنگدس
ــی  ــی دارد .  در این جامعه هيچ ارزش کار  وا م
ــور که پيش از  ــوان یافت زیرا همانط را نمی ت
ــای مازلو گفته  ــاره به هرم نياز ه این و در اش
شد رفع نياز های رده پایين در انسان پيشنياز 
ــوی نيازهای  ــه باال و به س ــرای  حرکت رو ب ب
ــرزمينی که مردمانش برای  ــت . س انسانی اس
ــی تن در دهند چگونه  ــرار معاش به هر عمل ام
ــدار خوبی برای مکتبی باشد که  می تواند پاس
آنها را به این وضعيت بی سرانجام کشانده است 
و در اینجا بود که راه برای حضور اصالح طلبان 

در کاروان حکام باز شد .
ــد البته مدتی  ــت ها دگرگون ش ــت اولوی نخس
ــم حاضر  ــا نظریه پردازان کمونيس زمان برد ت
ــور  به پذیرش تغيير اولویت ها در اداره ی کش
شدندکه همانا جابجایی تداوم انقالب و مبارزه 
ــد  ــب ثروت و رش ــبت به کس ــی نس ی عقيدت
ــل آن یعنی کمک  ــا نقطه ی مقاب ــادی ب اقتص
ــد اقتصادی و باال بردن رفاه در سطحی  به رش
ــود . از دهه ی 1۹70 به  ــط در جامعه ب متوس
ــی در امور فرهنگی  بعد در پی اصالحات اساس
ــداف اقتصادی فراهم  ــبرد اه ، زمينه برای پيش
ــازی چين که ناپلئون به حق به آن  شد . بازس
ــود تنها از طریق  ــب اژدهای خفته را داده ب لق
اصالحات شدیدی در حوزه ی فرهنگ صورت 
ــات این را  ــرکردگان اصالح ــی پذیرفت و س م
ــتند . این بازنگری ها سبب ساز  خوب می دانس
ــی بزرگ برای به چنگ آوردن بازاری به  جهش
ــرا از منبعی  ــعت این کره ی خاکی بود زی وس
ــرفته آن  ــور های پيش برخوردار بودند که کش
زمان آرزوی تصاحب آن را داشتند، نيروی کار 
، که زمانی به عنوان سربار به آن می نگریستند 

و حال باارزش ترین بود .
ــن قدرت های  ــن یکی از بزرگتری وامروزه چي
اقتصادی در جهان است و باالترین ميزان رشد 
ــور  ــادی و  ذخيره ی ارزی از آن این کش اقتص
ــتند  ــت . حال دیگر مردم چين حاضر نيس اس
ــرفتی تبدیل کنند  موقعيت فعلی را به هيچ پس
ــرفت و اثبات قدرت  ــمت پيش ــت به س و حرک
ــرای آنها به عنوان تنها آرمان  اقتصادی چين ب
ــان نهادینه  ــترک در فرهنگ و تفکرات آن مش
شده است زیرا دوران انقالب فرهنگی 10 ساله 
ای را که مائو به آنها تحميل کرده بود و برتری 
ــتن ایدئولوژی به مليت و اثرات مخرب آن  داش

را خوب به یاد دارند .
ــک جامعه باعث از  ــدم وجود رفاه در ی فقر و ع
دست رفتن ارزش های فرهنگی در آن می شود 
و از بين رفتن فرهنگ و مليت نيز در دراز مدت 

فقر را به دنبال خواهد داشت .
ــتگی ماورایی در  ــد وابس در مثالی که مطرح ش
ــرا مکتب ،   ــه بود زی ــکل نگرفت ــود مردم ش وج
زمينی بود که بالطبع با پيش کشيدن ایده های 
ــاید گذار از دوره ی بحران به آسانی  ماورایی ش

صورت نگيرد .
ــی به پایان  ــه با نمونه ای عين ــن بخش ک در ای
ــی تنها شماری از علل مشکالت  رسيد به بررس
ــه ی  ــی پرداختيم که ریش ــادی و صنعت اقتص
ــه ی این  ــورت ادام ــتند . در ص ــی داش فرهنگ
ــتار به مسایل سازمانی و رفتاری مردم وارد  نوش
ــویم که ترجيحا در بخشی جداگانه و در  می ش

آینده به آن خواهيم پرداخت .
ــت که همه چيز در یک  کم کم  درخواهيم یاف
ــت حال در عده ای  ــه متاثر از فرهنگ اس جامع

محسوس و در عده ای مستتر .

با نگاهی به :
ــحر حبيبی   ــت انگيزه می خواهد  / س موفقي

مهرداد اخوان بهبهانی / روزنامه ی سالمت
مشکالت فرهنگی ما ایرانيان / حنيف بيات / وب 

سایت حنيف ورلد
ــن / ابوذر  ــادی در چي ــد اقتص اصالحات و رش

رفيعی – مهدی متين جاوید / فارس



مقدمه:                     
ــب بنماید که  ــاید عجي ــت ش ــگاه نخس   در ن
ــوپنهاور به جای حمایت  فيلسوفی همچون ش
از حقوق زن، زبان به مالمت وی گشوده است؛ 
ــوپنهاور،  زیرا همزمان با نيمه ی دوم زندگی ش
فيمينيسم )Feminism(؛ یعنی نهضت آزادی 
ــاوی زن و مرد هر  ــان و طرفدار حقوق مس زن
ــق  آغاز به کار کرده بود.  چند نه به طور موف
ــرن نوزدهم به عنوان  ــه دو دهه ی آخر ق گرچ
یک نهضت توانست منشأ اثر شود و مورد توجه 
ــته های  ــرار گيرد.  احتماال مطالبات و خواس ق
ــوپنهاور درباره  ــد که ش همين نهضت باعث ش
ــد به نحو منفی  ــان و حقوق آنان هر چن ی زن
ــخن بگوید. اما غالب مفسران دو دليل برای  س
ــر)Misogyny( وی از زن ارائه کرده اند.  تنف
ــن باورند که  ــان بر ای ــب به اتفاق آن ــر قری اکث
ــبت به زنان از یک طرف  بدبينی شوپنهاور نس
معلول شخصيت و تجربه ی مبهم و ناکام وی در 
زندگی شخصی است؛ زیرا او در زندگی خاطره 
ــا مادرش)یوهانا  ــی از روابط خویش ب ی خوش
ــت و  ــر)Johana Trosiener(( نداش تروزین
ــيده بود.  به اندازه ی کافی »مهر مادری« نچش
ــم از برخی کارهایش برحذر می  مادرش را دائ
ــر ذره ای دریغ  ــت و او هم از تمسخر پس داش
ــط این دو نهایتا تا مرگ  نمی ورزید. قطع رواب

مادر۲4 سال مداوم به طول انجاميد.

ــی وی به زنان به  ــرف دیگر، دليل بدبين   از ط
ــفه و نظام فلسفی او مربوط می شود. زیرا  فلس
ــوپنهاور به لحاظ متافيزیکینه در زندگانی  ش
ــار  ــام وی سرش ــت . نظ ــن« اس عملی»بدبي
ــت و جهانی  ــه جهان اس ــبت ب ــی نس از بدبين

ــر از رنج و الم و  ــی کند عالمی پ ــيم م که ترس
سراسر شر است. و این معلول»اراده یا خواست 
زندگی«)Will to life( است. به عالوه روابط 
ــدان تعریفی  ــان درزندگی اش هم چن ــا زن او ب
نداشت. ناشران غالبا مطالب و نوشته هایش را 

در باب زنان حذف می کردند.

 

 با توجه به مطالب فوق انتظار می رود که دیدگاه 
شوپنهاور درباره زنان به چشم یک فمينيست و 
ــد؛ اما دیدگاه او نسبت به  مدافع حقوق زن باش
ــنتی است و مردان را در مرتبه ای واالتر  زنان س
ــنتی وی به زن  ــی دهد. دید س ــان قرار م از زن
ــود که می گوید: »زن باید  ــکار می ش اینجا آش
ــرف و متکبر« و  ــد نه مس خانه دار و مطيع باش
ــان »...کودک  ــان باز می گوید: زن یا در حق زن
ــر؛ در یک کالم، در  ــر و کوته نظ صفت، سبکس
سراسر زندگی، کودکانی بزرگ جثه اند چيزی 
ميان کودک و انسان بالغ، یعنی بين یک کودک 
و یک مرد تمام و کمال«. به زعم وی زنان هم به 
لحاظ جسمانی و هم به لحاظ فعاليت های روانی 
ــای الزم اند. زنان دین زندگی را  فاقد توانایی ه
ــان و زحمات بچه داری می  ــق درد زایم از طری
پردازند. »طبيعت« مردان را گول زده است؛ زیرا 
ــان را چند روزی به مالحت و طنازی و چهره  زن
ی گلگون می آراید و حربه ها و نيرنگ هایی نيز 
به آن ها آموخته تا توجه مردان را به خود جلب 
ــدق و محبت خود محروم  ــد و زنان را از ص کنن
نکنند؛ غافل از اینکه چهره ی گلگون آنان چند 
صباحی بيش نيست و تا آخر عمر مردان را اسير 

خود خواهند کرد.

ــرگرمی به برخی امور  ــوپنهاور زنان را به س  ش
روزانه و کم ارزش متهم می کند. »تنها مشاغلی 
که ایشان را به جد مجذوب و سرگرم می سازد، 
ــق و چشم و هم چشمی است و هر آنچه به  عش

ــص و امثال آن مربوط  ــه و زر و زیور و رق البس
ــی گذارد و  ــا را از این فراتر م ــی پ ــد«. حت باش
ــه و دور اندیشی  مردان را به لحاظ قوه ی اندیش
ــر از زنان قرار می دهد؛ زیرا زن تنها اموری  باالت
ــال و اینجا و اکنون و امر  که مربوط به زمان ح
ــت، درک می کند؛ در حالی  بالفعل و جزئی اس
ــت نمی کند؛  ــه ی حال زیس ــه مرد در لحظ ک
بلکه افق دید وی گذشته، حال و آینده را در بر 
ــه نظری« و »محدود بودن افق  می گيرد. »کوت
دید« زن به دليل ضعف قوه ی استدالل اوست. 
ــت  برعکس، مرد دارای »قوه ی تفکر قوی« اس
ــت. هر چند  و به همين جهت »دور اندیش« اس
ــوپنهاور یک دم از نقد و مالمت زنان  تا اینجا ش
غفلت نمی کند، اما جایی در مقاله اش مشورت 
ــکل را کاری  ــا زنان در موقع بروز بحران و مش ب
ــه زنان در  ــبب ک ــندیده می داند؛ به این س پس
ــر یع ترین و کوتاهترین راه به  چنين مواقعی س
سوی مقصود بر می گزیند و در این قضاوت آنان 
معقول تر و معتدل تر از قضاوت و داوری مردان 
است. اما باید توجه داشت که این ویژگی مثبت 
که مختص زنان است؛ در واقع به زعم شوپنهاور 
به »کوته نظری« آنان مربوط می شود که فقط 
ــدف و مقصود را در  ــان حال و نزدیکترین ه زم
ــيوه ی غير  ــد. در حقيقت او باز به ش ــر دارن نظ
مستقيم نقطه ضعف زنان را گوشزد می کند نه 
چيزی دیگر.                                                   

ــتدالل در زن سبب می شود    ضعف قوه ی اس
ــد!! اما  ــته باش که او هيچ درکی از عدالت نداش
طبيعت این ضعف را برای زن جبران کرده است 
ــت که ذاتی  و آن هنر»فریب و حيله گری«اس
زنان است و از طریق آن می توانند از خود دفاع 
ــتگو باشد و  کنند. »بنابراین زنی که کامال راس
حيله در کار نياورد احتماال  از محاالت است«. 
عالوه بر نيرنگ و فریب آنان واجد صفات منفی 
ــتی، بی وفایی، خيانت،  دیگری از جمله نادرس
ــی، نفرت، حسادت و... هستند. در  نمک نشناس
ــفی شوپنهاور زن آلت و خادم »نوع«  نظام فلس
ــت. به بيان دیگر طبيعت، زن را برای بقای  اس
ــت. از آن  ــته اس نوع از طریق توليد مثل گماش
ــأ و آغازگر نوع انسان  جا که زن به عنوان منش
ــتار  و نگهدار آن، به عبارت دیگر طالب و خواس
ــت  ــت نه انکار آن، طبيعی اس اراده زندگی اس
ــوپنهاور به وی بدبينانه باشد. اما در  که نگاه ش
ــت که ذهن مرد را به خود  زن چه چيزی هس
ــی تنها»جاذبه  ــغول می کند. ول معطوف و مش
ــی« آن هاست که ذهن مرد را مفتون  ی جنس
ــی ناپایدار« خود می کنند.  و فریفته ی» زیبای
»آنچه »جنس لطيف« نام داده اند، شانه هایی 
ــت، و  ــاقی کوتاه اس ــک و ميانی پهن و س باری
ــی او در پس همين جاذبه ی  ــی راز زیبای تمام
ــده است«. ضعف زنان تنها  جنسی او پنهان ش

سیمای زن در اندیشه ی 
شوپنهاور



ــود، بلکه  ــتدالل آنان ختم نمی ش به قوه ی اس
ــيقی نيزنسبت به مردان  ــان در هنر و موس ایش
ــتعداد حقيقی ندارند؛ شاهد این  هيچ گونه اس
ــان  ــت که حتی باهوش ترین ایش مدعا این اس
ــته یک شاهکار هنری خلق کند. آیا این  نتوانس
ضعف ناشی از این امر نيست که مردانی امثال 
شوپنهاور به زنان اجازه ی عرض اندام در عرصه 
های مختلف از جمله هنر و موسيقی نداده اند؛ 
زیرا امروزه شاهد هنرنمایی های زنان در عرصه 
ــتيم و برخالف نظر شوپنهاور  های مختلف هس
ــاهد این  این هنرنمایی ها و آثار زنان امروزه ش

مدعاست.

ــگاه واقعی  ــد در جای ــان را بای ــرب زن    در غ
ــاند. )اشاره  ــرقيان نش ــان همانند ش خودش
ــان با زن و  ــرقيان و رفتار آن ــه ش ــوپنهاور ب ش
ــرق نشان می  نادیده گرفتن حقوق زنان در ش
دهد که در شرق بيش از غرب حقوق و جایگاه 
آنان نامشخص بوده و هست(. زن نه شایسته ی 
ــتن حقوق مساوی با مرد  احترام و نه الیق داش
ــس اول« و زن از»جنس  ــت؛ زیرا مرد »جن اس
دوم است«. قانون تک همسری در اروپا قانونی 
ــت و سبب محروم شدن زن  خالف طبيعت اس
ــود. بنابراین قانون  از حقوق طبيعی خود می ش
ــت.  ــری برای جنس مؤنث مفيد اس چند همس
ــه جهت قبول  ــالم را ب ــوپنهاور البد دین اس ش
ــندیده است. وی  ــری می پس قانون چند همس
همچنين در باب نحوه ی ارث بردن زنان سخن 
ــز حق چندانی  ــت و در این زمينه ني رانده اس
ــه عقيده ی او زنان  ــت. ب برای آن ها قائل نيس
ــق ارث بردن از  ــذران زندگی ح ــا برای گ تنه
ــن مردانند که  ــوهر خویش را دارند؛ زیرا ای ش

پول درمی آورند نه زنان.

ــت عنوان  ــه ی دیگری تح ــوپنهاور در مقال ش
 The(»ــا ه ــيت  جنس ــق  عش ــک  »متافيزی
 metaphysics of the love the sexes
ــق زن و مرد به هم می  ــئله ی عش ( که به مس
ــگاه وی در این جا به زن و مرد واحد  پردازد، ن
است؛ یعنی هيچکدام بر دیگری ترجيح ندارند؛ 
ــتند که  ــير اراده ی زندگيی هس زیرا هر دو اس
ــی تجلی و تعين پيدا  ــب غریزه ی جنس در قال
ــد مرد در  ــان دیگر هرچن ــه بي ــت. ب کرده اس
ــاس می کند که آزادانه و  ــر احس انتخاب همس
ــليقه ی خویش عمل می  ــاس ذوق و س بر اس
ــت، گرایش وی به زن زیبا  کند؛ ولی در حقيق
ــنودی و  و دارای کماالت عالی نه در جهت خش
سعادت خویش، بلکه برای کمک به نوع و حفظ 
ــت. این جا آشکار  ــتر آن اس اصالت هر چه بيش
ــوپنهاور به زنان، جنبه  می شود که رویکرد ش
ــدون لحاظ  ــی دارد و ب ــی و انتزاع ی متافيزیک
ــفی وی درک  کردن پيوند آن با کل نظام فلس

ــت. شاید  کامل نظر وی در این باره ناممکن اس
ــده است که برخی  ــبب ش همين عدم توجه س
ــوپنهاور زبان به  ــران و خوانندگان آثار ش مفس
ــوده اند. بر همين اساس آن جا  مالمت وی گش
که او »بی وفایی زنان« را نابخشودنی تر از »بی 
وفایی مردان« می داند؛ بدون توجه به حقيقت 
بنيادین اندیشه ی وی یعنی اراده زندگی؛ این 
گفته قابل قبول نخواهد بود.                                                                                       

در این جا نمی خواهيم به ارزیابی و نقد دیدگاه 
شوپنهاور درباره ی زنان و حقوق آنان بپردازیم؛ 
ــدگاه های تنگ  ــياری از دی ــرا گذر زمان بس زی
ــکار و روشن ساخته  ــتباه وی را آش نظرانه و اش
ــئله ی  ــه به زنان و مس ــت. ولی صرف توج اس
ــوپنهاور هر چند  ــوق آنها در جامعه  نزد ش حق
ــتيی یعنی،  به نحو منفی آغاز نهضت فيمينيس
مطرح شدن زنان و حقوق آنان را نوید می دهد 
ــده های بعد از شوپنهاور به بار  که در ده ها و س
ــت و در غرب و به تبع آن در جاهای دیگر  نشس
ــيوه ی ضعيف منشا اثر و نگاه به  هر چند به ش
زن کامال  دگرگون شد.                                                                                                 
تامس تافه می گوید:»درباره ی نظرات او درباره 
ــت جز اینکه این  ــان چيزی نمی توان گف ی زن
ــاید کمی عجيب و غریب باشد«. نگاه  نظرات ش
شوپنهاور به زن در زندگی عملی خود نيز باعث 
ــد که تا پایان عمر مجرد باقی بماند؛ زیرا وی  ش
ــود را نصف و وظایفش را  ــر نبود حقوق خ حاض

دو برابر کند.

 

منابع و پي نوشت ها:

الفدیدگاه های شوپنهاور در باب زنان در مقاله 
ای تحت همين عنوان در کتاب نه چندان فلسفی 
 Parerga(»او با عنوان »یادداشت ها و حواشی
und Paralipomena( آمده است. شوپنهاور 
ــت و مطالب آن  ــر عمر نوش ــن کتاب را اواخ ای
ــق فهم عامه  ــی و مطاب ــتر جنبه ی عموم بيش
ــبب  ــت که غالب عبارات و جمالت آن به س اس
ــان و سالست و روانی آن ها دستاویز  نثر درخش
مترجمان و خوانندگان عمومی آثار او شده و به 
ــن گویه ها درآمده  ــورت جمالت قصار و گزی ص
ــی نظام  ــت. البته آهنگ کلی این اثر از مش اس

فلسفی وی چندان هم دور نيست.

بالزم به ذکر است که این مقاله در جلد دوم، 
ــاهکار اصلی شوپنهاور »جهان به عنوان اراده  ش
 The World as Will and(»ــود بازنم و 

Idea( آمده است.
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