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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و کتابی که در دست دارید هدیه

ای رایگان انتشار این اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

ی غیرسودجویانه از محتوای آن با استفادههرنوع  و بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد ،است

از روند تولید و انتشار کتابهای این دارید تمایل ی که در صورت .ارجاع به متن آزاد است

یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، نویسنده پشتیبانی کنید، 

و در پیامی تلگرامی )به نشانی کنید واریز حساب زیر به مبلغ مورد نظرتان را 

@sherwin_vakili)  سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا  اینکه مایل هستید نمایید اعالم

 ای از کتابها شود. الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

و فایل صوتی و تصویری کالسها و ین نویسنده انوشتارهای دیگر برای دریافت همچنین 

دنبال  هادر این نشانیرا شان کانال تلگرامتارنمای شخصی یا توانید هایشان میسخنرانی

 کنید: 

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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تهران -میالدی 2009جوالی  اول -1388تیرماه  مچهارشنبه ده  

. هیچ وقت فکر چین واقعا چیز دیگری بودماجراهای ام، در میان تمام سفرهایی که تا به حال رفته 

ام. چون هر سفری است که رفته ز سفرهایم را از بقیه جدا کنم و بگویم این بهتریناکردم بتوانم یکی نمی

ی خود را دارد و دستاوردهای منحصر به فردِ خود را به همراه های خاص و ویژهگشت و گذاری تجربه

توانم بهترین سفرم تا این لحظه فرم به چین را میبینم واقعا سکنم، میآورد. اما حاال که به گذشته نگاه میمی

 بدانم.

مان آمدند تا با هم به سوی فرودگاه حرکت پویان و امیرحسین به خانهآن روزی که دوستان عزیزم  

افتیم. این ناباوری تا حدودی در رخدادهای پیش شد که داریم راه میمان باورمان نمیکنیم، هنوز هیچ کدام

ریزی امهادنش برنداز سفر ریشه داشت. در واقع سفر چین تنها سفری بود که به طور فعال و پردامنه برای انجام 

  !غییر کردتکامال دفعه اش دست کم ده قبلی کرده بودیم، و شاید به همین دلیل هم، برنامه

به این سفر برویم. همه چیز آماده و مهیا شده بود، تا این  1388 از نظر زمانی، اولش قرار بود در نوروز سال

شود، در همین تابستان رخ ر نمیمهم که تا چند قرن بعد تکرا 1که یک دفعه خبردار شدیم یک خورگرفتِ

ی سفر تغییر کند. برای همین شود آن را دید. طبیعی بود که با شنیدن این خبر کل برنامهدهد و از چین میمی

                                                 
 منظور همان کسوفِ خلق اهلل است.  1
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هفته مانده به زمانی که قرار بود به سوی چین راه بیفتیم، برنامه را تغییر دادیم و در نوروز رفتیم به چند هم 

 ی سغد و خوارزم را بر مبنایش نوشتیم.ان سفری بود که سفرنامهآسیای میانه، و این هم

که از نظر مکانی هم خیلی دستخوش دگرگونی شد. هدف  سفرمان به چین نه تنها از نظر زمانی، 

و برویم به کاشغر قرارمان این بود که ی ابریشم را طی کنیم و بنابراین مان این بود که مسیر قدیمی جادهاولیه

. بعد قرار شد برعکس این راه را طی کنیم. یعنی برویم پکن و از آنجا برویم تا پیشروی کنیمتا پکن از آنجا 

ایم، برویم همین بغل تبت را هم ببینیم. در همین گیر ترکستان و کاشغر. بعد فکر کردیم حاال که تا اینجا آمده

های ترکستان هم شروع کردند به تبت و چین درگیری و کشت و کشتار رخ داد و ترک نو دار بود که بی

بخش مهمی از شهرهای اطراف ورود به تظاهرات. وقتی خبردار شدیم که مرزهای این دو استان بسته شده و 

راه ابریشم ناممکن شده بود. بنابراین با خالقیت زیادی مسیرهای سفرمان را بازبینی کردیم و ماجرا به قدری 

ی ضعف این البته نشانهکرد. بار کل مسیر سفرمان در چین تغییر میباال گرفت که تقریبا هر دو هفته یک 

کوشیدند با روزی سیاستمداران چینی و غیرچینی ریشه داشت که میریزی ما نبود و در تالشهای شبانهبرنامه

 ها، از اجرای سفر ما جلوگیری کنند.دامن زدن به ماجراهایی مثل انقالب مسلمانان ترکستان یا شورش تبتی

در نهایت هم مسیری را ها عقیم ماند و ما نه تنها به چین رفتیم، که تمام این توطئهالزم به شرح نیست که 

 دیدیم. ها خوابش را هم نمیریزیطی کردیم که در جریان این برنامه

گذشته از دو عاملِ زمان و مکان، حتی افرادی هم که قرار بود به چین بروند تغییر کردند! یعنی در  

ماجرا از این قرار بود که  !ی دیگر به جایی دیگر بروند که ما به جایشان به چین رفتیمواقع قرار بود یک عده

ی مرکزی سفر طبق معمول از من و دوست عزیزم پویان تشکیل شده بود، ما شروع کردیم به خبر کردن هسته
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سین ماحوزی بود. امیرحسین به تازگی مان یار غار و دوست عزیزم امیرحفهرست یکی از مهماناندوستان، و 

ازدواج کرده بود، و به همین خاطر در تعطیالت نوروز با ما به آسیای میانه نیامد )البته فرق چندانی نکرد، 

با همسرش به آسیای میانه رفت!(. اما در مقابل این پایبندی به خانه و خانواده در همان مقطع زمانی چون 

ی دوستانی د یک ماه از تازه عروس مرخصی بگیرد و با ما به چین بیاید. بقیهپاداش بزرگی گرفت و مقرر ش

اسم پویان انتخاب شده بودند: پدرام که در آسیای حرف اول که قرار بود در این سفر با ما باشند بر اساس 

دوست خوبم میانه با هم بودیم، پژمان )همان دکتر نوروزی خودتان( که با هم زیاد ایران را گشته بودیم، و 

ی نامهای وقتی قافیهپیمان )مهندس اعتماد، مدیر عامل خورشید( که اخیرا سفری با هم به قونیه کرده بودیم. 

ریزی داشته باشیم. این هایی برای توجیه و برنامهجور شد و سازها کوک، قرار شد مرتب جلسه دار"پ"

بار قرار شد در دانشگاه تهران  شد. مثال یکمی ترین حالت برگزارانگیزترین و غیرمنتظرهنشستها به هیجان

پارکینگی در نزدیکی دانشگاه  جلسه داشته باشیم و چون شب شد و دانشگاه را بستند، آمدیم وسط خیابانِ 

اید که هر بار دور هم جمع روی زمین نشستیم و دو ساعت گپ زدیم. احتماال تا اینجای کار متوجه شده

ی بعد روی رسیدیم، و در دفعهمسیر و بازدید از برخی از شهرها به نتیجه می شدیم بر سر طی کردن یکمی

های خالقانه به تدریج شدت گرفت و کار به جایی کردیم. این دگرگونیمسیری به کلی متفاوت توافق می

کشید که همسفرانمان هم یکی یکی به دلیل مشکالت عدیده از سفر منصرف شدند و من و پویان ماندیم و 

 میرحسین. ا

ای بودیم، پیش از سفر شروع کردیم به گفتگو با کسانی چون ما آدمهای خیلی محتاط و اهل برنامه 

اش هم این شد که چند دوست خیلی خوب پیدا کردیم و با آدمهای تازه از که ارتباطی با چین داشتند. نتیجه

ربط با اندرزهای ایشان را طی کردیم. یکی از . هرچند در نهایت مسیرهایی به کلی بیزدیم یگپچین برگشته 
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ها تعریف جهانگردان ایرانی به چین بود، و کلی از اخالق و مهربانی چینی نمایآنها خانمی بود که خودش راه

سیار جالب هایشان بد گفت. دیگری جوان بآشوب رستورانکرد و بسیار هم از کیفیت غذاها و وضع دل

خواند. کرد و درس مدیریت میتوجهی بود به نام شاهین مهدیزاده که چند سالی بود در چین زندگی می

آمد از این فرهنگ خوشش نمیها آشنا شده بود. هرچند چینی یاد گرفته بود و به طور عمیق با فرهنگ چینی

ای سفر ما قرار داشت، اما دقیقا همان زمانی اش در یکی از مسیرهپسندید. خانهو راه و روش این مردم را نمی

 با این تدبیر توانستاو آمد تا در عروسی یکی از اقوامش شرکت کند. رفتیم او به ایران میکه ما به چین می

 .ها در این سرزمین وجود داشت، جلوگیری کندو چینی هاایرانیظریفی که بین شمار  از به هم خوردن تعادل

زی دقیق و ثبات قدم چشمگیر، گروه ما برای سفر به چین حاضر شد. اما از حق ریبا این برنامه 

ی اطالعاتی و دانشیِ چینی و پشتوانهنگذریم، نسبت به سایر سفرهایی که کرده بودیم، این یکی واقعا از مقدمه

اهای جالب زنده و سخنگو بود، روی نقشه تمام ج google-earthنظیری برخوردار بود. پویان، که نوعی بی

ایِ چین مسیرهای قابل تصور را با رنگهای مختلف مشخص ی ماهوارهچین را مشخص کرده بود و روی نقشه

اش به چیزی شبیه قالی کرمان تبدیل کرد. وحدت آرای ما به قدری بود که تا زمان شروع سفرمان نقشهمی

ی شهرها از هم و هها و اطالعاتی مانند فاصلهتر. ما برای ردیابی راشده بود، با نقشها و رنگهایی کمی پیچیده

دسترسی به هواپیما و قطار و اتوبوس و چیزهایی از این دست کامال به او وابسته بودیم، که الحق به خوبی 

 مان در این مورد برآمد.ی گردآوری اطالعات و راهنماییاز عهده

فراهم کنم. در همین راستا سه ماه مانده ی اطالعاتی مربوط به سفر را از آن طرف، قرار شد من زمینه 

به سفر به این نتیجه رسیدم که ما برای زندگانی آسوده در چین، باید حتما چینی بلد باشیم. این بود که حجم 
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افزارهای شنیداریِ آموزش زبان چینی را از اینترنت گرفتم و آن را در اختیار زیادی کتاب خودآموز و نرم

روع کردم به یاد گرفتن چینی. راستش را بخواهید، پیش از این دو بار دیگر سعی دوستانم هم گذاشتم و ش

آمد که انگار به زبان کرده بودم این زبان را یاد بگیرم و هر بار آنقدر واژگان و جمالت به نظرم غریبه می

و شدم، چون ای روبربار اولش که هنوز نوجوانی نوباوه و دبیرستانی بودم با شکست مفتضحانهچینی است! 

شروع کرده بودم به یادگیری نوشتن به چینی، به جای این که اول دستور زبان و کلماتش را یاد بگیرم. بار 

ام بودم و برای خواندن شعرهای چینی و زبانزدهای ذن و تائویی کمی ی کارشناسیدوم در سالهای آخر دوره

ما در تمام این موارد آخرِ کار به نوعی آشنایی سطحی با این زبان بازی کرده بودم و کمی هم پیش رفته بودم. ا

 انجامیده بود و اصال ورودی به این زبان پیدا نکرده بودم. 

تولیدش کرده بود و واقعا  pimsleurی چینی برخوردم که شرکت در این بین به آموزش مکالمه 

داد و به این ترتیب رد، آموزش میگیی آموزشی درست همان طور که بچه زبان یاد میاین برنامهمعرکه بود. 

کرد! دردسرتان ندهم، دوستانم با قدرداری و سپاسگزاری این کتابها و اطالعات کودک درون انسان را فعال می

هایشان قایمش کردند، و من هم که با عزم جزم شروع مربوط به زبان چینی را از من گرفتند و جایی در خانه

زدم. یعنی تقریبا با همان سالستی که به یادگیری چینی، در پایان سه ماه عین بلبل چینی حرف می مکرده بود

تواند چینی حرف بزند، بر این زبان مسلط شده بودم. اما از شوخی گذشته، در یادگیری چینی تا یک بلبل می

 حدودی پیش رفته بودم و به عبارتی سر نخ زبانشان دستم آمده بود. 

ی به نسبت از این، در همان حدود سه ماه پیش از آغاز سفر، شروع کردم به انجام یک پروژهگذشته  

بزرگ، که عبارت بود از خواندنِ همه چیز در مورد چین! ابتدای کار با تاریخ چین شروع کردم و دو سه کتاب 
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م و در نهایت به اش خواندشناسیشناسی و مردمخوب و جدی در این مورد خواندم. بعد در مورد جامعه

هم که از مدتها پیش عالقه داشتم و  شان رسیدم. ادبیات و شعر و ادیان چینیفلسفه و پزشکی و نجوم سنتی

تا حدودی خوانده بودمشان. در ضمن جغرافیا و هنر چینی را هم کمی دقیقتر بررسی کردم و بالغ بر پنجاه 

این زمینه به قدری خوب پیش رفته بودم که وقتی  ساعت فیلم مستند در مورد این سرزمین نگاه کردم. در

ی ای مثل طریقهیکی دو هفته به سفرمان مانده بود، شروع کرده بودم به خواندن در مورد موضوعهایی حاشیه

 پختن پیراشکی در چین، یا اسمِ لباسها و نقابهای بازیگران تئاتر سنتی چینی.

دستاورد تمام این مطالعات را با همان روش تندنویسی و رمزنگاری مخصوص خودم بر صفحاتی  

ی بزرگی تبدیل شدند. یک کپی از این نوشته بودم که به تدریج حجم و ابعادی پیدا کردند و به مجموعه

ها خیلی زیاد ته این نوشتهبازدید از مکانهای باستانی باشد. البیادداشتها را در سفر همراه برده بودم تا راهنمای 

ی کالم این که این نخستین به کارمان نیامد، چون در اولین فرصتی که پیش آمد، آنها را جا گذاشتم! اما خالصه

 سفری بود که این حجمِ زیاد از مطالعه و کار نظری برایش انجام داده بودیم. 

ا از آنجا دسته جمعی به فرودگاه برویم، ی ما آمدند تالقصه، آن عصری که پویان و امیرحسین به خانه 

رویم. بر خالف هر بار که مادرم نگرانِ سفر رفتن ما بود، این بار هنوز باورمان نشده بود که داریم به چین می

مان استقبال کرده بود و دلیلش هم این بود که اوضاع سیاسی ایران قمر در عقرب بود و با خوشحالی از رفتن

های قومی تبت ی درگیریکرد حضور در صحنهام گمان میکشتند و احتماال مادر گرامیمیملت را در خیابان 

ی سفر کردمان تر از تردد در خیابانهای خونین تهران است. خواهرم هم که کمی نگران شیوهو ترکستان امن

 "رویم، سفر قندهار که نیست!جای دوری نمی"بود را هم با این حرف آسوده خاطر کردم که :
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ها را بر دوش ی خوبی که خاندان گرامی آماده کرده بودند، همگی کولهباالخره بعد از خوردن قهوه 

انداختیم و رهسپار سفر چین و ماچین شدیم. در راه طوالنی تا فرودگاه امام، امیرحسین شروع کرد در مورد 

ت و نیمه تا فرودگاه را با ی ما کل مسیر یک ساعی خودشیفتگی سخن گفتن، و هر سهبرداشتش از عارضه

ی خودشیفتگی، دیدگاه موالنا، دیدگاه سر و صدا در مورد این موضوع بحث کردیم. دیدگاه زروانی درباره

ی اش احتماال این شد که رانندهروانکاوان، و خالصه هر دیدگاه دیگری در این مدت بررسی شدند و نتیجه

 ای داریم و دست کم این که به خودشیفتگی دچار هستیم.وانیبیگناه تاکسی یقین پیدا کند که ماها مشکل ر

ی خاصی همراه نبود، جز آمد و رفت مهمانداران و خورد و خوراک سفر هوایی به چین با حادثه

معمول، و البته گپ و گفتهای پر سر و صدای ما سه نفر که بخش مهمی از مسافران را آشفته و پریشان خاطر 

کردم، به نی بود و من که در حین سفر از هر فرصتی برای استراحت استفاده میسفر به نسبت طوالکرد. 

 آسودگی خوابیدم و دو همسفرم هم گویی چنین کردند. 

مان را شروع گردیجی، در شهر پکن بر زمین نشستیم و چیناین چنین بود که در صبحگاه روزی گرم و شر

 کردیم.

 

  پویان در کنجی از اتاق کار من دوربینش

 را برداشت و ثبت فیلم سفر را آغاز کرد،

 و تا حدود یک ماه بعد دوربین همین 

 طور در دستش بود!
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 پکن -2009جوالی  دوم -1388ازدهم تیرماه ی شنبهپنج
 

ی گذراندیم، نگاهی به یادداشتهایم انداختم تا تصویری دربارهوقتی ساعتهای آخرِ پروازمان را می 

محل فرود آمدنمان پیدا کنم. این کار بسیار درستی بود چون قرار بود تا چند ساعت بعد کل یادداشتهایم را 

معلوم شد برایم  همان مرور کوتاهبا در منزل دوستمان جا بگذارم و از این منبع اطالعاتی مهم محروم شوم. 

های تسبیحی هستند ی جغرافیایی مجزا تشکیل شده است. این مناطق مانند مهرهچین در واقع از پنج منطقهکه 

تسه در جنوب کشیده شده باشند. این دو رود از بخشهای که به رودهای دوقلوی زرد در شمال و یانگ

 ی مرتفعاین منطقه .گیرندسرچشمه می، سازدبت را بر میکوهستانی نواحی جنوب غربی چین که فالت ت

ی شرقی و و در پیوند با فالت پامیر، دو نیمهچوان را در بر گرفته ی پست سیای منطقههای کاسهمانند لبه

چوانِ جنگلی و مرطوب، صحراهای خشکی قرار دارند که . در شمال سیکندغربی اوراسیا را از هم جدا می

دهند. بخش مرکزی رود زرد از فالتی ی غربی رود زرد را تشکیل میابانهای ترکستان هستند و کرانهی بیادامه

تسه شود. در جنوب این منطقه رود یانگی منچوری ختم میبزرگ و پهناور تشکیل شده که در نهایت به منطقه

 ریزد. به اقیانوس آرام می نوردد و در نهایتهایی مرطوب را در میهایی پست و درهجریان دارد که تپه

م از مجرای آثار مارکوپولو با نام چین آشنا شدند. اسم . 1555 ها برای نخستین بار در سالاروپایی

( از نام فارسی این سرزمینها وامگیری شده است. مردم هند india-inde( مانند هند )china- chineچین )
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گویند که یعنی گوا میها هم به کشورشان جونگد و چینینامیدنسرزمینشان را در قرون میانه بهارات می

هایی که به این سرزمینها اروپاییبینیم و را میایرانی است که اسم هند و چین کهن پادشاهی میانه. تنها در متون 

ها به موضوع شدند و به همین دلیل تا حدودی با عینک ایرانیرفتند هم معموال از ایران زمین رد میمی

 نگریستند. می

به تنهایی یک از نظر سیستم اداری چین ، شهری است که یمآمدمیدر آن فرود عنقریب که  نپکاما 

نظر جغرافیایی در استانی به نام هِبِئی محاط شده است  زااین شهر شود. مرکز حکومتی مستقل محسوب می

پکن در کل شهری یکی از شهرهای این استان بوده است.  ،و معلوم است که قبل از بالغ شدن و اعالم استقالل

. ماهیگیری و تولید نمک در پوشانندمیزمینهای کشاورزی را که دو پنجم مساحتش است گسترده و پهناور 

خورند. های خودروسازی و نساجی و ذوب فلز زیاد به چشم میآن رواج فراوان دارد و در اطرافش کارخانه

ن هوایی سیبری در آن رخنه اد و جریوش، اما زمستانها هوا سرد میاستتوایی آب و هوایش مرطوب اس

 د. نکمی

ها در پیشینه تراشی و ابداع تاریخهای قدیمی برای کشورشان نابغه هستند، برای همین هم ادعا چینی

شان رسد! البته جر زنیی شهر پکن به دویست و سی تا دویست و پنجاه هزار سال پیش میکنند که سابقهمی

که در نزدیکی این شهر یافت شود مبرهن است، چون این تاریخ به بقایای استخوانهای انسان پکن مربوط می

اند. اما مشکل در اینجاست که انسان پکن نه تنها انسان متمدنی نبوده، که اصال با تعبیر امروزین ما انسان شده

( تعلق Homo erectusی انسان راست قامت )( نبوده است. انسان پکن به گونهHomo sapiens )یعنی

های دیگری را که در آن حوالی زندگی ی گونههر نباید سابقهگذاری یک شدارد و بدیهی است که در تاریخ
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را تا دوران مزوزوئیک ی تهران سابقهماند که بخواهیم کردند را هم به آن افزود. این درست مثل این میمی

کویرهای در شصت و پنج میلیون سال پیش عقب بکشیم، به این بهانه که از آن دوران ردپای دایناسور در 

 پیدا شده است!م اطراف  ق

ترِ چینی، معتقدند که پکن همان شهرِ جی است که پایتخت استان یان در دوران مورخان جدی 

پ.م( بوده است. اما در این مورد هم اما و اگر زیادی وجود دارد و اثر باستانی  221-473جنگاور )استانهای 

خستین آثار زندگی کشاورزانه در این قع نقابل توجه از قرن پنجم پ.م در این منطقه یافت نشده است. دروا

شود. یعنی آن زمانی که اسکندرِ گجسته در مقدونیه داشت سرِ کالس پ.م مربوط می 340منطقه به سال 

آورد، نخستین دهقانان چینی در این منطقه یاد گرفتند چطوری زمین را بکارند و برای ارسطو شکلک در می

ن زمامداری مهرداد اشکانی در ایران، پکن به صورت شهری کوچک در تازه در دوراخودشان خانه بسازند. 

 .م به 199در ان نام داشت و زآمد و مقر حکومتی یکی از سرداران دولت هان شرقی شد که گونگ سون 

 رحمت حق لبیک گفت.

در قرن هشتم میالدی بود که پکن کم کم از آب و گل در آمد و در تاریخ برای خودش اهمیتی پیدا  

. دگردثبت اسم آن در تاریخ باعث شد تا شی در این شهر شورش کرد و به نام آن .م یک بابایی755کرد. در 

ساختند که به پایتخت در شرق آن .م شهر دیگری را 938.م شاهان دودمان جین آن را فتح کردند و در  936در 

جینگ )یعنی پایتخت شمالی( نامیدند و جنوبی )نان جینگ( مشهور شد. احتماال از همان دوره این شهر را بِی

حاکمان دودمان لیائو این شهر را گرفتند و جایی به نام  .م 1125. در 北京اسمش را این طوری نوشتند: 

ناگفته نماند که این دو )پایتخت مرکزی( را در جنوب غربی پکن امروزین برای خود بنیان نهادند. جونگ
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ای دیرینه و گسترشی چشمگیر دارد. مثال توکیو جهتشان در خاور دور سابقهاشاره به اسم شهرها با توجه به 

کین )همان هانویِ خودمان( هم هست. کیوتو هم یعنی پایتخت و خت شرقی و این معنای دونگتیعنی پای

 به این ترتیب روشن است( هم یعنی پایتخت. مگوییمان به آن سئول میسِئونگ ) که ما با زبان الکنگیِئونگ

عجیب که برای مردم خاور دور نامهای پایتختهای ایران )هگمتانه، شوش، انشان، اصفهان، تهران و...( خیلی 

 کند.و غریب جلوه می

را با خاک یکسان کردند و شهرها ها به این منطقه تاختند و .م مغول 1215در کمتر از یک قرن بعد، 

بیالی قاآن که حاکم چین شده بود، پکن را به عنوان .م قو 1264هرکس را که سر راهشان دیدند کشتند. در 

این شهر را  1272.م طول کشید. او در 1293پایتخت خود انتخاب کرد و آن را بازسازی کرد و این روند تا 

دادو نامید و دیواری را در اطرافش کشید که بقایای آن هنوز در شهر باقی است. تازه از این موقع بود که پکن 

 هم مینگامپراتوران .م 1421در بعدتر ری شد و در سیاست چین موقعیتی مرکزی یافت. برای خودش شه

تا  1425ی سالهای پکن را پایتخت خود دانستند و شهر کم کم به شکل امروزینش در آمد. پکن در فاصله

 زرگترین شهر دنیا بود. ب.م  1825تا  1710و .م  1650

مارکوپولو به پکن رسید و وقتی اسم شهر را پرسید، به او در دوران زمامداری همین مغولها بود که 

گویند. جینگ شده و حاال به آن دادو میدو بوده، اما بعد بئیونگج، گفتند اسمش در دوران دودمان جین

اش اسم پایتخت چین را به این برای همین هم جهانگرد ایتالیایی بخت برگشته دچار جنون شد و در سفرنامه

 کامبولوک! :شکل ثبت کرد
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داشت، یعنی نزدیک به دوازده  نفرجمعیت 11760000، حدود شدیم پکن ای که ما واردآن لحظهدر 

کردند که چیزی نزدیک به جمعیت تهران خودمان بود. احتماال جهانگردانی که میلیون نفر در آن زندگی می

ی کنند. اما ما با توجه به زمینهزدگی میاز شهرهای دیگر دنیا به پکن بیایند، احساس سردرگمی و جمعیت

این منطقه نشدیم. پکن بعد از پایتخت شدن تا وقتی که ما به دیدارش مان اصال متوجه شمار شهرنشینان تهرانی

ها، مرکز تجارت تریاک نایل شویم، تاریخ پرفراز و نشیبی را از سر گذرانده بود. در دوران حاکمیت چینگ

بود و به خاطر گشوده ماندن بندرهای نزدیک به آن بود که جنگهای تریاک میان چینیان و دولتهای غربی و 

رخ داد. یعنی مردم به خاطر  "لوهایوانگ"ی در همین شهر واقعه .م1870خرداد سال در پن پیش آمد. ژا

های مردم را گمراه می کرد، ها خیمه زده بود و بچهی فرانسویفعالیت پرشور کلیسای کاتولیکی که در محله

آورند و مغزشان را با موادی ر میها را دای در پیچید که مبلغان مسیحی چشمان بچهبرآشفتند. وقتی شایعه

 دهند، ماجرا باال گرفت و اهل پکن ریختند و کنسولگری فرانسه و این کلیسا را ویران کردند. سمی شستشو می

کاران چینی دست به یکی کردند تا غربیها را از کشورشان بیرون درست سی سال بعد، وقتی رزمی

ها را از پکن برانند. اما یک ماه بعد ش سنتی توانستند خارجیانقالب بوکسورها شروع شد و این ارت کنند،

کاران کردند. آنها شهر را دست خودشان هشت کشور خارجی باز به پکن برگشتند و کشتار مهیبی از رزمی

که باالخره آن را به دولت چین پس دادند. حاکم پکن در این هنگام ژنرال  .م1902مرداد ماه تا  نگه داشتند،

کای بود که برای نخستین بار طبق مدل اروپایی و مدرن دم و دستگاهی برای پلیس درست کرد. با یشیوان

این وجود هشت کشور استعمارگر همچنان تا جنگ جهانی اول در پکن برای خودشان اردوگاه و سرباز 

 داشتند. 
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ها ناغافل به پکن یشد، ژاپنتنور جنگ جهانی دوم داشت گرم می ، وقتی تازه1937بستان در اوایل تا

ها های بینوا را سخت سرکوب کردند. آنها در ابتدای کار حقوق اروپاییحمله بردند و آنجا را گرفتند و چینی

ها تمام ژاپنی ها پناهنده شدند،را محترم شمردند، اما وقتی شش چینی یک ژاپنی را کشتند و به انگلیسی

ها هم گلیس ناچار شد آن شش نفر را تحویل دهد و ژاپنیشهروندان غربی پکن را گروگان گرفتند تا ان

ها بیرون ها پکن را از دست ژاپنیآمریکایی .م 1945ه سال شان را کشتند. در پایان جنگ جهانی دوم، بهمه

آوردند و با استقبال مردم چینی روبرو شدند. اما کمی بعد یکی از سربازانشان دست و پایش را گم کرد و به 

شهر  .م 1947ها در آمریکاییینی تجاوز کرد. در نتیجه مردم آنقدر تظاهرات کردند که باالخره یک دختر چ

 را ترک کردند. 

 شدید شهر را گرفتند و مائو آمد و در میدانِ  ِدو سال بعد بود که کمونیستها بعد از نوزده ساعت جنگ

کمونیست شده است. قبل و بعد از  اصلی شهر سخنرانی مشهورش را ایراد کرد و اعالم کرد که چین دیگر

 .م اولین1895ال در این ماجراهای سیاسی اتفاقهای خوب و بد دیگری هم برای مردم این شهر افتاده بود. مث

این تقریبا همزمان بود با تاسیس دارالفنون خودمان. برای این که از دانشگاه چین در این شهر تاسیس شد و 

ی مهیبی در این شهر رخ داد و بیست و زلزله .م1976در سال ، بگویم که اتفاقهای بد هم یادی کرده باشیم

 . به خاطرش روی در نقاب خاک کشیدندچهار هزار نفر از مردم 

همیشه برای مدیران دولتی و امپراتوران دردسرساز  جمعیت بزرگی که از دیرباز در پکن ساکن بودند، 

های پکنی در دیوانساالری دولتی باب دودمان شیا ثبت نام خانوادهگویند از همان دوران ها میاند. چینیبوده

چون در آن های تاریخی مشهورشان دانست. بوده است. اما به نظرم باید این حرفشان را جزء همان اغراق
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ای اینقدر دوران هنوز در مورد وجود و رواج خط جای بحث وجود دارد، چه رسد به آن که دیوانساالری

 تب هم وجود داشته باشد. متمرکز و مر

در کتابِ وِن شیان شود که مربوط میمادوان لین اما اولین گزارش معقول در این مورد به نظرم به 

اعظم چین  .م وزیر1317ِدر سال برای نخستین بار نوشته که  -ایدتان آن را خواندهحتما همه که –تونگ کائو

تالش کرد ساکنان پکن را سازماندهی کند. او مفهومی مانند شهروندی پکن را تعریف کرد که هنوز تا دوران 

شود. هوکو کسی است که از مقامات دولتی مجوزی برای سکونت ما باقی مانده است و امروز هوکو نامیده می

دولت هان که شیاهِه  نخستین وزیرِگذارند. ست کم شش ماه از سال را در این شهر بددر پکن داشته باشد و 

قانون تکمیل کرد و قواعد گرفتن مالیات را نیز بر همین اساس وضع  هن  نام داشت، همین قاعده را افزودن 

 کرد. امروز هم تقریبا همان آش و همان کاسه است. یعنی اقتصاد اصل اولِ سازماندهی جمعیت در پکن است. 

ی ساکنان غیرمجاز پکن کمونیستی چین تالش زیادی کرد تا همه ، دولت1976تا  1953سالهای بین 

های ی محروم روستایی از این پکنیاش هم این بود که یک طبقهرا به روستاهای دور افتاده تبعید کند. نتیجه

جود بیچاره پدید آمد. طبق یکی از آمارها، حدود هشتصد میلیون روستاییِ تبعید شده در این مدت در چین و

 اند. یعنی تقریبا تمام جمعیت روستایی دست کم یک بار از جایی به جایی دیگر تبعید شده بود! داشته

داری در چین هم رایج شد، چند مرکز اقتصاد کمی بازتر شد و قواعدی شبیه به سرمایه .م که1976از 

ودند که برای کار به شهر اسکان کارگران در اطراف پکن تاسیس شد که ساکنان بیشترشان زنان روستایی ب

ها مسیری واژگونه را در پیش گرفتند و این بار حدود صد میلیون ی هشتاد میالدی کمونیستآمدند. در دههمی

های نوساخته فراهم آید. این کارها روستایی را به زور به شهرها کوچاندند تا نیروی انسانی الزم برای کارخانه
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های این روستاییان حق هرنشینان و روستاییان منتهی شد. چنان که مثال بچهبه پیدایش نوعی آپارتاید میان ش

 .م، جمعیت2007آمارگیریِ سال کردند. طبق در آن تحصیل می یهای شهرنداشتند به مدارسی بروند که بچه

های روستایی شد که دوازده میلیون نفرش شهری و بقیه از همین تبعیدیپکن به بیست میلیون نفر بالغ می

 بودند. در میان این گروه اخیر بیش از پنج میلیون نفر کارگر وجود داشت. 

 فرود آمدیم. بود که در چنین شهری بله، 

 

توجهمان را جلب کرد، مقررات  شدیم، نخستین چیزی کهوقتی از بخش پذیرش فرودگاه رد می 

دختر شد چند میای واردان به کشورشان بود. در هر گوشهتازه ی ها در مورد قرنطینهسفت و سخت چینی

 ندی مسافران بر دهان داشتکه دستکشی پالستیکی در دست و نقابی برای مهار تنفس آلودهرا دید جوان چینی 

شد که به مسافران های فراوانی دیده می. روی در و دیوار هم آگهیرا زیر نظر داشتندو با دقت حرکاتِ مردم 

های عجیب و غریبی داد تا هرچه سریعتر خود را به مقامات فرودگاه معرفی کنند و به داشتن بیماریاندرز می

های کار اجباری مانند آنفوالنزای خوکی و تب سارس اعتراف کنند. احتماال بعدش هم همه را به اردوگاه

 فرستادند. یم

ها برمال کرد. متون روی در و دیوار با وجود ی دیگری را در مورد چینیها در ضمن نکتهاین آگهی

ی زیادی که برای چاپ و تکثیرشان صرف شده بود، به زبان انگلیسی نامعقولی نوشته شده بودند. یکی هزینه

( برای tourist, travelerد جهانگرد یا مسافر )اش این که به جای استفاده از کلماتی ماننهای بامزهاز جنبه

( را به کار گرفته بودند. alienاشاره به کسانی که قصد داشتند از مرز چین وارد شوند، اصطالح بیگانه )
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( در حالت عادی Aliensها )الحی که به خصوص در سی سال اخیر و بعد از شهرت فیلم بیگانهطاص

ی مسافران به امراض وحشتناک کردند همهاحتماال به همین دلیل هم فکر می داد.معنی می "های فضاییبیگانه"

 ی مبتال هستند.فضای و واگیردار

انگیز همدیگر را در فرودگاه گم به هر صورت از فرودگاه گذشتیم و بعد از آن که به شکلی هیجان 

بعد از پیاده شدن از برد. کن میو بعد دوباره پیدا کردیم، قطاری یافتیم که ما را به بخشهای مرکزی شهر پ

قطار سوار مترو شدیم و در آنجا بود که برای اولین بار با خلق کمونیست چین وارد کنش متقابل نمادین 

جدی شدیم. البته پیش از آن هم در هواپیما یک چینی کنارمان نشسته بود که پویان و امیر بیشترین تالش را 

خیلی خجالتی بود و وقتی نوبت من رسید که کمی اختالط کنیم، طرف ما برای ارتباط با او به خرج دادند. ا

آمد. این بود که چینی حرف زدنم را با دو سه تا مرد. من هم خوابم میقرمز شده بود و داشت از خجالت می

 ام، گرفتم و خوابیدم. جمله محک زدم و بعد هم با این خیال خام که البد خیلی بلیغ حرف زده

گرفتنمان در متروی پکن کامال موفق بود. ماجرا از این قرار بود که بعد از سوار شدن به  اما ارتباط

ی شصتاد چینی کنجکاو و عالقمند دیدیم که انگار از دیدن چند تا خارجی در مترو خود را در محاصره

بود سر حرف  شان خوشحال بودند. وقتی جا خالی شد و نشستیم، یکی از آنها که پهلوی دستم نشستهنزدیکی

ی چینی حرف زدنم در کل ای با او حرف زدن. تجربهرا باز کرد و من هم شروع کردم با چینی آب نکشیده

موفق بود و ارتباط برقرار شد. طرف کمی هم انگلیسی بلد بود، اما فکر کنم انگلیسی حرف زدنش بدتر از 

که با هم رفیق شدیم. معلوم شد طرف چینی حرف زدن من بود. خالصه آن که هنوز یک ربعی نگذشته بود 

ی برایش توضیح دادم که در ایران هم عدهمن هم استاد هنرهای رزمی و مسلط بر سبک آخوندک است. 
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حرفهایم را نفهمید چون همه گمانم اما  شوند.هایشان همکار او محسوب میخیلیکار داریم که زیادی رزمی

ش گفته بودم. خالصه کار در نهایت به رد و بدل کردن کارت های تخصصی فارسی برایچیز را با کلیدواژه

 نباشد، از مترو پیاده شدیم. ی مرگ و مبارزهویزیت ختم شد و با این امید که این رسم در چین عالمت دوئل 

یکی از دوستان مان چندان سردرگم نشدیم. وقتی از ایستگاه مترو خارج شدیم، بر خالف تصور اولیه

به نام سونا در این شهر مقیم بود و قرار بود چند روزی که در پکن هستیم را مهمان او  قدیمی و خوبمان

ی شدند، یعنی در حلقهباشیم. سونا از اعضای قدیمی کانون خورشید بود و از کسانی بود که زروانی نامیده می

د و در بخش رادیوی سونا از یکی دو سال قبل به پکن آمده بوآموزشی و مطالعاتی زروان عضویت داشتند. 

 شناسی خوانده بود و آدم بامطالعه و آرامی بود.فارسی پکن به کار مشغول شده بود. خودش جامعه

ی غربی شهر پکن، در جایی به نام بابا اوشان قرار داشت. بعد از بحث بسیار ی سونا در گوشهخانه 

با آسانی ی هرمنوتیک ی پدر اوشین بوده است، و با همین شیوهبه این نتیجه رسیدیم که این جا در اصل محله

به آپارتمان بزرگ و به نسبت راحتی  ی سونا را بیابیم. خودش لطف کرد و دنبالمان آمد و ما راتوانستیم خانه

 شد. ای نظامی توسط سربازان پاسبانی میی کارمندان خارجیِ رادیوی ملی چین بود و مثل منطقهبرد که ویژه

محل زندگی دوستمان آپارتمان به نسبت بزرگ و شیکی بود که از نظر راحتی و کیفیت ساخت بسیار مطلوب 

توانست یکی از اتاقها را در اختیار ما بگذارد و قرار شد پویان که سونا مینمود. خانه به قدری بزرگ بود می

و امیرحسین در آن اتاق بخوابند. من هم که به خوابیدن روی زمین عادت داشتم، ماندن در سالن خانه را 

دن شبانه مزاحمت ما برای سونا به خوابیامیدوار بودیم خوابیدم. در واقع انتخاب کردم و شبها هم همانجا می
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این توهم باقی بود تا آن که پویان د، چون طی روز مرتب در حال گردش در دور و اطراف بودیم. وشمنحصر 

 موفق شد جای یخچال سونا را کشف کند!

ی سونا رسیدیم یک ساعتی را با نقل خاطرات و خبر گرفتن از حال و روز هم به وقتی به خانه 

سونا را ندیده بودم و کلی کنجکاو بودم بدانم چطور سر از پکن در شد خوشی گذراندیم. من یک سالی می

های زروان بود در آورده. در واقع وقتی تازه از ایران رفته بود یکی از دوستان نزدیکش را که او هم از بچه

رفته انگیزترین خبر سال اعالم کرد سونا به چین ی سینما دیدم و او بود که به عنوان شگفتی خانهکتابخانه

به او معرفی را  گشته و یکی از دوستانش کسی به اسم پویااست. سونا برایمان تعریف کرد که دنبال کار می

کرده و به این ترتیب به استخدام آن اداره در آمده است. رادیو پکن روزانه که در رادیوی پکن کار میکرده 

اش به فارسی را هم کردند و ترجمهتعیین می های فارسی داشت که محتوایش را خودِ چینینیم ساعت برنامه

کذایی این ماموریت پویای دادند، اما نیاز به ویراستارانی ایرانی داشتند تا متن را اصالح کند. سونا و انجام می

اش محیطی دلپذیر و راحت داشت، گرفتند خوب بود، آپارتمان محل زندگیرا بر عهده داشتند. حقوقی که می

کرد. سونا روی هم رفته از ماند که با آسودگی آن را صرف خودش میاوانی برایش باقی میو وقت آزاد فر

و در سفرهای گردشگری خورشید شرایطش راضی بود. پویان پیش از این سونا را در کالسهای زروان 

ده بود برای او اش ایجاد شدیده بود اما زیاد با او نزدیک نبود، و پیچ و تابی که در جغرافیای زندگی)سندباد( 

 دید.انگیز بود که اصوال بار اول بود سونا را می. حاال ببینید قضیه برای امیرحسین چقدر شگفت هم جالب بود

جا به جا شدیم، با این پرسشِ  ی سونادر خانههای اولیه فروکش کرد و گپ و گفت وقتیباالخره 

 «چیست؟ی سفرتان دقیقا خوب، برنامه»مهلک روبرو شدیم که : 
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به آخرین نسخه از راهی را که انتخاب کرده بودیم را روی نقشه نشان داد و ای خیلی حرفهپویان 

هایمان دست کم در اینجا برایمان اعتباری فراهم آورده است. اما این ریزیاین ترتیب متوجه شدیم برنامه

به همراه دو سه نفر دیگر از  سونا اطالع داد که چند ماه پیشرویای شیرین بالفاصله رنگ باخت. چون 

این جهانگردان به چین آمده بودند و سونا هم با آنها در بخشهای جنوبی چین گردش کرده بود.  شدوستان

. های خورشید کوهنوردی کرده بودشان رامین، چندین بار با بر و بچهای هم با ما داشتند و سردستهآشنایی

که با آن اعتماد به نفس ی سفرمان نقشهچشم به هم زدنی و در توصیف او از این مناطق کار خود را کرد 

قرار شد به جای حرکت کردن به سوی مرزهای ترکستان، به طرف جنوب  .تغییر کردتوضیحش داده بودیم، 

بایست یک بار خواستیم تمدیدش کنیم، میداشت و اگر می چین برویم. ویزایی که داشتیم تنها یک ماه اعتبار

مان ین خارج شویم. برای همین فکر کردیم در چین جنوبی گردشی کنیم و وقتی دیدیم زماناز مرزهای چ

داد که وقت این در شرایطی رخ می تمام شده، از مرز الئوس یا برمه رد شویم و باز دوباره وارد چین شویم.

 کم بیاوریم و تصمیم بگیریم بیش از یک ماه در چین بمانیم. 

ناگهانی، به دعوت سونا لبیک گفتیم و قرار شد برای خوردن نهار به یکی از  بعد از این تغییر مسیر 

انجام دادیم و خیلی ضروری بود، خرید راه یکی از کارهای مهمی که در های همان اطراف برویم. رستوران

و این کارت شارژ تلفن همراه بود. نوعی از این کارتهای شارژ بود که در کل کشور پهناور چین اعتبار داشت 

برای ما که قرار بود با سرعت نور کل این سرزمین را رج بزنیم، نعمتی بود. اهمیت این ابزار ارتباطی در آن 

بود که ممکن بود همدیگر را گم کنیم و با فعال بودن تلفنها می توانستیم راحت همدیگر را پیدا کنیم. حاال 

کرد، نه ماها که سرش مینا در ایران استفاده میبماند که امیرحسین به طور خاص از تلفنش برای یافتن هم

 معموال بغل دستش بودیم!
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شد( ی مهم خانوادگی )چون مینا به تدریج داشت به زن داداش ما تبدیل میبعد از انجام این وظیفه

م منسجی کامال هاآن لحظه داده تامان را بخوریم. فراغتی یافتیم تا به رستوران برویم و نخستین غذای چینی

ودند و بدر مورد غذاهای چینی دریافت کرده بودیم. دوست و آشناهایی که به چین سفر کرده و سازگاری 

شان مقیم چین بود و دیگری سرپرست گردشگران یکی دو آشنای جدید که سرِ همین ماجرا پیدا کردیم و یکی

گفتند مردم در م زن است. میایرانی در چین، گفته بودند که غذای چینی بسیار بدمزه، بدبو، و حال به ه

بقایای و  ها هم معموال از حشراتکنند و خوراکیرستورانها با سر و صدا غذا می خورند و اخ و تف می

شود. برای همین هم وقتی با راهنمایی سونا به رستوران به میفراهم ی عهد پلیوسن منقرض شدهجانوران 

واقعیت امر این بود اما  ای را داشتیم.گی برخورد با هر منظرهنسبت ارزان قیمتی در همان حوالی رفتیم، آماد

رف نداشت. این حشان هم ی ما مردم بسیار خوش خوراکی بودند و آشپزیها بر خالف تصور اولیهکه چینی

 د. البته به این معنا نبود که نخستین رویاروییِ جدی من با غذاهایشان به خیر و خوشی تمام شو

ی بزرگ شدیم که در آن میزهایی دراز را کنار هم چیده بودند و یه به یک سولهما وارد فضایی شب

های این در یکی از ضلع ای برای نمایش غذاهایشان داشتند،هایی که هر کدامشان ویترینی شیشهآشپزخانه

برداشتیم  اییفضا کنار هم چیده شده بودند. ما که با دیدن غذاهای رنگارنگ چینی به وجد آمده بودیم، سین

های سرخ های کوچکش ریختیم. در این بین پویان با دیدن ماهیو هر کدام سه چهار جور غذا را در خانه

به خندق  شده یاد وطن کرده بود و آنقدر در مدح و ثنای ماهی گفت که من هم گول خوردم و کلی ماهی را

ها انجام گرفت که هم به جای مخصوص چینیبال سرازیر کردم. این کار البته با استفاده از چوبهای غذاخوری 

 شد و هم چنگال. قاشق به کار گرفته می
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 2کیوی-ی ما در آن رستوران برای اولین بار با این چوبها برخورد کردیم، اما به قدری شهر سه

کردیم. در اند از آن استفاده میشان چینی بودهی اول مثل کسانی که هفت پشتباالیی داشتیم که در چند ثانیه

هایشان را باال رستوران گروهی کارگر یا کارمند چینی هم بودند که بیشترشان طبق سنت شهر پکن پیراهن

ونا برایمان توضیح داد که این روشی بومی شان را نمایان ساخته بودند. سزده بودند و شکمهای گرد و قلنبه

 است برای مقابله با گرما و رطوبت هوای شهر.

هم خوشمزه  این اولین برخورد ما با غذای چینی از نظر چشایی و ذائقه هیچ مشکلی ایجاد نکرد. غذا 

پویان و ا ساخت. امبا میل من چندان نمیبود و هم زیبا و آراسته درست شده بود. فقط کمی تند بود که 

آکندگی استقبال کردند و بعد از آن هم در چین تا توانستند فلفل خوردند، طوری که این فلفلامیرحسین از 

ز رستوران ااواخر کار نزدیک بود زخم معده بگیرند. غذایی که خوردیم، اما، چندان هم سالم نبود. وقتی 

ایم در شکمم هایی که خوردهاز ماهی خارج شدیم و در مترو نشستیم، من حس کردم معجزه شده و یکی

ی مسیحایی را بگیرم، نشد که نشد و ماهیِ بینوای زنده شده است. هرچه سعی کردم جلوی این بخارات معده

ی از دستگاه مظلوم که گویا کمی بیش از زمان مجاز در خارج از یخچال مانده بود، شروع کرد به انتقامگیر

 لوله گوارشم به صدا درآمد  ِز مدتی کوتاه آژیرهای خطر در سراسر شاهراهگوارش بنده. خالصه این که بعد ا

ام به سریعترین شکل ممکن دفع کنم. موضوع را و معلوم شد که عنقریب ناچار خواهم شد هرچه را خورده

 خورد. با دوستان در میان گذاشتم و رنگم هم آنقدر پریده بود که همه فهمیدند قضیه از کجا آب می

                                                 
بهر، بنا بر تعریف علمی عبارت است از توانایی پردازش یعنی ضریب معدوی، یا شکم Quotient-Shekamمخفف   2

 گویند. اطالعات در رابطه با خوردن غذا، آن را هوش شکمی هم می
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آشغال بزرگی را کنار  ل، به زحمت خودم را تا وقتی که پیاده شویم نگه داشتم و بعد وقتی سطالقصه

های خیابان دیدم، خیلی مودب از سونا پرسیدم که اشکالی ندارد توی آن باال بیاورم؟ سونا که انگار توانایی

  «نه بابا، اینجا چینه، راحت باش.»کرد، با خنده گفت: ام را باور نمیگوارشی

. البته فاجعه ، شدشدآنچه که باید می ه مقصد،قدم مانده ب یک ، امادویدمبه آن طرف من هم از خدا خواسته 

ام ی نهاری که خورده بودم را در همان سطح آشغال بریزم. معدهخیلی پردامنه نبود و موفق شدم بخش عمده

ای پیچ و تاب خورد و آخرین ی چند دقیقهبه قدری از برخورد ناگهانی با غذاهای چینی عصبانی بود که برا

فرآیند خالص شدن از شر غذاها به به این شکل نوازِ چین بازگرداند. بقایای غذاها را به سرزمین مهمان

جان بودم. از طرفی چون غذا نخورده حال و بیسرعت و به نسبت تر وتمیز انجام گرفت. اما بعدش تا شب بی

ی گوارش محترم مربوطه همچنان به اعتراضات و تظاهرات آن که لولهبودم و از طرف دیگر به خاطر 

داد و خالصه آن که آن روز از ایستگاه مترویی نگذشتیم، مگر آن که بنده بازرسی دقیقی اش ادامه میپردامنه

هایش به انجام رسانم. این حال تهوع تا شب طول کشید، و فقط وقتی شروع کردم در مورد کیفیت دستشویی

 خوردن میوه از بین رفت. به

های معکوس نای و معده مشغول بودم، رفلکسدر مدتی که من در کنار خیابان به بررسی تجربیِ  

ای در این ی بامزهدوستانم ابتدا با نگرانی و کمی بعد با تفریح شاهد صحنه بودند. امیرحسین خیلی زود نکته

با مهربانی و نگرانی حال به هم خوردگی مرا نظاره  های رهگذری کهماجرا یافت و شروع کرد برای چینی

به زبان ایتالیایی ماجرا را توضیح بدهد. مشکل در اینجا بود که ایتالیایی بلد نبود، اما به هر صورت  کردند،می
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ادبی این های معصوم هنوز دارند در پکن از بیتولید کرد که مطمئنم چینیدر این راستا سر و صداهایی 

 کنند. آورند برای هم قصه تعریف میهایی که در خیابان باال مییایتالیای

بعد از این که شرایط اضطراری برطرف شد، تصمیم گرفتیم گردشمان را در شهر ادامه بدهیم. من به  

ی نظارت و وظیفهبایست حدود ساعتی یک بار جز حال ضعف عمومی مشکل دیگری نداشتم و فقط می

مان برویم و معبد الما در پکن را ببینیم. ی قبلیرم. این بود که قرار شد طبق برنامهام را به جا آوبازرسی

دوستانم در ابتدای کار نگران بودند که نکند من در کل از خوردن غذاهای چینی عاجز شده باشم. کمی بعد 

شرح بِصوح بوده، و ی گوارشم از رستوران چینی نه تنها نصوح نبوده، که خیلی هم ی لولهمعلوم شد که توبه

    کنم!ی سفر برایتان تعریف میرا در ادامه فاجعهاین 

شهر دستمان آمد و فهیدیم یدر جریان همین گردشهای روز اول اقامتمان در پکن، به تدریج نقشه 

کنند. چون شهرشان خیلی منظم و شسته و رفته ی غذا خوردن و حمام کردن فکر هم میها در فاصلهکه چینی

ی تحسینی ساخته شده بودند. در همان ود و خیابانها و خطوط مترو هم در آن با درایت و هوشمندی شایستهب

روز یاد گرفتیم چطور با مترو از هر جای شهر به جای دیگر برویم. البته یکی از این جاهای مهم که باید 

 ی غربی شهر بود. ی سونا در گوشهخانه گرفتیم،یادش می

.م ساختند 1694در سال ، معبد الما نام داشت. این معبد را درست و حسابیِ شهر که دیدیماولین جای  

ای به نام یونگ یین جِن در آن اقامت . بعدتر شاهزادههای حرمسرای امپراتوران چین بودکاخ خواجهو اولش 

ی خاصی داشت و به خصوص زیر تاثیر یک راهب تبتی بود که گزید. این شاهزاده به مسائل روحانی عالقه

.م زد و این شاهزاده امپراتور چین شد و با نام کانگ شی بر تخت نشست.  1722گِلوک نام داشت. در سال 
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این معبد در . ساختمعبدی بزرگ برای بوداییان تبتی را تغییر کاربری دارد و در آن بعد هم نیمی از کاخ 

متر درازا دارند. اولیش  480محور شمالی جنوبی ساخته شده و از پنج تاالر تشکیل شده که روی هم رفته 

.م درگذشت  1735ی همین امپراتور تائویی هم در آنجاست که در سال تاالر حفاظت ابدی نام دارد که مقبره

ها نزول اجالل کرد. ما بعدتر در طی سفرمان فهمیدیم جایی که این بابا رفته بسیار خوب و به بهشت تائویی

تر است و به خصوص در مورد اتاق خواب و خدمات مربوطه باشد و از بهشت خودمان مجللو خوشگوار می

 یکی دو ستاره بیشتر دارد. 

نامیدند که سه تندیس بزرگ بودا در آن به چشم و هماهنگی میدومین بخش ساختمان را تاالر صلح 

خورد. اینها سه صورت بودا در سه برش زمانی بودند: مَیترایَه بودا برای آینده، کَسْیاپا بودا برای اکنون و می

ی بخش بعدی ساختمان تاالر چرخ قانون نام داشت که زمانی کتابخانه بود و تندیسگ تَمه بودا برای گذشته. 

از گِلوک را در آن نهاده بودند و کنارش نوشته بودند که اسم این بابا در واقع جِه تسونگ خاپا بوده است. 

اند! به ها اشتباه بگیرند اضافه کردهفکر کنم این را بعد از جنگ جهانی دوم از ترس این که گلوک را با آلمانی

و فقط پوسترهایی روی دیوار زده بودند و تاکید کرده  هر صورت وقتی ما به آنجا رفتیم اثری از کتابها ندیدیم

ها یا پیشواهای معنوی بودایی ترهَدر این جا پانصد تندیس کوچکتر از اَبودند که اینجا کتابخانه بوده است. 

 هم وجود داشت که از چوب صندل تراشیده بودندشان.

ی چینی که با پولکهای خشتی هاین معبد بنای بزرگ و بسیار زیبایی داشت با شیروانی کج و خمید

داخل بناها تقریبا خالی بود و معلوم بود کمونیستهای غیور چند سرخ و اژدهاهای زرد رنگ تزیین شده بود. 

پشتهایی اساطیری که ستون اند. با این وجود تندیسهای سنگی و بزرِگ الکبار مفصل آنجا را غارت کرده
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شد در حیاط معبد و بین درختان سروِ نتوانسته بودند ببرند و می جهان را بر پشت خود نگه داشته بودند را

یک تندیس که تاالر ده هزار شادی نام داشت، های معبد، در یکی از بزرگترین سالنکهنسال، آنها را دید. 

ی درخت یکپارچه درست شده بود و گذاشته بودند که از یک تنه)از نوع میترایه بودا( بودای هجده متری 

نجارهایی که تندیس را تراشیده بودند تعریف کسانی که دیدیم از  و عظمت چشمگیری داشت. بیشترِشکوه 

  ی تقدیر بود.کردند، اما گمان کنم کشاورزی که درخت را کاشته بود بیشتر شایستهمی

شد دید که برای نیایش بودا به معبد فضای معبد بسیار آرام و سرزنده بود و شماری از مردم را می

ها با این آزادی در دوران سوزاندند. پویان از دیدن این که بوداییآمدند و در جایگاه مخصوص عود میمی

کردیم ت. ما همه فکر میها به نیایش خدایشان مشغول هستند تعجب کرد و حق هم داشزمامداری کمونیست

این تعجب ما با گذر زمان به تدریج از بین با دولتی روبرو شویم که از نظر عقیدتی بسیار سرکوبگر باشد. 

رفت. ما در یک ماهی که در چین بودیم از بیش از صد بنای دینی و آیینی بازدید کردیم و همه جا به همین 

ای ردیم که با استواری تمام همچنان زنده بود. در تمام مراکز دینیزنده و پرشور از دینِ سنتی برخورد ک ترتیب

که بعد از آن دیدیم، چه مسجد مسلمانان باشد و چه معابد تائویی و کنفوسیوسی و بودایی، همواره همین 

 عود افروختن و دخیل گره زدن و پیشکش کردنِ خوراکی در ظرفهای مخصوص رواج داشت.

دریافتیم. آن روز در معبد الما برای نخستین بار با  در چین گردش کردیم،عدتر که بیشتر اینها را ب

رسید. به هر ی کمونیسم برخورد کرده بودیم و به نظرمان همه چیز خیلی غریب میدینِ چینیان زیر سیطره

را  آخر وقت به معبد رسیده بودیم و بعد از مدت کوتاهی معبدحال، آنجا چیز زیادی هم نتوانستیم ببینیم. 

توریستها از آنجا خارج شدیم. بعد از این کمی در ترافیک معطل شدیم، تصمیم ی همراه بقیهتعطیل کردند و 
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ی سونا بازگردیم. در تمام این مراحل حضور سونا موهبتی بزرگ بود. چون راهها گرفتیم باز با مترو به خانه

توانیم در شهر میوه که خبردارمان کرد میدانست. هم او بود را خوب بلد بود و در حد لزوم هم چینی می

ای خریدیم و ترسیدم، این را غنیمت دانستم. القصه، میوهام میتابیِ معدهبخریم و من که از ناسازگاری و بی

های خوش آب و رنگ و عجیب و غریبی که خریده ترسیدم از میوهی سونا. در آنجا اولش میرفتیم خانه

می انبه و سیب خوردم و چیزیم نشد، اشتهایم به کار افتاد و هر چه دستم افتاد را بودیم، بخورم. اما وقتی ک

، و البته چند دقیقه بعد وقتی دیدند دارم خوردم. دوستان وقتی دیدند حالم خوب شده خیالشان راحت شد

. بعد از آن تا یک ماه هرچه در چین سر راهمان قرار خورم باز دوباره نگران شدندسهم غذای آنها را هم می

ی ناسازگاریِ این گرفت را با اشتها خوردم و دستگاه گوارشم خوشبختانه حتی یک بار هم از خاطرهمی

کرده بود و بعد از  hangام در برخوردِ ناگهانی با غذاهای چینی روزش یاد نکرد. احتماال آن روز معده

restart اش را با تمام توان از سر گرفته بود!ر رسالت تاریخیشدن، بار دیگ 

هایی را که دوستان خریده بودند خوردم و به این حقیقت شگفت ی میوهخالصه آن شب بخش عمده 

هایی با اشکال و رنگهای مختلف وجود دارد. ها، و پوستهها با اندازهپی بردم که در چین انواع و اقسام میوه

شان تقریبا یک چیز بود. یعنی تمام  همه ِی قشنگها آن بود که درون پوستهدر مورد این میوهی منفی تنها نکته

ی شبه کیوی، چیزی بود با رنگ مزهی بیهای متنوعی که آن شب خوردیم، به جز یک میوهی میوهگوشته

ایران شبیه نبود. در بین  هایاش به هیچ یک از میوهی خفیف شیرین، که مزهسفیدِ نیمه شفاف و آبدار، با مزه

های سرخ و خاردار قشنگی تشکیل شده بود که درونش ها چیزی بود به نام چشم اژدها که از گلولهاین میوه

ها ی بنفش هم بود که درون آنها هم همین بود. انگار چینیهای درشتی با پوستهی سفید بود. میوههمین ماده

 کدست و یک شکل پرورده بودند. هایشان را هم با روش کمونیستی یمیوه
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 بالفاصله بعد از ورود به پکن، در 

 ایم و حالی که هنوز بومی نشده

 ها شباهت داریم...به توریست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پای تندیس شیر نگهبان در معبد الما  ام شد!ی بِصوح معدههمراه با سونا و پویان با غذاهایی که باعث توبه
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 ی خیلی بزرگ و تعداد زیادی مردمک کوچک!لبیهاش که مشتمل است بر یک ص چشم اژدها و محتوای درونی ی موسوم بهمیوه
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 روندخیال راه میدر راه رفتن به معبد الما: پویان و سونا در دست راست بی

 ام غلبه کنم!کنم بعد از خوردن غذای کذایی بر شور درونیو من در دست چپ دارم سعی می
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پکن -2009م جوالی سو -1388جمعه دوازدهم تیرماه   

 

اول آن شب را به راحتی در منزل سونا خوابیدیم و فردا صبح را افتادیم تا برویم پکن را بگردیم.  

از آنجا که زدن بانک در چین دشوار است، راه وقت رفتیم به یک بانک تا کمی یوآن فراهم کنیم. 

تعویض کنیم. برای همین هم  ،یوآن را با دالرهایی که داشتیمتری را بر گزیدیم و تصمیم گرفتیم جویانهآشتی

داد، جز همین تبدیل ارز را. به هر صورت در آنجا به بانکی رفتیم که انگار تمام فعالیتهای بانکی را انجام می

و باعث شد به  خت ما را تحت تاثیر قرار دادها روبرو شدیم که سشناسی چینیبا یکی از نمودهای وظیفه

ی سر راهمان در بانک از دختر خانمی که مسئول اولین باجه پوشی کنیم!کلی از دزدی مسلحانه از بانکها چشم

ی ما کنار آمد دانست، با همان چینیِ آب نکشیدههم نمی بود، برای تبدیل ارز کمک خواستیم. او که انگلیسی

خودش  یباجهمان را حل نماید. او قیقه از وقتش را صرف کرد تا به ما کمک کند و مشکلاغراق چهل دو بی

 مان حل نشد، آرام نگرفت. را ترک کرد. ما را پیش چند نفر دیگر برد، و باالخره تا وقتی مسئله

 با دلی سرشار از سپاسگزاری بابت دقت و درستکاری کارمند بانک، عکسی بابعد از پایان کارمان 

دار را به دست آوردم و مقامِ بلندِ خزانهدر همین هنگام بود که من مان را پی گرفتیم. هم انداختیم و گردش

قرار شد پولها دست من باشد و حساب و کتاب خرجها را نگه دارم. این تا حدودی به خوش قلبیِ پویان بر 

ای طوالنی داشت، و ا و نیازمندان سابقهگشت، که در انعام دادن به صغیر و کبیر و سپردن پولش به گداهمی

 ی این کارها را نداشت. البته زرنگی امیرحسین که حوصله
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از وقتی از نظر اقتصادی سر و سامان گرفتیم، قصد کردیم که برویم و طبق قرار دیوار چین را ببینیم. 

م الزم دیدیم برای اثبات ما ه «!مرد نیست ،هرکس دیوار چین را نبیند»اند که گفته بود: مائو نقل کرده

انگیز با هیجانهای مان برویم و دیوار را زیارت کنیم. بعد از مدتی سرگردانی در شهر، و مکالمهمردانگی

در این مدت با توجه با دانش ژرف و تسلط من ها، موفق شدیم راه رفتن به دیوار را پیدا کنیم. چینی

تردیدناپذیرم در زبان چینی به مقام دیلماج گروه ارتقا یافته بودم، مدت مدیدی با مردم بیگناه چین گفتگو 

خواهیم کردم و در نهایت موفق شدم از بین ده دوازده نفری که مخاطبم بودند به یکی دونفر حالی کنم که می

آنها هم فقط حرف یک نفر را فهمیدیم که برایمان روشن کرد دیوار چین به چینی ین برویم دیوار چین. از ب

تر زدهشود، و این دومی باید یک کمی تندتر و شگفتمی «چانگ چِنگ»بلکه در واقع  شود،نمی «چانگ چِنگ»

چنین ان چینی پرسیدم در زبکه من اولش از رهگذران می چانگ چِنگِ اولیآن معنای خوانده شود. احتماال 

چون هرکس با شنیدنش جهتی متفاوت را نشان  «اید؟در کدام نقطه به دنیا آمدهدقیقا شما » شد:چیزی می

 داد. می

. "دیوارِ دراز"شود و معنایش می 长城 نویسنداما این چانگ چِنگ کذایی در چینی را این طور می 

万里 شودنامند که بر همگان آشکار و مبرهن است که این طور نوشته میآن را وان لی چانگ چنگ هم می

长城و لی هم واحد طول است. بین خودمان باشد که این دیوار  ،"دیواری که ده هزار لی درازا دارد"یعنی  ؛

کیلومتر است و آن طور که از بقایای تاریخی به جا  6700درازایش در واقع ده هزار لی طول ندارد. بلکه 

ها از ی چینیاست که انگیزه طول داشته است. جالب آن کیلومتر 8850آید، در درازترین حالت مانده بر می

ساختن این دیوار، دقیقا همان بوده که باعث شده کوروش در مرز سیردریا دیوار مشهور خودش را بسازد و 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%95%BF
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%95%BF
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%95%BF
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رایت آن را به اسم خودش نامگذاری کرد و این همان است که بعدتر اسکندر مقدونی بدون رعایت کپی

 اسمش در متون دوران اسالمی شد سد سکندر. 

ش دیوار مشهور یاد شده را برای این کشیده بود که جلوی هجوم قبایل کوچگردِ ساکن در کورو 

ترکستان را به ایران زمین بگیرد، و این قبایل در آن روزگار آریایی و ایرانی زبان و ایرانی نژاد بودند و 

دقیقا به همین دلیل  ها همشدند. واقعیت آن است که چینیپدربزرگِ رستم هم بینشان بود و سکا خوانده می

شود و این زمانی دیوار بزرگ چین را ساختند. نخستین آثار این دیوار به قرن سوم پیش از میالد مربوط می

نو قرار داشت. شد و در معرض تاخت و تاز قبایل شیونگبود که چین تازه داشت برای خودش کشوری می

کردند و احتماال میروی در تاخت و تازشان به شرق زیادهگاهی که  ستهمان سکاها نو اسم چینیشیونگ

 سر راه با قبایل مغول هم دست به یکی کرده بودند. 

به هر صورت، دیوار چین به کمانی بزرگ شبیه است که در مرز مغولستان داخلی کشیده شده و  

گیرد. در دوران مینگ که شاهد بانی را هم در بر میای از دژها و برجهای دیدهعالوه بر خودِ دیوار، زنجیره

اوج رفاه و ترقی دیوارنشینان بود، حدود یک میلیون سرباز در سراسر این خط مرزی مستقر شده بودند و این 

برای دولتهای آن دوران عدد خیلی بزرگی است. ارتباط ایرانیان با دیوار چین فقط به سکاهای دوران اشکانی 

های ایرانیِ خود را تشکیل نشیندیرزمانی در دو سوی این دیوار کوچها هم تا شد، چون سغدیمحدود نمی

از جمله یکی از  –دادند. در حدی که آخرش هم بزرگترین مجموعه از متون پهلوی تورفانی و متون سغدی 

از درون همین دیوار چین کشف شد. دیوار چین را  -منابع غنی در مورد دین بوداییِ ایرانی و آیین مانوی
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آن کشف شد. هرچند بین  کیلومتر از 290.م حدود  2009و تنها در سال کنند دارند حفاری می همچنان

 شناس در محل ساخته باشند!خودمان باشد، گمان کنم بیشترش را همان تیم باستان

، اولین امپراتور چین و )چین شی هوانگ( یداند که دیوار چین را شی هوانگ مورخان چینی نوشته 

ی پهلوانان ( همهheroی همان بابایی بود که در فیلم مشهورِ قهرمان )دهوانگلت بنیان نهاد. شیموسس این دو

ی آخر از ای در لحظهلی طی فرآیند فلسفی پیچیدهخواستند سر به تنش نباشد و آخرش هم جتفیلم می

این که از دست این  ی بعد ازدهوانگلی کار بسیار درستی کرد، چون شیپوشی کرد. البته جتکشتنش چشم

کنگی نجات پیدا کرد، تمام دولتهای کوچک چینی را یکی یکی فتح کرد و اولین قدرت ی هنگهنرپیشه

. تقلید کرددر ایران زمین او کار از  ،دیرتر از کوروش بزرگمتمرکز را در چین تاسیس کرد. یعنی سیصد سال 

بعد از مرگش فرو پاشید و باز همه چیز در چین اما خردمندی کوروش را نداشت، برای همین هم دودمانش 

ی دستور داده بود تمام شهرها و دولتهای فتح شده دهوانگبه همان وضع سابق برگشت. با این تفاوت که شی

دیوارها و حصارهای پیرامون خود را خراب کنند تا حد و مرزی بینشان باقی نماند و نتوانند در برابر سپاه او 

-کم-خود»ی روانیِ امپراتور متوجه شد که مردم چین به عقدهحکم، این از اجرای عد شورش کنند. اما ب

ی دیوار به جمعیت یک کشور ناشی ایست که از کم بودنِ سرانهاند و این عارضهمبتال شده «بینی-دیوار

ا بی مردم بیکار چین جمع شوند و به ضرب داغ و درفش و ی دستور داد همهدشود. پس شی هوانگ می

 بیگاری دیوار چین را بسازند. 

فر در زمان ساخت دیوار در اثر آزار و اذیت کارفرماها و گرسنگی کشته نگویند چندین ده هزار می

ها به معنای واقعی کلمه دیوار را با شان را هم در وسط دیوار گذاشتند و به این ترتیب چینیشدند و همه
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اند. برخورد کردهاین بخت برگشتگان با اند، را دیده 3میایی گوشت و خونشان ساختند. آنهایی که فیلم مو

ی دهوانگآیند و با سپاه سفالیِ شیهایی نیکوکار از درون دیوار بیرون میدر اواخر فیلم به صورت زامبیآنها 

پوشی چشماز کشتن امپراتور و بابت این که  قهرمان،در فیلم  شلی به خاطر لطفجنگند. ناگفته نماند که جتمی

ی را بر عهده گرفت. این را در فقه سنتی برهان اَکَل و دهوانگخودش نقش شی 3کرده بود، در مومیایی 

 د هم برهان قَتَل و مَقتول. ینامند، یا شامَأکول می

های خیلی دور منسوب کنند و حتی کسانی بینشان هستند ها عادت دارند همه چیز را به گذشتهچینی 

این البته حرف چرندی است. چون چین هنوز در این  3.دانندا مربوط به قرن هشتم پ.م میکه دیوارشان ر

نه سازماندهی سیاسی درستی داشت و نه دوران از چند شهرِ کوچکِ در حال جنگ با هم تشکیل شده بود و 

هم ی دهوانگشیداشتند که بخواهد دیوار درست و حسابی از تویش بیرون بیاید. حتی ای آوریفنمردمش 

آوری فنچون  ،ساخت -یعنی همزمان با سلطنت مهرداد اول اشکانی– پیش از میالد 221را در دیوار که 

های خاک و سنگ استفاده کرد و البد بردگان مرحوم شده را تنها از مصالحی مثل چینه ،ای نداشتپیشرفته

 گرفته است. هم به عنوان مالط به کار می

حدود هفده قرن بعدتر،  .م یعنی 1448این که در ضعیتِ مفلوک باقی بود تا این دیوار در همین و

ی شاهان مینگ از قبایل اویرات شکست خوردند و به فکر افتادند سنت دیوارسازی را احیا کنند. پس در فاصله

بیه به از دیوار به نام لیائودونگ را با خشت و آجر ساختند که چیزی بود ش .م بخشی 1460تا  1440سالهای 

                                                 
 شود نگاه کنید به این مرجع:اگر باورتان نمی  3

 歷代王朝修長城". Chiculture.net. http://www.chiculture.net/1203/html/1203b04_01.html.  

http://www.chiculture.net/1203/html/1203b04_01.html
http://www.chiculture.net/1203/html/1203b04_01.html
http://www.chiculture.net/1203/html/1203b04_01.html
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بینید. این دیوار برای محافظت سرزمینهای کشاورزی درون چین در برابر همین که امروز در کارت پستالها می

م با وجود اسم معنادارشان ربطی به معماهای منطقی وساخته شده بود. این قیا جورچین هجوم قبایل جورچِن 

 آمدند. ای نداشتند و قبایلی زردپوست و غارتگر بودند که از شمال میهای هزار قطعهو پازل

های فکری مهاجم ی سرگرمیها و بقیهها و مارپلهدیوار چین برای مدتی در برابر هجوم جورچن 

مانچوها از مغولستان آمدند و چون دیدند دیوار راهشان را بسته، به م . 1644در سال مقاومت کرد، تا آن که 

گوای را بر دیوار باز کرد و آقایان هایهای شانیک بابایی به اسم ووسان گویی پول دادند و او هم دروازه

ه آمدند و چین را فتح کردند. بعد از آن هم مرتب بر طول و عرض دیوار چین افزوده شد تا به جایی رسید ک

 بینیم. امروز می

پارسی سوار اتوبوس شدیم و به سوی چانگ سه با این تاریخ پرصالبت، روشن است که وقتی ما  

مان یک حباب بیرون زده بود و ی هر کدامشد. از کلهچونگ راه افتادیم، قند توی دلمان داشت آب می

مان خصوص که مائو گفته بود مردانگیبه  تصاویری پرشکوه و درخشان از دیواری چشمگیر در آن نمایان بود.

ناگفته نماند که ما  شود و باالخره این موضوع برای هر جوان برومندی اهمیت دارد.هم پای دیوار اثبات می

مان به روشهای مختلف سپری کرده بودیم، اما شنیده بودیم مان را به اثبات مردانگیچند سالِ بعد از بلوغ

نگرند و برایمان جذاب بود که با روش اثبات جدیدی در این تفاوت به امور میای مها اصوال به شیوهچینی

 زمینه آشنا شویم.

هایی که از اقصا القصه، پس از مدتی اتوبوس سواری به دیوار رسیدیم. اتوبوس پر بود از توریست 

یک خانمی هم داشت با زبان چینی برایشان تاریخ و جغرافیای دیوار  .نقاط چین برای دیدن دیوار آمده بودند
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شان چه بکنند و چه کرد که پس از اثبات مردانگیداد و البد مردان همسفرمان را توجیه میرا توضیح می

ا کنم آن خانم راهنمها چقدر به اغراق در مورد تاریخشان عادت دارند، گمان میدانم چینینکنند. حاال که می

ی نقش دیوار در دفع دایناسورها از چین و اهمیت آن در جلوگیری از ورود سرمای عصر داشت درباره

 کرد.یخبندان سخنرانی می

انبوهی ی آخری پیاده شدیم، تازه فهمیدیم که باید مسافتی طوالنی را طی کنیم. وقتی در پای دروازه 

و بیشترشان هم برای جلوگیری از سوختگی زیر آفتاب شد از جمعیتِ چینیِ خندان در گوشه و کنار دیده می

اش را بر دوش برداریپویان با چند حرکت تماشایی دوربین فیلمچترهایی رنگارنگ را به دست گرفته بودند. 

درست از به شکلی نامنتظره گرفت و شروع کرد به ثبت بازدید تاریخی ما از دیوار. قرار بود اگر حرف مائو 

زی به راه افتادیم و بعد از گذشتن از ی سرسبز و دراشطرنجی کنیم. در جادهیی از فیلم را بخشها ،آب درآمد

تاسیساتی بسیار متنوع و پیچیده باالخره به دیوار رسیدیم. دیوار را مثل گوهری ارزشمند در میان هفت حصارِ 

یشان سبدهایی پر میوه گذاشته ای قرار داشت که جلوعبور ناپذیر پوشانده بودند. ابتدا قفسهای خرسهای بامزه

های یک ظرف اش جای چون و چرا ندارد، به طور خودکار و غیرارادی میوهقلبیبودند. امیرحسین که خوش

را برداشت و محتویاتش را پرت کرد تا خرسها بخورند. خرسها هم با انجام چند حرکت نمایشی و بلند شدن 

ها صاحب خوردند. تازه بعدش گندش درآمد که این میوه ها راروی پاها و اجرای یک کاتای ووشو میوه

از جیبش سخت ایم. در نتیجه کلی پول به پیرمرد چینی خوشرویی دادیم که خریدهداشته و باید آن را می

 مهربانی ما نسبت به خرسهای چینی خرسند شده بود. 
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یی بسیار متنوعی را چیزها ،بعد از دید و بازدید با خرسها، رسیدیم به جایی که دستفروشها 

فروختند. از میوه و خوراکی گرفته تا کاله و چتر و چیزهای رنگارنگ و بنجل. بعد به قطاری رسیدیم که می

های انبوهی از چینی -حدود یک هفدهمِ سرعتِ پویان در وضعیت خواِب عمیق–داری با سرعت خنده

یم که با پلیسهای خندان و اونیفورم پوش پاسداری ای رسیدبرد. بعد به دروازهای باال میخوشحال را از تپه

شدند. خالصه عجایب زیادی در آنجا دیدیم تا این که در شد و همه باید بعد از خرید بلیط از آنجا رد میمی

 نهایت چشممان به دیدن دیوار روشن شد. 

ی هیچ نکته دیوار چین بر خالف آنچه که در کتابها نوشته و من هم در اینجا برایتان تعریف کردم، 

جالبی نداشت. اول از همه، اصوال قدیمی نبود و اگر اشتباه نکنم همین ده بیست سال قبل ساخته شده بود. 

. چون دیوار را به شکل پیچاپیچ بعد هم این که معمارش احتماال روانپریش بوده یا اختالل بینایی داشته است

ها همه شیبهایی نامعقول داشتند و در حد امکان سطوح صاف به پستی و بین چندین تپه ساخته بودند. پله

ها ارادت قلبی شد. چنان که بعدتر متوجه شدیم، چینیهایی تجزیه شده بود که با پله به هم وصل میبلندی

 چین نمود بارز این عاطفه بود. عجیبی به مفهوم پله داشتند، و دیوار 

اش طوری ترین جایی بود که دیدیم. بلندی، عرض، و معماریدیوار چین در کل سفرمان مزخرف 

توانست روی آن مستقر شود یا از چیزی دفاع کند. جالبتر از همه این که بود که قطعا هرگز هیچ سپاهی نمی

ر واقع دی بزرگی پایین دیوار وجود دارد. یعنی دیوار هااش کشف کرد که تاقیپویان با آن دید مهندسانه

از روی زمین از یک طرفش به طرف دیگر رفت. نتیجه معلوم بود. یا این شد به سادگی سوراخ بود و می
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ها ساخته بودند، یا این که واقعا دیوار همین بوده و گالب به توریستدوشیدن دیوار را به تازگی برای 

 رویتان... 

برانگیز معمار و مهندس و کارگران دیوار چین، باید این حالت اخیر، گذشته از ماهیت تاملدر این 

دانستند را هم پذیرفت که ارتش مغولهایی که برای چهار قرن پشت این دیوار متوقف مانده بودند و نمی

ی سوم، تازه معلوم شد اند، نه مغول. نتیجهی زیر دیوار رد شوند، احتماال مونگول بودههِ گشودهاچطوری از ر

چرا مغولها در ایران زمین این قدر کشتار کردند. اگر مردم مرو و نیشابور هم به جای جنگیدن با مغولها یا پناه 

ساختند، ارتش چنگیزخان ربطِ نامعقولی مثل این بر سر راه مهاجمان میگرفتن در حصارهایشان بناهای بی

 ماند. مان ناکام میشد و در فتح کشورمیروحی دچار بحران 

آن روز را بر حسب وظیفه روی دیوار گذراندیم. کل طول چند کیلومتریِ آن را در هوایی گرم و  

کردند، آسایی معموال بر خالف جهت ما حرکت میشرجی طی کردیم و به چند میلیون چینی که به طرز معجزه

بان کالفه شده بودند و جالب این اب سایهی مردم از گرمای هوا و شیب دیوار و غیخوش و بش کردیم. همه

بود که بینشان پیرمردان و پیرزنانی هم بودند که با افتخار و حسی نمایان از هویت تاریخی روی دیوار قدم 

 زدند. بعید نبود که خودشان در ساخت آن دستی هم داشته باشند. می

در عکسِ مردم کشورهای دیگر  ی زیادی دارند کهما همان جا متوجه شدیم که مردم چین عالقه 

توانستیم عکسی درست و حسابی بگیریم که تنها خودمان تویش حضور یابند. برای همین هم در عمل نمی

ی انبوهی از خلق کمونیست ایستادیم تا عکس بگیریم، با استقبال مهربانانهباشیم. به محض این که جایی می

شد که انگشتانشان ها شروع میایستادند. ماجرا معموال با بچهیآمدند و کنارمان مشدیم که میچین روبرو می
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زدند و احتماال با زبانِ منسوب به استکبار جهانی، کردند و رو به دوربین لبخند میباز می Vرا به عالمت 

یک رفتار جالبی که در این ارتباط کردند. شان را بر نظم نوین جهانی اعالم میپیروزی رفقای سوسیالیست

شان یدیم، آن بود که کودکان گاهی به جای باز کردن انگشت نشانه و انگشتری، دو انگشت شست و نشانهد

ی آراسته شده بود را روی گردنشان کردند و دستشان را که با این عالمت پیروزی کج و کولهرا باز می

ت مبارزه با شیطان بزرگ گذاشتند. امیدوارم این یک فحش ناجور چینی نبوده باشد، ما که آن را عالممی

 گذشت.و خوشی تفسیر کردیم و همه چیز به خیر 

ی اوج گردش ما در دیوار چین، هنگامی فرا رسید که راهی را کشف کردیم که به پایین و میان نقطه

رفت. درهای این چنینی همیشه بسته و قفل بودند. اما این یکی باز بود. پس با جنگلِ دورادورِ دیوار می

های ارتش خونخوار و ابله مغول را که لی پایین رفتیم و وارد جنگل شدیم به این امید که اسکلتخوشحا

پشت دیوار از گرسنگی مرده بودند پیدا کنیم. در آن پایین دیدیم که بعله، راه باز است و جاده دراز و به 

ش رفت. گذشته از این توان از تاقهای ضربی بلندی رد شد و از یک طرف دیوار به طرف دیگرراحتی می

ی دلسرد کننده از نظر تاریخی، این کشف غیرمنتظره را هم کردیم که مردم چین از فضای باشکوهِ مشاهده

ها پایین رفتیم و با هیجانِ یک کاشفِ کنند. وقتی از پلهاطراف دیوار بزرگشان به عنوان آبریزگاه استفاده می

یدیم یک پدر و پسرِ خندان چینی بودند که داشتند رو به دیوار ای وارد جنگل شدیم، اولین چیزی که دحرفه

کردند. ظاهرا این کار نوعی سنت ملی بود، چون با دیدن ما هیچ تغییری در وضعیت بدنشان یا ادرار می

تر زدند و سرشان را تکان دادند. انگار داشتند به جهانیان ده سیستم ایجاد نشد، فقط لبخندی گستردهبرون

وقتی در جنگل کمی . «کنیم!ماییم خلق پیروزمند چین، که چنین به دیوارمان جیش می»کردند که یاعالم م
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پیشروی کردیم و با شمار بیشتری از چینیان در شرایطی مشابه روبرو شدیم، در حالی که از خجالت قرمز 

 شده بودیم، برگشتیم. 

به هر صورت، تنها بخشی از دیوار چین که کارکردش درست تعریف شده بود و ساخت و سازهایش 

برای رسید، همین درختهایی بود که مردم در اطرافش به متابولیسم پایه مشغول بودند. مصنوعی به نظر نمی

ه را هم اضافه کنم که بر آمیز کامال منصرف کنم، این نکتاین که خواننده را از سفر به این اثر باستانی فریب

 4شود دید. در واقع این شایعه را کسی به نام ویلیام استوکلیخالف باور مرسوم، دیوار چین را از روی ماه نمی

ی ماه آن توان با چشم غیرمسلح از کرهباب کرد. او در کتابی نوشت که دیوار چین آنقدر عظیم است که می

متر است و ی عرض دیوار نه متر و ده سانتیرده بود. چون از طرفی بیشینهرا دید. این ویلیام خان البته خطا ک

بود. یعنی دویست سال قبل از این که کسی پایش به  .م نوشته1754را در سال از طرف دیگر این بابا کتابش 

ا چیزِ ماه برسد. راستش را بخواهید فکر کنم این آدم خودِ دیوار چین را هم ندیده بود و کال در مورد دو ت

ش مفید است که اگر روی سطح ماه ازده است. به هر صورت دانستنکامال ناشناخته برای خودش حرف می

باشید، به دوربینی با قدرت تفکیک هفده هزار برابر نیاز دارید تا دیوار چین را تشخیص دهید، و با همان 

ی ما را هم ببینید. با این اید دیوار خانهتوانید ببینید و اگر کمی همت کنید شدوربین دیوار گرگان را هم می

وجود این حقیقت به جای خود باقی است که با وجود معلوم نبودنِ دیوار چین از روی ماه، ماه از روی دیوار 

 بخشد!چین معلوم است و این خودش ارزش خاصی به این دیوار می

                                                 
4 William Stukeley 
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یم، در حالی که دست کم از یک مان بازگشترمق و دیوارزده از گردشآن روز در وضعیتی تشنه و بی

ی آن بود مان تغییری حاصل نشده بود. از طرفی این نشانهنکته خوشحال بودیم. آن هم این که در مردانگی

که دیوارهای ایران خودمان برای اثبات این ماجرا کافی بوده، و از طرف دیگر راستش در اواسط کار نگران 

 ی هم مثل خودِ دیوار برعکس از آب در بیاید و عیب و علتی پیدا کنیم!شده بودیم که نکند این تبلیغ مائوئیست

پایه و اساسی نداشت. در اثبات این نکته همین بس که دوستمان امیرحسین مدت کوتاهی پس اما این نگرانی 

از بازگشت از چین صاحب پسری شد، در مورد این حقیر هم که مستندات مهمی در اثبات امر وجود دارد و 

ی مهم در مورد سخن مائو شد. نکتهی نرینگی محسوب مین هم که با آن ریش و یال و کوپالش اسوهپویا

ریش و سبیل بودند و فرق بین گشتند همچنان بیهایی که از دیدار دیوار باز میاین بود که تقریبا تمام چینی

 ورد هم انگار قالبی باشد...شان خیلی مشخص نبود. نتیجه آن که محصوالت چینی حتی در این منر و ماده

بعد از بازگشتن به پکن تصمیم گرفتیم آن شب را کمی برای خودمان بگردیم و با کنترل کیفیت 

مان ایجاد کنیم. پس آن شب را در خیابانهای پکن به ولگردی گذراندیم. رستورانهای این شهر تنوعی در برنامه

ها اش، که پاتوق ایرانیدر پکن چند خیابان وجود دارد که بازدید از آنها برای همگان واجب شرعی است. یکی

هم هست، وانگ فو جینگ داجیه نام دارد و خیابانی است که از دیرباز بازار اصلی شهر در آن قرار داشته 

–ی بامزه نند و تنها یک متروی قراضهاند که خودروها در آن رفت و آمد نکاست. این خیابان را طوری بسته

اند که کند. دو طرفش را بناهای بلندی گرفتهچیزی شبیه به عرابه دودیِ عصر ناصرالدین شاه در آن تردد می

های بسیار خوبی وجود دارد. ما با  راهنمایی ی پایینِ بیشترشان رستورانبیشترشان فروشگاه هستند و در طبقه

در این خیابان پیدا کردیم و مدتی طوالنی را صرف کند و کاو در کتابهایش  سونا یک کتابفروشی خوب

ای شدم و با خودم عقده توانستم بخوانمشان،کردیم. من که با دیدن هزاران هزار کتابِ به ظاهر جذاب که نمی
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ها ا حرف تائوئیستعهد کردم حتما تا قبل از این که عمر گرانمایه به پایان برسد چینی یاد بگیرم، تا اگر احیان

درست در آمد و آن دنیا هم در خدمت خلق بودیم، مطلب برای خواندن داشته باشم. چون شک ندارم که 

های کمونیست اولین کسانی هستند که کتابهایشان را با یک صدم قیمت به آن تحت این شرایط همین چینی

دهم، د. شرح زیادی در مورد این کتابفروشی نمیکنند تا بازار بهشت و دوزخ را در اختیار بگیرندنیا صادر می

چون بعدتر در مورد یک کتابفروشی مهمی که حسابی زیر و رویش کردیم سخن خواهم گفت. فقط همین 

از جمله  –همه جور کتاب ای برای فروش کتابهای انگلیسی داشت، و را بگویم که بخش به نسبت غنی

شد. قیمت کتابها زیاد بود و به خصوص متون انگلیسی را احتماال هم در آن یافت می -کفریات غیرکمونیستی

 توانستند بخرند.   نمیبه دولت جز رهبران حزب و پولدارهای وابسته 

از صبح تا اگر دونگ هوامِن یِشی نام دارد.  خیابان دیگر، که اهمیتش اصال کمتر از قبلی نیست،

همین  . امانخواهید یافتی باریک و خلوت ک کوچهجز یبه آنجا سر بزنید، های غروب آفتاب نزدیکی

کشد ای سرک میاش دکهشود و از هر گوشهزنده میهمراه با غروب آفتاب ناگهان ی باریک و دلتنگ کوچه

های عجیب و غریب تخصص یافته است. این خیابان برای خوردنِ آت و آشغالهایی که برای فروختن خوراکی

شوند. ما بار اولی که برداشتهای عامیانه در فهرست غذاهای چینی گنجانده می ها وطراحی شده که در فیلم

ی یک به این خیابان رفتیم، اشتباه مهلکی کرده بودیم و پیش از قدم نهادن به آنجا در رستورانی عالی به اندازه

ا این وجود یک بار مان سورچرانی کرده بودیم. این بود که جایی برای خوردنِ چیزهای جدید نداشتیم. بهفته

 دیگر به آنجا حمله کردیم و این کوتاهیِ بار اول را جبران نمودیم. 
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هایی هست که همه جور خوراکِی در دو طرفِ این خیابان که راهی باریک و پر پیچ و خم دارد، دکه

ود رسد. بهای هر غذا به نسبت کم است و به پنج تا بیست یوان محدسبک و حاضری در آن به فروش می

ی توان عقربهای زندهها هم اندک است. در اینجا میی هر واحداز این خوراکیشود، و البته حجم و اندازهمی

های چاق و چله و اسبهای شوند. زنجرهی آتش کباب میرحمی روی شعلهای را دید که با بیبه سیخ کشیده

گران قیمت این خیابان هستند. انواع و اقسام فروشند و اینها جزء خوراکهای دریایی را هم به همین ترتیب می

توان در این جا یافت و های بوداده را هم میای، و دانههای نشاستههای قند اندود، رشتهپیراشکی چینی، میوه

 خورد.  

بیشتر از دویست متر درازا رسیدیم و واردش شدیم و دیدیم که خیابان ما بر حسب تصادف به این 

خوردند. انگیز از دستفروشهای غذافروش و رستورانهای کوچک در آن به چشم میشگفت . اما تراکمیاردند

ی مادرزاد زد و بیشتر مردان لباسهایشان را در آورده بودند و کودکان تقریبا برهنهجمعیت در آن موج می

با سبزیجات  خورد. از نانهای اشتهاآوری کهها هرچیز قابل خوردنی به چشم میبودند. در پیشخوان مغازه

پختند بگیرید تا حلزون و سرِ اردک و عقربِ کباب شده و دماغ و پای خوک. با شور و شوق همه جا را می

خوردند در شگفت شدیم. به خصوص که بخش ها به عنوان غذا میدیدیم و از تنوع چیزهایی که چینی

شان معلوم بود شد و از قیافهداری میها کامال در هوای آزاد و بدون ابزاری سرد کننده نگهی خوراکیعمده

دو روز است در همین وضعیت هستند. از بد حادثه تازه بعد از شام بود که این خیابان را  هایشان یکیبعضی

دار خوشمزه گرفتیم و ی آهنین ما خللی ایجاد نکرد. یک نان سبزیکشف کردیم. اما این مسئله در اراده

 ها بختِ دیدنِ انفجار سه جهانگرد پارسی را از دست دادند. تمام شد و چینیخوردیم. اما خیابان خیلی زود 
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انگیز ی سونا رفتیم. شبی بسیار خوش و خاطرهچرانی کافی و وافی، به خانهآن شب بعد از شکم

داشتیم که طی آن از ماجراهای سفرهایمان تعریف کردیم، جوک گفتیم و خندیدیم، و مهمتر از همه این که 

انگیزش شعری بلند و بسیار ی شگفتی ادبیات با هم داشتیم و امیرحسین با آن حافظهپردامنه دربارهبحثی 

ی ماجرای کشته شدن سهراب به دست پور را برایمان خواند که در آن دربارهزیبا از استاد علیرضا شجاع

دیدیم شعر شب را شاد و خرسند به بستر رفتم، از این که می رستم، بینشی نو و بسیار شنیدنی ارائه شده بود.

 پارسی در قلب چین هم برای نزدیک کردن دلهای مسافران گرمای خود را حفظ کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 اش با همین عکس معلوم است!با پویان بر روی دیوار چین، که نامعقول بودن نقشهراست: 

 فوجینگ وانگچپ: رستورانی در خیابان 
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  پویان و امیرحسین در کنار خلق چین روی دیوار   های مجاز پکنوزن جگرکی(یکی از عقربکی )هم

 

 

 

 

 کند!خرسی که هنوز دارد روی دیوار چین امیرحسین را دعا می شناس بودندهمراه با کارمندان بانکی که به راستی وظیفه
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پکن -2009جوالی  4 -1388 شنبه سیزدهم تیرماه  

 

مان در پکن به گردش در شهر بپردازیم. دیدار از شهر قرار گذاشته بودیم در سومین روز اقامت

مان بود و امیرحسین و تا حدودی پویان دوست داشتند بازارهای شهر را هم بگردند. چون ممنوعه در برنامه

من هم به شدت از د. شود در چین خریداری کرمشهور بودن که اجناس خوبی را با قیمتهای خیلی پایین می

 ها استقبال کردم، اما منظورم نوع خاصی از بازار بود. این فکرِ سر زدن به بازار و فروشگاه

یکی از دلپذیرترین جاهای شهر پکن برای من، بازاری بود به نام پانجایوآن، که همان روز اولِ 

من گردآوری سنگ است و کم پیش  هایمان به چین توصیفش را از سونا شنیده بودم. یکی از تفریحرسیدن

ام به سنگ از حدود پنج ای سنگ را از آنجا به یادگاری نیاورم. این عالقهآید به سفری بروم و چند تکهمی

ی زیبایی و سالگی شروع شد، و آن هم موقعی بود که بر حسب تصادف نگینی عقیق را پیدا کردم و شیفته

های بزرگم شد و این در ابتدای کار منحصر به گ یکی از تفریحرنگش شدم. بعد از آن جستجو و یافتن سن

محض پیک نیک. کم کم وقتی به سن دبیرستان رسیدم در  ،رفتیماوقاتی بود که با خانواده به کوه و بیابان می

اش خرید و فروش ها داشتیم شروع به انجام کارهایی کوچک کردم و یکیای که آن موقعی طالفروشیمغازه

 مند شدم. نیمه قیمتی در ابعاد کم بود و همان دوره بود که به زمین شناسی هم عالقه سنگهای

جور  ام به سنگها از وقتی سفرهای خودم به گوشه و کنار آغاز شد، بسیار تشدید شد. همهعالقه

و  ها،های نیمه قیمتی، فسیلسنگ برایم جالب بود. سنگهای معدنی مختلف، بافتهای سنگی خالص، نمونه
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ای به نسبت رسید و به این ترتیب بود که به تدریج مجموعهبلورها همه به نظرم جالب و خوشایند می

شد چشمگیر از سنگها را گرد آوردم. این کلکسیون بیش از هزار قطعه سنگ تراش خورده یا خام را شامل می

 افزودم. ای به آن میرفتم چند قطعهو هر سفری که می

کاری روی سنگ کامال نمایان بود. فتم، تداوم عصر سنگ و شیفتگی مردم به کندهدر چین چنان که گ

شناختی عمیقی که نسبت به سنگهای تراش نخورده و خام داشتم را به خوبی در آثار به خصوص حس زیبایی

و بزرگ هایی از سنگِ خامِ زیبا کردند و در گوشه و کنار مدام به نمونهشان رعایت میهنری و طراحی منظره

ای قرار ی درگاهی یا روی تاقچهای یا گیاهی در اطرافش آراسته شده و در آستانهخوردی که با درختچهبر می

 گرفته است. با این زمینه بود که وقتی شنیدم پکن یک بازار سنگ بزرگ دارد، قند در دلم آب شد.

ن به آنجا به نسبت ساده بود و رفتمسیر  اما شهرت زیادی بین جهانگردان نداشت،بازار پانجایوآن 

شد با یک بار سوار شدن به مترو و یک کالسکه سواری کوتاه به آنجا دست یافت. بار اولی که با پویان و می

ای در انتظارمان است. از در پشتی که مخصوص امیرحسین به آنجا رفتیم، هنوز خبر نداشتیم چه منظره

دارِ داغ مان یک نانِ سبزیی در گذشتیم که هر کداملی از آستانهتراشان صنعتی بود وارد شدیم و در حاسنگ

کردیم. با وجود این که از در پشتی وارد شده بودیم، اش کیف میرا در دست گرفته بودیم و داشتیم با مزه

کرد تندیسهای سنگی بزرگ و کوچک را کنار هم روی مان بسیار جذاب بود. تا چشم کار میی مقابلمنظره

هایی بودند که از سنگهای غیرقیمتی ساخته شده بودند. بیشترشان مرمری چیده بودند و اینها تازه نمونه زمین

های آهکی هم در میانشان کم نبود. از مقابل صف منظم شیرها و اژدهاها و بوداهایی که گاهی بودند، اما نمونه

 ارد شدیم. شگفتی اصلی از آنجا آغاز شد.در ابعاد بزرگ ساخته شده بودند، عبور کردیم و به خودِ بازار و
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ی این مساحت در همه. داشتبازار پانجایوآن در فضایی مربع شکل به ابعاد چند هکتار قرار 

اغراق دست کم پانصد مغازه . بیشداز هم جدا میراهروهایی کوچک کنار هم چیده شده بود که با هایی غرفه

. در بودنشسته انبوهی از اشیای سنگی ی در محاصرهک چینی یدست کم . در هر غرفه شتدر آنجا وجود دا

شد. یک رسته از ای دیگر تندیسهای چوبی فروخته میای از بازار اشیای مفرغی و چینی، و در گوشهگوشه

و درست در کنار این مربعِ عظیم، مربع کوچکتر داشت بازار به فروش خوشنویسی و نقاشی چینی اختصاص 

ند. بسیار دریغ خوردم ختفروهای خطی چینی را در آنجا میه کتابهای قدیمی و نسخهکقرار داشت دیگری 

شد برد. اما لذت گشت و دانم، وگرنه با زیر و رو کردن کتابهای آنجا چه لذتی که میخواندن نمی که چینی

در آنجا گذار در بازار سنگ هم دست کمی از آن نداشت. تقریبا هر چیزی که بشود با سنگ درست کرد، 

های کوچک و ظریف، و از سنگهایی که به آسای یشمی گرفته تا مجسمهشد. از تندیسهای غولیافت می

 های رنگارنگ. سادگی به شکل کره تراش خورده بودند گرفته تا نگین

. این بود که کمی سالمت عقل بیشتری داشتندپویان و امیرحسین هم از این بازار خوششان آمد. اما 

های شهر آنجا را ترک کردند. قرار گذاشتیم ساعت فالن روبروی ند و بعد برای بازدید از فروشگاهگردش کرد

کنم تا همین جای من همدیگر را ببینیم، و از هم جدا شدیم. فکر میآنی بابا چانگ در حوالی میدان تیاندکه

 افت فرهنگ چینی جا افتاده بودیم!کار دستتان آمده باشد که ما در همین مدت کوتاه چقدر برای خودمان در ب

تقریبا تمام کسانی که در بعد از رفتن دوستان، من به هوای خودم به گردش در بازار سنگ پرداختم. 

ها هم فقط چینی بلد بودند و معلوم بود این مکان هنوز شدند، چینی بودند. فروشندهآن بازار شلوغ دیده می

دار یا شان به زنان خانهگرداندند و برخیها را زنان میزیادی از غرفهحالتی توریستی پیدا نکرده است. شمار 
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زدند و از شمار زیاد سنگهایی که در هر لحظه روستاییان شباهت داشتند. هزاران تن در آن بازار پرسه می

افتاد، صدای چکاچک زیبا و دلنشینی گشت و بر بساط فروشنده در میان سایر سنگها میدست به دست می

خاست. تصمیم گرفتم اول یک بار کل بازار را بگردم و بعد با چشم خریدار به اشیا نگاه کنم. این کار ر میب

از اهدافم  ی آن هزارتوی عظیم در ذهنم ایجاد کردم. یکیاش انجام دادم و تصویری از نقشهرا با تمام دشواری

گوش کنم و دستم بیاید که قیمت سنگها ها و فروشندگان را هنگام این گردش آن بود که حرف زدن مشتری

داران معموال با دیدن این که طرف خارجی است قیمتهای ها در چه حدودی است. چون مغازهبرای خود چینی

ها با چه قیمتی سنگ پراندند. پس از یکی دو دور زدن و کمی فضولی، دستم آمد که خودِ چینیباالیی را می

روش سنگ خام در این مورد مهم بود، چون کسانی که به آنجا مراجعه های فخرند و به خصوص جایگاهمی

فروختند و بنابراین همکار بقیه کردند کسانی بودند که همان سنگها را بعد از تراشیدن در همین بازار میمی

 پرداختند.شدند و قاعدتا کمترین بها را میمحسوب می

را به خصوص در سفری که به نپال داشتم خوب بعد شروع کردم به خرید کردن. چانه زدن با مردم 

رفت. روش چانه زدن هم کارم خوب پیش می ،دست و پا شکستهیاد گرفته بودم. این بود که با همان چینی 

دادم که داشتم و طوری نشان میآمد، سنگی دیگر در کنارش را بر میاین بود که وقتی از سنگی خوشم می

زدم و در نهایت انگار دل کندن از آن ی قیمت آن چانه میبعد کلی دربارهانگار از آن خیلی خوشم آمده، 

ام را بر گرداندم. بعد انگار از سر ناچاری آن سنگِ مورد عالقهبرایم سخت است، آن را به فروشنده بر می

ها ینیپرسیدم. فروشنده معموال در این حالت قیمتی نزدیک به بهایی که خودِ چداشتم و قیمت آن را میمی

 کردم.زنی اصلی را شروع میکرد. تازه سر این قیمت و کاال بود که چانهپرداختند را پیشنهاد میمی
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زنی، قیمتی به طرز باور نکردنی اندک را پیشنهاد قاعده در کل این بود که برای گشودن باب چانه

کردم. ه یوآن را پیشنهاد میگفت سنگی دویست یوآن است، من مبلغ دکنی. این بود که مثال وقتی طرف می

از قیمت آوردند و ی پیشنهادی خم به ابرو نمیهای احمقانهها در مقابل این قیمتجالب این بود که فروشنده

بایست کمی باالتر بروم و به این ترتیب هردوی ما با شیبی متفاوت . من هم میآمدندتر میشان کمی پاییناولیه

کردیم. البته گاهی گرفت، حرکت میبینی بود و مورد توافق قرار میتدا قابل پیشبه سمت قیمتی که از همان اب

داد و قیمتی که من حاضر بودم بابت کاال بپردازم خیلی کمتر از مقدار مورد ی تالقی دست نمیاین نقطه

بودم که  گرفت. یاد گرفتهخورد و خریدی انجام نمیی فروشنده بود. در این حالت معامله جوش نمیعالقه

در این حالت چیز کوچک دیگری را از فروشنده بخرم. این حرکت معموال نوعی ابراز ادب بابت گرفتن وقت 

آن چیز کوچک را به  -و گاهی به عنوان هدیه –ها هم با بهایی بسیار اندک شد و فروشندهفروشنده تلقی می

 دادند.  من می

برند. خوب به یاد دارم که یک بار زدن لذت می ها از خودِ چانهمردم خاور دور و به خصوص چینی

در بازاری شلوغ در نپال با گروهی از دوستان ایرانی و اروپایی همراه بودیم. من نقابی چوبی را بعد از مدتی 

بعد دیدم به یکی از همسفرانم که ی مورد نظرش خریدم. چانه زدن با فروشنده به بهای یک دهم مقدار اولیه

کرد، نقاب را نفروخت. پرسیدم چرا این کار را کرده؟ قیمتی دو سه برابر آن را برای نقابی مشابه پیشنهاد می

و معلوم بود این را نوعی تفریح  دزنبچانه مشتری بلد باشد خوب فروشد که و گفت فقط موقعی ارزان می

ها به روشنی از این که با مشتری گپ ی چین هم اوضاع چنین بود. فروشنده. در بازارهاکردحین کار تلقی می

ی موفقیتم در خرید کردن هم به کنم بخش عمده. فکر میبردندقیمتها را باال و پایین کنند، لذت میبزنند و 

رف آمد، و از طکنم خوششان میدیدند به چینی صحبت میگشت. چون از طرفی وقتی میهمین ماجرا بر می
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کردند. قیمتهایی که برای بیشتر سنگها پرداخت کردم به دانستم تعجب میدیگر چون قیمتها را تا حدودی می

فروختند، ها میراستی نازل بود. چون پیش خودم قرار گذاشته بودم که حتما با قیمتی کمتر از آنچه به چینی

ها بعد از یک چانه زنی جانانه که برخی از مغازهزنی با این محک تایید شد ام در امر چانهخرید کنم. کامیابی

با وجود آن که خریدی از ایشان نکرده بودم، بلوری کوچک یا تکه سنگی ارزان قیمت را به عنوان هدیه به 

ای بود که در ابتدای کار قصد داشتم آن دار آن که یکی از آنها بلور کوارتز خاکستریبخشیدند! خندهمن می

کردم که ی طرف را ترک میدرگیر بحث بر سر سنگی دیگر شدم، یادم رفت و داشتم دکه را بخرم، اما چون

خالصه آن که بازار پانجایوآن  همان را در کاغذی پیچید و به عنوان هدیه به من داد و پولش را هم نگرفت.

گمان کنم اگر کردم. آوردم در آنجا صرف میبعد از آن به بهشت من تبدیل شد و هر وقت اضافی که گیر می

 ای برای خودم دست و پا کنم و به بازار کار بپیوندم!توانستم همان دور و بر دکهماندم مییک ماه در پکن می

 

بار دیگر با پویان و امیرحسین  ،وقتی بعد از نخستین روزِ بازدید از پانجایوآن، بعد از سه چهار ساعت

ای در دست داشتم که دست کم بیست کیلو وزن داشت. ایراد اصلی سنگ آن دور هم جمع شدیم، من کیسه

است که سنگین است! و به همین دلیل هم خرید مختصری که کرده بودم روی هم انباشته شده و وزنی 

توانست تهدیدی پکن بود، و این بارِ سنگین می چشمگیر یافته بود. مقصد بعدی ما گردش در بخشهای دیگر

ها آمدم، اما بعد دیدم اوضاع خراب برای ماموریت مهم ما محسوب شود. من یکی دو خیابانی را پا به پای بچه

شود تا شب این وزنه را همراه خودم به این طرف و آن طرف بکشم. در همین حین که با یک است و نمی

ایتخت چین و ماچین مانده بودم که چه بکنم، ناگهان خدایان تائویی دلشان برایم گونی پر از سنگ در وسط پ
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سوخت و یک چینیِ فرهیخته را بر زمین نازل کردند. قبل از این که بفهمم درست چه شده، دیدم با مردی 

کنجکاو  کنم. مردام و دارم با ترکیبی از چینی و انگلیسی با او خوش و بش میمیانسال و عینکی دوست شده

اش دعوت کرد و معلوم شد نقاش زبردستی است که نقاشی ایم، بعد هم ما را به گالریبود بداند از کجا آمده

ی آثار ی بزرگ و مرتبی برای عرضهمن، مغازهآندر یکی از نقاط خوبِ کنار خیابان منتهی به میدان تیان

فقط کمک به ما بوده و هیچ چشمداشت  اش دارد. همراهش به آنجا رفتیم و متوجه شدیم قصدشهنری

ی سونا برویم و محموله را از دیگری ندارد. گونی سنگها را به او سپردم و قرار شد شب قبل از رفتن به خانه

 اش یا کار خودش بودند و یا شاگردانش و از نظر هنری کیفیت باالیی داشتند. های گالریآنجا برداریم. نقاشی

故ها آن را گو گونگ )برویم که چینیمان قرار بود به شهر ممنوع تازه بعد از ترک گالری دوست

宫اما وقت زیادی نداشتیم و بلیتش هم گران بود. این شد که قرار گذاشتیم موقع بازگشت یک  نامند.( می

د های شهر ممنوع رروز زودتر به پکن برگردیم و در آن هنگام شهر ممنوع را ببینیم. با این وجود از دروازه

شدیم و گفتیم تا جایی که کسی بلیتی از ما نخواسته پیش برویم. نتیجه آن شد که نیم ساعتی در شهر ممنوع 

ای معلوم شد از اینجا به بعد را دیگر پیشروی کردیم و کسی آدم حسابمان نکرد. باالخره در نزدیکی دروازه

 مان ادامه دادیم. گردیی پشت کاخها زدیم و به پکنباید بلیت داشت. پس گشتی در محوطه

شد. چند آمد که در آن گرمای شدید موهبتی محسوب میهوا شرجی و بارانی بود و نسیمی می

خیابان را همین طوری به قصد ولگردی زیر پا گذاشتیم تا این که به ساختمانی نیمه کاره رسیدیم که کارگران 

رانش جنبیده بود دوربینش را در آورد و وارد در آن مشغول بنایی بودند. پویان که ناگهان رگ مهندسی عم

دانیم چطور ناگهان بهبود پیدا کرده بود با کارگران وارد گفتگو شد. ای که نمیساختمان شد و با زبان چینی



57 

 

های چینی شرح ی حمل آجر با فرقون و ابعاد آجر سه سانتیبعد هم از نکات فرهنگی عمیقی مثل شیوه

 داد که به راهمان ادامه دهیم.  یته رضامستندی تهیه کرد و باالخر

در مدتی که پویان به مکالمه با کارگران مشغول بود، من و امیرحسین کمی گرداگرد ساختمان گردش 

شان سر در نیاوردم. های زبان چینی داشتم از محتوای مکالمهکردیم. من با وجود تسلط عمیقی که بر تمام لهجه

اش هم این بود که مدام در سفر زبان چینی من پیشرفتی نکرد. دلیل اصلی در واقع از شوخی گذشته، در این

ام بودم و بنابراین وقتی برای تمرین زبان چینی با مردم محل حال گفتگو و خنده با دو همسفر دوست داشتنی

این بود که ام اش نکرده بودم و برنامهبینیماند. راستش این ماجرایی بود که پیش از آغاز سفر پیشباقی نمی

از یک ماهِ اقامت در چین همچون فرصتی طالیی برای یادگیری چینی استفاده کنم. اما وقتی امیرحسین شروع 

یافت و واقعا حیف بود که در این شرایط های زبان فارسی با تمام ژرفایش نمود میکرد، زیباییبه صحبت می

در طی سفر رشد چندانی نکرد و در مقابل به لطف  آدم به زبانی دیگر توجه کند. این بود که زبان چینی من

کشید این و اگر سفرمان کمی بیشتر طول می ام خیلی شیوا و سلیس شده بودهمنشینی با امیرحسین فارسی

 گرفتم!زبان را کامل یاد می

ی ابعد از بازدید فنی از کارگران ساختمان چینی، به بوستانی رفتیم که عصرِ آن روزمان را به خاطره

پکن در کل شهری بسیار دیدنی است. چندین و چند بوستان بزرگ و دیدنی در آن به یاد ماندنی تبدیل کرد. 

北)های یئقرار دارد و به اسم باغِ بِ( 西城区)چِنگ ای به نام شیشان در محلهوجود دارد که مشهورترین

海公园 )هآیی ها بِیوستان را خودِ چینیشود. باغ وحش پکن هم در همین منطقه قرار دارد. این بشناخته می

اما نامند که در شمال غربی شهر ممنوعه قرار دارد و در ابتدای کار بخشی از آن بوده است. گونگ یوآن می
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اش به گویند که سابقههکتار مساحت دارد و می 69از کاخ امپراتور جدا کردند. این بوستان آن را  .م1925در 

ای مصنوعی پوشانده یعنی هزار سال قدمت دارد. نیمی از مساحتش را دریاچهگردد، قرن دهم میالدی باز می

ای قرار دارد. این جزیره نسبت به آب سی و دو متر بلندا دارد و چیونگ هوا نامیده که در میانش جزیره

ر زمین اند که چهل متر ارتفاع دارد و دو بار پیش از این در اثساختهشود. استوپای سپیدی در این جزیرهمی

اش کردند، دیگر تغییر چندانی نکرده و این مربوط لرزه ویران شده است، اما از آخرین باری که بازسازی

 م. .1979سال شود به می

ای بزرگ در شمالش قرار دارد که آرایی است. برکهاین بوستان به راستی شاهکاری در هنر باغ

های پرشماری وجود دارد. فرنگی طرافش بناها و کالهسطحش از نیلوفرهای آبی زیبایی پوشیده شده و در ا

 9دیوار شناسند و در دوران مینگ ساخته شده است. یک ها را با اسم پنج اژدها مییکی از این کاله فرهنگی

تر بوستان قرار داشت که چیز خیلی چشمگیری نبود، تنها دیواری بود که رویش اژدها هم در بخشهای شمالی

بود، تجمع گروهی  کاری کرده بودند. چیزی که در آنجا برای ما بیشتر جالباژدها را به زیبایی کنده 9 نقش

ی اهای مختلف تعلق داشتند و همه داشتند برای خودشان در محوطهکار بود که انگار به سبکها و رشتهرزمی

ی شرجی و گرم، واقعا ورزش کردن کردند. وقتی ما به آنجا رسیدیم حدود ظهر بود و با آن هواباز ورزش می

کارها کنم با این رزمیزیر آفتاب کار سختی بود. در نزدیکی این دیوار معبدی بودایی قرار داشت که فکر می

 ارتباطی داشت.

نقش و نمادی که در این بوستان آشکارا چیره بود، همان نشان اژدها بود که نماد رسمی ملیت چینی 

یر چینی اژدها موجودی نیکو و سودمند است و از این نظر کامال با اژدهای در اساطشود. هم محسوب می
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ایرانی تفاوت دارد. در ایران زمین اژدها ماری بزرگ است که معموال قدرت سخن گفتن یا آتش باریدن از 

پیوند  دهانش را هم دارد. این موجود در ایران همواره داللتی منفی و اهریمنی دارد و به ویژه با مار و زمین

شود. ی آبها نزدیک میبه دیوِ حبس کننده -مانند ضحاک ماردوش–خورد. کارکرد او در برخی از داستانها می

در چین ماجرا برعکس است. اژدها موجودی نیرومند و مقدس و آسمانی است که به خصوص با آبهای 

 . دوستش دارندجاری پیوند دارد و به همین دلیل هم کشاورزان 

دانند که در هر یک (. آن را موجودی با چهار دست و پا می龙گویند لونگ )ه اژدها میها بچینی

توان به ملیتش پی برد. چون انگشتهای اژدها می نپنج انگشت دارد. ناگفته نماند که در خاور دور با شمرد

ها چهار انگشت دارند. بر خالف چیزی که در غرب شایع شده، اژدها نماد ملیت ایاژدهاهای ژاپنی سه و کره

چینی نیست و تنها عالمت امپراتور بوده است. در حدی که از دوران حاکمیت مغولها، یعنی عصر یوآن به 

نداشتند در اسمشان این عبارت را داشته باشند. با این وجود به دلیل پیوند  بعد اشخاص حقیقی اجازه

( 龙的传人 :  لونگ دِه چوان رِنامپراتوری با تاریخ این کشور، مردم چین گاهی خودشان را نسل اژدها )

ی چینی نهاده انوادههم این نام را از ایشان گرفته و روی داستانش در مورد یک خ خوانند و پرل س. باکمی

کند با جایگزین کردن عالمت خرس پاندا به جای اژدها بر ماهیت صلحجوی است. امروز دولت چین سعی می

ی هفتاد میالدی که نمایش هویتهای قومی با نمادهای جانوری رواج خود تاکید کند. با این وجود از دهه

بازگشت. در این دوره همزمان با باب شدنِ شان گارهخودانها از یافت، باز اژدها به قلبِ رمزپردازی چینی

ی اژدها تاکید سازان چینی همچنان بر نشانهها، ادیبان و فیلمها و میمون برای تبتیتوتم گرگ برای ترک

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%BE%99
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%BE%99
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%BE%99
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BC%A0
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BC%A0
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شود و برای همین هم شرکت نایک کردند. در چین آسیب رساندن یا تخریب عالمت اژدها تابو محسوب می

 را در چین نمایش دهد.  -شدمیکه در آن پهلوانی اژدهاکش نموده  -خود نتوانست تبلیغ مشهور 

اساطیر چینی در روایتهایی در کل های متفاوتی وجود دارد. ی خاستگاه این نماد در چین نظریهدرباره

گردد. البته در آن هنگام این روایتهای شفاهی به قرن دوازدهم پ.م باز میکهنترین ردپایشان ریشه دارد که 

در اساطیر امروز چینی به یادگار مانده است. برخی معتقدند اژدها دوره اند و تنها چند عنصر معدود از آن بوده

مورد اقامه شده شائو بوده است. دلیلی هم که در این ترکیبی از ماهی و مار است که توتم قبایل دوران یانگ

پو از این دوران استخوانهای مارماهی و مار زیادی را در خود پنهان کرده بود. آن است که مرکز حفاری بان

هایی بسیار دیرتر مربوط شناسان جدی این نظریه را قبول ندارند و رواج این نماد را به دورهاما امروز باستان

جانور اساطیری از تغییر شکل کروکدیلی با نام علمی  گوید که اینی دیگر میدانند. یک نظریهمی

Crocodylus porosus ی چین است و در متون باستانی به عنوان نوعی ناشی شده که بزرگترین خزنده

فولون )یعنی یادداشتهای یک منزوی( که توسط اژدها مورد اشاره واقع شده است. در متن کنفوسیوسی چیان

شده، ن ه اندام برای اژدها برشمرده شده است: شاخی شبیه گوزن، سری شبیه  .م( نوشته 163-78فو )وانگ

ای مثل عقاب، صدف، فلسی مانند ماهی کپور، پنجههمچون ، شکمی سانشتر، چشمی شبیه به دیو، گردنی مار

د. آیکه به کار پرواز می «موچی»، و سری آراسته به یک برجستگی به نام نماببر، گوشی گاوچون پایی  کف

تا ( از آنها یانگ و سی و شش9*9فلس دارد که هشتاد و یکی ) 117خوانیم که هر اژدها در متون دیگر می

دانند. در برخی ی یانگ مربوط میو نیروی نرینه 9( یین است. به همین دلیل هم اژدها را بیشتر با عدد 6*6)

 که نماد بخت خوب است.  شودی اژدها مرواریدی مشتعل دیده میاز تندیسها در زیر چانه
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ها ده بیست نوع اژدها دارند که از میانشان تیان لونگ )صورت فلکی اژدها(، ِشن لونگ )ایزد چینی

تندر و توفان(، فوتسان لونگ )نگهبان گنجهای دفن شده(، هوانگ لونگ )نماد امپراتور( شهرت بیشتری دارند. 

شود. در اساطیر چینی به رنگ امپراتور یعنی زرد نموده میدر میان اینها، هوانگ لونگ شاخ ندارد و معموال 

 گیرد. دشمن اصلی اژدها ببر است و در هنرهای رزمی هم سبک ببر در برابر سبک اژدها قرار می

کنند که انگار به واقع وجود داشته یا همین االن هم وجود دارد. ها با اژدها طوری برخورد میچینی

ام که برای زمانی چنین ی دیگری را ندیدهنباشته از تصویر اژدهاست و من جامعهشان اآثار هنری و معماری

اش حفظ کرده باشد. پردازی مردمی مرکزی خیالطوالنی با این کیفیت و بسامد یک جانور تخیلی را در هسته

شدن  یی دوم قرن بیستم میالدی برای مدرن شدن و علمها به خصوص در نیمهاین در حالی است که چینی

ی سازمان یافته و بسیار اش این که از حدود بیست سال پیش یک برنامههای فراوانی کردند. یک نمونهکوشش

بندی جانوران و گیاهان چینی آغاز شد و تا جایی توسعه یافت که به هر بوستان و جنگلی گسترده برای رده

دیدیم. این قضیه هایی بر در و دیوار میاعالنگذاشتیم، مشخصات گیاهان و جانوران مقیم آن را بر که پا می

شناسی چین کاوش شد ی وسیعی از بافت زمینگسترهی اخیر به گذشته هم تعمیم یافت و در همین دو دهه

ی تکامل خزندگان را به شناسان دربارهانداز دیرینو دهها گونه دایناسور در این سرزمین کشف شد که چشم

ها در زبان خودشان به کنید چینیی این تالش علمی درخشان فکر میدر میانهکلی دگرگون ساخت. حاال 

 گویند لونگ، یعنی اژدها!گویند؟ بله، درست حدس زدید، به آن میدایناسور چه می

ها بگذریم و مرزبندی مبهم میان روایتهای داستانی و اگر از تداخل واقعیت و افسانه در ذهن چینی

در سلسله مراتب جانوران اساطیری رسیم به ققنوس که شان نادیده بگیریم، مینگواقعیت علمی را در فره
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نامند که یعنی خروس جی میهوانگ یا کونها ققنوس را فِنگ. چینیمهمترین جانور استچین، بعد از اژدها 

را با جهت جنوب  دانستند و ترکیب این دوی هان به بعد فِنگ را نرینه و هوانگ را مادینه میشاهانه. از دوره

ها با مال ما تفاوت دارد، این پرنده هم در میانشان شکل و شمایلی . همان طور که اژدهای چینیگرفتندمییکی 

کند. دانستند که جفتِ اژدهاست و با او عشقبازی میای مادینه میدیگرگون دارد. در چین باستان او را پرنده

دهند، د و نقشهای پرشمار چینی که اژدها و ققنوس را نشان میدانستناز این رو وی را نماد خانواده می

 دهند. مضمونی عاشقانه را نشان می

ای با سر پرستو، منقار خروس، پیشانی مرغ، ها و تندیسهای چینی ققنوس همچون پرندهدر نقاشی

شان امروز چینی از پشت، پای گوزن و دم ماهی بازنموده شده است. نقای الکی غاز، گ ردهسینهگردن مار، 

کشند که پای درنا و دم طاووس و سر قرقاول اند و او را همچون اردکی میاین ترکیب افراطی دست برداشته

سپید، سیاه، زرد و آبی. گاهی هم او را دارای  ،شوند: سرخداشته باشد. پرهایش به پنج رنگ نمایش داده می

لون در شمال چین قرار دارد و از این نظر با سیمرغ و قاف وه کوناش بر فراز کگویند النهاند. میسه پا دانسته

 در ایران شبیه است. 

ی پردازانه از زرافه است. در باورهای عامیانهلین نام دارد و شکلی خیالای دیگر، چیجانور افسانه

شود به قرن پنجم یشود. اولین ارجاع به آن مربوط مآلن نامیده میژاپن و کره هم وجود دارد و کیرین و کی

شود که بدنی آتشین دارد و میالدی و کتاب زوجوان. همچون جانوری آرام و صلحجو و گیاهخوار نموده می

ها زرافه را همچنان حفظ کرده است. چینی شود. با این وجود شاخهای کوتاه و سمبر بدنش فلس دیده می

ند. این موجود را پردازروند و به رقص میفرو میمراسمی پرشور دارند که طی آن مردم در لباس این جانور 
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دهند. در دوران ایلخانی این موجود به سپهر فرهنگی ایرانی هم وارد در ژاپن بیشتر شبیه به آهو نمایش می

شود. در ایران او را با ب راق که هنگام معراج مرکب های آن دوران ردپایش دیده میشد و در برخی از نگارگری

 گرفتند. م بود، یکی میپیامبر اسال

کشیدند، هایش سرک میهای گذشته از اژدهاهای فراوانی که از در و دیوار و کاله فرنگییئبوستان ب

)ن اش، باغی چهار هزار متری به نام جینگاژدها 9همین دیوار جاهای جالب دیگری هم داشت. در نزدیکی 

景山 )مدتی در آنجا استراحت کردیم و از آرامش و محیط ی مشهوری داشت و ما برای بود که تاالر مراقبه

زیبایش کلی لذت بردیم. همچنین بنای بزرگ و زیبایی در نزدیک آن ساخته بودند که چنگ گوان دیان نامیده 

شد و دیواری گرد و سقفی دو الیه داشت. این بنا در واقع معبدی بود که درونش تندیسهای خدایان می

در بینشان یک بودای زیبا هم بود که در ابعاد یک انسان چینی ساخته شده بود و  مختلفی را گذاشته بودند و

تاالر "ی شاه کامبوج به گوانگ شو، دهمین امپراتور دودمان مانچو بود. اسم این ساختمان به زبان چینی هدیه

کند ا پیدا میدهد و طبق پیش فرضِ مربوط به این بوستان، البد یک ربطی به اژدهمعنا می "دریافت آذرخش

 که ما نفهمیدیم.

رسند و خیابانهای مردم چین روی هم رفته بسیار با ادب و مهربان هستند. پاکیزه و تمیز به نظر می 

شان چند دهه هایی که شنیده بودیم، کامال تمیز و مرتب است. البته این تمیزیشهرهایشان بر خالف شایعه

رو و ادرار در جوی آب و این وانینی برای منع تف کردن در پیادهقدمت دارد و بعد از المپیک پکن بود که ق

جور کارها میانشان رواج یافت. اما دست کم در شهرهای بزرگ مردم به خوبی با این قوانین کنار آمده بودند. 

ی گرفتند. علتش هم این بود که سرانهها را خیلی تحویل میارتباطشان با ما بسیار خوب بود و اصوال خارجی
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یک خارجی این ملت سهم خارجی بر جمعیتشان خیلی پایین بود. یعنی احتماال به هر ده میلیون نفر از 

رسید! بیشتر جاهایی که ما رفتیم که انگار اصال تا آن موقع غیرچینی ندیده بودند. اینها همه با توجه به این می

نمود. اما در کل دچار بودند، طبیعی می ها بستهکه تا همین چند سال قبل مرزهای کشورشان را روی خارجی

با نوعی قحطی خارجی بودند. شبیه به چیزی که در ایران هم هست. با این تفاوت که در ایران خودِ مردم 

بیگانه و خارجی محسوب شان به فرنگ، کم کم یا مهاجرت اعضای خانوادهی شهروندی مرتبهعزل از 

 برایشان عجیب نیست. هااز این رو زیاد وضع خارجی و شوندمی

های بزرگ مردم چین در دوران اقامت ما در این کشور، نگاه کردن به ریشهای پویان یکی از سرگرمی 

کردیم چندان ریش و سبیل ندارند و من و امیرحسین که به طور منظم اصالحات ارضی میاصوال ها بود. چینی

ها زد. شگفتی چینیکامال توی چشم می اشخرمایید نمودیم. اما پویان با ریشهای بلندر چشمشان غریب نمی

ای هم در این زمینه ی ذهنیی سابقهچندان هم نامنتظره نبود. چون نه تنها خودشان ریش نداشتند، بلکه

هایش نداشتند. در کل اساطیرشان فقط یک موجود ریشدار وجود داشت که آن هم خدای جنگ بود و تندیس

 ما داشت. شباهت چشمگیری با پویانِ 

کردند و یکی دو بار پویان اما از این موضوع چندان دلگیر نبود. در خیابان مردم با حیرت نگاهش می

گشتند و او های چینی که به ایشان تنه زده بود و به سرزمینهای دوردست پرتابشان کرده بود، وقتی بر میبچه

لیدی ماجرا در این بود که پویان خیلی هم به ی کزدند زیر گریه. نکتهکردند و میدیدند وحشت میرا می

حرف  اش که به شکلی توجیه ناپذیر فقط موقع چینیی گیلکیها عالقه داشت و اصرار داشت با لهجهبچه

شد، با تمام کودکان چینی سالم و علیک کند. به این ترتیب احتماال در سالهای آتی شاهد زدنش نمایان می
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ی دوست ای خواهیم بود که در معرض خوش و بش مهربانانهودکان چینیبحرانی عاطفی و روانی در ک

 ریشویمان قرار گرفته بودند. 

ی شان از دیدن پویان یک سویهها و حیرتبینی چینیریشی خودکمناگفته نماند که این عقده

ی تزئین شد که ظاهرا ریش او را با نوعخوشایند هم داشت و آن هم به دختران جوان چینی مربوط می

شان آمد و اجازه گرفت که به ریش پویان دست بزند! گرفتند. یک بار یکیقیمت برای صورت اشتباه میگران

های شدند که خواهان عکس انداختن با پویان بودند. در پارک بئیرفتیم سی چهل دختر پیدا میو هر جا می

داشتند با پویان عکس بیندازند. امیرحسین یک دسته از دخترهای دانشجو سراغمان آمدند و به خصوص اصرار 

توانند گفت دلیلش این است که دیگر دلیلی ندارد بلیط روسیه را بخرند و با همین عکس میبه شوخی می

 اند.ی مستقیم تزار روسیه عکس گرفتهاند و با نوادهادعا کنند تا سن پترزبورگ رفته

های های تاریخی بود و همواره انبوهی از توریستبیشتر محلهایی که ما از آن بازدید کردیم، مکان

شدند. پویان برای تمام چینی که از بخشهای دیگر این کشور به آنجا آمده بودند، در گوشه و کنار دیده می

کردیم دست کم های توریستی بود و چون ما مدام حرکت میهای چشمگیر سایتاین مردم یکی از جذابیت

های ها او را یکی از جذابیتم چین کسانی با او عکس انداختند. به نظرم چینیدر سی چهل مرکز مهم توریس

اش را ریخته است. به این ترتیب بعد از سفر ما به چین سطح دانستند که دولت چین برنامهای میگردشگری

ه رضایت مردم از دولت کمونیستی خیلی ارتقا یافت و فرو نشستن شورش ترکستان و تبت هم به گمانم ب

همین دلیل بود. به هر صورت حاال پویان ریشهایش را زده است و من عکسی بدون ریش و سبیل از او را 
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اش کنم. مطمئنم که در این حالت یک انقالب های چینی مخابرهام تا در روز مبادا به خبرگزارینگه داشته

 خونین دیگر در چین برپا خواهد شد. 

رسیم به خودِ ه گذشتن از این مسیر انبوه بسیار دشوار است( میاگر از ریش پویان بگذریم، )و البت

هایی بود که شک یکی از زیباترین بوستانهای بیپارک بئیبوستانی که برای گردش به آن پا گذاشته بودیم. 

اش با فرشی برافراشته از برگهای سبز نیلوفری پوشیده ی بزرگ میانیدر کل سفرهایم به آن برخوردم. دریاچه

آرایی چینی تزیین شده بود و درختان و گیاهانِ کاشته شده در آن و حتی سنگهای کنارشان بر اساس اصول باغ

ها و معبدهای کوچک و بزرگ در آن وجود داشت که ها و آالچیقنشینود. شمار زیادی از شاهشده ب

گیر ساخته هایی نفسی بوستان بر فراز پلهتا( نام داشت و در باالترین نقطهاش پاگودای سپید )بائیمهمترین

 شده بود. 

را به این زیبایی طبیعی  ی خویشهای آفریدهشد مردمی را دید که زیباییدر گوشه و کنار می

ی باغی به نواختن موسیقی مشغول بودند و جمعی از مردم در اطرافشان گرد ای در میانهافزودند. دستهمی

کردند. مردی سالمند با قلم آن که این کار را بی ادبی بدانند، با صدای بلند با هم صحبت میآمده بودند و بی

نوشت. از آب به خوش میخطی ندهایی از اشعار چینی را با عظیمی در دست و سطلی آب، روی زمین ب

ای بود، چون تا وقتی خیسیِ آب بر زمین بود، خطی کرد و کارش نوعی هنر لحظهعنوان مرکب استفاده می

شد. شد و از چشم پنهان میشد، اما این خط زیبا به سرعت خشک میکه نوشته بود به زیبایی دیده می

نداد. قلم را بگیرم و چیزی به فارسی برایش بنویسم. اما تعصبی در مورد هنرش داشت و  خواستم قلم را از او
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ای را به افتخار ایران نوشت )یو ها آییم، جملهالن )ایران( میپرسید کجایی هستیم و وقتی گفتم از کشور یی

 کنم یعنی زنده باد ایران. الن( که فکر مییی

 

 

 

 

 ی بهشت پانجایوآن!با دوستان در برابر دروازه    آثار هنری از جنس عاج
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  هایامیرحسین در برابر درگاه یکی از معبدهای پارک بئی تندیسهای مرمرین خدایان تائویی و بودایی 

 

 

 

 

  ابزار نقاشی و خوشنویسی چینی    پکنهای در پارک بئیپاگودای سپید در

 

 

 

 

 

 گل بود و به سبزه نیز آراسته شد!, یعنی که آرایی چینی که با آشفته کردن چمنها همراه استای از هنر باغنمونه
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 بخش بود و هم هشدار دهندهیکی از مقدسان تائویی که پیش از ورود به رستوران برایمان هم الهام

 

 

 

 

 

 خوشنویس چینی که برایمان نام ایران را به چینی نوشتپیرمرد 
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 هایی مصنوعی بوستان بئیدر کنار دریاچه    های شهر ممنوعهدر برابر دروازه

 

 

 

 

 هایمردم مشغول خواندن و نواختن در بوستان بئی های شهر ممنوعهشاه نشین موسوم به کوشک زرد در یکی از گوشه

 

 

 

 

  اژدها 9یوار کار در معبد نزدیک دتمرین یک رزمی     دیوار ن ه اژدهانقش و نگار 
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داتونگ – 2009جوالی  5 -1388دهم تیرماه چهاریکشنبه   

شی در چند صد کیلومتری غرب ایست در استان شان( بود که منطقه大同مقصد بعدی ما داتونگ )

سبک زندگی جدیدمان از همان شب پیش ما تا آنجا کشیده شده است.  کیلومتر 290طول ، که راه آهنی به پکن

در به مقصد رسیدیم. تردماغ را شروع کردیم و شب را در قطار خوابیدیم و ساعت هفت صبح سرحال و 

ای هایمان دارد. این نعمت بزرگ و نامنتظرهمقصد متوجه شدیم که ایستگاه قطار جایی برای سپردن کوله

مان های سی چهل کیلویین تصورمان این بود که قرار است در سراسر سی روز سفر کولهشد. چومحسوب می

ی من که به تدریج با خرید سنگهای مختلف مان حمل کنیم. این قضیه به خصوص در مورد کولهرا پشت

ای کار باری منتهی شود. خوشبختانه در همان ابتدتوانست به نتایج مصیبتشد، میتر میتر و سنگینسنگین

مان این شد که به کنند. بعد از آن برنامههای قطار این نوع خدمات را ارائه میمتوجه شدیم تمام ایستگاه

سپردیم و بعد از گشت و گذار کامل در شهر هایمان را در ایستگاه میمحض رسیدن به هر شهری ابتدا کوله

داشتیم. ناگفته پیداست که اگر قرار مان را بر میهایگشتیم و کولهموقع ترک شهر باز به همان ایستگاه بر می
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کردیم، در پایان سفر به ها را حمل کنیم، با توجه به حدود شانزده ساعتی که در روز راهپیمایی میبود کوله

 رسید...شدیم. البته اگر با این شرایط اصوال سفرمان به پایان میموجوداتی بسیار عضالنی تبدیل می

عیین مسیر صرف کردیم. اینجا هم مردم خوشرو و مهربان بودند و هنوز پایمان را دقایقی را برای ت

مان کنند. از ایستگاه قطار بیرون نگذاشته بودیم که دو دختر جوان و خوشرو آمدند و سعی کردند راهنمایی

اش مثبت یشدند، و نکتهی منفی ماجرا این بود که زبان چینی سلیس و شیوای ما را خوب متوجه نمینکته

همراهمان، اسم جاها را به چینی هم نوشته بود و بنابراین  Lonely Planetدر این بود که داخل کتاب 

ای است. باالخره توانستیم تاکسیآویخته شان کنیم که قصدمان دیدن معبد توانستیم با نشان دادنش حالی

هنوز اول صبح بود و مردم بگیریم که ما را به معبد برساند. مراسم چانه زنی با سرعت انجام شد و راه افتادیم. 

ی دیدنی آن بود که در روند. در این میان منظرهشد دید که با آرامش و بدون عجله به سر کارشان میرا می

توانستی کارکنان را ببینی که با نظم و ها که شمار کارمندانشان زیاد بود، میورانبرابر مکانهایی مانند رست

کنند. کمی بعد از شهر خارج شدیم اند و دارند دسته جمعی ورزش صبحگاهی میرو ایستادهترتیب در پیاده

گریم و در راه فرصتی دست داد تا در هوایی خوب که کمتر از پکن رطوبت داشت، مناظر اطراف را بنو 

 را دقیقتر بشناسیم. داتونگ سرزمین 

دی در عصر هخامنشیانِ ما مرکز یک دولت کوچک به نام بِئیشود، جایی که امروز داتونگ نامیده می

کتاب دست شاهان دودمان جو از میان رفت.  پ.م به 457در  این دولت. بود که مردمش از نژاد تای بودند

کند. بیشتر ( متنی است به ظاهر تاریخی که داستان ظهور دودمان جو را نقل می封神演義یی )یانشِنفِنگ

ی اند و به این ترتیب سابقهمورخان چینی داستانهای عجیب و غریب این کتاب را بخشی از تاریخ دانسته
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 هایاما بر اساس دادهبرند. شناختی عقب میتاریخی کشورشان را به هزار سال پیش از شواهد باستان

 (平城)چِنگ م تاسیس کرد و نامش را پینگپ. 200در سال شهرِ داتونگ را امپراتور هان شناختی، باستان

نو غلبه نهاد. در این سال این مرد که رهبری ارتش هان را بر عهده داشت، در این نقطه بر سپاهیان شیونگ

ینیِ سکاهاست، جا دارد که جهانگردان نو اسم چاز آنجا که شیونگکرد و سربازانش را در همان جا اسکان داد. 

ها در این منطقه تظاهراتی بر پا کنند. ما ها بر سیستانیایرانی در این منطقه غیرتی شوند و بابت پیروزی چینی

ی پر لیوان را بگیریم و بابت این که شهرِ لویانگ تا ابتدای دوران اشکانی در دست البته ترجیح دادیم نیمه

 بوده جشن بگیریم و با کسی دعوا و مرافعه راه نیندازیم. پسرعموهای سکایمان

در  ین شهر داده شد.به ا .م 1048ل ساامروز جمعیت این منطقه سه میلیون نفر است. نام داتونگ در 

شهر داتونگ در جریان جنگ ویران شد. اما آن را  ها فرا رسید،مینگزمامداری پایان دوران .م که  1649سال 

را از سکاها گرفتند، اما نخواستد یا نتوانستند داتونگ ها با این که چینی بازسازی کردند. .م 1652بار دیگر در 

جلوی تاثیر فرهنگ ایرانی در آنجا را بگیرند. چون مهمترین محصول فرهنگی صادر شده از ایران به چین 

تردید بیاند شهرت دارد. ردهبه خاطر آثاری که راهبان بودایی در آن پدید آودین بودایی است و اینجا هم 

سی. این کونگگویند شیانها به آن می( است که چینی悬空寺معبد آویخته )در این بین  اثر ترینعجیب

ای کمابیش عمودی در بلندای هفتاد و پنج متری ساخته شده و غریب آن که فضا و معبد بر روی صخره

ها دیده بودم همسان بود. کل معبد از راهروهایی پیچ ندیماش درست با یکی از رویاهایی که قدیم معماری

ها نهاده هوَتْودا و بودیسَشد. در هر اتاق تندیسهایی از بدر پیچ تشکیل شده بود که به اتاقهایی کوچک ختم می

شدند. این معبد با کار گذاشتن اسکلتی چوبی بر بودند و نمادهای تائویی و کنفوسیوسی هم در آنجا دیده می
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( در دوران 了然اش را یک راهب بودایی به نام لیائو ران )ی اولیهشکافهای صخره ساخته شده و بدنه

 شود. . یعنی قدمت آن به هزار و پانصد سال بالغ میبودی وِئی جنوبی دست تنها ساخته سلسله

 ، یک گروهان از ارتش سرخ سراغکردند ها به قدرت رسیدند و انقالب فرهنگیوقتی کمونیست

گفتند تنها یک راهب از این قتلگاه راهبان آرام و صلحجوی این معبد رفتند و همه را به قتل رساندند. مردم می

گفتند تا همین چند سال پیش زنده بوده و سالی یک بار به جان سالم به در برد و در کوهها پنهان شد. می

محور گذاری است که واقعا جا دارد انگیز و تاثیرداستان او ماجرای غمکرده است. سرکشی میآنجا 

 . ای مفصل قرار گیردزندگینامه

در عام شده ی راهبان قتلخاطرهبا ، به خصوص وقتی فضای معبد و محیط تنگ و دشواریابش

خواستیم از وقتی می. بودای به راستی چشمگیر ، تجربهداشتانداز باابهتی که چشمدر همسایگیِ  ،آمیختمی

هایی به فضای اصلی معبد متصل ی معبد وارد شویم، از راهرویی بلند  باریک عبور کردیم که با پلهآستانه

که به ذهنم هجوم آورده بود. منظم کنم ناگاه شد. آنجا با حیرت ایستادم و سعی کردم انبوه خاطراتی را می

نمود. ناگهان دریافتم که این ه همین دلیل مبهم و پیچیده میشد و بخاطراتی که به زمان بیداری مربوط نمی

ام و این را با شگفتی برای امیرحسین و پویان تعریف کردم. سالهاست که رویاهایم جا بارها در خواب دیده

های موجود و رویاهایی که ام. به همین دلیل هم به دادهشان به پژوهش مشغولکنم و دربارهرا یادداشت می

ام به راحتی دسترسی دارم. برایم بسیار عجیب بود که چرا این گذرگاه کوهستانی آویخته بر هیچ و دیده

ام. به خصوص که وقتی به خاطراتم ی پراکنده بر زیر و زبرش را بارها خواب دیدهاتاقهای تنگ و کشیده

دیدم، ها بود در خواب میخوردم. جایی که سالکردم، به تفاوتهایی چشمگیر در این میان بر میمراجعه می
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اش، که بر اساس شک در ایران زمین قرار داشت. این را نه فقط با توجه به کوههای کشیده و بلند و وحشیبی

ها در های اسماعیلیکردم چیزی شبیه به یکی از قلعهگویم. تا مدتها فکر میمعماری بنای آنسوی گذرگاه می

کردم. اما بعد از ایستادن بر یاهایم را در این بافت تاریخی تعبیر میبینم، و رواطراف لمسر را در خواب می

شان در ذهنم های پرعظمتی که ناگهان همهدرگاه معبد آویخته، دریافتم که تمام این تصویرهای تخیلی و منظره

واب دیده کردند. آنچه که من بارها و بارها در ختر اشاره میتر و عمیقردیف شده بودند، به چیزی انتزاعی

مفهومی  بود.« کنج»یافتم، ی داتونگ مشابهش را میهای اسماعیلیان و راهروهای معبد آویختهبودم و در قلعه

اش کرده بودم و سازندگان این معبد نیز احتماال بر مبنای الگوی ذهنی که در بافتی ایرانی در رویاهایم تجربه

   مشابهی آنجا را طراحی کرده بودند.

هاست. یعنی جاهایی که در حریم و گاه در دل «کنج»بیتهای فضاهای عمومی به نظر من، یکی از جذا

ها شوند. کنجگیرند و نادیده انگاشته میاما به هر دلیلی زیادی مورد توجه قرار نمی ،فضایی عمومی قرار دارند

های ثل باغ و خانهتری مزنی و کنجکاوی بوده و در فضاهای طبیعیدر شهرها همیشه برایم موضوع گمانه

ها را زیاد دیده بودم. معبد آویخته از ی این کنجهای گسترش یابندهی به حال خود رها شده هم سایهمخروبه

ها را در که انگار سازندگانش انبوهی از کنج نمود و به دلم نشستانگیز م زیبا و شگفتاناین نظر در چشم

روهایی به هم متصل کرده بودند. بر خالف بناهای مذهبی دیگر، جایی دور از دسترس، میان زمین و هوا با راه

شد. جایی نبود که بتوان بتی عظیم در اینجا از تاالرهای بزرگ و فضاهای عظیم و خرد کننده نشانی دیده نمی

ی تحقیرآمیز یک کلیسای گوتیک یا چین سقف و کف چندان نبود که بشود هندسه یفاصلهرا در آن نهاد، و 

ای چپانده بودند که به های بلورآسای گنبد مسجدی را در درونش گنجاند. همه چیز را در حاشیهو شکن

ها بود که با ای از کنجی تهیا برپا شده بود. به همین دلیل هم این معبد بیش از هرچیز شبکهزحمت بر کناره
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ردها فشرده و همه چیز به شد. اتاقکها کوچک بود و راهروها باریک و پاگراههایی دنج به هم متصل می

دانم سازندگان این معبد در این مورد عمدی های پیاپی شبیه شده بود. هیچ نمیای معمارانه از کنجمجموعه

انگیز کنجهای پیاپی، نوعی صمیمیت و در عین ی کار با توجه به این توالی حیرتاند یا نه، اما نتیجهداشته

 د. کرحال رازآلودگی را به ذهن القا می

های باریک این معبد باال و طبق معمولِ تمام بناهای دیدنی چین، شمار زیادی از بازدید کنندگان چینی از پله

دانم چند نفر از آنها به هرچند نمینمود. انگیز و شگفت میرفتند. برای آنها هم انگار این فضا وهمپایین می

 دست را در ذهنشان مدفون کرده بودند. ها توجه داشتند، و چندتایشان رویاهایی از این کنج

بعد از دیدن معبد آویخته، یک تاکسی گرفتیم و به سوی دومین مرکز دیدنی داتونگ حرکت کردیم. 

گانگ را از دست ترسیدیم دیر برسیم و بخت دیدار بوداهای یونظهر گذشته بود و گرسنه بودیم، اما می

خواستند پولی اضافی از هایش درستکارانه نمیرانندهیک ایستگاه تاکسی همان نزدیکی پیدا کردیم که بدهیم. 

تا رفت و برگشتشان سوار کنند خواستند حتما دو مسافر دیگر هم عالوه بر ما ما بگیرند، و با این وجود می

حرکت کنند. در راه، پویان شروع  به صرفه باشد. آخرش به توافق رسیدیم و کمی پول بیشتر دادیم تا سریعتر

آوازی که اصلش به زبان گیلکی «. ی جومه بازار )جمعه بازار(ساز و نقاره»شعرِ محبوبش به خواندنِ کرد 

را با زبان گیلکی خواند آواز به آن دارند. پویان  کای نوستالژیعالقه، است و پویان و به تبعش دوستان پویان

خواند، و چون مطمئن بودم نه او و چند بار پرسید که پویان به چه زبانی آواز میزده کرد. او راننده را شگفت

کیه گیلَ»دانم، با خونسردی هر بار گفتم که ی گیلکی را به چینی میشناسد و نه من برابرنهاد کلمهگیالن را می
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قی داشته باشد. احتماال البته بعید است برای او حرف زدن فارسی ما با شعر خواندن گیلکی پویان فر«. داداش!

 شنید، انگار که چینی باشد!همه را نامفهوم می

به این ترتیب سرودخوانان و شادمانان رفتیم و چند ساعتی از ظهر گذشته بود که به مقصدمان 

حمله کردیم. از  ،سر راهمان قرار گرفته بوداش اختریپیش از هرکار به نخستین رستورانی که از بدرسیدیم. 

ار خوردن گذشته بود و رستوران خلوت بود، اما صاحب رستوران با خوشرویی ما را پذیرفت. ما وقت ناه

هم هرچه را که دورترین شباهتی به خوراکی داشت خوردیم و با شکمهایی سیر از رستوران بیرون رفتیم. 

وط به مقصدمان را راهی که برای رسیدن به غارهای بودایی در پیش داشتیم، با اتوبوس پیمودنی بود. خط مرب

 های اطراف را دید زدیم. شد، منظرهمیبارانی کم کم پیدا کردیم و در هوایی که 

های متفاوتی از معبدها و از ایستگاه اتوبوس تا خودِ غارهای بودایی مسافتی طوالنی بود که الیه

هایی با نظم و ترتیب در ها و در نهایت دست فروشها به تدریج در اطرافش تکامل یافته بودند. دکهفروشگاه

شد و هم فروختند. هم بستنی در بساطشان پیدا میدو سوی راه چیده شده بودند که تقریبا همه چیز می

های خالی فشنگ ساخته بودند. به های زمختِ هواپیما و تانک که با پوکهسنگهای نیمه قیمتی و هم مجسمه

هوایی لطیف و بسیار خوش بود و لذتی که از دیدن آثار  نزدیکی غارها که رسیدیم، دیگر باران گرفته بود.

 باستانی بردیم را دوچندان کرد.

در راه کارگرانی توجهمان را جلب کردند که با روشی کامال سنتی مشغول جا به جا کردن درختان 

رسید، با ریشه و خاکهای بودند! ایشان درختانی کامال بالغ و سالمند را که گاهی درازایشان به پنج شش متر می

بستند و هر چهار نفر یک درخت شان از زمین بیرون آورده و آن را با طنابهایی به دوش خود میاطراف ریشه
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آوردند و در زمین کردند. درختان را از جایی دیگر به زمینهای اطراف مناطق توریستی میرا حمل می

کردند تا از خاکی که هنوز سست بود و های بلندی برایشان داربست درست میکاشتند. بعد هم با چوبمی

ی درختزارهای اطراف معبدها و د که دریافتیم درختان چندسالهنرم، بیرون نزنند. تازه بعد از این مشاهده بو

تر به اند تا هم منظره را زیباتر سازند و هم حال و هوایی قدیمیمناطق باستانی همگی به تازگی نشانده شده

 محیط بدهند. 

جذابیت دومین آوران برای این در آن نقطه دور هم جمع شده بودند که تمام این دستفروشان و درخت

ای از شود که مجموعهاین اثر باستانی عظیم، غارهایی را شامل می در آنجا قرار داشت. ی داتونگجهانگردانه

ها آن را گانگ قرار دارد و چینیای به نام یوندر منطقهاند. این غارها را در دل آن تراشیدهتندیسهایی سنگی 

اش را ای بزرگ و عظیم است که سراسر دیوارههنامند. این منطقه صخر( می云冈石窟کو )شیگانگیون

کاری شده است. این صخره در شانزده کیلومتری درونش کنده بودیسَتوَهاند و هزاران تندیس بودا و تراشیده

کاری شده در کل های کندهلی قرار گرفته است. شمار قابی رود شیجنوب غربی شهر داتونگ در دره

و بودا در این مجموعه بیش از پنجاه هزار بار بازنموده شده است و تندیسهایش سد رتا می 252ها به صخره

 گردندمتر تا هفت متر درازا دارند. کهنترین آثار هنری این منطقه به قرن پنجم و ششم م باز میاز چهار سانتی

. انددهکرمشخص  20-16ی با شمارهرا . کهنترین غارها اندو در اواخر دوران ساسانی خودمان تراشیده شده

. ساخت و ساز اند.م کنده 470سال   ، در حدوددر زمان زمامداری شاهان بوداییِ دودمان وِئی شمالی اینها را

در این صخره همچنان تا دوران زمامداری مانچوها ادامه داشت و ایشان بناهای چوبیِ زیبایی را به غارهای 

 انتهایی این مجموعه افزودند. 
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هایی تمیز و ساختاری سنجیده ار وضعیت بدی داشتند. نگهبانانی منظم و مرتب و غرفهخودِ غارها بسی

هایی مفید را به زبان چینی و انگلیسی در برخی جاها گذاشته بودند. اما در اطرافش ساخته بودند و توضیح

را پنهان شان آورده بودند بر سر میراث فرهنگی ی نسل پیشهابالیی که چینیتوانست نمیی این تدبیرها همه

ی تمام بوداها را منهدم کرده بودند. به روشنی معلوم بود که برخی از تندیسها را با مسلسل . تقریبا چهرهسازد

هایی که بر آن نشسته بود، به سوراخهایی های بوداهای کوچکتر با جای گلولهاند و چهرهسنگین هدف گرفته

های چینی در غیرت و دانستم که نسل انقالبیِ کمونیستای سنگی بدل شده بود. پیش از سفر میهبر دیواره

از شعور و خرد هم  مشابهیاند، اما با دیدن این صحنه دریافتم که از سطح تعصب چیزی از طالبان کم نداشته

 اند. برخوردار بوده

گانگ دیدیم به راستی اثری که در یونهای وارثان ناشایست بودا که بگذریم، کل از این زشتکاری

اند و با تمام در این منطقه کار کرده بوداییتکان دهنده بود. معلوم بود که نسلهایی پیاپی از بهترین هنرمندان 

شان را به دست دهند. بخش مهمی از اند تا زیباترین بازنمایی ممکن از نمودهای امر قدسیوجود کوشیده

هایی آشکارا ایرانی داشتند. عجیب هم نبود، چون هایشان چهرهتن داشتند و مهمترین تندیسها لباس ایرانی بر

. منتقل شده بودآمدند، به این منطقه ی که از مرو و کاشغر و خوارزم میراهبانبازرگانان سغدی و دین بودا با 

ها تعلق شان به هندیدر کتابهای مرجع و راهنماهای توریستی نوشته شده که این تندیسها با ظاهر غیرچینی

یابد که این ای داشته باشد، در میها را دیده باشد یا با جغرافیا آشنایی مقدماتیدارند. اما هرکس که هندی

تندیسها ربطی به هندیان ندارند. بگذریم از این که هویت و تبار بیشتر این مبلغان و شخصیتهایی که 

ابع باستانی چینی تصریح شده بود و تردیدی نبود که ایرانی دیدیم، در منتندیسهایشان را در دیوارها می

 اند.  بوده
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ی هان شرقی، امپراتوردودمان در میان شاهان اما ماجرای ورود دین بودایی به چین از این قرار بود که 

که تقریبا همزمان با بالش اول اشکانی و نرو در روم زندگی  .م( 75-28مینگ ) نامنامدار وجود داشت به 

این خشونت  داشت، هرچند ی خشن و تندخویانهرفتار ، اما. او مردی پرکار، الیق و درستکار بودکردمی

تعدیل شد. او شبی خواب دید که مردی زرین برابرش ایستاده  -«ما» ملکه-اش کم کم با تاثیر همسرش ذاتی

هو در میان گذاشت، خبردار شد که این خواند. چون موضوع را با وزیرش جونگو او را به دین خود می

ی زرین کسی جز بودا نبوده است. مینگ بعد از این رویا هجده سفیر را به ایران شرقی فرستاد تا پیکره

جینگ یین و چینبودا را به چین وارد کنند. در این گروه دو دانشمند مشهور به نامهای کایای از آیین شاخه

 حضور داشتند که بعدها به مبلغان بزرگ دین بودا تبدیل شدند. 

ای از کتابهای بودایی را به همراه چهل و دو تندیس این گروه به افغانستان امروزین رفتند و مجموعه

کردند که قرار بود این دین را به دند. این هیات را چند راهب بودایی همراهی میبا خود به چین برگردان

ی منابع چینی برای ما به یادگار مانده ها بیاموزانند. نام این راهبان به شکلی تحریف شده و تنها با واسطهچینی

دی بوده باشند، این اسامی فرضِ نادرست که قاعدتا راهبان یاد شده باید هناست. مورخان امروزین با این پیش

 اند: کاسیاپاماتانگا، دارماوانیا، موتون و چوفارالن. را به شکلی هندی بازسازی کرده

های موجود در این زمینه افزود، اشاره به این حقیقت است که سرزمینِ توان به دادهآنچه که می

م بقایای دولت کوشانی در آن وجود داشته خاستگاه این راهبان استان سغد و بلخ باستانی بوده که در این هنگا

تر راحتی ایرانی به نامها بنگریم، شاهنشاهی اشکانی بوده است. اگر در این زمینهمتحد و از نظر سیاسی 

. بخش نخست نام کاسیاپاماتانگا به احتمال زیاد همان کاسیَه )یعنی کردبازسازی شان را توان شکل اصلیمی
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ام کاشان و قزوین باقی مانده است. دارماوانیا انگار که لقبی دینی باشد، چون کاسی، کاشی( است که در ن

که احتماال هنوز هم در اسم به معنای دانا و خردمند لقبی علمی است  دَرمَه در آیین بودا یعنی قانون و وینَه

نَه/شیدفرنه است که ک ردیِ وینا باقی مانده است. چوفارالن به احتمال خیلی زیاد شکلی تحریف شده از شوفَر

، و این البته تنها حدسی است که باید با محک نقد آشنا شود و من اینجا فقط برای همان فرشیدِ امروزین است

 کنم!گل روی دوست خوبم فرشید ابراهیمی اینجا نقلش می

به چین  .م 68 در سالبه هر صورت گروهی که از فرشید احتمالی و رفیقانش تشکیل شده بود، 

ماآسی( تاسیس کردند که تند و در دوازده کیلومتری پایتخت )لویانگ( معبدی به نام اسب سپید )بایبازگش

به  «سوترای چهل و دو فصل»شود. در این مکان بود که نخستین مرکز ترویج دین بودا در چین محسوب می

چینی ترجمه شد و نخستین نسل از راهبان بودایی چینی در آن پرورش یافتند. یکی از این راهبان برادر 

امپراتور، لیویینگ بود که پیش از آن مبلغ آیین تائو بود. او اعالم کرد که بودا یکی از مقدسان و ایزدان تائویی 

ن از میان پیروان تائو برخاستند. این لیویینگ است و به این شکل نخستین حلقه از بوداییان در این سرزمی

زندگی عجیبی هم داشت، چون دو بار به جرم جستجوی داروی نامیرایی متهم به خیانت شد و آخرش هم 

 تبعید شد و خودکشی کرد. 

تا زمانی دراز بعد از ورود آیین بودا به چین مردم این دین را به همراه آیین مانوی عقایدی بیگانه و 

ی اشراف و درباریان چینی بودایی شدند و دانستند. تا آن که در قرن چهارم و پنجم میالدی بدنهنی میغیرچی

گانگ نیز در همین هنگام و در ای یونبه این ترتیب روندی برای چینی کردنِ دین بودا آغاز شد. هنر صخره

ه آشکارا ایرانی بود. سنت تراشیدن همین زمینه آفریده شده بود. در معماری این منطقه عناصری وجود داشت ک
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برای نخستین بار در اورارتو )ارمنستان های اطرافش، دقیقا همان است که اتاقی در درون کوه و تزیین دیواره

های دوران داریوش بزرگ به قالبی عظیم برای طراحی آرامگاهدر امروزین( به شکلی ابتدایی تجربه شد و 

های اند، کهنترین نمونهی نقش میتراییِ چلیپا کنده شدهنقش رستم که در میانه هایهخامنشیان تبدیل شد. مقبره

بزرگ از این سبک معماری هستند. در دوران اشکانی همین سبک در ایران شرقی برای طراحی بناهای مقدس 

بودایی به کار گرفته شد. در عصر ساسانی که دولت کوشانی در شاهنشاهی ساسانی جذب شد، این روند 

 سرعتی بیشتر یافت و بخش مهمی از بوداهای کهنسال افغانستان امروزین در این هنگام ساخته شد. 

گانگ دقیقا همین الگو را داشت. در قدم اول دیوار سنگی را تراشیده بودند و ای یونمعماری صخره

که در نقش رستم و دو ستون از دل آن بیرون آورده بودند. این به شکلی سه بعدی از ستونهایی شبیه بود 

ی یک ستون نموده ی کوه کنده نشده و همچون نقش برجستهبسیاری از آثار بودایی افغانستان هنوز از دیواره

ی پشت ای بود که سطحش با نقشهای بودا پر شده بود. دو حفره در این دیوارهشده است. پشت آن دیواره

شد. این اتاقک کمابیش با اتاق تابوت در م میستونها وجود داشت که به اتاقکی کنده شده در کوه خت

ی یاد اند. دو حفرهی این اتاق، تندیس عظیمی از بودا تراشیدههای نقش رستم برابر است. در میانهآرامگاه

شده هم به در و پنجره شباهت دارند. یعنی یکی از آنها برای آن است که زایران وارد اتاقک شوند و به تندیس 

نند و دیگری برای آن است که از ارتفاعی بیشتر نور به درون اتاق برسد و ناظران بیرونی دسترسی پیدا ک

 بتوانند سر بودا را از بیرون ببینند. 

ها همچنان ایرانی بود. یعنی تاکیدی نمایان مایهاین الگو کمابیش در تمام غارها تکرار شده بود. نقش

شان در پیراهنهای سبک بلند یا نقصیِ بدنها با پوشیده شدنبر بدنِ متحرک انسان وجود داشت و کمال و بی
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گاه شلوار، حالتی رازآمیز پیدا کرده بود. بدن انسان به روشنی محور تقدس بود و بودا به عنوان نماد انسان 

و ها بازنموده شده بود. در بسیاری از غارها رهبران دین بودایی کامل هزاران بار در ابعاد گوناگون در دیواره

مبلغان باستانی بازنموده شده بودند. تا جایی که من فهمیدم، آنهایی که ایرانی بودند و از سغد و خوارزم 

شدند. بیشتر این شخصیتهایی که شان شناخته میآمدند، با شلوار بلند، گاه چکمه، و گاه ریش و سبیلمی

داشتند، بر صندلی نشسته بودند و  های تخت جمشید لباس رسمی سغدیان باستان را بر تندرست مثل نگاره

ای با بوداهای چینیِ نشسته بر زمین تفاوت داشتند. مهمترین ویژگی بوداهای نشسته بر زمین آن بود که چهره

و این یکی از کهنترین نمودهای چینی شدن هنر بودایی بود. تندیسهای بودای نشسته همه  ندچینی داشت

شد. بر ی نشانی در آنها دیده نمیوایرانهای موی فرفریِ بودای هندهچشمانی بادامی داشتند و دیگر از حلق

خالف بوداهای شمال هند، و مطابق با سنت چینی، این بوداها لباس بر تن داشتند و تنها در مواردی استثنایی 

ی بقایاشان بر سر درست مثل هنر بودایی ایران شرقی و شمال هند بود. برهنه بودند. آرایش موها و بستن

شد و نقوش سرخ و زردِ ای که زمانی تندیسها را با آن آراسته بودند، هنوز بر سنگها دیده میرنگهای زنده

ش اتر باقی مانده بود. این معبد در زمان رونقابرگونی که بر سقف غارها کشیده بودند به نسبت دست نخورده

 ای بوده است.شک یک اثر هنری چشمگیر و افسانهبی

ی دوتایی مرتب شده بودند و یک غار سه قلو هم در میانشان بود. ل در چهار دستهغارها در ک

کنم بخش غارهایی موجود در انتهای جدیدترِ اثر، با درگاهی از چوب تزیین شده ساخته شده و فکر می

دند، اش جدید بود. چون بعید بود آن اشموغهایی که با مسلسل و بمب به این آثار هنری حمله کرده بوعمده

پذیرِ چوبی گذشته باشند. ما برای دیدن غارهای سنگی خیلی وقت صرف کردیم. از خیرِ این بناهای آسیب

برای همین وقتی پویان و امیرحسین به غارهای چوبی رسیدند، با درهای بسته روبرو شدند. من چون سریعتر 
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در این غارها قرار داشت، چون تندیسها حرکت کرده بودم، این غارهای اخیر را دیدم. به نظرم زیباترین آثار 

آثار  ی ترمیم شدنبه نسبت سالم بود و رنگهای رویش هم دست نخورده باقی مانده بود. این از سویی شائبه

داد. از این که کرد و از سوی دیگر تصویری دقیقتر از این معبد در اوج رونقش به دست میرا تقویت می

ش را ببینند ناراحت شدم. هرچه هم به نگهبانان اصرار کردیم که چند دقیقه دوستانم نتوانسته بودند این بخ

شان به همهدرها را باز کنند تا پویان و امیرحسین تنها نگاهی به تندیسها بیندازند، قبول نکردند. هرچند 

 کردند!نگاه میو تجلی شکوه بودا بر زمین ریشهای پویان مانند نمادی االهی 

های توانستیم نشانهغارها، سوار اتوبوس شدیم و به سوی داتونگ بازگشتیم. در راه میبعد از بازدید از 

ساخت و سازِ سریع و پرشتاب شهرها را ببینیم. انبوهی از کارگران در جاهای مختلف با نظم و ترتیب مشغول 

ی های بزرگ نوساختهبه کار بودند و معلوم بود که اگر چند سال دیگر از همین مسیر بگذریم، شاهراهها و بنا

بسیاری را خواهیم دید. در راه از کنار ساختمانی رد شدیم که آتش گرفته بود و یک ماشین آتش نشانی در 

کنارش ایستاده بود. مردم درست مثل ایرانِ خودمان در اطراف محل حادثه جمع شده بودند و با کنجکاوی 

ه شمارشان به جای چند ده نفر که در ایران معمول است، کردند. تنها تفاوتشان در این بود کقضیه را نگاه می

 چند صد، و بلکه چند هزار نفر بود!

برای استراحت و خوردن شام به داتونگ بازگشتیم. کمی در خیابانهای شهر گشتیم و مردم را نگاه 

ی بازی شبیه ای از مردان توجهمان را جلب کردند که دور هم نشسته بودند و سرگرمِ نوعکردیم. دار و دسته

چی شیانگدانند. نامند و آن را همتای شترنج می( می象棋چی )ها این بازی را شیانگنرد  بودند. چینیبه تخته

ها در کشور و از همین جا معلوم است که از غرب به چین وارد شده است. چون چینی« بازیِ فیل»یعنی 
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شود و در واقع هم ی سیاه و سپید بازی میرهای با شماری مهاین بازی روی صفحه خودشان فیل ندارند.

کنند که دو رنگِ هایی بازی میشکلی چینی شده از همان شترنج خودمان است. در اینجا هم دو نفر با مهره

( دستگیر شود و 將ی دو ارتش هستند. هدف آن است که سردار دشمن )جیانگ: متفاوت دارند و نماینده

ن شاه در شترنج. در اینجا هم پیاده و فیل و اسب و وزیر و شاه )سردار( این مترادف است با همان کیش شد

ای نامند و تفاوت اصلی این بازی با شترنج آن است که مهره( می車ران )داریم. رخ را در این بازی گردونه

و به  تواند از روی موانع بپردکند، اما می( در آن هست که مثل رخ و پیل عمل می砲/炮به نام توپ )پائو: 

( به دو بخش تقسیم شده و بنابراین 河)هِه:  هدف بزند. همچنین دو اقلیمِ رویارو بر صفحه با رودخانه

 حرکت در آن با محدودیتهایی همراه است. 

آورند و روی آن ها میهای کوچکی را به خیابانمردم چین به خصوص بعد از ظهرها صندلی

های غیررسمی صورت خانوادگی ها این گردهمایید. خیلی وقتکننچی بازی مینشینند و با هم شیانگمی

 زنند.آیند و در جریان بازی مردها با هم گپی میی ملت هم همراهشان میکند و زن و بچهپیدا می

چیز دیگری که در تمام شهرها از جمله داتونگ دیدیم و از معنایش سر در نیاوردیم، دیوارهایی بود که بر 

رسید تبلیغ چیزی غیررسمی یا هایی را نوشته بودند. به نظر میتلفنخرچنگ قورباغه شمارهرویش با خطی 

 حتا خدماتی غیرقانونی باشد، اما وقت نکردیم آن را بیازماییم!

ی جالب دیگر، رستورانهایی بودند که غذاهای محلی را در ظرفهایی به رهگذران عرضه منظره

ریختی و بعد در خواستی برای خود میداشتی و هرچه میظرفی را بر می شان چنین بودند کهکردند. شیوهمی

ها واقعا چشمگیر بود. مثال کردی. تنوع خوراکینهایت بسته به حجم و تنوع خوراکها پولش را پرداخت می
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توانستی ی خرگوش میچیزی شبیه به کله پاچههای پخته و حلزونبادام زمینی را در کنار سبزی خرد شده و 

ی خرگوش برای ما خیلی الهام بخش بود. از آن دستفروش به پاس خالقیتش های پختهببینی! به خصوص کله

مان را در رستوران دیگری خوردیم و آن مشتمل بود بر هوله خریدیم و خوردیم، اما شاممقداری هله

خودمان بودند. با این  یها چیزی شبیه به سموسهاین کلوچه. بینگوانگهای گوشتی کوچکی به نام کلوچه

شده تشکیل نشده بود، بلکه مقداری آردِ سرخ شده  ای اطرافش از نانی نازک و لقمهتفاوت که پوشش نشاسته

یا آب پز بود که در میانش مقداری گوشت و سبزی گذاشته بودند. پویان و امیرحسین از این غذا خیلی 

ها گرفتم. چینیداد مقداری از آن را میفرصتی دست می خوششان نیامد. اما من آن را دوست داشتم و هر وقت

گوانگ ابداع کرده است که در دربار مینگ برای خودش جیها را سرداری به نام چیگویند این کلوچهمی

های درخشانی به دست آورد. او زمانی که دزدان دریایی ژاپنی پیروزی .م بر 1560ی دههنفوذی داشت و در 

ی سپاهش آماده هایی برای تغذیهی فوجیان رفته بود به مردم گفت تا چنین کلوچهمنطقه برای لشکرکشی به

 توان او را همتای لرد ساندویچ انگلیسی دانست. کنند. به این ترتیب می

شود. ها انواع متفاوتی درست میشناسی چینی، بد نیست بدانید که از این کلوچهاما اندر علم کلوچه

تو نام دارد که به خصوص در شهرهای شمالی چین هوادار دارد. این کلوچه ابعاد مان ی دیگر،یک کلوچه

شود، بی آن که چیزی درونش بگذارند. دو نوع اصلی دارد. متفاوتی دارد و از آرد سفید بخارپز درست می

درازا پیدا  مترسانتی 15تر است و نوع بزرگش که گاه تا متر قطر دارد، لطیفسانتی 5-4نوع کوچکترش که 

 خورند. تر است و بیشتر کارگران آن را به عنوان غذا میتر و سفتکند خشکمی
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ایست که اندرونش شود. این پیراشکیتو شباهت دارد، بائوزی خوانده میخوراک دیگری که به مان

لیانگ اختراع وگِه جگویند این غذا را هم سرداری به نام میبا موادی مانند گوشت و سبزی پر شده است. 

دهد که کرده. این سردار از سیاستمداران و بزرگان چین در قرن سوم میالدی بوده است. این شواهد نشان می

یکی از فعالیتهای مهم سرداران و رهبران نظامی چین آشپزی و ابداع غذاهای تازه بوده است. این حرفها آدم 

کند، و خبر نداشت که در چین شکم با شکمش حرکت میگفت سپاه اندازد که میرا یاد شادروان ناپلئون می

 کند!به سوی سپهساالران حرکت می

« مومو»ها آن را دهند. تبتیدر سراسر قلمرو خاوری رواج دارد. اما هرجایی به آن نامی میبائوزی پخت 

ناگون دارد و است. بائوزی چینی انواع گو« نیکومان»و در ژاپن « بائوبانح»نامند و اسمش در ویتنام می

ای( که سگها هم ای )بائوزیپیراشکی»شود. یعنی نامیده می (狗不理包子) «گ ئوبولی بائوزی»ترینش رایج

  «!گیرنداش مینادیده

ما در جریان پژوهشهای عمیقی که هنگام سفر به چین انجام داده بودیم، خبردار شدیم که در شهر 

های خوبی درست ش مسلمان هستند و پیراشکی و کلوچهپزیِ مشهور هست که آشپزهایداتونگ یک کلوچه

کند. طبیعی بود که در به در دنبال این رستوران بگردیم. کوتاه سخن آن که آن روز آنقدر از این و آن می

ها ی اهالی داتونگ تصویرشان از ایرانیها را پرسیدیم که فکر کنم حاال بخش عمدهی مسلماننشانی مغازه

ز طرفی خیلی شکمو هستند و از طرف دیگر فقط خوراکهای پخته شده به دست مسلمانان کسانی باشد که ا

ی شهر را رسد. القصه، ما بخش عمدهاز آن درست به نظر می خورند. برداشتی که البته دست کم نیمیرا می

ا رستورانی سراسیمه گشتیم تا باالخره پاسی از شب گذشته موفق شدیم غذاخوری مورد نظر را پیدا کنیم. ب
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عربی را  -ی حالل با خط فارسیعادی روبرو شدیم که تنها تفاوتش با بقیه این بود که یک تابلو با کلمه

خواستند مغازه را ببندند. اما وقتی دیدند سه نفر با این همه غیرت رویش نوشته بودند. چون دیر شده بود می

ان را بخورند، خوشرویانه دعوتمان کردند و خوراکی بسیار هایشاند تا کلوچهاند و آمدهو همت از ایران کوبیده

ی گفتند گوشت گاو یا گوسفند ندارند و همهمیدارش این بود که ی خندهنکتهاما گوارا برایمان آوردند. 

کنند! به این ترتیب تعصب دینی ما جواب داد و موفق شدیم شام غذاهایشان را با گوشت خوک درست می

 ی خاص و نوظهوری تعلق داشتند.سالمی بخوریم که انگار به فرقهرا در رستورانی ا

ی فردایمان کمی میوه بخریم. باید کم کم به ایستگاه وقتی سیر شدیم، تصمیم گرفتیم برای صبحانه

افتادیم. این بود که سر راه به مردی که با چرخ دستی دور رفتیم و به مقصد شهر بعدی راه میقطار می

ود قصد دارد از غریبه گفت باال بود و معلوم نبفروخت روی آوردیم. قیمتهایی که میگشت و میوه میمی

گفت در نظر دارد. در این هنگام باز بودنمان سوء استفاده کند، یا واحدی وزن زیادی را به ازای قیمتی که می

طبق معمول خلق مهربان چین به دادمان رسیدند. دختر خانم رهگذری که دیده بود داریم با زحمت با 

زنی را از طرف ما به انجام رساند. بعد هم با قیمت چانهزنیم، به کمکمان آمد و روند فروش چانه میمیوه

 ها را برایمان خرید و به دستمان داد. مناسبی که خیلی کمتر از رقم اولیه بود، میوه

هایمان را برداشتیم و به مقصد شهر بعدی سوار قطار شدیم. آن شب هم به موقع به ایستگاه رسیدیم و کوله

 ی بسیار، باالخره خوابمان برد.مد و بعد از گفتگو و خندهی تمیز و خوبی گیرمان آکوپه
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 گردهمایی قدیسان!   پیشخدمتهای یک رستوران که مشغول ورزش صبحگاهی بودند

 

 

 

 

 تندیس مقدسان بودایی، تائویی و کنفوسیوسی    ی داتونگمعبد آویخته

 

 

 

 

 یک دیو خشمگین تائویی  با کودکی چینی بر راهرویی 
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 هایشاندرختهای کاشته شده با داربست   کارگران در حال حمل درخت

 

 

 

 

 

 رد گلوله و ویرانی تندیسهای بودای داتونگ  تندیس مقدسان بودایی با شلوار و چکمه و کاله ایرانی
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 ی اتاق بتهادو روزنه   بوداهای عظیم   ای با لباس ایرانیتندیس ویران شده

 

 

 

 

 بودند مترسانتی 4کوچکترین بوداها تنها 

 

 های چینی مقدسان بوداییروبرو: چهره
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  ها بر تن بودا نمایان است(رد گلولهئشت سرم به روشن شدگی رسیدم! ) ی شهیدوقتی در حضور بودا

 هادیوارنگاره بندی تندیسها ورنگ

 

 

 

 

 

 

 های مرموز بر دیوارشماره تلفن   چی(های شترنج چینی )شیانگصفحه و مهره
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یائوپینگ -2009جوالی  6 -1388تیرماه  پانزدهمشنبه دو  

که به صورت مرکزی برای گردشگران  (平遥یائو )پینگشهری بود باستانی به نام  مان مقصد بعدی

هایی که قطار پیاده شدیم و تصمیم گرفتیم با بقایای خوراکیاش کرده بودند. صبحِ اول وقت از بازسازی

هایی هایمان، با کیسهای ترتیب دهیم. این بود که بعد از خالص شدن از شر کولهبرایمان باقی مانده بود، صبحانه

یی مناسب برای غذا خوردن گشتیم. این جای مناسب را خیلی زود روبروی ایستگاه پر از خوراکی به دنبال جا

ی باریک به ارتفاع کمر یک آدم ساخته کارهدانم به چه دلیلی یک دیوار نیمهای، نمیپیدا کردیم. جلوی کوچه

به این نتیجه  کرد و نه شکل و شمایل معقولی داشت. این بود کهبودند. دیوار نه جایی را از جایی جدا می

گاهِ سنتی چینی است. خالصه رسیدیم که در واقع با یک دیوار سر و کار نداریم، بلکه این یک صبحانه

بساطمان را روی همان دیوار پهن کردیم و شروع کردیم به خوردن. در حالی که رهگذران بیگناه چینی که 

مان خواب از رفتند، اول صبحی با دیدنیعادت به دیدن خارجی نداشتند، وقتی تند و تند به سر کارشان م

 پرید. سرشان می

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B9%B3
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B9%B3
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B9%B3
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ی شاهانه عبارت بود از چند ظرف آبمیوه، چاییِ محبوب ی این صبحانههای تشکیل دهندهخوراکی

پویان و امیرحسین، یک چیزی شبیه نان شیرمال، چند دانه بیسکویت، و یک انبه. بدیهی است که با این اوضاع 

مان چاقو برای پوست کندنش کرد. اما ایراد در اینجا بود که هیچ کداممرکزی پیدا میانبه اهمیتی خاص و 

هیچ مشکلی در ارتباط برقرار کردن با مردم بومی به خاطر غور در ادبیات چینی نداشتیم. به این ترتیب من که 

ا جایی که خبر داشتم، رفتم و از صاحبش خواستم که به من یک دائو بدهد، و ت دیدم، به سراغ یک مغازهنمی

مان نگاه کرد و انگار دائو به معنای چاقو بود. مرد فروشنده کمی با نگرانی به من و دوستانم و یک دانه انبه

ی رقابت غذایی است و ممکن است همسفرانم آسیبی خواهم یا قضیهتردید داشت که من دائو را برای انبه می

یک دائو آورد. تازه آن وقت فهمیدم که دائو یعنی ساطورِ قصابی. اما  ببینند. باالخره دل به دریا زد و برایم

برای این که مبادا کسی در تسلطم بر زبان چینی تردیدی کند، خیلی طبیعی ساطور را گرفتم و آمدم بیرون. 

ی پویان و امیرحسین با همان ساطور انبه را پوست کردم و تقسیمش کردم. طوری که بعد هم در میان خنده

کند که مردم در کشورهای دیگر رسمی بندم آن فروشنده هنوز هم دارد برای دوستانش تعریف میرط میش

 کنند.پوست می های بزرگدارند و طبق آن انبه را حتما با ساطور

ی دیدنی آن روزمان بعد از انجام این مراسم معنوی به سوی حصار شهر قدیم رفتیم و وارد منطقه

ی هفتصد و پنجاه کیلومتری پکن قرار شی که در فاصلهاست در مرکز استان شان شهرییائو پینگشدیم. 

یوآن رفتیم و بعد از آنجا سوار شی یعنی تایگرفته است. ما برای رسیدن به آنجا اول به مرکز ایالت شان

م سر راه یائو از دوران مینگ به یکی از شهرهای بازرگانی مهرفت. پینگاتوبوسی شدیم که به این شهر می

ابریشم تبدیل شد و به تدریج به صورت یکی از مراکز استانده کردن پول و حسابداری دولتی چین در آمد. 

ی چوبی بزرگ برایش .م( دیواری دور شهر کشیدند و شش دروازه1370)وو در سال سوم زمامداری هوانگ
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مینگ و چینگ بود بازسازی  ی شهر را کمابیش به همان شکلی که در دوراندرست کردند. امروز نقشه

 اند. در کل شهری توریستی است و طبق معمول بیشتر کسانی که در آنجا دیدیم جهانگردان چینی بودند. کرده

م . 1877به سال نخستین اشاره به نام راه ابریشم به متنی یائو در واقع فرزند راه ابریشم است. پینگ

به کار گرفته  eseidenstraی  نوشته شد و در آن کلمه  5هوفِنریشتگردد که توسط فردیناند فون باز می

و در فارسی به راه ابریشم ترجمه کردند. راه ابریشم  silk roadشده است. این کلمه را بعدتر در انگلیسی به 

ر بر ی این راه چین و ترکستان و ایران زمین و شمال هند را دبزرگترین مسیر تجاری تاریخ بشر است. بدنه

تبادل سفیر میان شاهنشاهی  پ.م با 114حدود سال گیرد و شش هزار کیلومتر درازا دارد. این جاده از می

اشکانی و امپراتوری هان به طور رسمی تاسیس شد و بعد از آن تا دو هزار سال دوام آورد. تقریبا کارگزاران 

 بیشترشان تباری سغدی و خوارزمی داشتند. و مدیران و بازرگانانی که به آن شکل دادند، ایرانی بودند و 

چیان. او یکی از دبیران دولت نخستین سفیری که از چین به ایران زمین آمد، مردی بود به نام جانگ

کرد و این شهر در آن دوران پایتخت آن زندگی میی قرن دوم پیش از میالد در شانگهان بود که در میانه

او ماموریت داد تا به غرب برود و با قبایل سکا وارد مذاکره شود  پ.م به 140سال چین بود. امپراتور وو در 

کامال قبایلی که ها را، یا تخاریها سکاهای غربی نوها تشکیل دهند. چینیونگیی متحدی در برابر شتا جبهه

کردند که از پر مینو ی میان این قبایل و دولت هان را قبایل شیونگنامیدند. فاصلهچی مییوئه ،ایرانی بودند

                                                 
5Ferdinand von Richthofen  
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شان شدند، هرچند فرهنگ و سالح و سبک زندگیی آریایی و رعایایی زردپوست تشکیل میی نخبهیک طبقه

 مانند سکاها بود. 

نوها پ.م همراه با نود و ن ه همراه به آسیای میانه رفت، اما در راه اسیر شیونگ 138در سال چیان جانگ

نو ازدواج ای زیست. او در زمان اسارت با یکی از زنان شیونگمچون بردهشد و به مدت ده سال در میانشان ه

ای بود توانست اعتماد و احترام اربابانش را جلب کند. بعد در فرصتی کرد و چون مرد دانشمند و جهاندیده

ق شد موفهم لون رفت. در نهایت نور به تاریم و کوه کونمناسب همراه با زنش گریخت و از راه بیابان لوپ

ها نپذیرفتند که با امپراتور ها و خوارزمیبه خجند برسد و با مردم سغد و خوارزم ارتباط برقرار کند. سغدی

سفیر چینی یک سال در بلخ و سمرقند ماند و  ،چین بر ضد خویشاوندانشان متحد شوند. با این وجود این

شان به مذاقش ساخته بود، رفتن از میانانگار که ماندن بین سکاها و زن گبعد به سوی چین بازگشت. اما 

ا در میانشان به اسارت بگذراند. در این نوها شد و دوباره ناچار شد دو سال رباز در راه اسیر شیونگچون 

نوها جدی شد و در آشوبی که برخاست این سفیرِ جان بر کف موفق ها و شیونگمیان درگیری میان چینی

ری فراوان از قبایلی که دیده پ.م به چین بازگشت و اخبا 125در سال شد بار دیگر بگریزد. به این ترتیب او 

 بود در اختیار امپراتور گذاشت و به مقام مشاور وی برگزیده شد. 

او گزارشی از سفرِ پرماجرای خود نوشت و در آن به شهرها و اقوامی که دیده بود اشاره کرد. چون 

برای شهرهای ایرانی به ابرنهادهایی که ری مردم ایران روزی گزارش او را خواهند خواند، باطمینان دارم همه

جو، شهرِ بلخ را چیان خجند را دایوآن، سغد را کانگکار گرفته را میاورم تا خلق خدا سردرگم نشوند. جانگ

ی اسامی ی ترجمهشیوهدو نامیده است. از همین شی، و هند را ِشنداشیا، میانرودان را تیائوجی، اشکانیان را آن
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هیئت اعضای دلیل نبوده که از میان آن صد نفر ذهن خالقی داشته و بی شود کهمعلوم میایرانی به چینی 

سفارت، همین یکی جان سالم به در برده است. امپراتور چون ارتباط گرم وی با مردم ایرانی تبار را دیده بود، 

ند این بابا کمی بعد او را به عنوان سفیر چین به نزد شاهان دولتِ ووسون فرستاد، شاید با این انگیزه که ببی

 چه اسمی برای ایشان ابداع خواهد کرد. 

نوها شکست خوردند و از شمال م از شیونگپ. 176سال تبار بود که در ووسون نام قومی ایرانی

گول مهاجرت کردند و در آنجا برای خودشان دولتی تشکیل ی ایسیکغرب چین به نزدیکی رود لیل و دریاچه

شود که این پرنده را مقدس این مردم کالغ بوده و از اینجا معلوم می نیای، توتمی یهادادند. طبق افسانه

اند و توصیفی که از ایشان لین نوشته که زنان این قوم زشت و سیاه بودهییاند. متنِ باستانیِ جیائوشیدانستهمی

ه جمعیتشان به ششصد شو نوشته کها شباهتی دارد. در عین حال متن دیگری به نام هانبه دست داده به هندی

رسد اند. از این رو به نظر میچشم سبز یا سیاه و ریش سرخ داشته انششده و مردو سی هزار تن بالغ می

اند. از روی استخوانهای بازمانده از ای از قبایل هندی و ایرانی بوده باشند که به شمال و شرق کوچیدهآمیخته

همین دلیل هم بعید نیست نوعی باور به مهرپرستی در میانشان  اند و بهایشان معلوم است که آریایی بوده

 ی مقدس مهرپرستان هم هست. رواج داشته باشد، چون کالغ پرنده

است. اما به احتمال  "فرزندان کالغ"ی چینی به معنای شناسی عامیانهنام ووسون هم طبق یک ریشه

ای از سکاها ثبت شده و قبیله وس به صورت اوسیانزیاد اصل این نام همان اوسی بوده که در جغرافیای بطلمی

م یک شاهزاده خانم چینی با یکی از رهبران این مردم که اوسون پ. 107سال کرده است. در را مشخص می

مو نام داشت، ازدواج کرد. در شعری که به مناسبت تبریک این ازدواج سروده شده، گفته شده که هون
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ها اسبهای سغدی را که از کاشغر نی هستند. این را هم داشته باشید که چینیها مردمی از نژاد آسماووسون

ی سکاهای ساکن در شرق نوشته که قبیله .م 177هم در نامیدند. بطلمیوس می "اسبهای آسمانی"گرفته بودند 

نابراین های قدیمی است. بشوند و این همان اوسیانی آسمانی خوانده میرودهای ایتیل، راه و ولگا قبیله

 نماید که تمام این نامها به یک قوم اشاره کنند.  چنین می

ها در بر داشت. ای برای چینیچیان به میان مردم ووسون نتایج فرخندهبه هر صورت گسیل جانگ

چون احتماال بعد از آن بود که ارتباط گرمی میان دربار ووسون و امپراتور چین برقرار شد و این یکی از 

رهبر ایشان که در متون  پ.م 110حدود سال در ی راه ابریشم را آسان ساخت. که بعدها توسعه عواملی بود

می به یادگار مانده، با دختری از خاندان اشراف هان ازدواج کرد. یک نسل بعد، چینی نامش به صورت کون

نوها را به پ.م شیونگ 71سال ارتشی با پنجاه هزار سواره از این مردم به یاری سپاهیان چینی آمدند و در 

ها به بقای خود سختی شکست دادند. بعد از آن هم به دو شاخه تقسیم شدند و به عنوان دولتهای تابع هان

کنند و بخش مهمی از سو از سرزمین ووسون زندگی میی جتیادامه دادند. امروز بقایای این مردم در منطقه

 نامند.ی )ت خاری( میچجمعیت ایشان خودشان را سائی )سکا( یا یوئه

در اواخر قرن اول پ.م با گسیل سفیرهایی از سوی  راه ابریشمبه این ترتیب بر مبنای اسناد چینی، 

امپراتور شکل گرفت. اما اگر روایت طرف ایرانی را هم در نظر بگیریم، تصویری دقیقتر از این راه به دست 

این نظر اهمیت دارد که کارگزاران و آفرینندگان این مسیر خواهیم آورد. توجه به عنصر ایرانیِ راه ابریشم از 

با پژوهشهایی که در سالهای کردند. تباری بودند که به سوی شرق کوچ میدر اصل بازرگانان و مهاجران ایرانی

دادند که ای تشکیل میی مرکزی راه ابریشم را قبایل ایرانیاخیر انجام شده تردیدی باقی نمانده که هسته
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اند. ی دولتهای حاکم بر ایران زمین و دولتهای چینیِ مستقر بر چین جنوبی و شرقی را در اختیار داشتههفاصل

دهد استخراج شده از استخوانهای بازمانده از مردم ترکستان چین و مغولستان خارجی نشان می DNAتحلیل 

با مردم اویغور و مغول و تاتار که امروز در اند و که ساکنان قدیمی این منطقه با ایرانیان و هندیان پیوند داشته

 اند. کنند متفاوت بودهاین منطقه زندگی می

ی شین هم به تازگی بررسی آنتومیکی بر سیصد و دو جمجمهکانگشناس چینی به نام هانیک انسان

 فرهنگِ آندرون وو و بازمانده از ساکنان باستانی این منطقه انجام داده و نشان داده که ایشان با ساکنان آریاییِ

آورند. اند و اینان همان کسانی هستند که بعدها تمدن مرو و بلخ و خوارزم را پدید میآفاناسیِوو شبیه بوده

های اویغور پنداشته های بازمانده از سکاهای این منطقه، امروز نماد ملی ترکجالب آن که یکی از مومیایی

نامند، چون در این منطقه کشف شده است. او زنی بسیار زیبارو با یشود. این مومیایی را زیبای لوالن ممی

 اش نمایان است. موی بلند سرخ بوده که هنوز زیبایی ظاهرش از روی کالبد مومیایی شده

هاست که معموال آن را به دو بخش شمالی جادهای از در واقع یک مسیر نیست و شبکهراه ابریشم 

سازد. مسیر جنوبی سو مربوط میشی و گانشمالی بلخ و مرو را به کاشغر و شاآنکنند. راه و جنوبی تقسیم می

از هردو سو در درون چین و ایران زمین این شبکه کند. اتصال میان خراسان و هند و ترکستان را برقرار می

ند. رگ و کیابد و از شرق تا ساحل شرقی چین و از غرب تا مدیترانه و آناتولی گسترش پیدا میادامه می

ی دوم پ.م شکل گرفت و مبنای آن معادن سنگ بدخشان و به خصوص سنگهای ی این راه در هزارهریشه

بودند. ها و تخاری هاسکاهمان شد و بازرگانانش ی تاریم تا چین صادر مییشم این منطقه بود که از حوزه

ای دند و این مردی ثروتمند و سرکردهی تاریم به خاک سپرمومیایی چینی را در حوزه پ.م کهنترین 1800در 
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شان که یکی ای بود که نژادی آریایی داشت و به قبایل تخاری زبان ایرانی تعلق داشت. این مردم و زبانقبیله

است، تا قرن هشتم میالدی در ترکستان چین باقی بود و  های جدا شده از زبانهای آریاییاز کهنترین شاخه

 رواج داشت. 

ی ورود به آن بودیم، نوعی نماد گفتگوی تمدنها در جهان باستان به این شکل شهری که ما در آستانه

های شهر دروازهی وقتی به آستانهاش بودند. مان یکی از طرفهای پدید آورندهشد که نیاکان ایرانیمحسوب می

زدایی را انجام بخشِ تنشو روحآفرین برای نخستین بار مراسم وحدترسیدیم، تصمیم گرفتیم یائو پینگ

زدایی آن بود که من در کل عادت داشتم به تنهایی سفر کنم. یکی از دالیلش این است یم. ماجرای این تنشهد

های که خلوتِ خودم را دوست دارم و به خصوص موقع رویارویی با محیطهای جدید و جذب شگفتی

ای از روابط اجتماعی. و نه در جمعی دوستانه با شبکهدهم به حال خودم باشم، جاهای دوردست، ترجیح می

ی حضور در موقعیتی نو را با بستری از روابط آشنای چرا که حضور دیگران خواه ناخواه بخشی از تجربه

ی کوچکمان و کنار سیاره اغراق بگویم در این چند ده میلیون سالی که به گوشهسازد. بیپیشین آغشته می

 زند، و آن هم پویان است.ام را به هم نمیام که هنگام سفر تنهاییط یک نفر را یافتهام، فقسرک کشیده

وقتی قرار شد به چین برویم و یک ماه در آنجا بمانیم، بیش از همه من در مورد ماهیت خلوتم در 

گروه دور  ام در سفرها این است که اگر بخواهم جایی برای خودم تنها باشم، ازاین مدت نگران شدم. قاعده

گیرد. کشد و بخشی مهم از سفرهای چند روزه را در بر میشوم و گاهی این ماجرا یکی دو روز طول میمی

مانند کم کم از هم با بررسی رفتار دیگران در جریان سفرها دیده بودم که آدمها وقتی مدت طوالنی با هم می

ن است در شرایط خاص مسافرتی تشدید شوند و رنجشهای کوچک یا اختالف نظرهای جزئی ممکخسته می
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ای که با همسفرانم ی ناخوشایندی نداشتم و از هر دقیقهشود. خوشبختانه خودم در این مورد هیچ تجربه

رفتار و دوست داشتنی را بردم. اما این بیشتر به خاطر آن بود که همسفرانی بسیار خوشگذراندم لذت میمی

 کردند. گاهم را تحمل میهای من و غیبتهای گاه و بیجیم شدنکردم و آنها هم همیشه انتخاب می

 -هایشانترینهرچند نازنین–این که یک ماه پیاپی به طور پیوسته با دو تن از دوستان تا قبل از سفر 

رسید. برای همین هم پیش از سفر خیلی در مورد اهمیت تعادل باشم، به نظرم عجیب و تا حدودی نشدنی می

ت و خلق و خویم در سفرها به دوستان هشدار داده بودم. پویان که بیش از دویست روز را با خلوت و جلو

توانم گفت هروقت خسته شدم میهم به سفرهای گوناگون گذرانده بودیم، چندان نگران قضیه نبود و می

ن از این جور ترجیح برای خودم بروم تنها باشم و فوقش بعد از چند روز دوباره به گروه بپیوندم. اما امیرحسی

اش شوم. خالصه آن که یکی از بحثهای ما قبل ی ناراحتیای نداشت و نگران بودم مایهتنهایی در سفر تجربه

ی همه برای از شروع سفر و گوشزدهای مداوم من، اهمیت حفظ خلوت همسفران بود و حق پذیرفته شده

  آن که به حال خود باشند.

رسمی زدایی، زدایی چه گذشت. این تنششرح داد که در جریان تنشتوان حاال با این مقدمه می

رد. شکلش هم این طوری خورشید رواج داکانون که از مفهومی زروانی به نام تنش بیرون آمده و در است 

ند و یننشند کوچکترین رنجش یا حس بدی نسبت به هم دارند، مینککه هر وقت دو یا چند نفر حس است 

به این  .ندبیاند و بار دیگر به همدلی دست میرگذاایشان را از رخدادها با هم در میان میحسها و دریافته

« زداییتنش»رفت و به اصطالح روابطشان که ممکن بود بینشان به وجود بیاید، پیشاپیش از بین میشکل تنشی 

 شد.می
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هیچ دلیلی برای  م هیچ مشکلی پیش نیامد ویگذشت و دیداز سفر با این زمینه، دو سه روزی 

زدایی پیدا نشد. من که اصرار داشتم گروه حتما در مورد حال درونی و حس قلبی اعضا نسبت به هم تنش

ای زداییی تنشی معصومانه را دستاویز قرار دادم و قرار شد جلسهشفاف و تمیز باشد، باالخره یکی دو جمله

کرد، ابتدای کار نگران و ن آیین روحانی شرکت میبگذاریم محض تمرین. امیرحسین که بار اول بود در ای

زدایی شبیه بود، طبق انتهای کار خندان بود و پویان هم که با آن محاسن بلند و ظاهر صوفیانه به ایزد تنش

 اش با موضوع برخورد کرد. معمول با همان سادگی و صراحت همیشگی

نشستیم یائو ی پینگدر برابر دروازهه مانندی های بنای قلعبه این ترتیب بود که بامدادی خنک بر پله

زدایی. پویان دوربینش را در جایی مستقر کرد و از کل ماجرا فیلم برداشت و امیرحسین و شروع کردیم به تنش

ها درست مستندسازی شود. کوتاه سخن این که هم چند تایی عکس گرفت که جریان کشت و کشتار تنش

مان از این بوده که معلوم شد تنشی در کار نیست و تنشِ اصلی همین نگرانیای حرف زدن بعد از ده دقیقه

ساز و مهم برداشتیم برای ثبت در تاریخ اهمیت مان چی شد! فیلمی هم که از این حرکت انسانپس تنش

ی ایم و داریم خیلدهد که کنار هم روی زمین نشستهای دارد، چون من و امیرحسین و پویان را نشان میویژه

گرد چینی ضبط شده که با کنجکاوی ی دورهزنیم، اما به جای صدایمان گفتگوی دو فروشندهجدی گپ می

 اند. زدودهنشسته بودند و البد آنها هم تنشهای خودشان را می -نزدیک به دوربین فیلمبرداری–روبرویمان 

چیزی بخوریم، پس یک زدایی تمام شد، تصمیم گرفتیم به افتخار این حرکتِ رادیکال وقتی تنش

دسرِ عجیب چینی را خوردیم که چیزی بود بین یخ در بهشت و ژله و آبمیوه که قطعات میوه هم درونش 

نامیدیم. بعد از آن تا  «زداییمایع تنش»شناور بود. چون اسمی برای این خوراکی نداشتیم، آن را به اتفاق آرا 
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ار کنیم. گمان کنم دلیلش این بود که هرجا این دسر خوشمزه زدایی برقرپایان سفر الزم نشد دیگر مراسم تنش

 شد!ای دفع میهایمان در دقیقهخوردیم و تنشرسید از آن میدستمان می

یائو وارد شدیم. واقعا جای زیبایی بود بعد از این مراسم مهم و فرو ریختن تمام تنشها، به شهر پینگ 

و این ایده را برایم به وجود آورد که در ایران چند شهر قدیمی را بگیریم یا در چند سایت باستانی شهرهای 

ها که حداث کنیم. بر خالف چینیجدیدی را با الگوی معماری و بافت تاریخی دورانهای مختلف تاریخی ا

شان در کل معماری و هنر و بافت همگن و همریختی را در سه هزار سال به دلیل تداوم تاریخی شگفت

شناسی انگیزی از نظامهای زیباییاش تنوع شگفتاند، ایران زمین در فراز و نشیبهای تاریخیگذشته حفظ کرده

تواند برای ایرانیان هویت بخش و برای شان میآورده که بازسازی ها و الگوهای شهرسازی را پدیدو معماری

جهانگردان خارجی بسیار جذاب باشد. فکرش را بکنید! در پاسارگادِ کنونی همان شهر باستانی را بازسازی 

کنند، بعد در هایی با معماری هخامنشی زندگی میاند و در خانهکنیم، با مردمی که لباس پارسی پوشیده

ای از آن به سبک دوران شاه شجاع و عصر حافظ بازسازی شده توان شیراز را داشت که حومه، میکنارش

 ای از اصفهان با بافت صفوی.تر حومهباشد، و آن طرف

ایم، مان از انجامش غفلت کردهبه هر صورت کاری را که ما با این همه منابع فرهنگی و تاریخی

های چوبی و با خانه در برابرمان بود، اند. شهری پاکیزه و زیباانجام رسانده یائو به زیبایی بهها در پینگچینی

ها رستوران و موزه و فروشگاه و معبد های رنگی سرخ و خیابانهای سنگفرش شده. تقریبا تمام خانهشیروانی

وب قلوب ما سه شد. از آبمیوه و بستنی که محبند. انبوهی از چیزهای مختلف در کنار خیابانها فروخته میبود
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های بودا های چاپی. جالب این بود که بین مجسمهتن بود، تا تندیسهای دینی سنگی و بادبزن و چتر و نقاشی

 فروختند!و کنفوسیوس تندیسهایی از مائو را هم می

داد که پای بازرگانان ایرانی بارها و بارها به این شهر ی پول شهر بسیار جالب بود و نشان میموزه

ه است. در دوران چینگ، یعنی پیش از فرا رسیدن قرن بیستم در این شهر بیست مرکز اقتصادی و بنگاه رسید

های دیگر سراسر چین برابر بود. بنابراین این شهر را پولی وجود داشت که شمارشان به تنهایی با کل بنگاه

 توان بدون اغراق قلب اقتصاد چین برای دورانی پانصد ساله دانست. می

شان معبد خدایان شهر بود که ماهیتی تقریبا شمنی داشت. ر چند معبد مشهور هم داشت. یکیشه

شد، اما خدایانی که در آن نموده شده عناصری از معماری بودایی و نمادهای دینی تائویی در آن دیده می

چهار ایزدی را دیدم مثال تندیس پرست باستانی شباهت داشتند. بودند بیشتر به دیوها و عفریتهای جوامع بت

  ی چهار جهت اصلی بودند.که اگر اشتباه نکنم نماینده

اند. این ها چهار نگهبان به ازای چهار جهت اصلی دارند و این را از هندیان وامگیری کردهچینی

–( 天王وانگ )نامند. در چین تیاننگهبانان چهارگانه را در هند چاتورماهاراجا یعنی چهار سرور بزرگ می

شوند. هریک از ایشان با یکی از نو خوانده میشوند و در ژاپن شیتِننامیده می -نی چهار سرور آسمانییع

چیز را کسی که همه :شود. وائیسراوانا )به سانسکریت یعنیجهتهای جغرافیایی و رنگی ویژه مشخص می

شود. موجودی ناخته میشنود( نگهبان شمال است و با رنگ زرد و چتری بر سر و میمونی در کنارش شمی

بخشد. نگهبان جنوب ویرودهاکا )در هندی آورد و به دیگران میبخشنده است و از دهانش گوهر بیرون می

نامندش. رنگش سیاه است و ها زوچوتِن میتیان و ژاپنیجآنگها او را زِنگیعنی گشاینده( نام دارد. چینی
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اش ی آن دو تا!( نام دارد و اسم چینیتْرا )یعنی نگهدارندهشمشیری بزرگ در دست دارد. پاسبان خاور دْرتاسْ

کوکوتِن است. رنگش سپید است و سازی شبیه به عود در دست دارد که پیتا اش جیگویتان و نام ژاپنیچی

موتیان بیند. او را در چین گوانگشود. حافظ غرب هم یروپاکسا نام دارد که یعنی آنکس که همه را مینامیده می

نامند. ماری و مرواریدی و استوپایی کوچک را به همراه دارد و پیروان صادقش قومی در ژاپن کوموتِن می و

حاال حسابش را بکنید که در ازدحام این موجودات در شوند. مارها هستند که ناگاس خوانده می-از انسان

 کردیم!چین ما با چه زحمتی در جهتهای مختلف حرکت می

شد که دو آلت موسیقی آیینی بر به برجی بلند منتهی میایزد نگهبان شهر معبد ی ورودی دروازه

ی درختی برای کوفتن بر آن. مردم همه آسا با کندهفرازش نهاده بودند. یک طبل بسیار بزرگ و یک زنگ غول

کمی جلوی کردند و به نظرم کارکردشان فرا خواندن خدایان شهر بود. ما با احترام به این سازها نگاه می

ها را دیدیم، رفتیم و شروع کردیم به صدا زدن خدایان ی چینیخودمان را گرفتیم و چون نگاه تایید کننده

ها دورمان جمع شدند و خوشحال شهر. یعنی ابتدا به آرامی و بعد محکمتر بر طبل کوفتیم و چون دیدیم چینی

به هر  هرچند کسی گوشی را بر نداشت! ،و خندان تشویقمان کردند، جوگیر شدیم و کمی هم زنگ زدیم

ی سرخوردگی جماعت شدند. شاید هنوز هم دارند صورت خدایانی در میانمان ظهور نکردند و کمی مایه

یائو کنند که از جابلقا و جابلسا آمده بودند تا به خدایان پینگهایی تعریف میهایشان از خارجیبرای همسایه

 ادای احترام کنند. 

تائوگرایان تعلق داشت. باغی بسیار زیبا و قصری با معماری بسیار  به هرفتیم ک ید دیگرمعببعد به 

دلکش بود که به شکلی نامنتظره در دو سویش تصویری رنگین و کارتونی از دوزخ و بهشت را به صورت 
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بخش باغ رامشتندیسهایی بازنموده بودند. ما از بد حادثه ابتدا به دوزخ رسیدیم. یعنی از فضای ملکوتی و آ

کردیم، وارد تاالر درازی با محیط معبد گذشتیم و در حالی که داشتیم از معنویت جاری در فضا تعریف می

تاریک شدیم که سراسرش با تندیسهای عفریتهایی آراسته شده بود که در حال شکنجه دادن گناهکاران نیمه

حک و ترسناک بود. در آنجا برای اولین بار خدایان ها چیزی مابین مضآور و قیافهها بسیار چندشبودند. صحنه

چینی و ایرانی را شکر کردم که مسلمانان از ساختن مجسمه دست برداشته بودند، وگرنه اگر قرار بود 

 شد. ی شرمندگی میخالقیتشان در مورد جهنم را در مسجدها تصویر کنند االن کلی مایه

زد. تنها بر این مبنا که در خ در این شهر هم موج میبینی و جعل تاریناگفته نماند که خودبزرگ

برابر معبد خدای شهر آگهیِ نصب شده اطراف شهر یک استقرارگاه تاریخی از دوران جو وجود داشته، در 

یائو تازه در دوران گردد. در حالی که اصوال شهر پینگی این معبد به دوران جو باز میادعا شده بود که سابقه

ها که بگذریم، شهر مکانی بسیار دیدنی بندیاز این خالیشهری درست و حسابی تبدیل شده بود. ها به مینگ

ها ای که بر ستون خانهشدند و به خصوص اژدهاهای چوبیسائی که در باغها دیده میهای بوندرختچهبود. 

س چوبی بسیار زیبا را به نواز و زیبا بودند. یک جا یک تندیکاری شده بودند به راستی چشمو معبدها کنده

نمایش گذاشته بودند که از تراشیدن دو چوبِ متفاوت پدید آمده بود که انگار از همان ابتدا کنار هم کاشته 

کرد، در حالی که دورادورش چوبی از بافت و شده بودند. یک اژدها از چوب درختی در میانه خودنمایی می

 ایی نگارگرانه تراشیده بودند. جنسی دیگر وجود داشت و آن را همچون ابره

ها از هنر بریدن کاغذ را هم دیدیم. یکی از هنرهای جالب توجه در همین شهر بود که زیباترین نمونه

. کهنترین "گل-پنجره"نامند و این کلمه یعنی جی میچینی، هنر بریدن کاغذ است که خودشان آن را جیآن
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گردد. در قرون یدا شده و قدمتش به قرن ششم میالدی باز میجیانگ )ترکستان( پها از هنر در شیننمونه

های کاغذی در جشنها و مراسم رسمی مرسوم شد. این هنر بیشتر در دوازدهم و سیزدهم .م استفاده از آرایه

ند. برخی از آنها نقوشی هندسی و متقارن را نمایش بودو هنرمندان بزرگش زنان چینی  شتروستاها رواج دا

شوند. اما بیشترشان نقش و نگارهایی پیچیده و نگارگرانه هستند که با با تا کردن کاغذ درست میدهند و می

 اند. مهارت و دقت غریبی ساخته شده

ها جی نام دارد و این همان است که ژاپنیهنر چینی دیگری که بر بستر کاغذی سوار شده، جِه

دیس یا حجمهای زیبا با تا کردن کاغذ. این هنر در چینِ نامند. این هنر عبارت است از تولید تناوریگامی می

.م نخستین  1797در سال شود. دوران هان شرقی پدید آمده است. اما مشهور شدنش به قرن بیستم مربوط می

تا کردن هزار "نام داشت که یعنی  "سِمبازورو اوریکاتا"کتاب در این زمینه در ژاپن چاپ شد. این کتاب 

را نوشت که نخستین متن چاپی  "هنر چینیِ تا کردن کاغذ"سونگ کتاب به نام مایینگ .م زنی 1948. در "درنا

ها به ایاالت متحده کوچ ی قرن بیستم که شمار زیادی از چینیی سنت چینی این هنر بود. در میانهدرباره

در دسترس غریبانِ اسیر این تنها چیزی که  .زندانی شدندبه دالیل مختلف شان در این کشور کردند و بسیاری

دادند های کهنه بود. ایشان از این هنر بهره جستند و چیزهای تولید شده را به دیگران هدیه میداشتند، روزنامه

 golden ventureها این هنر را کردند. آمریکایییا به عنوان مجرایی برای گردآوری صدقه از آن استفاده می

folding دنبال فعالیت زندانیان چینی ساخته شد. نامند و این عبارت بهمی 

، روی باروی آن رفتیم. دورادور بارو شش کیلومتر و نمودهای هنرهای کاغذینش بعد از دیدن شهر

شد طی کردیم رسید. ما نیمی از آن را که حدود سه کیلومتر میدرازا داشت و ارتفاعش گاه به دوازده متر می
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ی ی شهر را هم ببینیم و نگاهی هم به پشت صحنههای حاشیهخانه و از آن باال توانستیم حیاط و درون

اش رسیدیم در سایههای فقیرنشین منطقه بیندازیم. هوا گرم بود و شرجی و به هر پاگرد برجی که میخانه

 بعضی خندیدیم.خندیدیم و میکردیم، میآسودیم و با جوکهایی که در مورد زمین و زمان سر هم میکمی می

داد. ا تندیسهایی فلزی درست کرده بودند که مثال سربازان باالی حصار را هنگام دفاع از شهر نشان میجاه

اند. حدس زدیم قضیه به در جایی دیدیم دو جارزن را در حال فریاد زدن و کوفتن بر زنگ نمایش داده

سها همکاری کردیم و داد ی دیوار چین را داشتیم، کمی با تندیها مربوط شود و چون خاطرهی مغولحمله

زدیم و مردم شهر را خبر کردیم تا بتوانند از خودشان دفاع کنند. اگر عقلشان برسد باید تندیسهای ما را هم 

یائو حمله نکردند. ، چون به خاطر داد و فریاد ما بود که مغولها آن روز به پینگکنار آن دوتای دیگر بسازند

 !شان نکشیدیمع را به رخولی ما برای این که ریا نشود موضو

وقتی باالخره از دیوار شهر پایین آمدیم، عصر شده بود. گرسنه و تشنه بودیم و نگرانِ این که مبادا 

ها بسته باشند. اما شکمو بودنِ مردم چین دست کمی از خودمان نداشت و تا دلتان بخواهد رستورانِ رستوران

ای خوردیم. سیار مفصل و خوشمزهفعال و سرزنده پیدا کردیم. در اولین جایی که یافتیم نشستیم و غذای ب

مان بعد هم راه افتادیم و سالنه سالنه رفتیم و ایستگاه اتوبوسی پیدا کردیم تا خودمان را به مقصد بعدی

نان برویم. هوا کم کم بارانی شهر تای یوآن بود و قرار بود از آنجا قطاری بگیریم و به شهر جیبرسانیم که 

کردند، با خوشحالی چترها را برای به دست گرفتن چتر استفاده می شد و مردم چین که از هر فرصتی

 برافراشتند. 
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یوآن رسیدیم و بلیطی گرفتیم و سوار حدود ساعت هفت عصر بود که باالخره به ایستگاه قطار تای

و  نان ببرد. در ایستگاه کمی سرمان به خرید خوراکی گرم شدی جیقطاری شدیم که قرار بود ما را به منطقه

نزدیک بود قطارمان را فدای شکممان کنیم و جا بمانیم. اما به موقع شستمان خبردار شد و دوان دوان از کل 

طول ایستگاه گذشتیم و بعد هم وقتی به ابتدای قطار رسیدیم فهمیدیم واگنمان در انتهای آن قرار دارد. پس 

ه قدر طول یک قطار چینی بدویم. وقتی ی دوی سرعتی برگزار شد و توانستیم در یکی دو دقیقه بمسابقه

ها در چین از قطار مان رسیدیم، فهمیدیم که بخت یارمان بوده و انگار رسم است که خیلیباالخره به واگن

ای باشند، بایست در کوپهدیدیم که یکی دو نفر از کسانی که میجا بمانند، چون در کل سفرهایمان زیاد می

 ب باشند.در عینِ شلوغی کل قطار، غای

ی چگونگی بازسازی تمدن ایرانی داشتیم. این را از همان روز مان بحثی داغ و مفید دربارهدر کوپه

ی راهبردهای بازسازی اولی که وارد چین شدیم، با هم قرار گذاشته بودیم که هروقت فرصتی دست داد، درباره

اش شد با نقد و بررسیالب و معنادار بود و میها کرده بودند خیلی جتمدن ایرانی گپ بزنیم. کارهایی که چینی

به چیزهای زیادی دست یافت. به همین دلیل هم به طور متوسط یک روز در میان نشستی یکی دو ساعته 

شان ملی ها برای بازسازی هویتداشتیم و در مورد چیزهایی که دیده بودیم و به خصوص راهبردهای چینی

کردیم. در هر نوبت بحث، چیزهایی را که دیده بودیم را تحلیل بحث میشان و روشهای سازماندهی جامعه

ی کردیم به پیشنهادهایی عملیاتی دربارهکردیم، و سعی میکردیم، عناصر زیانمند و ناخوشایندش را نقد میمی

ه هم چنین کردیم. آن عصرگاایران برسیم. بعد هم هر کدام جداگانه برداشتهایمان را در این زمینه یادداشت می

قبلش البته فراموش نکرده بودیم که به کردیم و بعد از این که کم کم چشمانمان گرم شد، رفتیم تا بخوابیم. 

بسپاریم تا اگر خواب ماندیم پای قطار ی ساکن ی موجودات زندهمان و راننده و کمک راننده و بقیههمسفران
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ها و بحثها را آنقدر طول دادیم که به مقصد رسیدیم و آخرش هم آنقدر این سفارش مان کنند.کوهستان پیاده

 مان منتفی شد!کل نگرانی

 

 

 

 

 

 های چینیکی از کهنترین بانک   ی مشهورمان با همان انبهی اشرافیمیز صبحانه

 

 

 

 

 

 

 

 کاران در پینگ یائوحیاط رزمی   های تزیینی چینیبا دوستان در کنار درختچه
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شانتای -2009جوالی  7 -1388شنبه شانزدهم تیرماه سه  

ی دربارهی شب به بحث بخش عمدهآن شب را از هول این که مبادا خواب بمانیم، تقریبا نخوابیدیم.  

مان ی ایران مهمانو درست پیش از آن که پیاده شویم امیرحسین با شعرِ زیبایی دربارهگذشت تمدن ایرانی 

از صبح بود که دو و نیم ساعت ای بلند را برایمان خواند. انگیزش کل قصیدهی شگفتکرد و با آن حافظه

در هوایی خنک و قیرگون طار سپردیم و با یک تاکسی هایمان را به امانتداری ایستگاه قکولهو  قطار پیاده شدیم

 به سوی کوهستان حرکت کردیم. 

دونگ که از چند نظر مهم و نامدار ای که در آن فرود آمده بودیم، سرزمینی است به نام شانمنطقه 

شیرینی  هایشناسی و جانورشناسی دلبستگی داشتم، این استان چینی یادآور خاطرهاست. برای من که به دیرین

خاکها همین بر ی هفتاد میلیون تا شصت و هشت میلیون سال پیش، بود. مهمتر از همه این که در فاصله
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بود! با خواندن این نام زیبا  6اش میکروپاکیسِفالوسوروس هونگتویانِنْسیسکه اسم علمیزد قدم میدایناسوری 

کشیده باید چه کلماتی را حفظ کنند و در های رنج توان دریافت که جانورشناسآهنگ به خوبی میو خوش

ی ما شان به کار ببرند. به هر صورت، این میکروپاکیسِفالوسوروس هونگتویانِنْسیسِ قصههای روزمرهمکالمه

و  ست، از چند نظر موجود جالب توجهی استتمام دایناسورهامیان ترین اسم علمی در که صاحب طوالنی

شود که سراتوپس محسوب میتری دایناسورهای علفخوار شاخداری مثل -یجدّهیا مادر –به نوعی پدر جد 

آسایشان ی استخوانی پشت سر و هیکل تانکبه خاطر دو شاخ روی پیشانی و یک شاخ روی بینی و صفحه

به خصوص وقتی اسم طوالنی و بسیار دراز این جانور بیچاره را وارسی کنیم به رازهای زیادی  شهرتی دارند.

 بریم. پی میهای تبلیغاتیِ تمدن چینی ی سویهربارهد

آزار انتخاب کرده ی بیمینگ برای این خزندهژیشناسی چین نامداری به نام دونگاین نام را دیرین

کند، و از سوی ها را منعکس میها و نامها به کلمهی چینیاست. خودِ درازی اسم، از طرفی عشق و عالقه

ای که گردد. چون خزندهشان باز مینمایی میراث گذشتهشان برای اغراق و بزرگتمایلدیگر تا حدودی به 

کشد، در واقع سوسماری کوچک بوده با درازای کمتر از یک متر که یکی از نامی به این درازی را یدک می

ویانِنْسیسِ ی جهان است. گمان کنم اگر میکروپاکیسِفالوسوروس هونگتکوچکترین دایناسورهای شناخته شده

کرد و زودتر از شصت و ی قدش فرض میشد، آن را ریشخندی دربارهنگون بخت از این لقب خبردار می

ی نهایی در مورد این اسم آن که عالوه بر نامتناسب بودن و بیان شد. نکتههشت میلیون سال پیش منقرض می

آن را عضوی از خاندان پربرکتِ  نشدنی بودن، نادرست هم هست! یعنی استاد دونگِ عزیز به نادرست

                                                 
6 Micropachycephalosaurus hongtuyanensis 
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پاکیسِفالوسوریده فرض کرده بود، در حالی که او در واقع به دودمان فروتنِ سِراتوپْسیا تعلق دارد! هرچند 

ی خطایی علمی قلمداد کرد و نه چیزی بیشتر. یعنی این اسم گذاری را باید نتیجهناگفته نماند که این نام

 بندی کرد.ای تقلبی چینی ردهی کاالهعلمی را نباید در زمره

شبی که ما از قطار پیاده شدیم، هرچه گشتیم هیچ اثری از میکروپاکیسِفالوسوروس به هر حال، آن نیمه

شد در مقابل دید که آسمان را میکوهستان تای ی مهیب ها در دور و اطراف ندیدیم. تنها سایههونگتویانِنْسیس

یکی از پنج نامند و آن را می (泰山) شانها تایچینید. این کوهستان را کرمان پنهان میپرستاره را از چشم

آن قرار گرفته و یکی از مهمترین مراکز گردشگری . این کوه بر فراز شهر تایکنندشان قلمداد میکوه مقدس

چون است. اما  متر 1632تنها رسد و دونگ است. ارتفاعش با مقیاسهای ایرانی اندک به نظر میاستان شان

نماید. در پستی سرزمینهای چین کشور پست و همواری است، در چشم مردم این سرزمین خیلی بلند می

، یعنی حدود سطح دریا آغاز کردیم متری 150از ارتقاع اطراف همین بس که بگویم ما صعودمان به این قله را 

 ! اندهایشان نشستهیک کیلومتر زیر آن جایی که اهالی تهران در خانه

ها جایگاهی مقدس بوده و نماد رستاخیز، طلوع خورشید و زایش این کوه از دیرباز برای تائوئیست

اند. شود. بیشتر آدمهای مهم چینی دست کم یک بار به این کوه آمده و مراسمی را در آن اجرا کردهپنداشته می

این کوه باال  پ.م از 214سال ر بود که د -اولین امپراتور چین–هوانگ شیهایشان خودِ چینیکی از اولین

اش متحد شدنِ کشور چین را اعالم کرد. ما هم چون قرار بود متحد شدن ایران زمین را به رفت و بر فراز قله

کنید. اما دماوند دانم دارید چی فکر میزودی اعالم کنیم، به عنوان تمرین فکر کردیم از کوه باال برویم. بله می

 د از آن که ایران زمین را متحد کردیم!یم برای بعاهرا گذاشت
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دانشمندان تائویی که در واقع پرستندگان طبیعت هستند، معتقد بودند این کوه ایزدی ویژه دارد که 

اند که نخستین گو دانستهشود. در برخی از اساطیر او را فرزند پان( نامیده می东岳大帝) «دادییوئِهدونگ»

ی یشم ی جهان بود. این ایزدِ کوهستانی دختری هم داشت که او را بانوی یشم یا ملکههستنده و آفریننده

( در پای کوه ساخته 岱庙میائو )نامند. به افتخار این پدر و دختر پرستشگاه بزرگی به نام معبد دائی یا دائیمی

 دشده که تندیسها و بوستان بسیار زیبایی دارد. معماری و آرایش معبد رونوشتی از شهر ممنوع و معب

 اند. زمین زده .م به 1008را در کنفوسیوس در چوفو است و کلنگ احداثش 

آن که شد. در حدی که شهر تایها خیلی مقدس محسوب میخالصه آن که این کوه از دید چینی

نان که مرکز استان است، احتماال به دلیل تقدس آن در این درست در جنوب آن قرار دارد و شهر بزرگترِ جی

نهادیم، هوا آنقدر تاریک بود که تقدس  اند. به هر صورت وقتی ما پیاده شدیم و قدم در راهنقطه ساخته شده

 رویم. کوه درست معلوم نبود. اما کم کم که هوا روشن شد دیدیم که واقعا داریم روی یک کوه مقدس راه می

ی کوه بلیط گرانی خریدیم. خالص و در آستانه یمشتهایمان را به امانت گذادر همان ابتدای کار کوله

مان کوه را کیلویی سی چهلبارهای ر بزرگ بود، چون اگر قرار بود با همان موهبتی بسیاها شدن از شر کوله

ها را دادیم، سبکبار و شدیم. وقتی کولهمردیم و یا به یکی از مقدسان کوهستان تبدیل میصعود کنیم یا می

شد. روع میسبکبال به کوهستان وارد شدیم و تصمیم گرفتیم شبانه از آن باال برویم. کوه با پلکانی سنگی ش

ها ها باال برویم تا راه را گم نکنیم. مطمئن بودیم که مثل درکه و دربندِ خودمان به زودی پلهاولش گفتیم از پله

بود که با حیرت بعد از یک شب راهپیمایی کردیم. تازه شویم. اما اشتباه میشود و واردِ خود کوه میتمام می

اند. این بدان معنا بود که تمام کسانی که به از پایین تا باال پله کندهها در تمام کوههایشان متوجه شدیم چینی

http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%9C
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%9C
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%9C
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A4%A7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A4%A7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B2%B1
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B2%B1
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B2%B1
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رفتند و هرگز وارد خودِ کوهستان و بخشهای جنگلی ها باال و پایین می، تنها و تنها از پلهآمدندکوهستان می

 شدند. و وحشی نمی

م، از همسفرانم اجازه ی پرابهت کوه شبانه سرمست شده بودمن که از هوای خنک شامگاهی و منظره

گرفتم  و از ایشان جدا شدم. بخشهایی را به جنگل زدم و بخشهایی دیگر را به پلکان سنگی بازگشتم تا خیلی 

هم از راه دور نشوم. هوا به نسبت شرجی بود و زود خیس عرق شدم. پس لباسم را در آوردم و در کیف 

ی راه باال و پایین ن هم آزارنده نیستند. چند بار در میانهها چنداام گذاشتم و با تعجب دریافتم که پشهکمری

ایم. چون باالی کوه ههم رفتم و دوستانم را هم دیدم و به این ترتیب مطمئن شدم که همدیگر را گم نکرد

 شد. ی یشم ممکن میکردیم پیدا شدنمان تنها با یاری ملکهداد و اگر همدیگر را گم میها آنتن نمیتلفن

باالخره در حدود ساعت شش بامداد بود که هوا روشن شد. حتی پیش از آن، زمانی که نور کبود 

ها را پوشانده بود، به عظمت الی مه سنگینی که صخرهشد از البهصبحگاهی از افق خاور بیرون زده بود، می

های دم و تمام دریچهو زیبایی کوهستان پی برد. طلوع خورشید را در شرایطی دیدم که بر سنگی نشسته بو

گیر طبیعت اطرافم گشوده بودم. آنجا بود که برای نخستین بار دریافتم این حس ام را بر زیبایی نفسحسی

ها در نگارگری آید. به همین ترتیب، دریافتم که نقاشی منظرهها از کجا میشناسی غریب و عمیق چینیزیبایی

شان نیست، و تنها از چشم خشک و منطقی مردمان عت پیرامونی طبیگرایانهچینی چیزی جز بازنمایی واقع

 نماید. انگیز میمغرب زمین است که چنین رمانتیک و خیال

ها ساده ولی خسته کننده آن روز پنج ساعت با سرعتی نزدیک به دویدن کوه را باال رفتیم. پیمودن پله

شتند. اما بسیار انبوه بودند و سرعتم بخشی داها سرزندگی وحشی و لذتبود. در مقابل جنگل و صخره
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بر زدم و شد. برای این که دوستانم را گم نکنم چند بار میانکردم بسیار کم میهنگامی که در آن حرکت می

های عمودی و پرچین و شکن، ماندم. صخرهمسیرهای پیچاپیچ راه پله را قطع کردم، وگرنه از آنها عقب می

ای به یاد خواندند، به راستی تجربههایی که مانند پرستو آواز میآوای زنجره انگیز خیزران وجنگلهای وهم

 ماندنی بود. 

ی جنگل به دیواری ی کوهستانی را گم کرده بودم، در میانهیک بار در اواسط راه، وقتی که تقریبا جاده

د تا آن را دور زدم. بلند و سنگی برخوردم. دیوار به ساختمانی بسیار بزرگ تعلق داشت و مدتی طول کشی

ام. وارد مسیر اصلی شدم و کمی پیش رفتم تا در بنا را پیدا کردم. بعد از این کار دیدم که باز به راه رسیده

ها روی در و دیوارش را پوشانده بودند و درونش به ظاهر خالی معبدی بسیار بزرگ و بسیار زیبا بود. جلبک

نهاده بودند. فضایش بسیار  ،پرستشگاهی که آنسوی حیاط قرار داشت بود. تندیسهایی از مقدسان تائویی را در

. اول فکر شدم، صدای آوازی به زبان فارسی را شنیدمبخش بود. وقتی داشتم از آن خارج میآرام و لذت

اند تا زبان سخت پذیرفتهمان به ثمر رسیده و دست کم خدایان کوهستانی چین روزیکردم تالشهای شبانه

پیدا شد پویان و امیرحسین ی سر و کلهکمی بعد رها کنند و به فارسیِ روان و زیبا حرف بزنند. اما چینی را 

. کمی در معبد دور هم نشستیم و بعدش باز از آنها ام، و معلوم شد اشتباه کردهآمدندکه آوازخوانان پیش می

 جدا شدم و به جنگل زدم.

د و معلوم شد بسیاری از آنها در ساختمانهای با روشن شدن هوا شمار کوهنوردان هم بیشتر ش

ساخته بودند.  یشد، بنای کوچکاند. چون در هر جایی که کمی مسطح میدهسپرس کرشمارِ سر راه شب را کم

بودند که یکی دو تا تندیس تائویی در آن نهاده بودند. برخی دیگر چیزهایی  یبسیاری از این بناها معبدهای
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های فراوانی را به آن آویخته بودند. این رسم دخیل بستن به ها بودند که مردم قفلیشبیه به پاگودای بودای

مکانهای مقدس را در خودِ پکن هم دیده بودیم و به خصوص در استانهای جنوب چین خیلی نمود داشت. 

 بستند.میدر معبد المای پکن دیده بودم که به خود درخت معبد هم با نخ دخیل 

ای برهنه دارند، لباسم را بر تن نکردم و با همان وضعیت لخت و عور ردها باالتنهی مچون دیدم همه

گرفت. کمی پیش از شان چند روزی وقت میبه باالی کوه رسیدم. کوه چندین قله داشت و پیمودن همه

 ها، با پویان و امیرحسین تالقی کردم و حدود ساعت هشت صبح بود که در یکی ازرسیدن به یکی از قله

از جوان خندانی چند برش هندوانه خریدیم و با  .های کوه آرام گرفتیم. آبی به دست و رویم زدمقله

مان از کوه سرازیر شدیم و ساعت ده و نیم به پایین فرنگی خوردیم. بعد با سرعتی تقریبا دو برابر رفتنگوجه

نم جدا ی مفصلی رفتیم. من باز از دوستاهرسیدیم. در مسیر سه تایی تبانی کردیم و از راه بیرون زدیم و بیراه

ی زمان را به مراقبه گذراندم. بعد از آن که شدم و جایی چندان زیبا و آرامش بخش یافتم که بخش عمده

لی سر ها را باال و پایین رفتم، پویان و امیرحسینِ شاد و سرخوش با لباسهایی گِ بازگشتم و کمی دیگر صخره

برای دقایقی به نظر  هایی بلند باال رفته و نزدیک بوده از آن پرت شوند.از صخرهرسیدند و تعریف کردند که 

و ظاهرا از تمام  ی نزدیکی به مرگ به نیروانا رسیده باشند، چون خیلی خوشحال بودندرسید در این تجربهمی

مان شد معلوم شد که این فرضیه باطل کمی بعد که دسته جمعی گرسنه. رنجهای دنیوی آسوده شده بودند

 اند. بوده و صرفا جهت زنده ماندن شادمان بوده

خبردار شدم که مان را با هم رد و بدل کردیم و پیماییی کوهدستاوردهای تجربهدر باالی کوه 

است. در راه رفت تا حدودی و در پیمایی دوستانم عواقب وحشتناکی برای تمدن چین به همراه داشته کوه
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راه برگشت که بیشتر با هم بودیم به روشنی معلوم بود که مردم چین از دیدن چند نفر خارجی در باالی این 

برداری که اند. به خصوص پویان با آن یال و کوپال و ریش بلندش و دوربین فیلمکوه خیلی حیرت کرده

ی ی پیشرفته به سیارهآورانهجودی فضایی شبیه بود که با آالت فنمرتب در دستش افراشته بود، بیشتر به مو

چینی از حضور پویان بود. وگرنه خبر از خدا بیهای زمین نزول اجالل کرده باشد. این البته تفسیر کمونیست

 برای دیندارها کامال روشن بود که این همان خدای جنگ است که بار دیگر به میان رعایایش بازگشته است.

یا  –شد به هر صورت قضیه از دید پویان کامال متفاوت بود. پویان تقریبا با هرکس که روبرو می

ای کشیده و غیرعادی بر زبان را با لهجه «هاوینِ»سالمِ چینی یعنی  -شدگاهی وقتها حتا زمانی که روبرو نمی

کند، ربط اما فلسفی داللت میهومی بیهاو با گویش پویانی بر مفها معلوم بود که نیآورد. از واکنش چینیمی

شدند، و به هر صورت به معنای سالم نیست. چون بیشترشان با شنیدن این حرف با حیرت به پویان خیره می

 گفتند. خندیدند و چیزهای دیگری میی دیگری هم میرفتند و عدهبرخی به شدت به فکر فرو می

ای را های چینی خیلی خوشش آمده بود و هر بچهبچه در ضمن این را هم داشته باشید که پویان از

کرد. حال در نظر بگیرید که موقع باال رفتن از کوه، یکی از زنان زائر کوه ای نثارش می«وهانی»دید که می

به پشت مادرش، و بنابراین مشرف کودک خردسالش را بر پشتش بسته بود، طوری که صورت طفل معصوم 

پیمود. به روایتی که از امیرحسین شنیدم، بوده که درست پشت سرِ این خانواده راه می رویارو با پویانِ مهیب

خیال هاو گفته بود، و بچه به گریه و زاری در آمده بود، اما کم کم هم پویان بیپویان ابتدا چند بار به بچه نی

ه چینی را که قرار است گناشده بود و هم بچه به حضورش عادت کرده بود. حاال در نظر بگیرید کودک بی

ریش پرورش یابد، و آن وقت در سنین حساس حدود دوسالگی که تازه ای با یک میلیارد آدم بیدر جامعه
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، برای است، گیریش در حال شکلاخودانگارهبه قول الکان و کولی ی آیینگی به سرانجام رسیده و مرحله

بر چشمانش قرار گرفته باشد. من به راستی در مورد ی مهربان پویان در براسه چهار ساعتِ متمادی چهره

 ی اطفال چینی نگرانم!سرنوشت این کودک و بقیه

ی راه برگشت از کوهستان تای را با دوستانم بودم. با امیرحسین بحث مفصل و پرباری کردیم درباره

کوهستان و  . همین طور بحث کردیم و از هوای پاکارتباط بینش فلسفی شاعرانی مثل حافظ و صائب

بردیم، تا وقتی که به خودمان آمدیم و  تفروختند، لذهای چشمگیر و زیبایی که در نور روز جلوه میمنظره

 ، داریم در مورد مزایا و معایب اشعار موالنای بلخی و بیدل دهلویاست همان طور که تقدیر ازلیدیدیم 

و با هر سرآغازی که گفتگویی یر در هر موقعیتی این در واقع یک جبر تاریخی است که من و امکنیم. بحث می

بیدل دهلوی علتش هم آن است که م. سیری سبک هندی و عراقی میبه بحث دربارهرا شروع کنیم، در نهایت 

های دست نیافتنی شعر پارسی هم هست. شود، به نظر من یکی از قلهشک اوج شعر هندی محسوب میکه بی

و  گرفت، که اصوال با سبک هندی سرِ ناسازگاری داشتا چندان جدی نمینه تنها بیدل راما امیرحسین 

سرسختی امیرحسین در نکوهش  دلیلد. رکهای شعر هندی را به عنوان بازیهای زبانی نکوهش میپیچیدگی

 . به نظرمفروپایگی بیدل نبودناشی از البته سبک هندی و برکشیدن موالنای بلخی به عنوان نمادی در برابر آن، 

ی کاهنان بودایی چینی، امیرحسین تناسخ موالنای در این حقیقت ساده ریشه داشت که طبق محاسبه کل قضیه

رود، چون هم حفظ حث من و او در این زمینه معموال در دو جهت نابرابر پیش میشد! بمحسوب میعزیز 

م. این است که معموال ی غریب امیرحسین را ندارکردن اشعار بیدل کار دشواری است، و هم من حافظه

یابد که من از پیکربندی فلسفه و دقت و خالقانه بودنِ کلیدواژگان بیدل دفاع بحثمان با این وضع خاتمه می
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گوید و به ازای انگیز بودنِ شعر موالنا و پیوندش با عاطفه و دل میکنم، در حالی که امیرحسین از خیالمی

  آورد.هر سخنش هم ده بیست بیت گواه می

به این ترتیب شادمان و خرسند از کوه پایین آمدیم. من و امیرحسین در حالی که برای هم شعر 

کردیم، و پویان عزیز در حالی که هویت کودکان چینی را سخت مورد حمله قرار داده خواندیم و بحث میمی

دوباره به ایستگاه قطار ی کوه رسیدیم و ساخت! با همین وضع به دامنهبود و پشت سرمان از کشته پشته می

به جز مقداری . از دیشب تا آن موقع یک راست به شهر چوفو رفتیم که زادگاه کنفوسیوس بودبرگشتیم و 

گی داشت در و گرسنبودیم چیزی نخورده ی سرخ گیاهی )یک قاچ هندوانه و چند گوجه فرنگی( رنگیزه

 . کرددلمان غوغا می

م. جای مرتب و شیکی بود و انباشته از مردمی که داشتند غذا یک راست به رستورانی رفتیم و نشستی

هایی انگلیسی برایمان آورد. خوردند. پیشخدمت رستوران دخترخانمی بود که یک منوی چینی با تک جملهمی

ی رمزگشایی از متون عرفانی داشت، سعی کرد سر در بیاورد که معنی امیرحسین با همان پشتکاری که درباره

گرا عمل ی فیلسوفان تجربهتر از این حرفها بودم تصمیم گرفتم به شیوهچینی چیست. من که گرسنهعبارتهای 

کنم. این بود که بلند شدم و سراغ میزهای دیگر رفتم و غذاهایشان را وارسی کردم. خوشبختانه مردم چین 

ن به رقابت یا قلمروگیری یا اند. این بود که توجه من به غذاهایشااند و هم اصوال خارجی ندیدههم مهربان

هم قاشقی تعارف  دادند و بعضیچیزی شبیه به این ختم نشد. همه با شوخی و خنده غذاهایشان را نشانم می

کردند. انگار همه فهمیده بودند قضیه چیست. به زودی امیرحسین و پویان هم به گردش علمی پیوستند و می

یم، آنهایی که به نظرمان بهتر بود را با اشاره به پیشخدمت نشان بعد از بررسی دقیقی که از غذای ملت کرد
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های مشتری رستوران گفته و خندیده بودیم که فکر کنم غذای تا وقتی که غذا را بیاورند آنقدر با چینیدادیم. 

 شان!آن روز کامال گوشت شود به تن

اکی که شباهت عجیبی به کرم غذایی که آن روز سفارش دادیم برای خودمان خیلی آموزنده بود. خور

ای از آب در آمد که ی سادهمزهاش باید از پیتزا بهتر باشد، خمیر بیزدیم دیگر مزهکارامل داشت و حدس می

ی همراه اش کلی شرمنده شدم. در مقابل یک جور غذا شبیه به گوشت قیمه شدهمن به خاطر سفارش دادن

گناهانم را سبک کرد. یک سوپ هم سفارش داده بودیم که طبق با سبزیجات سفارش دادم که تا حدودی بار 

اش یک ماهی سفارش داده بود. در ظرفِ معمول خیلی خوشمزه بود، و البته پویان هم طبق رسم خانوادگی

گردِ نازک، چیزی مثل جنین نان لواش خودمان، گذاشته بودند. ما سرگرم خوردن  نگوشتها چند تکه نا

ی چگونگی خوردن شدیم پیشخدمت رستوران بیاید و یک کارگاه آموزشی دربارهها شدیم و باعث گوشت

ی فشرده بود که دریافتیم باید گوشتها را وسط نان بگذاریم و لقمه کنیم غذا برایمان بگذارد. بعد از این دوره

 وردیم. ی گوشتها را به این شیوه خو بخوریم. بعد از این راهنمایی حکیمانه سری تکان دادیم و بقیه

ی خانه. استها کنفوسیوسیمرکز دینی بعد از آن به گردش در شهر چوفو پرداختیم. این شهر 

در تاریخ دیرپای چین، ادیان و آیینهای . و یکی از مهمترین معبدهای کیش او در آنجا قرار داردکنفوسیوس 

گوناگونی از سرزمینهای همسایه به این سرزمین وارد شده و در چند موج پیاپی فرهنگ چینی را در خود 

اند و در سه جریان پیاپی دین بوداییع مانوی و اسالم برخاسته اند. مهمترین این موجها از ایران زمینغرقه کرده

اند. در نهایت هم آیین کمونیسم در قرن بیستم این کشور را در چنگ خود یر ساختهرا در فرهنگ چینی جایگ

ای ها به دو نگرش بومیفرو فشرد و آسیبهای زیادی را به این تمدن وارد آورد. با این وجود، همچنان چینی
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ی که ادامهها، تائوگرایی است که در سرزمین خودشان تکامل یافته سخت وفادار هستند. یکی از این کیش

توان آن را استمرار کیش پرستش های شمنی باستانی چینیان است. دیگری آیین کنفوسیوس است که میآیین

 شود.نیاکان دانست که مانند مراسم جادویی شمنی، از ارکان تمام ادیان بسیار قدیمی محسوب می

اش هم دلیل« گاستاد کون»( است که یعنی 孔夫子ی کونگ فو زی )کنفوسیوس شکل التینی شده

ها اول اسم این است که نام خانوادگی این شخص کونگ بوده، و چون اسم کوچکش چیو بوده و چینی

شده ( نامیده می孔丘آورندع در دوران خودش احتماال کونگ چیو )خانوادگی و بعد اسم کوچک را می

ند، و به احتمال زیاد است. کنفوسیوس اسمی است که راهبان ژزوئیت در قرن شانزدهم به این شخص داد

است که چند اسم چینی دیگر را هم به همین ترتیب التینی کرده  7کسی که این نام را باب کرده ماتئو ریچی

 است. 

مصادف دولت لو به دنیا آمد، و این تقریبا  پ.م در 551در سال ها، کونگ چیو طبق تاریخ سنت چینی

ن بود. دولت لو یکی از واحدهای سیاسی کوچک آن بر انشابزرگ هخامنشی  با سال دهم سلطنت کوروش

شود و ما به تازگی ی چین بود و مرکزش در آن هنگام شهری بود به نام زو، که امروز چوفو نامیده میدوره

در آن نزول اجالل کرده بودیم. پدر کونگ چیو یکی از درباریان دولت لو بود که سه سال بعد از زاده شدن 

اش را در تنگدستی و دشواری باقی گذاشت. کونگ چیو به هر تقدیر بالید و خانوادهپسر نامدارش درگذشت 

گوان گذراند. در نوزده سالگی با زنی به نام چیاند که دوران جوانی را چوپانی و گاوچرانی و بزرگ شد و گفته

                                                 
7 Matteo Ricci 

http://en.wikipedia.org/wiki/Matteo_Ricci
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آیین جدیدش ازدواج کرد و صاحب پسری شد به اسم لی. اما چون سخت درگیر اصالح کار جهان و تدوین 

اش را به امان خدایان چینی رها کرد. با این وجود به سنتهای چینی سخت پایبند بود و وقتی بود، زن و بچه

 مادرش چهار سال بعد فوت کرد، سه سال را به عزاداری پرداخت! 

اش پرداخت. به شکلی که وقتی به کنفوسیوس دوران جوانی را به گردش در اطراف و تدوین فلسفه

در فضای سیاسی دولت لو ایجاد  پ.م تحولی 501سال پنجاه سالگی رسید، شهرتی به دست آورده بود. در 

رکشیدند و بعدتر ی حاکم شهری کوچک بشد و خاندانی تازه به قدرت رسیدند و ابتدا کنفوسیوس را به مرتبه

ن مقام قاضی اعظم را به او دادند. یک سال بعد، یکی از سه خاندان اشرافی قلمرو لو شورش کرد، اما دو خاندا

دیگر دست به یکی کردند و این جنبش راقلع و قمع کردند. این ماجرا باعث شد کنفوسیوس که تمرکز قدرت 

همان قدر که اندیشمندی برجسته بود، از حساب و کتاب کرد، مورد توجه قرار گیرد. کنفوسیوس را تبلیغ می

هایش را در فضایی آشفته به اعضای خاندانهای رقیب آورد. چون طی سه سال بعد آموزهسیاست سر در نمی

 497در  منتقل کرد و به این ترتیب باعث شد برای بسیاری از اشراف فردی خطرناک بازنموده شود. باالخره

رد و ناگزیر شد دولت لو را ترک کند و به حالت برکناری یا تبعید به سرزمین چی پ.م بخت به او پشت ک

شد. او برای مدتی در شهرهای گوناگون سفر کرد و دولتهای خرده پناه ببرد که رقیب سیاسی لو محسوب می

وسی، ریزی را که در این مدت در چین پدید آمده بود را با اصول عقاید خود آشنا کرد. طبق سنت کنفوسی

یا  77های خود را به بازگشت و مکتبی گشود و آموزهاستاد بزرگ در پایان عمر به سرزمین لو و شهر چوفو 

کالسیک چینی را نوشت، که در آن ادبیات و حکمت شفاهی قدیمی  شاگردش منتقل کرد و پنج متن 72

به امروز باقی مانده و مورخان  تا« پنج کالسیک»چینی گردآوری شده و برای نخستین بار نوشته شده بود. این 
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ی آن دانند. هرچند به احتمال زیاد خودِ وی نویسندهبرخی از بخشهای آن را به دوران کنفوسیوس مربوط می

 اش چند قرن پس از دوران وی به دست شاگردانش گردآوری شده است. نبوده و تقریبا همه

آدم مهم و تاثیرگذاری نبوده و تنها با  دهد که کنفوسیوس در دوران خودششواهد تاریخی نشان می

اش شناخته شده است. به نظرم دلیل اصلی این اهمیت هم آن است که خودش و گذر زمان بوده که اهمیت

قراولِ نویسایی و تبدیل شاگردانش به ثبت و گردآوری سنتهای محلی همت گماردند و به این ترتیب پیش

نهاد، خودش به هر صورت کنفوسیوس از بس که به سنت ارج میسنن شفاهی به متون نوشتاری بودند. به 

ی سنت اجتماعی چین تبدیل شد و حتا به مقام خدایان دست یافت. اینها البته نماد سنت و پشتیبان و آفریننده

سالها پس از مرگش بود و متاسفانه خودش از این افتخارها خبردار نشد. چون تازه هفتصد سال بعد از 

ها بود که دربار چین به آرای او توجه نشان داد و در دوران اشکانی ما و عصر هان چینیاش، درگذشت

ی هویت چینی بودند، دهندهامپراتوران هان که در واقع نخستین آفرینندگان دولت متمرکز چین و سازمان

 شان برگزیدند.آرای او را به عنوان ایدئولوژی حکومتی

کند و با معیارهای ی اجتماعی را تبلیغ میک زندگی و اندیشهآیین کنفوسیوسی در واقع نوعی سب

هایی به بهشت و زندگی پس از مرگ و بقای توان آن را دین دانست. با این وجود اشارهادیان یکتاپرست، نمی

شود. در واقع کیش کنفوسیوسی و سایر روح در آن وجود دارد و مناسک و مراسمی دینی در آن اجرا می

اند. من در کتابهایی های کالسیک محرومیافته در این سرزمین از متافیزیک و دستگاه فلسفی دین ادیان تکامل

ام که وجود یک دستگاه فلسفی که یک نظام اخالقی را پشتیبانی کند و چارچوب دیگر مفصل بحث کرده

ت که ابتدا در آیین عمومی مناسک و رفتارهای جمعی را به مرکز تقدسی یگانه پیوند دهد، ابداعی ایرانی اس
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در سرزمینهای زیر نفوذ تمدن ایرانی به تحول ادیانی جهانگیر انجامید. این برداشت زرتشت پدید آمده و بعدتر 

فلسفی در ایران شرقی و هند شمالی کیش بودا، در میانرودان و آسورستان کیش یهودی و مسیحی، و در 

این که آیینهای دور یان بزرگ را در قرون میانه رقم زد.  عربستان دین اسالم را پدید آورد و قالب عمومی اد

این متافیزیک پیچیده و دستگاه منظم معنایی  -کیش هندو، تائویی و کنفوسیوسی–ی نفوذ تمدن ایرانی از دایره

ی تبار کنند، حدس مرا دربارهرا ندارند و با این وجود کارکردهای اجتماعی خود را به خوبی برآورده می

 کند.   ی کیشهای یکتاپرست ایرانی تایید میدودمانیِ شالودهمشترک این عناصر دینی و هم

توان پیامبر یا فیلسوف در نظر گرفت. چون مدعی بود که خودش یوس را در این معنی نمیکنفوس

در عمل هم دستورها . استی چین هیچ سخن جدیدی نیاورده و مدافع سرسختِ سنت کهن جاری در جامعه

ساالری، ی ابتدایی چینی است که بر احترام به بزرگتر، مردو قواعد کیش کنفوسیوسی همان سنت قدیمی جامعه

کند. قانون زرین کنفوسیوس در آیین پرستش نیاکان، و همبستگی اجتماعی و همیاری کشاورزانه تاکید می

پسندی بر آنچه را که بر خود نمی»این میان همان است که در گوشهای مردم ایران زمین نیز طنینی آشنا دارد: 

 .8(勿施於人，己所不欲« )دیگران رو مدار

کند که در هایی تکیه میاش، بر ارزشها و سنتسادگی و ابتدایی بودن ی کنفوسیوس با وجوداندیشه

مشترکشان  ی کشور چین در میان این مردم جاری بوده و وحدت فرهنگی و هویتسراسر تاریخ دو هزار ساله

ی ی سازماندهی دولتی در این کشور هم بیش از همهرا ممکن ساخته است. دیوانساالری چینی و شالوده

                                                 
8 Analects XV.24 
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به کیش کنفوسیوسی تکیه دارد. به همین دلیل هم شهر چوفو و نقاطی که قرار بود از آن بازدید کنیم ادیان 

 اند.ی این مرد را گرامی داشتهها چطور خاطرهاهمیت داشت و مشتاق بودیم تا ببینیم چینی

النی و روی طوبعد از آن که در زیر آفتاب و در رطوبت زیادِ هوا در خیابانی خلوت و پهن پیاده

ی چینی در داری که با یک رانندههای دوچرخهسر و تهی کردیم، عقلمان سر جایش آمد و از درشکهبی

مهمترین جایی که در شهر چوفو طوری طی کردیم.  ی راهمان را اینزدند گرفتیم و بقیهاطراف گشت می

ی این فیلسوف باستانی محسوب زمانی خانهبود. اینجا ( 孔庙معبد کنفوسیوس یا کونگ میائو )دیدیم، 

 شد. می

ای معبد بسیار بزرگ و زیبا بود. بناها با ستونهای چوبی و متانت و آراستگی ساده و پرهیزگارانه

ای زد. معماری ساختمانها به شکل خسته کنندهساخته شده بودند و عقالنیت آیین کنفوسیوسی در آن موج می

های از تاالرهای معبد کنفوسیوس سالن بسیار درازی بود که تقریبا یکی از ضلع یکیمتقارن و همریخت بود. 

گرفت. در این تاالر چند ده مذبحِ دقیقا همسان بر میزهایی مشابه نهاده بودند و سراسر محوطه را در بر می

چیز روبروی هریک ستونی چوبی بود که نام یکی از مقدسان کنفوسیوسی روی آن نوشته شده بود. همه 

با وجود زیبایی این معماری و  تلفیق  نمود.انباشته از انتزاع و تقارن و تکرار بود و این به راستی غریب می

ای که در آن با عناصر طبیعی مانند سنگها و گیاهان انجام شده بود، فضا از حدی بیشتر شلوغ و تکرار ماهرانه

این معبد کنفوسیوسی بود که دریافتم معماری بناهای  کرد. تازه درشونده بود و این چشم و ذهن را خسته می

ها کاریای که بیشتر از هرجا در گنبدها و مقرنسایرانی با تاقهای ضربی و گنبدهای بزرگ و تقارن هندسی

 نمود یافته، چقدر دلپذیر و خوشایند است. 
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ی از همدیگر شبیه هایشان به کپیبعد از کونگ میائو یکی دو معبد کنفوسیوسی را دیدیم که همه

: داشوئِه) «ی بزرگکتاب آموزه»از بودند. بر لوحی که بر سر در یکی از این معبدها بود، این شعر مشهور 

大學 )ی آیین کنفوسیوسی در آن خالصه شده است:را نوشته بودند که جوهره 

 برترین نیکی... ی بزرگ عبارت است از نمایان ساختن فضیلتها، نوسازی مردمان و استقرارراه آموزه»

大學之道在明明德，在親民，在止於至善 (...) 

مردمان باستان که آرزومندِ نمایش دادنِ فضیلتهای دیدنی در جهان بودند، نخست اوضاع خویشتن را بهینه 

 ساختند.می

古之欲明明德於天下者，先治其國 

 دادند.شان را سر و سامان میآنان که آرزومندِ بهتر ساختن اوضاع خود بودند، ابتدا خانواده

欲治其國者，先齊其家 

 ساختند.شان بودند، نخست شخصیت خویشتن را بارور میآنان که که خواستار سامان دادن به خانواده

欲齊其家者，先修其身 

 ساختند.با میل به بارور ساختن شخصیت خویش، نخست دلهایشان را راست می

欲修其身者，先正其心 

 ی خویش صادق باشند.کوشیدند تا در اندیشهآنان که آرزومندِ راست ساختن دل خود بودند، ابتدا می

欲正其心者，先誠其意 
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 کردند.اندازی میشان، آنان اول به فراسوی دانایی خویش دستبرای صادق بودن در اندیشه

欲誠其意者，先致其知 

 ی دانایی منوط به جستجو در ماهیت چیزها بود.این توسعه

致知在格物 

 شد.با جستجو در ماهیت چیزها، دانش تکمیل می

物格而後知至 

 یافت.هایشان خلوص میدیشهشان، انبا کامل شدن دانش

知至而後意誠 

 شد.هایشان، دلهایشان راست میبا صادق شدن اندیشه

意誠而後心正 

 شد.پس از راست شدن دلهایشان، شخصیتهایشان بارور می

心正而後身修 

 یافت.هایشان سامان میهایشان، خانوادهبا بارور شدن شخصیت

身修而後家齊 

 یافت.درستی نظم و نسق می هایشان، اوضاعشان بهبا سر و سامان یافتن خانواده
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家齊而後國治 

 یافت.با منظم شدن اوضاعشان، جهان به صلح دست می

國治而後天下平 

ی چیزهای ی همهی مردم در پایین، همه باید بارور ساختن شخصیتشان را ریشهاز پسر آسمان بگیر تا توده

 « دیگر بدانند...

自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本 (...) 

 دهد.ن کنفوسیوسی از اخالق را نشان میانداز آییاین بندها به خوبی چشم

برای قرنها محل برگزاری آزمونهای انتخاب کارمندان  که ، معبد مهمی بودهای دیگر شهراز دیدنی 

برای دیوانساالری امپراتوری بوده است. حاال بیشتر معبدی تهی از اسباب و اثاثیه است که روی دیوارهایش 

اند. بینشان چند چیز جالب اش توضیح دادهاند و در مورد آزمونها و چگونگی اجرا و مواد درسیتابلوهایی زده

اند و تندیسی از یکی از ایزدانِ حامیِ خواندهز جمله دعاهایی که برای موفقیت در آزمون میهم هست، ا

 .م 1302است که در سال ( 孔庙)یک معبد کنفوسیوسی به نام کونگ میائو  هم پکندر آزمون دهندگان. 

 و همین کارکرد را داشته است. ساخته شده

یران چه بالی خطرناکی است و ممکن است در آنجا بود که ما متوجه شدیم کنکورِ سراسری در ا

نهایت به چه حوادث دردناکی منتهی شود. فکرش را بکنید، این که هفتصد سال چندین هزار هزار آدم بیایند 

اند و چه دقایق اند و استرس آزمون داشتهو در یک جا کنکور بدهند. ببینید چقدر آدم آنجا از حال رفته
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ها بودم آنجا را به چیزی شبیه به تونل وحشت تبدیل . من که اگر جای چینیاندناخوشایندی را گذرانده

 کردم، نه معبد. می

کرد. شدیم و نخوابیدنِ شب قبل رویمان اثر میهوا گرم و مرطوب بود و کم کم خسته و خوابالود می

ران پیشخدمت با این وجود چوفو را خوب گشتیم و در یک رستوران خوب ناهار بسیار خوبی خوردیم. دخت

برایمان منوهایی آوردند که فقط به چینی نوشته شده بود. سعی زیادی هم کردند که به ما توضیح بدهند چی 

گرایان عصر رنسانس به چی است. اما ما به این نتیجه رسیدیم که برای یک بار هم که شده از مکتب تجربه

ی مردم سفارش داده بودند را هایی که بقیهاکیپیروی کنیم. برای همین هم در رستوران راه افتادیم و خور

نگاه کردیم و با آنها در مورد غذاها وارد مذاکره شدیم و در نهایت با نشان دادن خوراکهای مورد نظرمان 

آمد که آن روز کلی خوش گذرانده باشند. به خصوص سفارش دادیم. از ظاهر مردم و کارکنان رستوران بر می

که در سنین رشد باشد، غذا  اژدهاییی مان به اندازهرا سر غذاها در آوردیم و هر کدام خوابیکه ما تالفی بی

 خوردیم. 

دم هیچ کدام انگلیسی گشتیم و مرای میدنبال نشانیدر چوفو این بود که  ی دیگریک اتفاق بامزه

کردند. در نتیجه رفتند و زدند که چینی شیوا و سلیس مرا درک نمیای هم حرف میدانستند و با لهجهنمی

داند. دختر جلو آمد و با اعتماد به نفس تمام دختر نوجوانی را آوردند و با افتخار گفتند که او انگلیسی می

ما هم خوشحال شدیم و سه تایی گفتیم هِلو. بعد دختر شروع کرد به چینی حرف زدن و هر کار گفت: هِلو. 

ی دیگری از دهانش در نیامد. معلوم شد در همین حد انگلیسی بلد است. فکر کنم تا آن کردیم جز هِلو کلمه

زده بود، و البته  روز خیلی جلوی در و همسایه فخر فروخته بود و از دانش عمیقش در زبانهای دیگر حرف
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ی آنها هم بازدید یک روزی چند نفر جهانگرد ایرانی تصمیم بگیرند تا چوفو بروند و از محله هکردفکر نمی

 کنند. 

ها، و عصرگاه بود که اتوبوسی گرفتیم و از چوفو به شوجو رفتیم، که شهری بود در همان نزدیکی

به شوجو رسیدیم. که م. حدود ساعت هفت عصر بود مان قطار بگیریبایست در آنجا برای مسیر بعدیمی

و به گردش شوجآن شب را در خیابانهای شهری بود شلوغ و پرجمعیت که مردمی پرجنب و جوش داشت. 

ی داد که استراحت کنیم. از چند مغازهگذراندیم. خسته بودیم، اما کنجکاوی بابت دیدن شهر مجالی نمی

ر جایی یک میز بزرگ دیدیم که رویش انبوهی از اشیای سنگی ریخته خرت و پرت فروشی بازدید کردیم و د

شد. طبق بودند و حراجش کرده بودند. قیمت هرقطعه اندک بود و چیزی معادل سه تا صد تومنِ خودمان می

فروختند، کارشان را معمول وقتی هوا تاریک شد رستورانهایی که غذاهایشان را در دیگهایی کنار خیابان می

 ی سگ دیدیم!ی پختهردند. در آنجا بود که برای نخستین بار دیگی پر از کلهآغاز ک

بایست قطار نیمه شب را سوار شویم. این بود که در ایستگاه آن شب جایی برای خوابیدن نداشتیم. می

م و قدر چرتی مختصر بود. سر وقت بیدار شدیبه قطار ولو شدیم و خیلی زود خوابمان برد. اما مهلتمان تنها 

ی صندلی ای شلوغ بود. نمک ماجرا این بود که از بلیط و شمارهدر قطاری سوار شدیم که به شکل تکان دهنده

کردند. این بود ها استفاده میو این تجمالت بورژوازی هیچ خبری نبود و همه به شکل کمون اولیه از صندلی

با آن حال نزار و خستگی در حال مرگ مدتی اند. هایمان نشستهکه وقتی رسیدیم دیدیم دیگران روی صندلی

ایستادیم تا این که باالخره جایی گیرمان آمد. اما تا آمدیم بنشینیم، ناگهان طبع عیاری امیرحسین گل کرد و 

ای اخالقی برای خلق کمونیست جوانمردانه جایش را به خانمی داد. ما هم چنین کردیم و به این ترتیب به اسوه
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ساعت شش و نیم صبح به لویانگ رسیدیم و اولین کاری که کردیم گرفتن یک هتل بود چین تبدیل شدیم. 

نزدیک بود از خستگی جانمان در برود و در معبد کونگ چون مان را نجات داد. و خوابیدن، که تقریبا جان

 میائو به شهیدانی بپیوندد که طی هفت قرن گذشته سرِ کنکورهای چینی سکته کرده بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پویان در کوه  شانی تایی مقصدمان بر قلهبا امیرحسین در آستانه
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 های بسته به تندیسی تائوییدخیل    شانجنگل تای

 

 

 

 

 ی قصر چوفوخانهاسلحه    در برابر درگاه یادمانی کنفوسیوسی در چوفو

 

 

 

 اینا! ی کنفوسیوسنشین حیاط خانهشاه      مردان در حال بازی
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 ای از معبد کنفوسیوس در چوفونقشه ی چینی با حرکاتی بسیار سریع!من و پویان در حال خوردن سوپ و کلوچه
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 شهر چوفوای فلهفروشی سنگ
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لویانگ -2009جوالی  8 -1388تیرماه  17چهارشنبه   

ساعت ده بود که ناپرهیزی کردیم و تقریبا تا لنگ ظهر خوابیدیم. آن شب به قدری خسته بودیم که 

شهری که در آن قرار داشتیم جایی بود به نام مان در رفت و توانستیم از بستر برخیزیم. باالخره خستگی

( که در غرب استان هِنان در چین مرکزی قرار داشت. اسمش را از آنجا گرفته بود که در 洛阳لویانگ )

، اششمال )یانگ( رودِ لو قرار گرفته بود. شهری پرجمعیت و بزرگ بود و با مساحتِ چهار هزار کیلومتر مربعی

اش بناهایش همه تازه ساز و مدرن بودند و اگر چیزی دربارهداد. شش و نیم میلیون نفر را در خود جای می

ساز پنداشت. به خصوص که در شهر عناصری از معماری ای تازهشد آن را منطقهدانستیم، به سادگی مینمی

انداز عادی زیادی از خاور زمین در چشم یاروپایی وارد شده بود و جز نوشتارهای چینی بر در و دیوار نشانه

 شد.شهر دیده نمی

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B4%9B%E9%98%B3
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مند ی درخشانی بهرهاین شهر یکی از چهار پایتخت مهم تاریخ چین بود و بنابراین از تاریخ و پیشینه

کردند. مثال اگر از فرهیختگان و ها طبق معمول در مورد این پیشینه اغراق میبود. ناگفته نماند که خودِ چینی

است، و  پ.م پایتخت شده 2070برای نخستین بار در گفتند که شهرشان پرسیدی، میاهیان شهر میدانشگ

 پیش از پیدایش نخستین دولت متمرکز در چین است! سال 1800این حدود 

بر حق بودند، و از همان حدود  ،ای بسیار باستانی استالبته ایشان در این مورد که لویانگ منطقه

از زندگی کشاورزانه در این منطقه وجود داشته است. در ضمن لویانگ یکی از مراکز  هایینشانهپ.م  2500

پیدایش کشاورزی در کل چینستان است و کهنترین آثار از تمدن نوسنگی چین هم در همین جا کشف شده 

همین دلیل هم این تواند به شهرنشینی و وجود دولتِ نویسا چسباند. به است. با این وجود این آثار را نمی

پایتخت خود را به آنجا منتقل کرده و  پ.م 2070تای کانگ در ادعا که یکی از پادشاهان دودمان شیا به نام 

ایست، نه روایتی تاریخی. درست مثل ای افسانه( تاسیس کرده، بیشتر قصه斟鄩شون )نجِاین شهر را با نامِ 

ارزم است، چون جمشید هشت هزار سال قبل ورجمکرد این که ما بگوییم کهنترین شهرمان اورگنج در خو

 را آنجا ساخته است!

گویند شود. میهرچند این روایتها دروغین است، اما احتماال لویانگ کهنترین شهرِ چین محسوب می

ای شانگ تعلق داشت، برای خود پایتختی در آنجا به نام تانگ که به دودمان افسانه پ.م شاهی 1600در 

دهد که در همین حدود به تدریج شناسی نشان میای بیش نیست، اما شواهد باستانهم اسطورهساخت. این 

ترین حالتش نوعی دولتشهر کوچک بوده و در پیشرفتههرچند  گرفته است.ری در این منطقه شکل میشه

که احتماال ای( دانست. در واقع کهنترین شهری آن را پایتخت یک امپراتوری )مثل شانگ افسانهتوان نمی
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شود و این زمانی است که دولتی مربوط می پ.م 771به پایتختی واقعی بوده و در این مکان تاسیس شده، 

چِنگ نام داشت، هنوز محلی به نام جوی شرقی در این منطقه پدید آمد. بقایایی از این شهر باستانی که وانگ

 آن را در بوستانی به همین نام دید.  توانباقی است و می

گردد، و این زمانی باز می .م 25پایتخت به سال در واقع اهمیت یافتنِ راستین این شهر به عنوان 

نرون داشت در یعنی تقریبا همان زمانی که  .م، 68است که دودمان هان شرقی در آنجا مستقر شدند. در سال 

اولین معبد بودایی چین را در تا دو نسل بعد آمدند و لویانگ خواند، راهبان سغدی به رمِ آتش گرفته آواز می

بود که ذکر خیرش پیش از این ( 寺马白ماسی: )بایاهِ اسب سپید پرستشگهمان این  9آنجا بنا نهادند.

دهد که آیین بودایی از ایران زمین وارد این منطقه شده است، چون اسبِ خودِ همین نام نشان می گذشت.

آسمانی یا اسب سپیدِ آیینی، همان اسب تنومند ایرانی است که برای دیرزمانی سواری گرفتن از آن در چین 

بسیاری از متون راهنما به غلط  تباران منحصر بوده است. این معبد هنوز هم در این شهر باقی است وبه ایرانی

دانند. در حالی که معماری و شکل ظاهری معبدی که امروز برابر بنای آن را نیز به همین دوره مربوط می

در واقع بنای معبد را در دو  شود و نه پیشتر از آن.چشمانمان قرار دارد، به قرن شانزدهم میالدی مربوط می

ین ساختند، و بعدتر هم که رفقای کمونیست در آنجا به قدرت رسیدند، ی مینگ و چینگ به شکل امروزدوره

توانستند غارت کردند و آنچه را که فصلِ کاری به آنجا حمله کردند و هرچه را میلطف کردند و در دو 

بود که این معبد مورد  .م 1973سال شد چاپید، نابود کردند. آخرین بار در جریان انقالب فرهنگی در نمی

 قرار گرفت. اما سال بعدش من به دنیا آمدم و دیگر نگذاشتم کسی از این کارها بکند! حمله

                                                 
9  Bao et al., 2004: 84,172. 
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توانید دو تندیس اسب سپید را ببینید و این توضیح را در کنارش به انگلیسی در معبد می امروز در سر

ی بعد هم این نکته هایی بودند که نخستین راهبان بودایی را به این منطقه آوردند.بخوانید که این اسبها همان

تعلق راهبانی هندی به خوانید که این اسبهای سپید میدر توافق با کتابهای راهنمایی غربی سرگرم کننده را 

و بسیاری از مورخان معاصر دیگر تا حدودی پیرو  ی امروزینهانماید که چینیدر واقع چنین می 10.اندداشته

کنند. نکته در شان را در هند از هم تفکیک نمیها و برادران آریاییها باشند. چون ایرانیعقاید نژادی نازیست

اینجاست که در کل رشته کوههای هیمالیا میان هند و چین فاصله انداخته، و به همین دلیل هم ارتباط مردم 

بسیار اندک و محدود بوده، و به راههای  -تا قرن سیزدهم و چهاردهم میالدی–در طول تاریخ هند و چین 

ی هندوچین محدود بوده است. این در حالی است که مسیر بیابانی ترکستان برای آبیِ جنوب به واسطه

ها در تماس ن و چینیبازرگانان و مبلغان دینی ایرانی گذشتنی بوده و از دیرباز جمعیتهای ایرانی سکا با مغوال

اند. از این رو تقریبا تمام عناصر فرهنگی مهمی که به چین وارد شده، از راه زمینی شمالی به این سرزمین بوده

ی این مبلغان به لویانگ بوده است، و این اش هم این که اسب، آورندهمنتقل شده، و نه راه آبی جنوبی. نشانه

بایست البد می ،بودندها ناقل فرهنگ بودایی به چین میاگر هندی ردی ندارد!جانور برای نقل و انتقال آبی کارب

 ای در جنوب معبد اسب آبی داشته باشیم، نه اسب سپید!در نقطه

انگیز است دیدگاه پریشان مورخان معاصر و مهارتشان برای هندی دانستن ایرانیان از این رو شگفت

 11مورخی به نام یانگ هسوان چیه نوشتهاند. مثال ن دو تمایز قایل شدهکه منابع تاریخی چینی به روشنی میان ای

                                                 
10  Harper, 2007: 462–463. 

11 Yang, 1984: 3–4. 
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هایی را دی انجام پذیرفت. امپراتور زیر تاثیر رویایش پیککه تاسیس این معبد بعد از رویای امپراتور مینگ

 -که هردو نامهایی ایرانی دارند –به ایران فرستاد و ایشان از دو دانشمند بودایی به نامهای گوبَرنَه و ماتَنگَه 

ای از متون به لویانگ رفتند و بخشی از این منابع را به دعوت کردند تا به چین بروند. این دو با مجموعه

( بود که توسط ماتنگه 經四十二章مهمترینِ این متون، سوترای چهل و دو فصل ) 12چینی ترجمه کردند.

 شدنامیده می« بومیدَهَه»و به سغدی « بومهیدَسَه»که به هندی  ای را ترجمه کردترجمه شد. گوبرنَه هم رساله

 13.است «ده اقلیم»یا « ده بوم» و همان، که به پارسی دری امروزین هم فهمیدنی است

اند، اما هرچند منابع کهن بودایی به داستان رویای امپراتور و ورود مترجمان سغدی بارها اشاره کرده

بینیم. به همین دلیل هم بسیاری ای به این معبد را میاشاره .م 289 تین بار در سالدر منابع تاریخی برای نخس

قرار قرن دوم میالدی  درتاسیس این معبد را تاریخ اند و از مورخان روایتهای یاد شده را افسانه دانسته

ای پارتی بود که شاهزادهکسی که آیین بودا را به چین وارد کرد و معبد اسب سپید را تاسیس کرد،  14.اندداده

. در پارتی بودن این شخص تردید نداریم، اما وارد چین شد .م 148در و  ( نام داشت安世高ائو )گشیآن

، چون در آن روزگار بیشترِ شاهزاده بودنش جای بحث داردشود تردید کرد! ی چیزهایش میی بقیهاما درباره

اند، که تازه در مورد خودِ بودا هم کردهفرض می بودا، شاهزاده بزرگانِ بودایی را به پیروی از جایگاه طبقاتی

 آن(/شیآن) بخشِ اول نامش نام واقعی او هم معلوم نیست. چون چندان درست نیست. واقعیت آن است که

                                                 
12 Hill, 2009: 31, 363–366. 

13  Das, 2004: 25–36. 

14  Zürcher, 1972: 31. 
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کند. شاید اسم این راهب بودایی ی همان اسمِ اشکان است و به کسی از تبار پارتی اشاره میشکلِ چینی شده

گویند او از قلمرو میتر است که این اسم به تبار و خاندانش اشاره کند. ان بوده باشد، اما محتملهم اشک

ها و قلمرو پادشاهی کوشانی در ایران شرقی تخاری-سکاآمد، که در زبان چینی برای اشاره به چی مییوئه

امروزین بوده و از درون دولت کوشانی  گیرد. اگر چنین بوده باشد، او از اهالی افغانستانمورد استفاده قرار می

 و متحد اشکانیانخویشاوند ها مردمی سکایی و تخاری بودند که کوشانیاین سفر خود را آغاز کرده است. 

 با ایشان ادغام شدند.قلمروشان دوران اردشیر بابکان بودند و بعد از 

را به مرکزی علمی تبدیل کرد، حجم زیادی از متون بودایی را که همراه  اسب سپید معبد گائوشیآن

خود آورده بود به چینی ترجمه کرد، و به این ترتیب یک تنه فرهنگ و آیین بودایی را در چین بنیان نهاد. در 

ین چه دردی دانم ااند که او متون بودایی را از زبان هندی به چینی ترجمه کرد، و نمیبسیاری از متون نوشته

است که همه اصرار دارند بودا را هندی بدانند. البته شکی نیست که بودا در مرزِ نپال و هند امروز به دنیا 

شان تا استان ای از قبایل هندی و ایرانی بوده که دامنهآمده، ولی در آن هنگام این منطقه در اختیار مجموعه

ی آیین بودا هم به سمت غرب و شده است. توسعهمی هندِ هخامنشی در همسایگی غرب این منطقه کشیده

و واقعیت آن است که مردم هند هرگز آیین بودا را به طور گسترده نپذیرفتند. تنها  شمال بوده و نه جنوب،

سرزمینهای بودایی جهان باستان در قلمرو ایران زمین قرار داشتند و شهرهای مقدس بوداییان نیز در همین 

کشمیر و هرات . یعنی پاکستان و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان امروزین که سرزمینهای منطقه قرار دارد

شدند که بوداییان در آن اکثریت جمعیت را تشکیل کهن بودند، تنها قلمروهایی محسوب می سغد و مروو 
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عمده در ایران زمین دادند. تا دوران اشکانی اوضاع به همین شکل بود و راهبان و مبلغان بودایی به طور می

  15شان هم در بلخ و بخارا و کاشغر و مرو قرار داشت.فعال بودند و مراکز دینی و علمی

ای از مهاجران سغدی ی اشکانی شکل گرفت و زنجیرهبعد از آن که راه ابریشم در اوایل دوره

عناصر فرهنگی و دینی  ای تجاری را تا دورترین نقاط چین تشکیل دادند، آیین بودایی هم به همراهشبکه

کرده، به احتمال بسیارِ دیگر به چین منتقل شد. به این ترتیب متونی که اشکانِ پارتی برای چینیان ترجمه می

ا این که این فرد زیاد اصوال به زبان سغدی یا پارتی نوشته شده بوده و هندی نبوده است. یک گواه بر این ادع

ز این امهایانه تفاوت داشته است. ی ی غالبِ فرقهخهنسکرده که با یغ میای از آیین بودا را تبلانگار نسخه

ای همتای بوداست. بقایای متون شده، یعنی روشنبودیسَتوَهها معتقد بودند او خودش یک روست که چینی

رات و ی هوادَه تعلق خاطر داشته که اصوال بومی منطقهدهد که او به مکتب سَرواستیمنسوب به او نشان می

 سغد بوده است.

شوان دومین مترجمی که در تاریخ چین نامش به یادگار مانده هم مردی پارتی بوده است. نام او را آن

دهد پارتی بوده است. او نیز در لویانگ مستقر بود و با در ابتدای اسمش نشان می «آن»اند که باز ثبت کرده

حدود یک قرن بعد،  16متون مهایانه را به چینی برگرداند..م  181در سال فوتیائو اش یانکمک شاگرد چینی

 290)درخشش قانون( به این معبد آمد و تا  هرَخشَرمَه.م یک راهب سغدی یا سکایی به نام دَ 266در سال 

                                                 
15 Foltz, 2004. 

16 Foster, 2007: 46–48. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Foltz
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و فاخو جها او را .م در آنجا ماند و او نیز متون زیادی را به چینی برگرداند. این همان قدیسی است که چینی

(護竺法 )17نامند.می  

هایی نبودیم که پایمان به این شهر رسیده بود. در واقع شود ما نخستین ایرانیبا این سابقه، معلوم می

شدیم. راستش را بخواهید احتماال ما جزء آخرین حامالن فرهنگ ایرانی بودیم که به این منطقه از چین وارد می

دیدیم یا ایرانی که ما هایی بیشتر آنصادق بود. چون ی بخشهای چین هم این تا حدود زیادی در مورد بقیه

 شدند!نبودند و یا حامل فرهنگ محسوب نمی

ایست که آن هم غار هزار بودا نامیده مهمترین مکان دیدنی نزدیک لویانگ، اثر باستانی تکان دهنده

فوری شال شود و به خاطر محوریت این منطقه در ظهور بوداگریِ چینی، ارزش تاریخی فراوانی دارد. ما می

حدود ظهر بود که به شود. می مِن نامیدهو کاله کردیم و راه افتادیم به سوی یک جایگاه باستانی که لونگ

ها و آنجا رسیدیم. سیاست دولت چین آن است که دورادور مکانهای باستانی را هزارتویی از فروشگاه

ها و فضاهای دیدنی بپوشاند. از طرفی برای این که برای مردم محل درآمدزایی درست خوانی از بوستانهفت

من هم باید تر و زیباتر بنماید. برای رسیدن به غار لونگعظمتکند، و از سوی دیگر برای این که خودِ اثر پر

گذشتیم. در میانشان به خصوص یکی سخت توجهم را جلب کرد و آن ها میاز هزارتویی از فروشگاه

کردند، چون دانم چه کسانی از آنجا خرید میفروخت. نمیفروشگاهی بود که تندیسهای چوبی بزرگی می

صد کیلو وزن داشتند. هنرمندی که تندیسها را تراشیده بود به راستی شاهکاری خلق بیشتر تندیسها باالی 

کرده بود و از بافت و تار و پودِ خود چوب برای شکل دادن به انحناهای تن افراد بهره جسته بود. بیشتر 

                                                 
17 Zürcher, 1972: 65, 69. 
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چندتایی اژدها داد. هرچند تندیسها شخصیتهایی مانند راهبان و دانشمندان و شاعران مشهور چینی را نشان می

 شد. و کودک هم در میانشان دیده می

های آنجا، به خودِ غارهای بودایی رسیدیم. فروشیها و دیدار از سنگبعد از گذر از این فروشگاه

ای ی اژدها. این منطقه صخرهنامند که یعنی تندیسهای دروازه( می门石窟کو )شیمِنها آن را لونگچینی

ابعاد تندیسها از اند. کاری کردهکنده غار 1400 در درونیس بودا و پیروانش را هزار تند صدبزرگ است که 

محلش در دوازده کیلومتری جنوب شهر لویانگ است که در استان کند. متر تا هفده متر تغییر میدو سانتی

شوند. حدود صد هزار تندیس در این هِنان قرار دارد. این آثار بهترین نمونه از هنر بودایی چین محسوب می

 اند. منطقه وجود دارد که در درون هزار و چهارصد غارِ کم عمق کنده شده

امپراتور شیائووِن از دودمان وئی شمالی پایتخت خود را از کار ساخت این اثر زمانی آغاز شد که 

شهر داتونگ به لویانگ منتقل کرد و به این ترتیب گروه بزرگی از راهبان بودایی را نیز به این منطقه جذب 

شان عمدتا به اند و بقیه.م( کنده 534-493ی وِئی شمالی )در دوران سلسلهکرد. یک سوم این تندیسها را 

های سودجو شمار زیادی از تندیسها را از دارند. کمونیستها و شاید محلی .م( تعلق 907-618نگ )عصر تا

جای خود کنده و صورتهای بسیاری را با تیشه و گلوله مخدوش کرده بودند. با این وجود همچنان شمار 

اشاره کرد که تصویرش  زیادی از تندیسهای عظیم به جا مانده بود که باید در میانش به بودای بسیار زیبایی

 از دوران کودکی همواره برایم نماد تمدن بودایی بود. 

ای که در کوه قرار داشت و دایرهوسیع و نیمبود ی اچشمگیرترین بخشِ این اثر باستانی، محوطه

ی ایزدان نگهبان دورادورش را با تندیسهای زیبای بودایی پر کرده بودند. تندیسها عضالت به هم پیچیده
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داد. حرکتی که در تندیسهای عظیم نمایان بود و جوی راهنما را نشان میودایی و مقدسان آرام و آشتیب

گذاشت. جالب این بود که گروه زیادی از بندی زیبای اثر به راستی اثری ماندگار و موثر بر جا میترکیب

یا کرنش کردن و نیایش  مردم که در آنجا حضور داشتند بودایی بودند و خیلی رسمی به سوزاندن عود

 پرداختند. می

ی بزرگ و پرآبِ یی مشرف بود. این ای که تندیسهای سنگی را در خود داشت، به رودخانهصخره

شد و در زمین ی فرعی تقسیم مییافت، به شکلی نامنتظره به چندین شاخآبهرود در جایی که صخره پایان می

ف رفتیم و کوره راهی خاکی را پیدا کردیم که از کنار رود رد شد. با پویان و امیرحسین به آن طرمحو می

رفت. آنجا از دوستانم جدا شدم و کمی در میان کشتزارها شد و به میان کشتزارهای سرسبز اطراف میمی

گله در آن اطراف  هایی که گلهها و رقص پروانهها و ملخبرای خودم گردش کردم و از صدای بلند زنجره

 لذت بردم. پریدند، می

ی سمت ی همان مجموعهمن قرار داشت که ادامهی مقابل رودخانه، غارهای شرقیِ لونگدر کرانه

برای بازدید به بوستان بسیار ی شرقی رود را دیدیم، وقتی غارهای کرانهشد. چپ رودخانه محسوب می

این نظر مهم بود که آرامگاه بزرگی رفتیم که در نزدیکی غارهای بودای سنگی قرار داشت. این بوستان از 

( در آن قرار داشت. این شخص یکی از مشهورترین شاعران چین 白居易شاعر نامداری به نام بای جویی )

هرچند مقام علمی او را  اش کرد،مقایسهخیام توان با میاست و با توجه به مقام سیاسی مهمی که داشته، 

ی او در آن قرار .م در همین شهر درگذشت. بوستانی که مقبره 846.م زاده شد و در  772در سال ندارد. او 

دارد، به نام شاعران نامگذاری شده و در بخشهای مختلف آن یادمانهای زیادی به افتخار شاعران چینی برپا 
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کنم در ایران با توجه به . اما گمان میانجامش دهیم در ایرانروزی که ما هم باید است کاری این شده است. 

 تواند برای خودش بوستانی داشته باشد.چشمگیر شاعران، هر شهر می شمار

اما کسی که در این بوستان به خاک رفته بود، سرنوشتی داشت که تا حدودی جایگاه اجتماعی شاعران 

اش استاندار بای جویی مردی بااستعداد و بلند آوازه بود که در دوران دراز زندگیدهد. را در چین نشان می

چندان پرآوازه شد که نه تنها در سراسر ی مهم از چین بود. او در شعر چینی تحولی ایجاد کرد و قهسه منط

چین، که در سرزمینهای متاثر از فرهنگ چینی مانند ژاپن و ویتنام نیز مخاطبانی برای خود پیدا کرد. در دوران 

یل هم نزد غربیان مشهورترین شاعر اشعارش را به انگلیسی ترجمه کرد و به همین دل 18مدرن هم آرتور والی

 چینی است و از موقعیتی شبیه به خیام برخوردار است. 

ها که .م در کنکور چینی 800او در سال مندی بود. بای جویی از هر نظر آدم کالسیک و قاعده

اداری را شد شرکت کرد و کمی بعد به استخدام دیوانساالری دولتی درآمد. سلسله مراتب شی نامیده میجین

م به عضویت فرهنگستانِ چینِ آن دوران در . 807به همراه مراتب علمی گام به گام طی کرد. طوری که در 

ی عمرش مشاغلی . او برای بخش عمدهشدمحسوب میشورای مشاوران امپراتور  همانآمد که کمابیش 

گرفت و به کنار رود وِئی ره میپایه و عادی را بر عهده داشت و با مرگ هریک از والدینش از کار کنادون

ها سه سال عزاداری کند. به این ترتیب او حدود ده درصد کل عمرش رفت تا بر اساس سنتی قدیمی چینیمی

                                                 
18 Arthur Waley 
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را به عزاداری گذراند و اگر از عصر قاجار به بعد در ایران زاده شده بود، شهروند خوب و متدینی محسوب 

 شد!می

ی ل نوشتن دو متن دستگیر و تبعید شد. یکی از این دو متن نامهبه دلی .م 814جویی در سال بای 

که در نقد سیاست خارجی چین و لزوم پرهیز از جنگ با تاتارها  «ی مهار کردن جنگدرباره»بلندی بود با نام 

ی چند شعر بود که در آن آزمندی مقامهای درباری را ریشخند کرده و رنج نوشته شده بود. دیگری مجموعه

بای جویی یک بودایی مومن بود که به مکتب چان بگذریم که مدیدگی مردم عادی را بازنموده بود. و ست

 شد. تعلق خاطر داشت و بنابراین به زبان امروزین پیرو ذن محسوب می

.م به لویانگ آمد و در  824بای جویی در نهایت بعد از یک زندگی به نسبت آرام و اداری در سال 

و برگزیده شد، و جازنشستگی در آنجا اقامت گزید. یک سال بعد او به مقام حاکم سووضعیتی نزدیک به ب

.م کامال  832. او در نهایت به سال روبرو شویمی کسوف تاریخی صحنهبا این جایی بود که ما قرار بود 

بازنشسته شد و به نزدیکی غارهای صد هزار بودای لویانگ رفت و در جایی که امروز بوستانی به نامش 

در اواخر عمر به خاطر سکته زمینگیر  بای جوییوجود دارد، معبدی ساخت و خودش هم در آنجا ساکن شد. 

صرف کرد و هر نسخه از آن را به برداری از آثارش شد و وقت خود را تا زمان مرگ برای گردآوری و نسخه

رسد که به تا می 2800به معبد یکی از شهرهایی فرستاد که زمانی در آن اقامت کرده بود. شمار اشعار او 

 اش شهرت دارد.و نقدهای سیاسی جسته و گریختهفهمی  سادهخاطر روانی و 

فِئی یوان گویکه داستان  «انسرود اندوه جاوید»مشهورترین اثر بای جویی شعری طوالنی است به نام 

(杨贵妃است که ملکه ) ی نامدار چین در آن دوران بود و یکی از چهار زیباروی تاریخ چین محسوب

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%9D%A8
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%9D%A8
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%9D%A8
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A6%83
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اند. از میان آثار مشهور شد. این شعر را در دوران جدید بارها و بارها در قالب فیلم و اپرا نمایش دادهمی

تیان رخی از اشعارش لِهبای جویی در ب نام برد. «فروش پیرزغال»و  «نوازانسرود نی»توان از دیگرش می

دهد. این معنی می« خوشحالِ خوشبخت»شود و چیزی شبیه به تخلص کرده که گاهی لو تیِن هم خوانده می

شی ی دوران تانگ زاده شد و این دورانی بود که تازه قیام آناش است. چون در میانهلقب تا حدودی برازنده

ارِ بازسازی هویت ملی خود شده بودند و یک عصر زرین پایان یافته بود و زمامداران تانگ دست اندرک

فرهنگی را پدید آوردند. به همین دلیل هم عصر او زمانی بود که خیلی از شاعران چینی تمایل داشتند در آن 

  !به همین دلیل هم شاعران زیادی در همان حدود به دنیا آمدنداحتماال زاده شوند. 

( نام داشت. 王維فِئی ) وانگبرنده شد، ه شدن در عصر تانگ ی زاداولین کسی که در این مسابقه

.م درگذشت. او نیز مردی همه فن حریف بود. هم خوب نقاشی  759و در به دنیا آمد .م  699او در سال 

دان و آهنگسازی نامدار هم بود. او نیز مانند شاعران سرود و در ضمن موسیقیکشید و هم شعر نیکو میمی

دیگر عصر تانگ مقامی دیوانی داشت و بخشی از عمر خود را در دیوانساالری امپراتور به خدمت مشغول 

ای به نام دائوگوانگ ک استاد مکتب بودایی چان )ذن( هم بوده و شاگرد استادی افسانهبود. او در ضمن ی

 . شودمحسوب می

 وانگ فئی هم مثل بای جویی تا میانسالی زندگی آرام و متینی داشت. او در نوزده سالگی کنکور داد

زنش درگذشت. در این مدت .م  731در سال ، به عنوان کارمند استخدام شد، ازدواج کرد، و و شاگرد اول شد

کرد و در این میان با شمار زیادی از شاعران به خاطر ماموریتهای کاری مدام از شهری به شهر دیگر سفر می

ی آشوب شی در چین آغاز شد و شاعر را به میانهشورش آن .م 755و ادیبان دوران خودش آشنا شد. در سال 
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آن( را فتح کردند و در آنجا وانگ فئی را دستگیر کردند. )شانگ .م پایتخت 756سال پرتاب کرد. شورشیان در 

پیش از ورود ایشان به شهر خاندان امپراتور و تمام درباریانش شهر را ترک کرده بودند و تنها شاعر در 

اش باقی مانده بود، چون به خاطر ابتال به اسهال قدرت سفر کردن نداشت. شورشیان او را به مرکز قدرت خانه

گویند وانگ فئی به که همین لویانگ بود آوردند و از او خواستند تا به ایشان بپیوندد. بیشتر منابع می خود

امپراتور وفادار ماند و با تظاهر به این که کر است، یا با نوشیدن دارویی که حنجره و صدایش را از میان برد، 

.م که شورش  763از سال تمام این متون بعد کاری کرد تا کاری به سود شورشیان انجام ندهد. با این وجود 

دانیم آزادانه در اند. در واقع بعید نیست او به شورشیان پیوسته باشد، چون میشی سرکوب شد، نوشته شدهآن

کرده و لقبی رسمی هم در سلسله مراتبشان داشته است. بعد از آن که قوای امپراتور قلمرو ایشان زندگی می

، وانگ فئی به جرم همکاری با شورشیان دستگیر و زندانی شد، اما در نهایت به کمک لویانگ را پس گرفتند

او بعد از ختم شورش بار دیگر به دربار برادرش که مقامی بلندمرتبه نزد امپراتور داشت، از خطر رهید. 

تجاهل العارف ها خورده است. این ها با رهبر شورشیان پالودهکسی به رویش نیاورد که قدیم ندیمبازگشت و 

هم در نهایت رسید. هم مقام نخست وزیری چین  .م به 758در به قدری به شاعرِ ماجراجوی ما مزه کرد که 

 سالهای آخر عمرش را در آرامشی نسبی در معبدهای بودایی گذراند.

هایش داشت، نامدار است. در ای که در شعرها و نقاشیگرایانهوانگ فئی به خاطر سبک طبیعت

نامند و این نوعی از نقاشی چینی در مکتب جنوبی است که ( می山水诗« )کوه و رود»نقاشی، سبک او را 

ی فرو ریختن رودها از کوهستان است. ویژگی سبک جنوبی آن است که نقاش در آن محورش منظره

کند. ستفاده میرمق ااز مرکبی کمرنگ و بیکند، اما مویش به کاغذ وارد میهایی خشن و محکم با قلمضربه
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شود. در شعر ی رسمی هنر ذن چینی شهرت دارد و مورد تقلید واقع میآثار او تا به امروز به عنوان نماینده

فئی چهارصد قطعه شعر باقی مانده از وانگشود. گرایی و گرایش به پاکی کوهستانها دیده مینیز همین طبیعت

گردآوری  «آثار منشیِ سردار، وانگ»ای به نام در مجموعه و که برخی از آنها در چین شهرتی گسترده دارند

ها و جنگلهای خیزران و مردمی است که در این زمینه زندگی شده است. مضمون آن بیشتر توصیف کوه

خواند و هرجایی را گویند برای آن که شعرهایش روان و خوانا باشد، آن را برای مردمی عامی میمیکنند. می

یکی از ابداعهای جالب گیر شد. داد. به همین دلیل هم اشعارش بسیار مردمی و همهفهمیدند، تغییر میکه نمی

های فرد را به این ترتیب که مصرعسرودند. هایی میدی دوبیتیاو این بود که با همراهی دوست شاعرش پِئی

اند داد. اشعاری که به این ترتیب تولید شدهسرود و دیگری با سرودن مصرعهای زوج به او جواب مییکی می

سی( نام دارد و )شیانگ« یکدل»اند. یکی از اشعار مشهورش گرد آمده« رود وانگ»ای به نام در مجموعه

 اش کمابیش چنین است:ترجمه

 لوبیاهای سرخ به هنگام بهاران رسیدند، وقتی آن

 ات درخشان گشتند،های سرزمینِ جنوبیو بر شاخه

 به یاد من مشتی از آنها را به خانه ببر،

 مان.تا نمادی باشد برای عشق

.م زاده شد  712او در ( نام داشت. 杜甫« )دو فو»کرد، شاعر دیگری که در همین دوران زندگی می

دانند و برخی دیگر او را بزرگترین شاعر کل اعصار چین می برخی از مورخان چینی.م درگذشت.  770و در 
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شمارند. او در خاندانی اهل ادب زاده شد و پدرش دو شِنیان نیز شاعر بود. زندگی پو را رقیب وی میتنها لی

ی نظم اجتماعی را در شی، که هشت سال به طول انجامید و شیرازهی شورش آناو مصادف بود با بحبوحه

اشتباه نگیرید.  ،«اشکانی»یعنی و شرحش گذشت که « شیآن»آن را با  «شیآن»این سراسر چین از هم درید. 

« چِنگ»تواند باعث شود یک کلمه مثل چون در تلفظ تفاوت کوچکی با هم دارند و همین تفاوتهاست که می

  در چینی دهها معنا داشته باشند.

های جسور دیگر سر به شورش برداشت. شی یک جنگاور جسور بود که مثل خیلی از چینیاین آن

.م )یک سال قبل از شورش( جمعیت چین را 754سال ردامنه و وخیم بود که سرشماری به قدری پقیام او 

در حالی که در سرشماری ده سال بعد که بالفاصله بعد از شورش انجام گرفت،  ،میلیون نفر برآورد کرده 9/52

آمارگیران در  البته بخشی از این کاهش آمار از دشواری کار! یافته بود میلیون تن کاهش 9/16این جمعیت به 

ای در شده، اما با این وجود تفاوت چشمگیر ارقام نشانگر افت تکان دهندهآشوبِ بعد از شورش ناشی می

  19جمعیت چین است.

گرفت و مضمون شعرهایش بیشتر از  کلشکل زندگی و هنر دوفو زیر تاثیر این آشوبهای اجتماعی 

شاعرِ »به همین دلیل هم مورخان ادبیات او را های خودش و مردم دیگر تشکیل یافته است. دریهشرح درب

نامند. او در ضمن در آثارش مضمونهای اخالقی بسیاری را گنجانده است و به ( می詩史شی/ )شی« مورخ

                                                 
19 Hung, 1952: 202. 
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برای شناسند که در ضمن لقبی ( می詩聖شِنگ/ )شی« شاعر خردمند»همین دلیل برخی او را با لقب 

 کنفوسیوس هم بوده است. از دوفو هزار و پانصد قطعه شعر باقی مانده است.

اش را برداشت و در حالی که تقریبا کور و کر شده بود، از راه رود او در سالهای آخر عمرش خانواده

 پیمود، چهارصد قطعه شعر نابیانگ تسه به سوی استان هونان سفر کرد و در راهی که به کندی تمام می

خود را گردآوری کرد و در نهایت در پنجاه و هشت سالگی درگذشت. در اینجا یکی از اشعار مشهورش را 

 ( نام دارد:贈衛八處士) «ام وِئیبرای دوست بازنشسته»آورم که می

人生不相見， «قدر دشوار است، دیدار برای دوستان تقریبا همان 

動如參與商。 ی بامدادی و شامگاهی با هم تالقی کنند.که ستاره 

今夕復何夕， ،پس امشب رخدادی است نادر 

共此燈燭光。 ایم.که در نور شمع گرد هم آمده 

少壯能幾時， ،دو مردی که نه چندان دیرزمانی پیش از این جوان بودند 

鬢髮各已蒼。 ست.هایشان خاکستریو امروز شقیقه 

訪舊半為鬼， اند،دانستن این که نیمی از دوستانمان مرده 

驚呼熱中腸。  سوزاند.از سوگ می کند و دلمان رامان میزدهبهت 
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焉知二十載， زدیم که بیست سال بگذرد،حدس نمی 

重上君子堂。 .پیش از آن که باز همدیگر را ببینیم 

昔別君未婚， .وقتی که رفتم، تو هنوز ازدواج نکرده بودی 

兒女忽成行。 انداما امروز این پسران و دخترانی که صف بسته 

怡然敬父執， اند.بسیار با دوست پدرشان مهربان 

問我來何方。 ام،پرسند که به کجاها سفر کردهاز من می 

問答乃未已， و بعد، وقتی پاسی از گفتگویمان گذشت 

兒女羅酒漿。 آورند تا نشانم دهند.بشقابها و باده را می 

夜雨翦春韭， ،موسیر کوهی را که در شبی بارانی چیده شده 

新炊間黃粱。  اندای را که با سلیقه پختهقهوهو برنج 

主稱會面難， گوید که جشنی برپاستمیزبانم می 

一舉累十觴。 کند تا ده جام سر بکشم.و وادارم می 

... 
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十觴亦不醉，  تواند مستم کند؟اما ده جام چگونه می 

感子故意長。  وقتی همواره در دل مهر تو را دارم؟ 

明日隔山嶽， فردا که کوهها ما را از هم جدا کند 

世事兩茫茫。 داند؟و پس فردا، کسی چه می 

اند. چون دی را عصر زرین تانگ نام ننهادهشود که بیهوده قرن هشتم میالاز همین مختصر روشن می

زیستند. در میان اینهایی که نامشان را بردیم تنها مهمترین و مشهورترین شاعرانی هستند که در این دوران می

.م زاده شد  701در  او. نامدارتر استاست که از بقیه ( 李白پو )لی بای یا لیایشان به نظرم از همه جالبتر 

 .استجنبش ادبی این دوران  و پیشگام.م زندگی کرد. او یکی از بزرگترین شاعران دوران تانگ  762و تا 

اند. های اشعار ماندگار چینی ثبت شدهرتایشان در مجموعهحدود هزار شعر به او منسوب است، که سی و چها

اند و بنابراین اشعاری چند ده هزار بیتی که در آید که شاعران چینی در کل چندان پرگو نبودهاز اینجا بر می

 شده. ، برایشان رکوردی دست نیافتنی محسوب میکامال عادی استمیان شاعران ایرانی 

بازی دانم، گذشته از پیروی از ارزیابی منتقدان ادبی چین، به فامیلرا مهم میپو لیاما دلیل این که 

شود. چون در بین شاعرهای چینی، همین یکی که از همه بیشتر ستوده شده و اهمیت یافته، در هم مربوط می

 های چینیده است. در سالنامهشاز فرهنگ ایرانی متاثر بیش از همه به ضمن همان کسی هم هست که 

اند و خودش هم در استان گانسو زاده زیستهسغد یا خوارزم میبخشهای نزدیک به اند که نیاکان او در نوشته

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%9D%8E
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%9D%8E
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%9D%8E
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با این وجود خودش چینی بوده و نیاکانش  20گذرد.شد که در غرب چین قرار دارد و راه ابریشم از آن می

یِه اش مدتی در شهرِ سوییاند. خانوادهبودهاند که به خاطر جرمی به غرب تبعید شده انگار از اهالی گانسو بوده

(叶碎می )در این دوران ایران شرقی و  21ی خودمان در افغانستان کنونی است.اند و این همان غزنهزیسته

ی تازیان قرار داشت و بعید نیست که خاندان او نیز به ی حملهشهرهای استان هرات ساسانی زیر تازیانه

گویند او وقتی پنج ساله بود به چین بازگشت، اما بعید نیست مین بازگشته باشند. همین خاطر بار دیگر به چی

دانیم که دست کم یک زبان اش به گانسو دیرتر بوده باشد. چون بر مبنای اشعارش میخانواده زمان برگشت

با توجه به  22.دانسته، و در ضمن امپراتور چین هم او را به عنوان مترجم استخدام کرده بودغیرچینی را می

روابط دربار تانگ با شاهزادگانِ ساسانیِ پناهنده به این سامان، هیچ بعید نیست که او زبان پهلوی یا شکلی 

ی سفرهای بعدی این مرد به چین دانیم که همهدانسته است. دست کم این را میاولیه از پارسی دری را می

فرصتی برای آموختن زبانی جز چینی نداشته است. اگر  مرکزی محدود بوده و بنابراین بعد از دوران کودکی

اش که با سنت های ادبی و شعرهای خالقانهبه راستی او زبانی ایرانی را در کودکی آموخته باشد، نوآوری

تواند به تاثیر ادبیات ایرانی بر چینی داللت داشته یابد و میشعر چینی متمایز بوده نیز محملی فرهنگی می

  باشد. 

                                                 
20 Beckwith, 2009: 127. 

21 Eide, 1973: 388. 

22  Wu, 1972: 59. 



159 

 

بوده  نویس چیره دستیبه چندین هنر آراسته بوده است. خوشآید، او پو بر میچنان که از اشعار لی

در هنرهای رزمی نیز چیره دست بوده شود. ی پکن نگهداری میکه یکی از آثار منسوب به او هنوز در موزه

ت سالگی بر بسیاری شده است. به طوری که تا پیش از بیسو به خصوص شمشیرزنی نیرومند محسوب می

ی فیلمهای توان فرض کرد که بخش عمدهبنابراین می 23از هماوردان غلبه کرده و برخی از ایشان را کشته بود.

پو بعد از مدتی شعر گفتن و قیمه لی اند.کنگی را دانسته یا نادانسته از روی سرگذشت او ساختهبزن بزن هنگ

دربار امپراتور تانگ پیوست و چندان بر او تاثیر گذاشت که به  در نهایت به اش،قیمه کردنِ حریفان رزمی

توان فهمید از اینجا میافتخارش در کاخ امپراتور مهمانی دادند و او را به سمت مترجم اصلی دربار برگزیدند. 

 شده است. اند و مترجم بوده که کم پیدا میکاران زیادی حضور داشتهکه در دربار تانگ شاعران و رزمی

دونگ رفت و با گروهی از شاعران .م به شان 740بسیار در پس از انجام ماموریتهای سیاسی  پولی

مشهور شدند. اینها شش دوست بودند « شش ولگردِ جویبار خیزران»ای راه انداخت که با نام دیگر دار و دسته

پو در کل آدم ماجراجو و لیسرودند. می بادهکردند و شعرهایی در ستایش خوردند و بدمستی میکه عرق می

جهانگردی بود و بخش مهمی از عمرش را به سفر در گوشه و کنار چین گذراند و با شمار زیادی از آدمهای 

مهم دورانش دوست شد، که به خصوص کاهنان تائویی در میانشان اهمیت داشتند. او خودش هم در نهایت 

سرود. این شاعر نامدار در نهایت زمانی که بار دیگر حکمی  به آیین تائویی گروید و شعرهایی را در این زمینه

ی مرگش ای افتاد و غرق شد. دربارهاز طرف امپراتور برایش فرستاده شده بود تا به دربار بپیوندد، در رودخانه

زتاب ای رفته و بعد از دیدن بااند که در حال مستی بر قایقی سوار شده و به میان رودخانهاین داستان را گفته

                                                 
23  Wu, 1972: 58. 
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ماه در آب، به درون رود پریده تا ماه را در آغوش بکشد. این داستان به احتمال زیاد تخیلی و نادرست است. 

در آغوش کشیدن »اما به هر صورت در ادبیات چینی برای خودش جایی باز کرده و امروز هم در زبان چینی 

 رساند.را می« دنبال اهداف موهوم رفتن»و « اسیر خیاالت شدن»معنای  «ماه

شناسی شعر چینی داشته باشیم. ی کوتاهی هم به سبکبد نیست اشاره ،حاال که سخن به اینجا کشید

کنند. ( تقسیم می舊詩( و شعر کهن )جیوشی: 新詩شی: در کل، شعر چینی را به دو سبکِ شعر نو )شین

مشان یاد کردیم، همه نمایندگان مهم دوران تانگ هستند که در ضمن دوران اوج شعر کهن شاعرانی که از نا

، «شی»شود. تا این دوران سه سبک اصلی شعر سنتی شکل گرفته بود که عبارت بود از هم محسوب می

 «.فو»، و «تسوه»

دهد. معنی می« شعر»نامند که به طور مطلق ( می詩/诗« )شی»ترین سبک شعر کهن چینی را قدیمی

( که یعنی شعرِ کالسیک 詩經 / 诗经« )شی جینگ»ی شعر چینی متنی است به نام کهنترین مجموعه

های باید این نکته را گوشزد کرد که در کل شعر چینی در ترانهگیرد. را در بر می قطعه 305این کتاب )جینگ(. 

اش در متون دینی و درباری طی یر تکاملیی سکه بدنه دری عامیانه ریشه دارد و از این نظر با شعر پارسی

از  قطعه، 160، یعنی شعرهاجینگ هم بیش از نیمی از های کهنی مانند شیشده، تفاوت دارد. حتا در نمونه

 اند. های عامیانه تشکیل یافتهترانه

گردد. اما از آنجا که پ.م باز می 1000مجموعه به سال گویند قدمت برخی از اشعار این ها میچینی

اند و سایر لوازم گردآوری اثری ادبی )مثل شهرنشینی ها در این تاریخ هنوز خطِ درست و حسابی نداشتهچینی

نماید. بیشتر مورخان جدی زمان اند، سخنشان نادرست میپیشرفته و کاغذ و کتاب و ...( را هم فاقد بوده
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شود. در این دانند که با عصر هخامنشی ما برابر میران کنفوسیوس میگردآوری این اثر را در حدود دو

ی پیاپی تشکیل یافته شویم که در ادبیات چینی از چهار واژهمجموعه برای اولین بار با مفهوم بیت روبرو می

 است. 

تازش اسکندر در ایران همزمان با .م( است که پ 278-340چو یوان ) ،ترین شاعر سبک شیقدیمی

با پیوستن سرزمینش به زیست و در قلمروی دولت چوی جنوبی میین و بر باد رفتن نظم هخامنشی، زم

و آثارش تا به امروز نخستین شاعر چینی است که نامش در ضمن کرد. او پادشاهی نوظهور چین مخالفت می

و « یوسونگ»اش رزادهاو چندان بر شاعران بعد از خود تاثیرگذار بود که بعد از او برادمانده است. باقی 

شعرِ »( شهرت یافته که یعنی 楚辭« )چو چی»شان با نام ی او سرودند و اشعار همهشاعران دیگری به شیوه

گرایی را ترویج قومتوان دریافت که سبکی شخصی داشته و نوعی همچنین از بقایای شعرش می«. چو )یوان(

م سروده پ. 278در سال یینگ( از او باقی مانده که )آی« در سوگِ یینگ»کرده است. مثال سرودی به نام می

دهد. وقتی سربازان چین قلمروی چوی شده و از ویرانی قلمرو چو به دست سپاهیان دولت چین خبر می

با این ر فالکت و ادبار دست به خودکشی زد. تبعید فرستادند و او دبه شاعر را  ،جنوبی را تسخیر کردند

 گرای ضدچین بوده است! ماند که بنیانگذار شعر در چین یک قومها شکی باقی نمیتوضیح

شود سائو که هنگام تبعید شدنش سروده و در آن عناصری شمنی دیده میمهمترین شعر او متنی است به نام لی

را  کلمه 2400سطر و  372این شعر هن یا شمنِ سنتی بوده است. دهد این مرد احتماال نوعی کاکه نشان می

گیرد و مضمونی عاشقانه دارد. دلدار شاعر در این متن پادشاه چوی جنوبی است و اگر منظورش را در بر می

 اند.ای داشتهبازانهی همجنسدهد که آن شاه و این شمن با هم رابطهدرست فهمیده باشیم، نشان می
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کردند و آن را مراسم قایق ای قرنها جشنی را در سالگرد درگذشت این مرد برگزار میمردم چین بر

نامیدند. این مراسم در واقع تباری تقویمی دارد و چندان به سرگذشت این مرد مربوط اژدها )دوان وو( می

ان هم در این روز کنند، اما معتقدند شاعرشترین روز تابستان برگزار میها آن را در طوالنیشود. چینینمی

مرده است. از آنجا که طبق روایتها چو یوان با پرت کردن خود در رود میلو در استان هونان خودکشی کرد، 

ریزند تا ماهیان را از خوردن گوشت شاعر بازدارند. وقتی مردم در این روز غذاهایی نذری را در این رود می

کرد را به م مخالفت کردند و هرکس که آن را برگزار میها به قدرت رسیدند به شدت با این مراسکمونیست

کردند. به طوری که شمار زیادی از مردم بیگناه سرِ این مراسم بدبخت شدند. تا آن که در ناکجاآباد تبعید می

بعد از این دولت چین در این مورد کوتاه آمد و اجازه داد تا این مراسم برگزار شود.  .م باالخره 2008سال 

 ها گوشت تن چو یوان را نخوردند!ماهیدیگر 

ی هان به سبکی دیگر تبدیل سبکی از شعر که چویوان بنیان نهاده بود، در دوران زمامداری سلسله

در این دوره به فرمان امپراتور اشعار مردمی و شود. نامیده می« موسیقی اداری»یا ( 樂府)« فویوئِه»شد که 

سبک هر بیت از در این اش به سبکی درباری تبدیل شد. کل پیراستههای فولکلور گردآوری شد و شموسیقی

تانگ تکامل یافت. شعرِ عصر رسمی قالب شد. این همان است که بعدتر به پنج تا هفت کلمه تشکیل می

ظهور دولت تانگ و سیاستهای این دولت در تحول شعر چینی خیلی موثر بود. برای همین هم در قرن پنجم 

ها به قدرت رسیدند، شاعران چینی دو شاخه شدند و دو سبکِ قدیمی و جدید را پدید تانگمیالدی که 

نامیدند. در این اشعار  (古詩) «گوشی»گرا به سبکِ قدیمی پایبند ماندند و آثار خود را آوردند. شاعران سنت

ه خاطر همین غیاب ی درستی داشته باشند. ببایست با هم قافیهتنها محدودیت این بود که ابیات زوج می



163 

 

و با ظهور قدرت میالدی شد. سبکی که در قرن پنجم آزاد و خالقانه سروده میاین نوع شعر ، اضافیقواعد 

شد. در این سبک قواعد دقیق و ( نامیده می近體詩: شیتی)جین« شعرِ شکلِ جدید»ها رواج یافت، تانگ

五)ایست درست باشد و هر بیت تنها از پنج بروشنی بر ساختار شعر حاکم بود. به طوری که وزن شعر می

言 ) یا هفت کلمه(七言 )لوشی»ترین شکلِ این سبک نو، شد. رایجتشکیل می »(律詩 ) نام داشت که در

دوفو و بایست مضمونی متضاد با هم داشته باشند. آن کل شعر هشت سطر داشت و سطرهای دوم و سوم می

سطرهای »گفتند و به خصوص در قالبی به نام بک شعر میشان را مرور کردم، در این سپو که زندگیلی

اند. ساختار این شعر تقریبا با رباعی پارسی برابر است و ( شعرهای زیادی سروده絕句جو: )جوئِه« گسسته

این قالب را دشوارترین نوع شعر  24در کل از چهار مصرع تشکیل شده که هریک پنج تا هفت سیالب دارند.

ناگفته نماند که این  داشته باشد. کلمه 28یا  20وزنش باید دقیقا اند چون هر قطعه از آن بسته به چینی دانسته

سبک جدیدِ سختگیرانه کمابیش در واپسین قرن دولت ساسانی تکامل یافت و این زمانی بود که در ایران 

ها از وزن شعر دری در فهلویات و یافت و نخستین نشانهیج تکامل میزمین هم زبان پارسی دری به تدر

 شد.تثبیت می« فراز آمدن بهرام شاه از سوی هندوستاناندر»متونی مانند 

« سطرهای نابرابر»شود و نامهای دیگرش نامیده می( 詞)« تسوه»دومین فرم اصلی شعر چینی 

این شعر ساختاری منظم و پیراسته دارد و به ازای هر شعر  یو( است.)شی« ماورای شعر»جو( یا دوانگ)چانگ

دهد. این سبک را نخستین بار کسی به نام شود که منظور شاعر را توضیح میمتنی در یک بند بدان افزوده می

                                                 
24  Tian, 2007: 143. 
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هایی بود که برای خوانده شدن با آهنگ سروده شده و مبنای کارش ترانه ابداع کرد .م( 978-936« )هوجولی»

ی قدرتمند به پادشاهی دودمان تانگ جنوبی رسید، که از نظر سیاسی تابع سلسله .م 961او در سال  .بودند

سونگ بود. در نهایت امپراتور سونگ او را مسموم کرد و پیش از مرگش شعری در سوگ نابودی دولت تانگ 

 سرود.

کنند. خودِ هم فرق می پائی( برای این شعر وجود دارد که از نظر وزن و قافیه باهشتصد الگو )چی

سه کلمه به زبانی غیرچینی یا یکی از گویشهای قدیم چینی است که در ابتدای ( 詞牌)« پائیچی»عبارت 

کند. این سبک در دوران سونگ تکامل یافت و به دو آید و همچون دیباچه یا بیت آغازین عمل میشعر می

ی دوم مترادف است، در اصل ی که بیشتر با شاخهتقسیم شد. سبک چ« چیمان»ی سنتی )شیائولینگ( و شاخه

و شعرهایش  زیست.م می 1053تا  978ی سالهای فاصلهبنیان نهاده شد که در « لیویونگ»توسط شاعری به نام 

 سرود. را در دو قالبِ کوتاه و سریع یا بلند و کند می

او شاگرد شاعر نامدار .م(.  1101-1037، مردی است به نام سوشی )سبک تسوهنامدارترین شاعر 

استاد »اش به نام م( نام داشت و به خاطر نوشتن خودزندگینامه. 1072-1007شیو )دیگری بود که اویانگ

ها شرکت کرد شهرتی بسیار به دست آورد. سوشی هم در نوزده سالگی در کنکور چینی «آالچیقِ یک مست

سیاست نیز نقشی ایفا کرد. چنان که از اشعارش  درو شاگرد اول شد. او به دربار دودمان سونگ پیوست و 

مخالفت داشته است. به همین دلیل هم تبعیدش کردند و « شیآنوانگ» وزیرآید، با اصالحات نخستبر می

بعد از آن بود که به فقر و فالکت افتاد. او در دوران تبعید از شهرهای گوناگون بازدید کرد و در این میان به 

بار دیگر در سمت قبلی خود ابقایش کردند و به این ترتیب دوران  .م 1086در سال د. دین بودایی گروی
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نامه باقی مانده است. او در ضمن کسی بود که  800شعر و  2700از او اش را در آسودگی به سر آورد. پیری

نام دارد که خاطرات « هشوئِ وِنیوجی»نویسی را به سبکی ادبی تبدیل کرد. مهمترین اثر او در این زمینه سفرنامه

 اش است.دریدوران دربه

سوشی در نوزده سالگی با دختری شانزده ساله ازدواج کرد و هشت سال بعد همسرش درگذشت. 

بعد او برای مدتی طوالنی برای انجام مشاغل دولتی به گوشه و کنار چین سفر کرد و وقتی بعد از ده سال به 

ای را سرود که اینجا به عنوان نمونه «آواز شهر کنار رودخانه»شعر  زادگاهش بازگشت و گور زنش را دید، 

لمه در ابتدای شعر ککه به صورت سه  -« آواز شهر کنار رودخانه»-شعر عنوان کنم. از شعر سوشی نقلش می

 شود:آن محسوب می «پائیِچی»آمده، 

「十年生死兩茫茫。不思量，自難忘。千里孤墳，無處話淒涼。縱

使相逢應不識，塵滿面、鬢如霜。夜來幽夢忽還鄉。小軒窗，正梳妝。相

顧無言，惟有淚千行。料得年年腸斷處：明月夜，短松岡。」 

کنم، ای. زیاد به تو فکر نمیآواز شهر کنار رودخانه( ده سال من اینجا سرگردانم و تو آنجا خفته»)

ام را کجا بگویم؟ حتا توانم فراموشت کنم؟ وقتی آرامگاهت هزار میل آنسوتر است، راز تنهاییاما چطور می

و موهایم به  ام را پوشانده؟به جا خواهی آورد؟ در حالی که گرد و غبار چهرهاگر همدیگر را ببینیم، مرا 

ام، از راه پنجره. تو داشتی موهایت را شانه جنگلی شبیه شده؟ دیشب خواب دیدم که به خانه بازگشته

ریخت. جایی هست که هایمان فرو میکردی. ما در سکوت به هم نگریستیم، در حالی که اشک از گونهمی

 «ی کاجهای کوتاه.کند، شبی مهتابی، بر تپهام را گوشزدم میبختیهر سال واژگون
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و اش تر است و سابقهخاستگاه این شکل قدیمینام دارد. ( 賦)« فو»سومین فرم اصلی شعر چینی، 

دانند که گردد. بنیانگذارش را یکی از کارمندان دولت هان غربی میبه دوران هان باز میاوج رواجش 

نام داشت. بخشی از شهرت او به خاطر ازدواجش با زنی  پ.م( 117-179)( 司馬相如)رو ماشیانگسی

 جون بوده است. این دو بعد از یک دوران طوالنی از دعوا و مشاجره از هم طالق گرفتند وبه نام جوئووِن

غرل »این فرد گیری این سبک از شاعری موثر بوده است. مشهورترین شعرِ احتماال این تجربیات در شکل

 فو( نام دارد. مِن)چانگ« ی پهندروازه

مضمونی توصیفی دارد و در واقع نوعی نثر موزون و مسجع است. ساختارش بسیار منظم سبک فو 

شود. از است و مقدمه و موخره و دیباچه دارد و گاهی موارد به شکل پرسش و پاسخهایی پیاپی تنظیم می

هایش خیلی زیاد است و گاه به توصیف ب شباهتی دارد. معموال طول متناین نظر به شکلِ راپسودی در غر

یابد. راستش را بخواهید من نفهمیدم چرا یک چیزِ خرد و ساده از زوایایی بسیار پیچیده و متکثر تمرکز می

ی ی فارس«شعر نو»ی نامند. )همان طور که دلیل شعر پنداشتنِ بخش عمدهها این شکل ادبی را شعر میچینی

مانند که نویسنده قصد دارد در آن مهارت خود هایی ادبی میهای فو بیشتر به رسالهبرایم روشن نیست!( متن

توان آن را با آواز خواند به همین دلیل هم نمیرا در به کار بستن )و گاه پیچاندن و تاباندنِ( زبان نمایش دهد. 

اش کرد. شاید به همین خاطر است که خودِ ادیبان چینی هم آن را نوعی از نثر مسجع توان دکلمهو تنها می

 (.詩دانند، نه شعرِ رسمی )شی: ( می文)وِن: 

های زیادی دانشگاه. او در .م( بنیان نهاد 1931-1897مو )شوجیاما شعر نوی چینی را شخصی به نام 

درس خواند و به همین دلیل با سنتهای فرهنگی متفاوتی آشنا شد. تحصیل او با دانشگاه پکن آغاز شد و در 
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.م به چین بازگشت و با الهام از  1922مو در شوجینهایت با دریافت دانشنامه از کمبریج به پایان رسید. 

نی پدید آورد. او اشعار کیتس و شلی را به چینی ترجمه ای در شعر چیاشعار رمانتیک اروپایی تحولی ریشه

ها حفظ کند. از این نظر تا حدودی به را در آخر جمله کرد و تنها از نظر ساختاری به این بسنده کرد که قافیه

جماعتِ ».م  1923روانشاد نیمایوشیج خودمان و بیشتر از او به اخوان ثالث شباهت داشته است. او در سال 

را در چین تاسیس کرد که به نهاد مبلغ این سبک نو تبدیل شد. نام این انجمن هم از یک شعر « اههالل م

 تاگور گرفته شده است. 

درگیر نوعی دگردیسی فرهنگی عمیق بود که از شورش  میالدی، چین 1920و  1910ی در دهه

جنبش فرهنگی »ان را امروز شد. این جرینهادهای سنتی کنفوسیوسی ناشی میضد ی باسواد مدرن بر طبقه

گرا عبارت بود از آزادی زنان، لغو قوانین نامند. عناصر اصلی جناح تحولدونگ( میهوایونوِن)شین« نوین

خواهی. جماعت هالل ماه در واقع جناح ، و دموکراسییپدرساالرانه، ورود معیارهای علمی و آموزشی غرب

 شد. ادبی این جنبش محسوب می

نام داشت. او  (.م 1897-1982جِن )گوئوکایه در تحول شعر نوی چینی موثر بود، دومین کسی ک

.م به ژاپن  1914شناس، ادیب و شاعری برجسته بود. او در سال فن حریف بود و مورخ، باستانمردی همه

د .م مدرک پزشکی خود را دریافت کرد و بع 1918رفت و در آنجا با زنی ژاپنی ازدواج کرد. او در سال 

شائوشِه( )چوانگ« آفرینش نانجم»فلسفه و ادبیات و تاریخ خواند.  بعد به چین بازگشت و در شهر شانگهای 

چانگ، ی نانشان در واقعهپیوست و بعد از سرکوب شدن هابه کمونیستهم .م  1927را تاسیس کرد. در سال 

در ی تاریخ چین از دید کمونیستی نوشت. به ژاپن گریخت و ده سال در آنجا ماند و چند جلد کتاب درباره
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ها به بعد هم که کمونیستها جنگید. پیوست و با ژاپنیچین جریان جنگ جهانی دوم به نهضت مقاومت 

ه ریاست اولین آکادمی علوم چینِ کمونیستی منسوب کردند. اما خیلی زود پاداش قدرت رسیدند، او را ب

زدیک بود سرش به باد .م ن 1966در سال های انقالب فرهنگی هایش را دادند و در جریان تصفیهفداکاری

یشان برود. مائو در این میان جانش را نجات داد، اما دو پسرش چنین بختی نیافتند و تا دو سال بعد هردو

 خودکشی کردند. 

 یدر فاصلهتیان( هم یاد کرد که )جین« امروز»ی در میان جدیدترین جنبشهای ادبی چین، باید از مجله

کردند. رِن( منتشر میشیلونگ)مِن« آلودشاعران مِه»شد. این مجله را گروهی به نام می .م چاپ1980 -1978

که اشعارشان بسیار مبهم و دوپهلو بود، و این به خاطر مضمونش  این نام بدان دلیل به ایشان داده شده بود

شد و به خصوص در پی مقاومت در برابر انقالب بود که مخالفتی با سیاستهای دولت چین در آن دیده می

لیان که دائو، گوچِنگ، دوئودوئو، و یانگفرهنگی شکل گرفته بود. مهمترین ایشان عبارت بودند از بِتی

من نقشی فعال داشتند و به همین دلیل هم تبعید شدند. امروز آنر جریان تجمع میدان تیانشان دهمگی

م زاده شده . 1949سال دیائو است که در شان بِتیخوانند. سردستههای راک چینی اشعارشان را زیاد میگروه

اش خاطر تمرد از دستور فرمانده و مجله را با مدیریت او راه انداختند. او در جوانی به گارد سرخ پیوست، اما به

ی من به بهانهآنشد. بعد از ماجرای تیانتبعید به مدت یازده سال برای بیگاری به روستاهای دور افتاده 

  کنفرانسی به برلین رفت و همان جا ماند و دیگر به چین بازنگشت.

ی خوش ذوق این ی شعر و شاعری چینی داده شد، اطمینان دارم که خوانندهبا این شرحی که درباره

آثار دوستان و  تواند سبکمتون تواناییِ سرودن شعرهای شیوایی به زبان چینی را به دست آورده است و می
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بسیار ضروری  آشنایانش را هم تشخیص دهد، و این به خصوص با وضعیت شعر معاصر فارسی مهارتی

یک بار کل این تاریخ کردیم، در بوستان شاعران گردش می است! خالصه آن که وقتی ما در آن روز زیبا

ایم. دلیلش هم آن ها سر در آوردهادبیات چینی را مرور کردیم و متوجه شدیم در جایی شبیه به شیرازِ چینی

شاعران و جنبشهای ادبی چینی را به رهگذران  ی اینتندیسها و یادمانهای زیادی را دیدیم که خاطرهکه 

 کرد. گوشزد می

به ایستگاه ا عصرگاه طول کشید. وقتی باالخره از ادبیات چینی دل کندیم، در آن بوستان تمان گردش

. هوا مرطوب اما لطیف بود و ابری زیبا بر فراز سری زدیمهای پرشمار آن محوطه مغازهبه لویانگ برگشتیم و 

ای کرد. هنگام گشت زدن در شهر به یک فروشگاه آثار هنری برخوردیم که مجموعهلب نظر میرودخانه ج

ای کرد. آنچه که در این آثار چشمگیر بود، تلفیق ماهرانهاز تندیسهای چوبیِ بسیار زیبا را برای فروش عرضه می

چوب ایجاد شده بود. همان  با تار و پود و بافت وحشی -معموال یک انسان –بود که میان مضمون اصلی اثر 

فروخت که در نوع خودش جالب بود. به خصوص یک گوی هایی از سنگ رادیوآکتیو را هم میمغازه گوی

داده بودند، یعنی  یوآن قرار 4800را بسیار بزرگِ تقریبا ده کیلویی از این سنگ جلب نظرم را کرد که بهایش 

دمش و در تهران برای خودم یک نیروگاه اتمی راه خریحدود هفتصد هزار تومان. اگر جا داشتیم می

 هاکارجور از سن قانونی شانزده سال برای این ام برای این فعالیت مناسب نبود و جنسیتهرچند  انداختم!می

 مان هم جایی برای این کارها نداشت!زیرزمین خانهدر ضمن بودم و عبور کرده 

فروشگاه آثار هنری تنها جای جذاب این ایستگاه نبود. شمار زیادی سنگ فروشی هم در آنجا یافتیم 

ها کردند. فضای داخلی یکی از مغازهکه سنگهایی با کیفیت خیلی خوب را با قیمتهایی بسیار پایین عرضه می
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کوچکِ تراش خورده همین طور  با میز بسیار بزرگی اشغال شده بود که رویش انبوهی از سنگهای نیمه قیمتیِ

ها یا های عقیق، و گویهای یشمی، دستبندهای سنگ حدید، مهرهدرهم و برهم ریخته بود. تسبیح

های زیادی اطراف شد با بهای پانزده یوآن خرید. چینیهایی کوچک از جنس سنگ آگات را میمرغیتخم

احب دکه هم بلندگویی به دست گرفته بود و هر کردند و صاین بساط جمع شده بودند و با اشتیاق خرید می

کرد. با دیدن آنها خاطرجمع شدم که خریدهایم همه زیر می گفت و بازار گرمیاز چندگاهی چیزهایی می

 خریدم.اند. چون در حالت عادی من سنگهایی شبیه به این را بیش از پنج یوآن نمیقیمت بوده

یان و امیرحسین جدا شدم و وقتی به خود آمدم که تندری غرید ها از پوهنگام بازدید از این فروشگاه

آسا بر زمین ریخت. من که باران را دوست داشتم، توجهی نکردم و همچنان به گردش و ناگهان بارانی سیل

فروختند بساطشان را جمع کردند و به درون ادامه دادم. تنها دریغم از این بود که دستفروشهایی که سنگ می

ی باز و خلوت و زیبا و دار گریختند. مردم هم چنین کردند و فقط من ماندم و یک محوطهی سقفهامغازه

ریخت. تازه وقتی نیم ساعتی از باران گذشت و از شدتش کاسته شد، به یاد باران گرم و تندی که بر زمین می

شان کامال خیس ام و همهاشتهام دکل پولها را در کیف کمریدار سفر( )به عنوان خزانهآوردم که پاسپورت و 

 وقتی ماجرا را به دوستانم هم گفتم، آنها هم فقط خندیدند!اند. غم به دل راه ندادم و شده

های فقیرنشین سری زدیم و از آن شب را با دوستان به گردش در خیابانهای شهر پرداختیم. به محله

چینی در فیلمهای هالیوودی شباهت داشت. به  های خالفکاری محلههایی رد شدیم که دقیقا به منظرهکوچه

شان را در دست دارند. ما اما در این کنترلگانه )تریاد( سهگفتند مافیای چین و انجمنهای همان جاهایی که می
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شد و خیابانها جز مردمی خونگرم را ندیدیم که با فقر دست به گریبان بودند، اما خنده از لبانشان محو نمی

 باشند.مهربان کوشند در حد امکان، خوب بپوشند و خوب بخورند و معلوم بود می

ترین خیابانی که از آن بازدید کردیم، مهمترین عنصر اقتصادی و طبق معمول در جالبترین و شلوغ

رسید که هرکس در آن اطراف خانه داشته، بعد از غروب خورشید ها بودند. چنین به نظر میاجتماعی رستوران

های کوچکی که در آن نگی را دستش گرفته و برای فروش به آن خیابان آورده است. از مغازهای خاخوراکی

رشته چینی فروشندگان تا  ،فروختندگذاشتند و میکردند و الی نانهای سفید کوچک میسبزی و پیاز سرخ می

ی سرد همین طور بدون وسیله های جانوریطیف وسیعی از گونه . گوشتشدنده میها فراوان دیدو کبابی

شان گندیده باشند. جالبتر از همه در این میان رسید بخش عمدهکننده در هوای آزاد قرار داشت و به نظر می

فروختند، که اسمشان را به شوخی گذاشتم مرکز توزیع هایی بود که دماغ و گوش و پای خوک میمغازه

 قطعات یدکی خوک!

فضای بزرگی بود شبیه به یک ها رفتیم. یار مردمی در یکی از همین محلهآن شب را به رستورانی بس 

پیراهن به های ارزان قیمت پالستیکی پر شده بود. انبوهی از مردان که بیشترشان سوله، که از میز و صندلی

خوردند. سفارش غذا دادیم و طبق معمول ها ولو شده بودند و داشتند آبجو می، روی صندلیتن نداشتند

ای هولناک طراحی کردند سوپ و ماهی در فهرست خوراکمان بود. اینجا بود که پویان و امیرحسین دسیسه

شان های تند انباشته شده بود. محاسبهای که برایمان آوردند از انواع و اقسام فلفلو نتیجه آن شد که ماهی

خواهد کرد غذا خوردنم را مهار البد  و (درست بود)که  البته بر این مبنا بود که من غذای تند دوست ندارم

آن شب را پا به پای دوستان یک بشقاب فلفل خوردم، که ذراتی از ماهی  اش اثبات شد!(.)که کامال نادرستی
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شد. البته جای شکایت نبود. چون هم سوپ گوارایی را در کنارش خوردیم، و هم کباب هم بینابینش دیده می

 قیمت داشت.  تومان در آن روزها( 150یوان )باور نکردنیِ یک  آن با قیمت ای که هر سیخچنجه

رسیدیم که بهترین های فقیرنشین به این نتیجه میهوای محلهدر حال و بعد از خوردن شام داشتیم 

که با آسودگی خاطر در ی مردمی شده بودیم جو گیرِ منظرهجا برای خوابیدنمان، کنار خیابان است. البته 

یک  های سنگیِیابان روی زمین دراز کشیده و خوابیده بودند. تازه در مورد خوابیدن روی پلهگوشه و کنار خ

ی کنار فروشگاه هتل کوچکی وجود دارد. فروشگاه بزرگ به توافق رسیده بودیم که دیدیم در انتهای کوچه

اگر نگیریمش. حماقت است محض تفنن رفتیم و بهای اتاق را پرسیدیم و دیدیم به قدری ارزان است که 

ی پولهایمان خیس شده و به جایی برای خشک کردنش نیاز البته به یاد آوردن این نکته هم موثر بود که همه

 داشتیم. 

که از شدت خیسی نزدیک بود خمیر -را  ی پولهاهمهرا در اتاق مناسب و خوبی خوابیدیم. شب ان 

شد و شک اگر پلیس چین سرزده وارد اتاقمان میپهن کردم تا خشک شوند. بیاتاق در گوشه و کنار  -شوند

کرد که ما جاعل اسکناس هستیم و همه را همان شب چاپ دید، حتم میاین همه دالر و یوآن خیس را می

ن ی زندانماشویی روانهشدیم، به جرم پولچه بسا که اگر در موقعیتی مشابه در ایران دستگیر میایم. کرده

 کردند. می

 انگیز خفتیم که تقریبا با دالر و یوآنِ تر و تازه کاغذ دیواری شده بود!القصه، آن شب را در اتاقی دل
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 استفاده از عددنویسی اروپایی در یادمانی به خط چینی   ی معماری غربی شهر لویانگمنظره

 

 

 

 

 ایزدان نگهبان بوداییتندیس      منهای لونگموقعیت معبد و غارنگاره

 

 

 

 

 ی بوداپیکره       منغارهای لونگ
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 منموقعیت غارها و تندیسهای لونگ

 ای تقریبا سالمتندیسی ویران شده در کنار نمونه

 

 

 

  

 

 

 

  بین بودایی در بوستان بای یوآنکف    سه عیار در بوستان بای یوآن
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 ای از دوران مینگبای جویوی شاعر در نقاشی    نشینی خیابانیشبای در خانواده

 

 

 

 

 شویی در چینی پولنتیجه    فضای درونی رستورانی مردمی

 

 

 

 

 

 نقاشی از وانگ وئی  خوشنویسی شعری از سوشی تندیس اسب سپید در برابر معبد اسب سپید 
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 ی پکنپو در موزهی خط لینمونه      

 

 

 

 

 

 

 یک کپی از نقاشی وانگ وِئی



177 

 

لویانگ -2009جوالی  9 -1388تیرماه  18 شنبهپنج  

صبح سرحال و قبراق بیدار شدیم و با خوشحالی متوجه شدیم که باد مالیم کولرِ اتاق توانسته تمام 

اسکناسهای خیسمان را خشک کند. لباسهای من هم که سراپا خیس بود، به همین ترتیب خشک شده بود و 

ز به قدری رگبار باران بر آن ریخته بود که به لباسهای تازه شسته شده شباهت پیدا کرده بود. صبح کمی دیرو

دادیم، پیدا کنیم. به روی کارکنان هتل هایی را که باید به هتل تحویل میوقت صرف شد تا رسیدها و برگه

های باطله و کاغذهای دیگر به یای بلیطنیاوردیم، اما حقیقت آن بود که تمام این رسیدها دیروز به همراه بقا

خمیری درهم و برهم از کاغذهای رنگی تبدیل شده بودند. ما هم وقتی به هتل رسیده بودیم همه را به سطح 

هایمان هم بین همین کاغذها بوده، معلوم شد که قضیه آشغال ریخته بودیم. وقتی دیدیم رسیدِ گذرنامه و کوله

آشغال را زیر و رو کردم و رسیدها را بازیافت کردم.  لاتاقمان برگشتم و سط شوخی بردار نیست. سریع به

دانستند چه عملیات های باستانی از آثار کنفوسیوسی شبیه شده بودند. کارمندان هتل که نمیهرچند به نسخه

 هایمان را دادند. عجیبی روی این کاغذها انجام شده، با حیرت رسید را گرفتند و کوله

بعد از خروج از هتل، اتوبوسی گرفتیم و به سوی معبد شائولین حرکت کردیم. از همان موقعی که 

های هالیوودی در دبیرستان درس می خواندیم، اسم معبد شائولین را شنیده بودیم و به خصوص از مجرای فیلم

وتاهی در هنر رزمی برداشتی اساطیری از آن در ذهن داشتیم. من مدت ک در زمان نوجوانیکنگی یا هنگ

گشت. دیگر از فیلمهایی اش به این معبد باز میفوی چینی تعلیم دیده بودم که تبار و سابقهووشو یا کونگ

شد بگذریم. ناگفته نماند که در میان که جت لی بازی کرده بود و در واقع تبلیغی برای این معبد محسوب می
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ی همین معبد و بیشتر دوست داشتم و او هم یک تعلیم دیده های رزمی، جت لی را از همههای فیلمهنرپیشه

 قهرمان جهانی ووشو بود. 

اتوبوس به یک گروه گردشگری چینی تعلق داشت. چون کسی شبیه به راهنمای تور در ابتدای 

گفت. حرفهایش ربطی به جاهای اتوبوس ایستاده بود و با بلندگویی در دست، هر از چندگاهی چیزهایی می

گوید، نه رسید هر وقت حال و حوصله دارد، چیزی میکه در مسیرمان دیدیم نداشت و به نظر می جالبی

شویم. مردم هم بیشترشان خواب بودند و توجهی به زمانی که از کنار کوهی زیبا یا معبدی دیدنی رد می

 حرفهای طرف نداشتند. 

ماجرا از این قرار ی پیدا کنیم. آور بود که ما موفق شدیم یک دوست خوب چیندر این فضای خواب

و طرف چیزی  ه بود،را پرسید "نگاه کردن"امیرحسین از یک چینی تلفظ درست دو سه روز پیش بود که 

ی شیوا و سلیس را در موارد مختلف من و پویان هم از آن به بعد این کلیدواژه. «گونگ گونگ»گفت شبیه به 

ای مختلف را گونگ گونگ کنیم. ناگفته پیداست که این کلمه صرف رفتیم تا جاهبردیم و مرتب میبه کار می

ای شبیه به کینگ کونگ شبیه شده بود، با اش، وقتی چندباری در دهان ما گشت به کلمهنظر از شکل اصلی

 کرد. ی دشتستانی که گاهی در امیرحسین بروز میطنینی از لهجه

ین که سوار اتوبوسی شدیم و قرار شد برویم معبد القصه ما گشتیم و همه جا را گونگ گونگیدیم تا ا

مان در هنرهای رزمی و بزمی داشتیم، بدیهی بود که ای که همهی طوالنیشائولین را ببینیم. با توجه به سابقه

های اتوبوس باال رفتیم و به قول قدما های مهم سفرمان باشد. وقتی از پلهبازدید از این معبد یکی از اولویت

ای میوه به همراه داشتیم که مدتی سرمان با خوردن آنها گرم شد. ه ماشین و روی لژ نشستیم، کیسهرفتیم ت
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مان به یک جوان چینی آرام و مودب جلب شد که درست روی صندلی جلویی من نشسته بود بعد توجه همه

گی و گرایش معنوی کرد. پویان که اصوال شیفتی عالی از جغرافیای منطقه را مطالعه میو داشت یک نقشه

مان متوجه شدیم که یک دل نه صد دل عاشق عمیقی نسبت به هر نوع نقشه دارد، رنگ به رنگ شد و همه

مأخوذ به حیا بود و  به شکلی افراطیی شائولینی شده است. اما مسئله اینجا بود که پویان در کل آن نقشه

 اش را بگیرد. شد از جوان چینی نقشهرویش نمی

نقشه بودیم، رونمایی از حینی که ما در صندلیِ عقبی مشغول جشن گرفتن و شادمانی بابت در همان 

تا کرد و داخل کیفش گذاشت. امیرحسین که دید ممکن است نقشه را آن جوان با خونسردی و آرامش 

دشوار ی ی عزیز برای همیشه از چشمان مشتاق پویان پنهان شود، ایثارگرانه وارد میدان شد و وظیفهنقشه

ی جوانک زد. جوان ارتباط با جوان چینی را بر عهده گرفت. او با اعتماد به نفس چشمگیری روی شانه

، یعنی برگشت و دیدیم یک چینی بیست و هفت هشت ساله است با عینک و ریش و سبیلی مینیمالیستی

ر هوا ترسیم کرد و با . امیرحسین با دستانش مربعی دهای کنفوسیوس شباهتی داشتروی هم رفته به جوانی

 ی دشتستانی خالص گفت: گونگ گونگ! گونگ گونگ!لهجه

هایی از ترس و شگفتی ی خونسرد و تاثیرناپذیر او را نگاه کرد، اما بارقهجوان چینی با همان قیافه

شد. امیرحسین همچنان به ترسیم آن طرح هندسی نقشه در اش پدیدار میکم کم داشت در چشمان بادامی

مان جوان دهانش را باز ریهوا و گونگ گونگ کردن ادامه داد، تا این که مخاطبش ذله شد. بعد در عین ناباو

 ای گفت: ی آکسفوردی تراشیدهکرد و با لهجه

«excuse me, can you speak English?» 
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 «یانتون»مان اش را خواستیم. معلوم شد دوست تازهما همه زدیم زیر خنده و با انگلیسی از او نقشه

شغلش هم این بود زد. ر خوب حرف مینام دارد و چند سالی در انگلستان تحصیل کرده و انگلیسی را بسیا

کرد. خودش را به همین دلیل تونی ها نقش مترجم را ایفا میکه در یک شرکت مهندسی برای استرالیایی

هرکاری کرد که اش خوشم نیامد. خیلی زود با ما رفیق شد. البته کرد، هرچند از این غربزدگیمعرفی می

عِ خیالی چه بوده، لو ندادیم و البد آخرش فکر کرد آیین سنتی بگوییم منظورمان از گونگ گونگ و آن مرب

ها برای آغاز مکالمه با  مردم بیگانه بوده است. به هر صورت برایمان چیزهایی در مورد معبد شائولین ایرانی

ی ماست و سی اش گفت. معلوم شد سن وسالش تقریبا اندازهو چین و تحصیل در فرنگ و وضعیت زندگی

ای بود و کلی در مورد دشواریِ ی دارد. با وجود این درست مثل خودِ ما )!( آدم جهاندیده و فهمیدهو چند سال

یافتنِ استاد رزمی راستین برایمان سخن گفت. خودش هم انگار هنرهای رزمی کار کرده بود. چون در این 

های در یکی از توقف. اما بعد های بین راه چند آبمیوه خوردیممورد کمی گپ زد. با هم نشستیم و در ایستگاه

اش کنیم و نتیجه بین راهمان من و امیر که بخارات اقلیم شائولین در دماغمان اثر کرده بود، قرار گذاشتیم مبارزه

هخای بزن بزن فیلمهای هندی، و البته شود، با صحنهچیزی شد بین سکانس آخری فیلم اژدها وارد می

گیریم و البد نگران دید من و امیرحسین داریم با هم کَل و کشتی میکه  یان هممختصری رقص المبادا! تون

 ی خونین ما به او هم تعمیم یابد، یواشکی جیم شد.شده بود که مبارزه

گذشت، که خودِ کردیم، از کنار کوه بلند و زیبایی به نام سونگ میمسیری که ما با اتوبوس طی می

ی مقدس آیین تائویی بود و کوهی بود نامیدند. این کوه یکی از پنج قله( می嵩山شان )ها آن را سونگچینی

ای از معبدهای بودایی و تائویی دورادورش وجود ی بقیه، در استان هِنان قرار گرفته بود. حلقهکه در میانه
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 متر بالغ 1500ها به شان با معیارهای ایرانی زیاد نبود و تنداشتند، که شائولین یکی از آنها بود. ارتفاع سونگ

ی زیادی داشت. در حالی که با اتوبوس در اطراف شد. اما با توجه به پست بودن زمینهای اطرافش، جلوهمی

مان به دیدن کردیم، از روی پلی رد شدیم که روی رود زرد زده بودند، و چشمای بزرگ را طی میآن خمینه

، پیشتر هم چندبار بخشهای دیگر این رود را دیده بودیماین رود هم روشن شد. هرچند، بین خودمان باشد، 

شد کردیم و در نهایت به شائولین ختم میای که داشتیم از آن گذر می. منطقهاش پی ببریمبی آن که به زردی

 .و ما با هزار دنگ و فنگ به آن دست یافتیم نامیدندفِنگ میرا دِنگ

یانگ بود که یی بازدید کردیم. یکی از آنها، دانشگاه سونگاز چندتا از معبدهای بودایی و تائودر راه 

شاپور شد و چیزی بود شبیه به جندیهای چین باستان محسوب مییکی از کهنترین و بزرگترین دانشگاه

ها به آن رسیده بودند و بر خالف ملت ما آن را خراب نکرده بودند. بنای خودمان. با این تفاوت که چینی

بوستان زیبا و بافت معماری کهن و . چنین کاربردی هم داشته استد شبیه بود و انگار قدیمها دانشگاه به معب

دهند. در حیاط گفت بیشتر در آنجا نجوم و ریاضیات را درس مییان می. تونهمچنان باقی بوداش بودایی

خودشان آن را ها با همان اغراق مخصوص همین معبد دو درخت سرو بسیار کهنسال وجود داشت که چینی

دانستند. ما که پیش از این سروهای کهن هزار ساله را در بمپور و سیستان دیده ساله میو پانصد هزار چهار 

توانستیم حدس بزنیم که این یکی باید هشتصد سالی سن داشته باشد، و حتا هزار سال هم بعید بودیم، می

 !هزار سال را شرمنده چهارنبود، اما 

تهایی که اتوبوس برای بازدید از معبدی توقف کرده بود، تصمیمی انقالبی گرفتیم و در یکی از نوب 

ی کنار معبد را گرفتیم و تصمیم گرفتیم برویم و زندگی ویرانهباغی زیبا و نیمهبه جای بازدید از معبد، کوچه
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به یک روستای کوچک روستاییان چینی را از نزدیک ببینیم. حدسمان درست از آب در آمد و در انتهای جاده 

ها ویران شده بود و تنها تک و توکی سر پا و فعال باقی مانده بود. به خصوص ی خانهرسیدیم. بخش عمده

های زیبایی داشت و معلوم بود در ی اربابی توجهمان را جلب کرد که حکاکیدر این میان سردر یک خانه

ی اربابی را انگار به عمد ویران کرده بودند و گذشته جنب و جوشی در آن اطراف وجود داشته است. خانه

ی به نظرم بعید نبود که در جریان انقالب کمونیستی یا انقالب فرهنگیِ بعدش، ساکنان نگون بخت این خانه

 زیبا را سر به نیست کرده باشند. 

مانده بود، ایش سالم های که تنها تک و توکی از خانهی ویرانه، و در کوچهدر نزدیکی همان خانه

ای تعلق داشت که انگار مهابا وارد شدیم. خانه به پیرمرد چینی کوچک اندام و بامزهدری را باز دیدیم و بی

ی او هم کرد. خانهکرد، چون تا پایان کار همان طور با تعجب ما را نگاه میحضور ما در آنجا را باور نمی

تاقهایی دلگیر و تاریک که در یکی از آنها یک خوک کمابیش ویرانه بود. یک حیاط مرکزی کوچک داشت و ا

اش خوب باشد. در تشتهایی رسید تغذیهداشت. پیرمرد آشکارا فقیر بود و تنها، ولی به نظر میرا نگه می

 های گوناگون را ریخته بود تا خشک شوند.سبزی

راین معلوم بود چینی کرد و بنابنقصِ پکنی مرا درک نمیی بیکمی با پیرمرد گپ زدیم. درست لهجه

اش آنجا ای را به هم حالی کردیم. معلوم شد که از جوانیخوب بلد نیست! با این وجود با بدبختی چند جمله

اش همان خوک بود و زمینی در آن اطراف، و کند. داراییزیسته و حاال مدتهاست به تنهایی زندگی میمی

از مقدسان دین تائویی بر دیوار اتاقهایش آویخته بود.  هایی کودکانهانگار مردی مذهبی بود، چون نقاشی

کرد که آخرش خوش و بشی کردیم و عکسی انداختیم و بیرون رفتیم. در حالی که پیرمرد طوری رفتار می
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های او ی دوربین مخفی واکنشانگار هنوز شک دارد که ما جهانگردانی واقعی هستیم یا داریم در یک برنامه

 سنجیم.را می

ی های فلسفهد دیگری که در راه از آن بازدید کردیم، معبد چان بود که یکی از کهنترین زادگاهمعب

ی متمایز کرد. تنها نکتهی معبدهای بودایی دیگر پیروی میو نقشه حشد. معبد از همان طرذن محسوب می

ند و فرمانهای امپراتوران کننده در موردش آن بود که چند یادمان سنگی بزرگ در حیاط معبد بر افراشته بود

وقت در حمایت از معبد و برخی از جمالت مهم بودایی را بر آن نوشته بودند. یکی از راهبانی که تاالرهایی 

آنجا زندگی  میالدی در 708تا  587بین را به یادش نامگذاری کرده بودند، دائوآن نام داشت که نوشته بودند 

 د. شوبه قرن ششم میالدی گِرد  بایستدر آن بود و میکرده است، عددی که انگار اغراقی می

ی ذن آشنا شده بودم و برای مدتی طوالنی زیر تاثیر آن بودم و بخش مهمی من از نوجوانی با فلسفه

های آن دوران را با الهام از آثار فیلسوفان ذن به دست آورده بودم. در میان سه شاخه از این اندیشه از بینش

ی چینی چان به نظرم از همه اش کرده بودم، شاخه، چان در چین و ذن در ژاپن( که مطالعه)دیانَه در هند

تر رسیده بود. از این رو بود که دیدار از مرکز زایش این اندیشه برایم خیلی جالب و مهم بود. عمیقتر و جدی

به نظرم آمد برداشتی که من  جستم نیافتم و بین خودمان بماند،با این وجود در معبد ذن آن تاثیری را که می

 تر است!تر و درستاند، ژرفام، از آنچه که بنیانگذارانش در ذهن داشتهاز این اندیشه و زبانزدهایش داشته

ی معنای ذن پرسید، و آن استاد کیفی را که بر دوش داشت، گویند یک نفر از یک استاد ذن دربارهمی

توان حرکت در نیافته بود، از استاد پرسید که ذن را چطور میروی زمین انداخت. بعد چون چیزی از این 
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فهمیدم استاد چرا بعد کیف خودش را تازه در آن معبد که زادگاه ذن  درک کرد؟ و استاد کیفش را برداشت!

 برداشت و دنبال کار خود رفت. 

 بعد از بازدید از این روستا، باز سوار اتوبوس شدیم و یک راست به شائولین رفتیم. 

ای از استان هِنان نامند. این معبد در منطقه( می少林寺) «شائولین سی»ها معبد شائولین را چینی

( چنان که از شکلش پیداست، به معنای جنگل و 林) «لین»شود. در چینی شان نامیده میقرار دارد که سونگ

که یکی از یائو تسوچانگشان است. نام کوهی در نزدیکی سونگ -ارتباط با شکلش!کامال بی–( 少) «شائو»

ترجمه کرده و بیشتر معاصران همین معنا « جنگل کوچک»واپسین استادان این معبد بود، این نام را به صورت 

اش ها( تعلق داشته و موسس اولیهی بودایی چان )همان ذن ژاپنیاین معبد در اصل به فرقه 25اند.را پذیرفته

. به احتمال زیاد مثل سایر مروجان دین بودایی  شودمیشناخته  «بودابادرا»بوده که با لقب بودایی  یک راهب

نامند. در پای استوپای شوانگ فِنگ در ( می跋陀ها او را بوتوئو )چینی. در چین، تباری ایرانی داشته است

 :26دهدای از او نقل شده که تا حدودی هویتش را نشان میهمان حوالی، جمله

 «شته نیست.غایی فارغ از کالم است، ذهنِ خردمند بدان آغاستاد دیانا )ذن( بودا چنین گفت: اصل »

شود که این شخص یک راهب مکتب دیانا بوده است و این همان است که بعدها از اینجا معلوم می

ی( گزارش کرده که بوتوئو در سال ج)دِنگ فِنگ شیان « فِنگی دِنگاسناد منطقه»شود. کتاب دیل میبه ذن تب

                                                 
25 Chang and Fassi, 1993. 

26  Broughton, 1999:108. 

http://en.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B0%91
http://en.wikipedia.org/wiki/Batuo#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Batuo#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/108_%28number%29
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( را تدریس کرد. در سی و 小乘ن سفر کرد و به مدت سی سال مکتب بودایی نیکایا )سرزمی.م به این  464

امپراتور شیائو وِن از دودمان وِئیِ شمالی دستور داد تا معبدی برای او در این منطقه ساخته شود،  ،یکمین سال

وئو به او پیوسته ی مرکزی شائولین بود. در همین فاصله دو تن از با استعدادترین شاگردان باتو این هسته

چو نام داشتند گوانگ و سِنگد را بعد از وی به عهده گرفتند. این دو هوییها ریاست این معببودند و همان

و پیش از پیوستن به این معبد ورزشکارانی نامدار و جنگاورانی نیرومند بودند. از این رو سنت بودایی در این 

ی عطف راستین پیوند شائولین با هنرهای رزمی، اما نقطه 27خورد. معبد از همان ابتدا با هنرهای رزمی پیوند

شود و این زمانی بود که راهبی به نام بودیدارما به چین آمد و در این مربوط می میالدیاوایل قرن ششم به 

 معبد اقامت گزید.

ها را پیشتر به عنوان بخشی از کتاب خرد بودایی ی بودیدارما، گفتنی بسیار است. این گفتنیدرباره

اش را سودمند دیدم، کل آن را ی تاریخ فلسفه تدوین کرده بودم. اما چون در این کتاب هم آوردندر زمینه

جنگاور به روایتی بود که ایرانی ی بودیدارما مردکنم. ی شائولین نقل مییک بار دیگر در پیوند با تاریخچه

اش . دربارهاش کنیممعرفیآیین چان )ذن( واقعی بنیانگذار و باید به عنوان  شدبزرگی هم محسوب می

شان دانیم که برای مدتی طوالنی در غارهای کوه سونگداستانهای تخیلی زیادی بر سر زبان است. اما این را می

 ،دانیممی ی خودِ بودیدارمادربارهآنچه ت. م معبد شائولین تبدیل شده اسزیسته و بعد هم به استاد اعظمی

 .های عجیب در آمیخته است. منابع اصلی ما در این مورد سه متن باستانی استسخت با افسانه

                                                 
27 Shahar, 2008: 9-11. 
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که به سال ( 洛陽伽藍記جی: )لویانگ چیِه الن« بایگانی معابد بودایی در لویانگ»اولین منبع، 

( که 曇林)لین نوشته شده است. راهبی به نام تان( 楊衒之جی )به نام یانگ شوانبه دست راهبی .م  547

قرن به یک نوشته که  «دو درگاه و چهار تمرین»ای بر متن مقدمه، .م درگذشت 574.م زاده شد و در  506در 

این کهنترین متنی است که به شاگردان بودیدارما اشاره کرده و نام دو تن از مهمترین  28شود.مربوط میبعد 

لین را به طور سنتی شاگرد بودیدارما تان 29را ثبت کرده است. -(可慧کِه )( و هویی育道دائویو )–ایشان 

فتم  دائوشوان )حدود صد سال بعد، در قرن ه 30که بوده است.اند. اما به احتمال زیاد او شاگرد هوییدانسته

道宣هایی بیشتر از راهبان برجستهزندگینامه»زیست، م می. 667تا  596سالهای ی ( که در فاصله» 

 ( را نوشت. 續高僧傳یان: ج)شوگائوشِنگ

بوده  پارسی شده، به صراحت نوشته که بودیدارما راهبی .م نوشته 547منابع که به سال کهنترینِ این 

او  رند،پندامیهندی این باور عمومی و رایج که او را بنابراین  31به چین آمده است. آسیای مرکزیکه از 

قومیت  اش اشاره نکرده و، تنها به تبار ایرانیمتنترین قدیمی. جالب آن که این ابداعی متاخر و نامربوط است

اند، دستخوش تغییری شدهاین گزارش در متونی که صد سال بعد نوشته  32دانسته است.« پارسی»صریحا او را 

ی در دیباچه اند.ای از جنوب هند دانستهعمده شده است. در منابع قرن ششم و هفتم .م بودیدارما را شاهزاده

                                                 
28  Broughton, 1999: 8. 

29  Broughton, 1999: 9. 

30  Broughton, 1999: 53. 

31 Broughton, 1999:54–55. 

32 Dumoulin, 2005: 85–90. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma/Birthplace_sources#CITEREFDumoulin2005
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هم و دائوشوان نوشته که او  33ای هندی بوده،خوانیم که او سومین پسر شاهزادهلین مینوشته شده به قلم تان

南天ونگ :جو پولوئومِن ج)نان تیان «کاست برهمندی جنوبی از یک هن»شده و هم شاهزاده محسوب می

種竺婆羅門)34  سخنی که با توجه به نظام کاستی هندیان کامال نادرست است. یعنی در این  35است.بوده

ی جنگاوران تنها اعضای طبقه 36توانند به پادشاهی برسند.چارچوب طبقاتی اعضای کاست برهمن نمی

  37آورند.)کشتریه( هستند که مقامهای سیاسی و نظامی را به دست می

پورام بودیدارما را فرزند شاه کانچیجدید اخیر است که در بیشتر متون گزارش بر مبنای همین 

و در قرن هفتم تا نهم میالدی پایتخت دولت پاالواس  نادو، در جنوب هند قرار دارددانند که در استان تامیلمی

اند و این برداشت از آنجا ناشی شده که چند تن از دانشمندان بودایی در این شهر مقیم بوده 38.بوده است

بندرگاهِ این شهر هم به ویژه در قرون میانه با جزایر فیجی و تایلند روابط بازرگانی داشته است. اما ایرادِ این 

اند و نه به دولت پاالواس. یعنی کل این برداشت از آن است که منابع چینی نه به این شهر اشاره کرده تفسیر

اند ی این منطقه نگریستهفرضِ زاده شدنِ بودیدارما در جنوب هند به نقشهذهن نویسندگانی برخاسته که با پیش

 اند. و این شهر را بهترین نامزد در این مورد یافته

                                                 
33 Broughton, 1999: 8; Dumoulin, 2005: 89. 

34 Dumoulin, 2005: 87. 

35 Dumoulin , 2005: 87. 

36 Dumoulin, 2005: 89. 

37 Broughton, 1999: 2. 

38 Zvelebil, 1987: 125. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma/Birthplace_sources#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma/Birthplace_sources#CITEREFDumoulin2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFDumoulin2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma/Birthplace_sources#CITEREFDumoulin2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFDumoulin2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma/Birthplace_sources#CITEREFZvelebil1987
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بینیم که کهنترین اشاره به سرزمینِ زادگاه بودیدارما، به ی خیالپردازی، به اسناد بنگریم، میاگر به جا

. در این هنگام تازه ارتباط تجاری میان جنوب شود.م مربوط می 906و سال چهار قرن بعد از دوران وی، 

چنین راهی وجود نداشته هند و چین غربی برقرار شده بود و تقریبا اطمینان داریم که پیش از این دوران 

بینیم. در منابع عصر تانگ نوشته ای مبهم به زادگاه بودیدارما میاست. تازه در این دورانِ متاخر هم تنها اشاره

انتهای »توان آن را ت و میثبت شده اس 香至آمد که نامش به صورت شده که بودیدارما از سرزمینی می

شده است. خوانده می« یجکانگ»دوران تانگ به صورت این عبارت در  احتماال  .ترجمه کرد« عطر

دهد. پورام را نشان میکانچیکرد که این نام همان  .م ادعا 2007در سال  39پژوهشگری به نام تستومو کامبِه

نامی قدیمی « پورام»، و «کمربند جواهرنشان»یا « جواهر»یعنی  «انچیک»دلیلش هم این بود که در زبان تامیلی 

  40برای شهرهاست.

ی زادگاه تر دربارهکامبه به روشنی گزارشهای قدیمیاین تفسیر به نظرم کامال نادرست است. 

ای دهبودیدارما را نادیده انگاشته و تنها روایت متاخرتری را مورد توجه قرار داده که او را سومین پسر شاهزا

ای برای همسان پنداشتن این دو نام پیشنهاد نکرده، و از کنندهاز سویی کامبه دلیل قانعداند. از جنوب هند می

پورام از دیرباز سوی دیگر آثار بازمانده از دین بودایی در این شهر بسیار بسیار نادر هستند. در واقع کانچی

ن جز یک تندیس شناساشده و هنوز هم چنین است. باستانیکی از شهرهای مقدس هندویی محسوب می

البته هواداران کامبه )روزگارش اند. بودا، نشانی از هنر، نمادهای دینی، یا معبد بودایی را در این شهر پیدا نکرده

                                                 
39 Tstuomu Kambe 

40 Kambe, 2007. 
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ی منفرد را ، و همین برگه«کانچی به از هینچی»اند، معتقدند که به کام باد!( که تفسیرش را از کانچی پذیرفته

 اند.این شهر دانسته دلیلی بر شکوفایی دین بودایی در

شناختی، البته به معنای غیاب کامل بوداییان در این منطقه غیاب شواهد باستانالبته ناگفته نماند که 

ولِبیل که دیدگاه کامبه را زْاند. زیستهنیست. احتماال در دوران ساسانی جمعیتی از بوداییان در این شهر می

وا در قرن چهارم .م اشاره کرده که بوداوَرمَن و بودایانکورَه نامیده پذیرفته، به نام دو تن از زمامداران پاال

یکی از زیسته و این شهر می .م در 560-540داریم که در حدود اند. از یک بوداورمن دیگر هم خبر شدهمی

چینی  او از یک زایر. گذرانددر این شهر مدتی را مفسران بودایی به نام بوداگوسَه هم در قرن پنجم میالدی 

 «پولوچینکان»به نام هسیان تسانگ که در قرن هفتم میالدی به هند سفر کرده بود، نقل کرده که در شهری به نام 

ها نتیجه گرفته که ده هزار راهب بودایی و بیش از صد معبد بودایی وجود داشته است. او از این داده

یین بودایی در جنوب هند بوده است، و بنابراین پورام در سراسر این دوران یکی از دژهای نیرومند آکانچی

  41طبیعی بوده که بودیدارها از چنین سرزمینی برخیزد.

شک بسیاری از شخصیتهای بودایی که اصوال برداشت زونبیل هم به نظرم قانع کننده نیست. بی

گذراندند، به شهرهای گوناگون جنوب هند نیز سفر کرده و در این شان میشان را در سفر و تبلیغ مرامزندگی

زادگان قلمروهای متفاوت اند. همچنین کامال روشن است که دولتمردان و شاهمنطقه نیز روزگاری را گذرانده

توان نتیجه گرفت که های متفاوت بگروند. اما از تمام اینها نمیاند به آیینها و کیشتوانستهجنوب هند می

شناختی فراوان، ها بوده است. با وجود کاوشهای باستانپورام یک دژِ استوار و مرکز دینی مهم بوداییکانچی

                                                 
41 Zvelebil, 1987: 125–126. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma/Birthplace_sources#CITEREFZvelebil1987
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دار بودنِ دین بودا را نشان دهد، پیدا نشده و دقیقا به ه اقامت و ریشهدر این شهر هیچ اثر باستانی مهمی ک

هرچند داشته باشد. نپولو، ربطی به این شهر چینی جهانگرد چینی به کاناشارهدهم احتمال میهمین دلیل 

 منابع هندی به روشنی نشاناز سوی دیگر  42.اندبیشتر مورخان معاصر همین برداشت زونبیل را پذیرفته

اند و مراسم دینی هندویی را با تاکید و شکوه فراوان برگزار دهند که شاهان دودمان پاالوا هندو بودهمی

است که او هم  44شان تنها شاهِ غیرهندوی مشهوری که وجود دارد، ماهندراوَرمَن اولدر میان 43اند.کردهمی

در متون در ضمن  دین هندویی بازگشته است.نه بودایی، و بعد از مدتی بار دیگر به و ین بوده، جَپیرو کیش 

ای به این شهر وجود ندارد و معلوم است که اهمیتی نزد پیروان این دین نداشته است. در بودایی هندی اشاره

ی مقدس در ادبیات شده و یکی از هفت نقطهمحسوب میپورام در سنت هندویی شهری مهم کانچیحالی که 

 هندویی است. 

موکشا( در )هندو، تنها نقاطی خاص )کشتره/ کشور( هستند که رهایی غایی روح  ی دیندر زمینه

( نام गरुड़ पुराण) «گارودا پورانا»هنترین متونی که به این موضوع اشاره کرده، کپذیرد. یکی از آنها انجام می

پورام نیز یاد یدر میان هفت جایگاه مقدسِ موکشا، در کنار شهرهایی مانند بنارس و ماتورا از کانچدارد که 

یزد نیز در آنجا کرده است. این شهر از قدیم یکی از مهمترین مراکز پرستش ویشنو بوده و مهمترین معبد این ا

 قرار دارد. 

                                                 
42 Kulke and Rothermund, 2000: 121–122. 

43 Nilakanta Sastri, (1955) 2002: 92. 

44 Mahendravarman I 
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 مپورامنسوب ساختن بودیدارما به کانچیهر و ین شابودایی پنداشتن آید که ی این بحثها بر میاز همه

وان ای تاریخی ندارد. سایر شهرهای جنوب هند )کوچی، کِراال، موزیریس( یا سریالنکا نیز که به عنمبنا و پایه

اند، همین وضعیت را دارند و حتا پشتیبانی از همین استدالل کمینه نیز برخوردار زادگاه بودیدارما پیشنهاد شده

، نمایدمیی شائولین نامحتمل سفرِ کسی از جنوب هند به منطقه یالدیگذشته از آن که در قرن ششم منیستند. 

ی برهمن که رواج آیین بودایی در این منطقه نیز در آن دوره بسیار محدود بوده و به خصوص در میان طبقه

های رزمی و این در حالی است که پیوند میان هنراست. بعید شدند، پاسداران دین هندویی محسوب می

اج ها که به بودیدارما منسوب شده، دقیقا سنتی پارسی بوده که در ایران زمینِ عصر بودیدارما روپرستشگاه

ی لویانگ ی دین بودایی هم در ایران شرقی بوده که از مجرای مسافران سغدی به منطقهداشته، و مرکز توسعه

 . انددسترسی داشته

ترین گزارش هم ترین و سادهشاخ و برگکامال روشن است که کهنترین روایت که در ضمن بی

اند که مقدسان این ی بودا ساختهی بعدی را بر اساس زندگینامهنماید. تبارنامهتر میتر و درستهست، اصیل

ر معموال کهنترین نقل قول را، کند. پژوهشگران معاصهایی هندی قلمداد میدین را مانند بنیانگذارش شاهزاده

به درستی پیوند بودیدارما با اند. ایشان که کامال محتمل و سازگار با بافت تاریخی هم هست، نادیده گرفته

اند که در کل کارانه دست یافتهی محافظهو به این نتیجه 45اند،را نامعقول دانستهی برهمن یا طبقههند جنوبی 

ی این نویسندگان تنها اشاره 46ی این شخص نامطمئن و زادگاهش نامعلوم است.امهگزارشهای مربوط به زندگین

                                                 
45 Dumoulin ,2005: 90. 

46 McRae, 2003: 24; Dumoulin , 2005: 89. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma/Birthplace_sources#CITEREFDumoulin2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma/Birthplace_sources#CITEREFMcRae2003
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma/Birthplace_sources#CITEREFDumoulin2005
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بر مبنای »نویسد: خوانیم، که بدون هیچ استداللی، تنها میبه پارسی بودنِ بودیدارما را در متن دومولن می

رافیایی در این توصیف معبد لویانگ، بودیدارما پارسی بوده است. با توجه به ابهامهای حاکم بر ارجاعات جغ

 47«دوران، این گزارش را نمی توان جدی تلقی کرد.

تماال با با تمام احترامی که برای فردریش دومولن گرامی قایل هستم، باید عرض کنم که ایشان اح

–ای این دوران متون چینی و تاریخ روابط ایران و چین در دوران ساسانی آشنایی ندارند. چون اتفاقا ارجاعه

هایی هم که به ایرانیان و پارسها در متون روشن است و اشاره وبسیار دقیق  -بیشتر در لویانگ دست بر قضا

ون میان این عصر وجود دارد، نه تنها مبهم نیست، که خیلی شفاف و دقیق است. در حدی که در بیشتر مت

جدی تلقی نکردنِ این  ی برایاند. بنابراین دلیلشدهها تمایز قایل میها پارسیها و پارتیقبایل سکا و سغدی

 ترین گزینه است. شود و هم محتملگزارش وجود ندارد. به خصوص که هم کهنترین سند محسوب می

اند و افغانستان امروزین را به خاطر بسیاری از مورخان ایران شرقی را زادگاه بودیدارما دانستهامروز 

شاهد  برداشتی که من هم با آن موافقم. 48اند.دانستهترین گزینه اش در آیین بودا محتملموقعیت مرکزی

دهد، آن است که مردم جنوب ربط بودنش با جنوب هند را نشان میدیگری که پیوند بودیدارما با ایرانیان و بی

هند به قومیت تامیل تعلق دارند که نژادی دراویدی دارند و عنصر ژنتیکی غالب در میانشان بومیان سیاهپوست 

سرخ و سپید بوده است، ها بودیدارما مردی توصیف چینیبر مبنای کن هند است. در حالی که قدیمی سا

اند، منابع چینی او را به صورت مردی تنومند و ریشو و سپید پوست تصویر کرده تقریبا شبیه به پویان خودمان!

                                                 
47 Dumoulin ,2005: 89–90. 

48 Ruhe, 2005: 76; Carter, 2010: 112. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma/Birthplace_sources#CITEREFDumoulin2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma/Birthplace_sources#CITEREFRuhe2005
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 ی از اسناد چینی رنگاندام تامیل کمیاب است. همچنین برخچرده و کوچکیعنی عناصری که در مردم سیاه

 که باز در میان مردم جنوب هند کمیاب است. 49انداو را آبی دانستهچشم 

چندین روایت وجود دارد. برداشت غالب  و مسیر ورودشی زمان رسیدن بودیدارما به چین درباره

ی که جنشوایانگ آن است که او در ابتدای قرن پنجم میالدی در قلمرو وِئی شمالی فعالیت داشته است. 

آمده است. در گوید که او مردی پارسی بوده که از آسیای مرکزی میکهنترین گزارش را به دست داده، می

د شده و مانند این حالت بودیدارما یکی از مسافرانی بوده که از شمال غربی و مسیر راه ابریشم به چین وار

ی مسیر حرکت بودیدارما ربارهدت. دائوشیان ی لویانگ وارد شده اسسایر راهبان بودایی سغدی به منطقه

یوئِه به سمت شمال رفت و به قلمرو وِئی وارد نویسد که او از نواندهد و میبرداشتی متفاوت را به دست می

کرده تسه سفر میشد. به این ترتیب او فرض کرده که بودیدارما از راه دریا به چین آمده و از مسیر رود یانگ

ه در قرن مسافرتی در قرن هفتم .م رایج و پرتردد بوده است، اما شاهدی در دست نیست کاست. این مسیر 

وردست پنجم نیز چنین مسیری باب بوده باشد. به خصوص ارتباط آبی چین و جنوب هند در این دورانِ د

پیش رما گوید بودیداگزارش دائوشیان عناصر غیرقابل اعتماد دیگری هم دارد، چنان که میجای بحث دارد. 

ش دائوشیان از ورود به این منطقه صد و پنجاه سال به گردش و تبلیغ مشغول بوده است. با این وجود گزار

به  -این دودمان منقرض شد  .م که 497پیش از سال عنی ی -که گفته بودیدارما در زمان حکومت سونگ 

 چین آمد، پذیرفتنی است و با شواهد دیگر همخوانی دارد.  

                                                 
49 Soothill and Hodous, 1995. 
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ی این دگی بودیدارما چنان که گفتیم، سخت با روایتهای تخیلی آغشته شده است. بدنهداستان زن

نگاری تاالر وقایع»ی آیین چان جذب شده بودند. در ها تا قرن دهم میالدی پدید آمده و در بدنهافسانه

شاگرد استادی خوانیم که بودیدارما .م نوشته شده، می 952در سال که  (祖堂集جی: )زوتانگ «پدرساالران

شده است. بوده و او خود بیست و هفتمین استاد اعظم بودایی در هند محسوب می 50به نام پرَجناتارَه

به لویانگ وارد شد، و این  .م 527بودیدارما بعد از آموختن آیین از وی، سه سال را به سفر گذارند و بعد در 

خوانیم که بودیدارما با امپراتور وو از ن میدر این مت 51بر چین بود.( 梁)دوران حکومت دودمان لیانگ 

زمامداران این سلسله مالقات کرد و تمام کردارهای وی برای پشتیبانی از آیین بودا را بی ارزش دانست و با 

کسی که نامش در روایت  52سخنانی معماگونه تهیا و فارغ شدن از همه چیز را تنها امرِ ارزشمند قلمداد کرد.

( است که بعد از 蕭衍( ثبت شده، همان امپراتور شیائوآن )武帝امپراتور وو )وو دی: یاد شده به صورت 

شک ساختگی است، و داستان رویارویی بودیدارما و امپراتور وو بیمرگ لقب وو را برایش انتخاب کردند. 

متنی به قلم برای گنجاندن بخشی از تعالیم او در قالبی روایی ابداع شده است. نخستین ردپای این قصه را در 

  53.م به این ماجرا اشاره کرده است. 758نِنگِ نامدار بوده و در بینیم که شاگرد هوای( می會神هویی )شِن

                                                 
50 Prajñātāra 

51 Broughton, 1999: 2. 

52 Broughton ,1999: 2–3. 

53 McRae, 2000. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prajnatara
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
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یکی از عناصری های زیادی بر سر زبانهاست. ی بودیدارما داستانها و افسانهچنان که گفته شد، درباره

شاید اندیشمندان ای خیره شدنش به دیوار غار است. شود، ماجرکه در داستان زندگی بودیدارما زیاد تکرار می

پسامدرن امروزی این حرکتِ او را نوعی پیشگوییِ ظهور تلویزیون تلقی کنند، چون خیل انبوه مردمی که در 

شوند، شباهت عجیبی به بودیدارمای خیره به دیوار دارند. بگذریم از ی جادویی میخکوب میبرابر این جعبه

شود مردم نتوانند روی دیوار تمرکز کنند و به مزاحمی مانند تلویزیون امروز باعث میاین که وجود شیء 

روشن شدگی برسند. شباهت دیگرِ خیرگی بودیدارما به دیوار، با هیپنوتیزم شدنِ مردم در برابر تلویزیون، از 

تکان نخورد که پاهایش  اش آنقدر از جای خودسال مراقبه 9گویند بودیدارما طی آید که میاین روایت بر می

خشکید و از تنش جدا شد. به همین دلیل هم تندیسکهای ژاپنی بودیدارما، او را شکم گنده و بی پا نشان 

 های مدرن!این هم شباهت ساختاری عمیقی دارد با تاثیر تلویزیون بر ساکنان خانه 54دهند.می

های ذهنی اما از شوخی گذشته، این فنِ خیرگی به دیوار به تعبیری نخستین نمونه از مراقبه و تمرین

ای از مراقبه بوده گذار شیوهاند که بودیدارما بنیانلین و هم دائوشیان نوشتههم تانشود. در چین محسوب می

 56اند.هم ترجمه کرده« تمرینِ دیوار» این عبارت را 55( نام گرفته است.觀壁گوان: )بی« خیره به دیوار»که 

بودیدارما را ایست که ( بوده است. این کهنترین اشاره安心شین: )آن« آرام ساختن ذهن»هدف او از این کار 

ی این که شکل اصلی این خیرگی به دیوار چه بوده، اختالف داند. دربارهمیفنون مراقبه یکی از  گذارِبنیان

                                                 
54 Dumoulin, 2005: 86. 

55 Taishō Shinshū Daizōkyō, Vol. 50, No. 2060, p. 551c 06(02). 

56 Broughton, 1999: 9, 66. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFDumoulin2005
http://www.cbeta.org/result/normal/T50/2060_016.htm
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دانسته است، اما معموال که در دوران او کسی راز دقیق این نوع مراقبه را نمی نظر هست. دائوشیان نوشته

( که امروز چینی 坐禪ی نشسته )زاذن ژاپنی و زوئوچان: کسانی که پیرو مکتب ذن هستند، آن را با مراقبه

بایگانی »کند، در کتاب ای که این باور اخیر را پشتیبانی میانگارند. اشارههم در این آیین رواج دارد، یکی می

 750-683چیه )جینگی ( نوشته楞伽師資記زی جی: شی چیِه)لِنگ «استادان و شاگردانِ لَنکاوَتارَه سوترا

گوید که او به سوی دیگر می دهد و ازاین سوترا را نشان می شود که از سویی پیوند بودیدارما با.م( یافته می

  57کرده است.شکلی نشسته مراقبه می

در میان داستانهای زندگی بودیدارما یکی هست که بر مبنای آن بودیدارما روزی هنگام مراقبه خوابش 

سال  9ی میانه گرفت و به مدت هفت سال به خواب فرو رفت. بر اساس یکی از روایتها، این حادثه در

اش در غاری نزدیک شائولین اتفاق افتاد. وقتی بودیدارما از خواب برخاست، چندان از این موضوع مراقبه

از محل افتادن آنها گیاه چای رویید که طعم ذن دارد  58.خشمگین شد که پلکهایش را برید و بر زمین انداخت

  59.راندو خواب را از سر می

گویند بودیدارما مایل به کِه. میمشهورترین و مهمترین شاگرد بودیدارما مردی بود به نام هویی

که مدتی طوالنی را بیرون غارِ محل زندگی او زیر برف نشست. پذیرفتن شاگرد نبود و به همین دلیل هویی

                                                 
57  Taishō Shinshū Daizōkyō, Vol. 85, No. 2837, p: 1285b 17(05). 

58 Maguire, 2001: 58. 

59 Watts, 1962: 106. 
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 60برد.را نزد بودیدارما  ، بازویش را با شمشیر برید و آنشودبه او نمیتوجهی همچنان بعد هم وقتی دید 

طلبد. بعد بودیدارما گفت که پاسخ داد که آرامش ذهن را میخواهد؟ و هوییبودیدارما از او پرسید که چه می

که به روشن اش سازد، و با این سخن هوییکه باید ذهنش را در مقابل او نمایان سازد، تا بتواند آسودهکه هویی

و این در  61که را بریدندئوشیان نوشته که این راهزنان بودند که بازوی هوییشدگی رسید. ناگفته نماند که دا

 نماید.تر میکل معقول

ها چنین است که بودیدارما بعد از ورود به این معبد و بر عهده گرفتن رهبری راهبانش، باور چینی

کند، گذشته از فنون مراقبه  از ناتوانی و الغری ایشان ناخوشنود شد و برای آن که بدنی سالم به ایشان هدیه

سنن محلی  62با لوهان شو( را به ایشان آموزاند.)شی« هجده دست ارهت»و آرامش ذهن، تمرینی بدنی به نام 

فراوانی وجود دارد که مدعی است بودیدارما بعد از ترک شائولین به گوشه و کنار سفر کرده و دانش خویش 

هنرهای رزمی را به شاگردانی فراوان آموزانده است. مکتبها و ی آیین بودایی مهایانه و همچنین درباره

ی خویش را به این های رزمی گوناگونی در سوماترا، تایلند، اندونزی، و مالزی وجود دارند که پیشینهسبک

دانند، که سیالت خوانده شان میها بودیدارما را موسس ورزش رزمی بومیگردانند. ماالییمرد باز می

اش بگذریم که کل فرهنگ ماالیی و این ورزش رزمیِ ارجمند تنها چند دهه قدمت دارد و پیشینه 63.شودمی

 رسد. های جنگ جهانی دوم میبه نزدیکیبه عنوان یک هنر رزمی 

                                                 
60 Maguire, 2001: 58. 

61 Broughton, 1999: 62. 

62 Wong, 2001. 

63 Awab and Sutton, 2006. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFMaguire2001
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
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امروز بسیاری از مورخان هنرهای رزمی اعتقاد دارند اصوال ماجرای ارتباط بودیدارما و کونگ فوی 

هنینگ که یکی از نامدارترینِ این مورخان  64.یستی تخیلی و اساطیری نیدهچینی چیزی بیش از یک آفر

پسند گرفته شده که برای نخستین بار کار از یک رمان عامهگوید که اصال داستانِ بودیدارمای رزمیاست، می

هنر ی ای ادبی چاپ شد. این قصه به سرعت در منابع غیررسمی دیگری که درباره.م در مجله1907در سال 

ی تاریخ .م به اولین کتاب مرجع مدرن درباره1919رزمی شائولین نوشته شده بود، پخش شد، تا آن که در 

به کلی جعلی است و مخلوق ادبیات ابتدای قرن  فرهنگ چین نیز راه یافت. از دید این نویسنده این روایت

 65بیستم میالدی است.

دهد. هرچند تمام با این وجود شواهدی هست که ارتباط میان بودیدارما و هنرهای رزمی را نشان می

این روایتها جدید هستند و هیچ بعید نیست به تاریخ واقعی زندگی این مرد ربطی پیدا نکنند. مهمترین برگه 

در آنجا یافتند. یکی را قلم وی به گویند پس از آن که این مرد معبد شائولین را ترک کرد، دو رساله آن که می

دیگری  66( نام دارد و تا روزگار ما باقی مانده است.經易筋جین جینگ: )یی« تغییر کالسیک ماهیچه»از آنها 

 67)شی سوئی سینگ( نام داشته و از دست رفته است.« متن کالسیکِ شستشوی مغز استخوان»

                                                 
64 Henning, 1994: 1–7. 

65 Henning and Green, 2001: 129. 

66 Haines, 1995: chap. 3. 

67 Lin, 1996: 183. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFLin1996
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ه ارتباط میان بودیدارما و هنرهای رزمی کهنترین سندی هم هست ک« هادگرگونیِ کالسیک ماهیچه»

در میان مکاتب امروزین، سبک  68داند.گذار ورزش در این معبد میدهد و این مرد را بنیانشائولین را نشان می

و این که ادعای استادان  69رساندهای بودیدارما و این متن می( تبار خود را به آموزه功气گونگ )رزمی چی

ترین اسنادی که به پیوند میان این سبک و این سبک تا چه پایه درست است، جای بحث دارد. چون قدیمی

گردد و به سال دهند، به قرن هفدهم .م باز میکنند، و اصوال وجود این سبک را نشان میبودیدارما اشاره می

 شود.ای محسوب میخره برای خودش سابقهاما این هم باال  70شده است..م نوشته  1624

به تدریج گردانند. ای از معانی نیست که تبارش را به بودیدارما بر میهنرهای رزمی تنها خوشه

توان در متنی به نام شان را امروز میها به بودیدارما منسوب شد که همهای از گفتارها و آموزهمجموعه

( یافت. این مجموعه شش رساله 少室六門集وشی لیومِن جی: )شائ« ی شائوشیی شش دروازهمجموعه»

گیرد که درازای متفاوتی دارند. گوشزد کردن این نکته هم الزم است که شائوشی در چینی به را در بر می

ای هم هست که شائولین بر آن ساخته شده است. از این رو معنای تاالر کوچک است، اما در ضمن نام قله

خورد. تقریبا قطعی است که این متن به نویسندگانی متاخرتر ازی کلماتی به چشم میدر عنوان این رساله ب

بسیار قدیمی است و شاید بخشهایی از   (二種入« )دو نوع درگاه»تعلق دارد. هرچند یکی از آنها به نام 

های چینی مهایانه هم با ی رسالههمین رساله در مجموعه 71های راستین بودیدارما را حفظ کرده باشد.آموزه

                                                 
68 Shahar, 2001: 165-173. 

69 Wong, 2002: 19-22. 

70 Shahar, 2001: 165. 

71 Red Pine ,1989. 
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ی تصویر استاد اعظم بودیدارما درباره»شود. نام آن در این مجموعه چنین است: تر یافت میعنوانی طوالنی

菩提達磨大師略辨大乘入道« )تشخیص مهایانه و ورود به راه، از مجرای چهار تمرین و مراقبه

四行觀) 

 72موجود در این مجموعه، چنین است:یکی از مشهورترین شعرهای 

 شود،ها یافت نمیدر واژگان و نامه»

 با اشاره کردن به ذهنِ شخص

 شود او به طبیعت راستین خویش بنگرد وباعث می

 «شدگی دست یابد.به روشن

ته این شعر هم ربطی به بودیدارما ندارد و جعلی است. به خصوص دو بند اول آن از سوترای لَنکاوَتارَه گرف

مکتب ذن پیوند نزدیکی دارد. اما شعر یاد شده متاخرتر است و دومولن زمان سروده شدنش را که با شده، 

  73.داندمی.م 1108سال 

ی با وجود شباهت نمایان میان آرای بودیدارما و مکتب مهایانه، و به خصوص همسانیِ آرای او درباره

شود، چنین می نماید که بودیدارما نابسنده بودن زبان برای بیان حقیقت، که در لنکاوتاره سوترا نیز دیده می

                                                 
72 Dumoulin, 2005:  85. 

73 Dumoulin, 2005:  102. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFDumoulin2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFDumoulin2005
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نماید که او در ابتدای کار راهبی یگنجیده است. یعنی چنین مای رسمی از استادان بودایی نمیدر زنجیره

یابیم که عادی و عضوی سرسپرده به یکی از مکتبهای بوداییِ دوران خودش نبوده است. این را از آنجا در می

 ی استادانش به درستی مشخص نیست. سلسله

اش را عیشک بودیدارما لقبِ این مرد بوده و اسم واقیابد. بیاین ابهام به نام واقعی او نیز بسط می

ی زندگی بودیدارما در دست داریم، کتابی است به نام کرده است. آخرین سند کهنی که دربارهپنهان می

( که مردی به نام دایوآن 景德傳燈錄دِنگ لون: دِه چوان)جینگ« ی انتقال چراغدِه دربارهبایگانی جینگ»

(道原 آن را در  ) خوانیم آن است که بودیدارما ن میاست. چیز جدیدی که در این مت .م نوشته 1004سال

یک استاد ژاپنی ذن  74نام داشته و بعدتر استادش پرجناتاره نامش را به بودیدارما تغییر داد.« بودیتارَه»در اصل 

ها هم او را تبتی 75زِن که کتابی به همین نام دارد، در قرن سیزدهم مطلبی مشابه را نقل کرده است.به نام کای

 76ی دارما )آیین(.نامند که لقبی است برساخته شده از روی کلمهمی« دارموتارا»یا  «بودیدارموتّارا»

سوزوکی با مرور منابع مربوط به بودیدارما به این نتیجه رسیده که در قرن ششم و هفتم میالدی، 

ها روشن نبوده است. تازه در قرن با سایر استادان بودایی برای چینی بودیدارمای ی پیوند دهندههنوز زنجیره

ان ای از شاگردان و استادای از شاگردان مهم او گردآوری شد و در قرن هفتم به سلسلهششم بود که سیاهه

 کرد. در قرن هفتم میالدی، احتماال دریکی را پدر معنوی این جریان قلمداد میتبدیل شد که در هر دوره 

                                                 
74  Broughton, 1999: 119. 

75 Dojun Cook, 2003. 

76 Goodman and Davidson, 1992: 65. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFBroughton1999
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ی یاد شده به پیش دانستند، سلسلهواکنش به مکتبهای بودایی رقیب که خاستگاه رویکرد ذن را مشکوک می

های از بودیدارما هم تعمیم یافت، به شکلی که استادش پرجناتاره را بیست و هفتمین پدر معنوی بودایی

برداشتی  77ی در هند قلمداد کرد.گرهندی دانست و به این ترتیب بودیدارما را بیست و هشتمین رهبر بودایی

ی متاخر و نادرست که برای سرپوش نهادن به استقالل این شخصیت و جدا بودنش از جریان اصلی توسعه

و در ضمن هویتی هندی و بوداگونه )شاهزاده، برهمن، ...( را نیز برای بودیدارما  78گری ابداع شده بود،بودایی

 کرد. جعل می

رِن بینیم که شاگرد هونگمی(« 法如ی گور فارو )کتیبه»تراشی را در پیشینه کهنترین تالش برای این

زیست. او در این کتیبه استادش را پنجمین و بودیدارما .م می 689تا  638ی .م( بود و در فاصله 601-674)

تا  665ی ی سالهاجوئِه که در فاصلهجیا شوانکمی بعد از او، یونگ 79را نخستین پدر معنوی دانسته است.

دائو نگجِ) «سرود روشن شدگی»بود،  ، یعنی ششمین پدر معنویننگِ نامدارهویی و شاگردِزیست، .م می 713

ی استادانش نوشت و در آن بودیدارما و بیست و هشتمین جانشین بودا دانست که سلسلهرا ( 證道歌گِه: 

 80رسید.در انتهای این خط به خودِ ساکیامونی بودا می

                                                 
77 Suzuki, 1949: 168. 

78 Yampolski, 1999: 5-6. 

79 Dumoulin, 1993: 37; Cole, 2009: 73–114. 

80 Chang, 1967: 37–49. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFSuzuki1949
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFDumoulin1993
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma#CITEREFCole2009
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ای مشخص و استوار از استادان و شاگردان، در سایر مکتبهای بودایی اعتقاد به زنجیرهاین الگوی 

شود. سوزوکی دلیل ظهور چنین سبکی از اعتباریابی را وجود ندارد و تنها در سنت ذن است که رعایت می

دف از این شک هداند. هرچند بیی مکتبهای رقیب بودایی در قرون ششم و هفتم میالدی میواکنش به حمله

یابی به اعتبار و هویت تاریخی بوده است، اما این نکته اهمیت دارد که از همان ابتدای کار تراشی دستپیشینه

ترین شاگردِ استاد پیشین، در میان پیروان بودیدارما وجود داشته است. رسمِ تعیین جانشین و احترام به برجسته

ای روشن و جا افتاده میان بینیم که زنجیرهو تا شش نسل بعد، میفارو تنها پنج نسل با بودیدارما فاصله دارد 

ی ناگهانی نبوده، و چه بسا که از بودیدارما و بودا ترسیم شده است. از این رو به نظرم این سنت یک آفریده

مدارترین دانیم که این سنت اتفاقا در زمان ناابتدا در آرای بودیدارما وجود داشته باشد. در ضمن این را هم می

ترین استادان مکتب چان تدوین شده و این دورانی است که استادان چان از بیشترین کامیابی و و پرآوازه

 اند.ای روبرو نبودهشان با اشکال یا حملهاند و از نظر اعتبار یا مشروعیتشهرت برخوردار بوده

ای از پدرهای معنوی هم لسلهگیری رسانده، آن است که الگوی سآنچه که سوزوکی را به این نتیجه

شود. از این رو سوزوکی آن را ابداعی های بودایی هندی یافت نمیدر مکتبهای بودایی چینی و هم در فرقه

چنین رسمی از دیرباز در ایران زمین وجود داشته محلی و چینی و متاخر دانسته است. این در حالی است که 

ت. یعنی کافی است به منابع اوستایی و متون عرفانی متاخرتر ایرانی و هنوز هم در این سرزمین باقی مانده اس

بنگریم تا دریابیم که رسمِ تعیین جانشین و اعتقاد به وجود یک رهبر معنوی یگانه و اصلی که قطبِ پیروان 

از روزگار زرتشت در میان ایرانیان وجود داشته است. سنت زرتشتی قدیم، پسرعمو و شاگرد  ،یک آیین باشد

هایی از آن تا ای از شاگردان و استادان قایل است که تنها پارهداند، و به زنجیرهزرتشت را جانشین وی می

شان در هر ن قطبِ دینیروزگار ما باقی مانده، اما همین هم نشانگر دقت و توجه زرتشتیان در ثبت و تعیی
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دوره بوده است. چنان که سینا که دومین جانشین زرتشت بود و احتماال در شهر ری ساکن بود، در تاریخی 

های خودِ زرتشت و متون یسنه را به انجام ی گردآوری سرودهوظیفه پ.م 1000حدود بسیار دوردست یعنی 

یز دنبال کرد، هرچند نامها و نشانها در این دوران به شکلی توان تا دوران هخامنشی نرساند. این زنجیره را می

جسته و گریخته به ما رسیده است. در دوران ساسانی، که بودیدارما نیز در آن هنگام از ایران زمین به چین 

ای کوچید، این رسم به پیدایش موقعیتی رسمی و حتا سیاسی به نام موبدان موبد انجامیده بود که زنجیره

گرفت. سنت یاد شده با استواری تمام به دوران اسالمی جا افتاده از استادان و شاگردان را در بر میمشخص و 

ی های صوفیه را پدید آورد. رسمی که کامال ایرانی است و برای نخستین بار در زمینهنیز منتقل شد و سلسله

 ود.شی عارفان مکتب خراسان صورتبندی میاسالمی در ایران شرقی و درباره

ی دین زرتشتی و آیینهای بنابراین در ایران زمین سنتی بسیار کهن وجود داشته که دست کم درباره

هایی بارز از آن را در دست داریم، و به احتمال زیاد در میان بوداییان نیز رواج داشته ی جدیدتر نشانهصوفیانه

شود. رسمی که در م محسوب مینوشتی دقیق از این رسی پدرهای معنوی مکتب چان رواست. زنجیره

 دهد.گری چینی نمونه و بنیاد ندارد، و به همین دلیل تبار ایرانی بودیدارما را به روشنی نشان میبودایی

کند، به بزرگداشت باده و ی صوفیان شباهتی برقرار میعنصر دیگری که میان آیین بودیدارما و شیوه

توان تفاوت عقاید راهبان این معبد با سایر نقاط را میشود. مربوط میاعتنایی به پرهیزگاری غذایی بوداییان بی

از آنجا دریافت که در دوران تانگ خوردن گوشت و شراب برای راهبانش آزاد بوده است و این استثنایی 

. البته امروز دیگر این رسم در میان راهبان این معبد رواج ندارد 81غیرعادی در میان معابد بودایی چین است.

                                                 
81 Polly, 2007: 37. 
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برخی از مورخان حتا معتقدند در قدیم هم چنین رسمی وجود نداشته و موضوع گوشتخواری و شرابخواری 

 82پسند قرن بیستم در این زمینه سرچشمه گرفته است.های عامهراهبان این معبد از فیلم

مرگ  کهنترین گزارش ازست داریم. هایی به نسبت دقیق در دی فرجام زندگی بودیدارما دادهدرباره

که همراهش بود، گردش هویینوشته که بودیدارما در حالی که شاخوانیم. او میاین مرد را در متن دائوشیان 

باشد. چون این تاریخِ  .م بوده 534باید پیش از ادثه حی رود لوئو درگذشت. زمان این گویا در غاری در کرانه

رود که قاعدتا باید می« یِه»که بعد از مرگ استادش از لویانگ به شهرِ زوال دولت وئی شمالی است و هویی

 پیش از این تحول سیاسی بوده باشد. 

گزارش دائوشیان و زمان و مکانی که به دست داده، به این نظریه دامن زده که بودیدارما یکی از 

شمالی شیائومینگ نام  دولت وئی .م امپراتور 528. در سال های سیاسی این دوران بوده استمیقربانیان ناآرا

اختالف پیدا کرد و پنهانی به یکی از سردارانش به « هو»ی امپراتور پیشین که زنی بود به نام داشت. او با بیوه

قدرت برکنار کند. او همچنین ماموریت را از  برود و ملکه -لویانگ–و رونگ دستور داد تا به پایتخت جنام اِر

( را نیز به قتل برساند. 徐紇( و یار وفادارش شوگِه )鄭儼یان )نگجِداشت تا فاسق ملکه، سرداری به نام 

ای دو ساله به نام ی او بر مال شد و ملکه هو موفق شد امپراتور را مسموم کند. بعد هم شاهزادهاما دسیسه

و زیر بار این تحول جخود به عنوان نایب سلطنت قدرت را به دست گرفت. ارائو را بر تخت نشاند و جیوان

سیاسی نرفت و با سپاه خود همچنان به سوی لویانگ پیش رفت. او با همراهی گروهی از اشراف روبرو شد 

و او را به جیو از لویانگ گریخت و به اردوی او پیوست. ارهای محبوب به نام یوان زیو یکی از شاهزاده

                                                 
82 Shahar, 2001:  46. 
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وانگ تاجگذاری کرد. به این ترتیب جیو با لقبِ شیائوزینوان امپراتور انتخاب کرد و به این ترتیب یوانع

یان و شوگه که از دوستان قدیمی امپراتورِ تازه بودند، شهر نگجبسیاری از سرداران مقیم پایتخت، از جمله 

که از فرجام کار بیمناک شده بود، به راهبان را ترک کردند و برای ابراز وفاداری به وی نزدش رفتند. ملکه هو 

بودایی پناه برد. انگار او از پشتیبانی بوداییان برخوردار بوده باشد. چون ایشان صالح را در این دیدند که 

ی راهبان بودایی بپیوندند و از فعالیت سیاسی کناره بگیرند.  شاهزادگان و درباریانی که در خطر بودند، به جرگه

ائوی خردسال با هوادارانش از پایتخت خارج شدند و گریختند، اما همزمان با ورود امپراتور جو یوان ملکه هو 

مرگشان فرمان ای کوتاه در همان جا و ایشان را دستگیر کردند و بعد از محاکمهجنظام ارتازه به پایتخت، سواره

 صادر شد. هردوی ایشان را به درون رود زرد انداختند و غرقشان کردند. 

شمار داشت و از متحد شدن دشمنانش با و به کودتا دست زد. او که سپاهیانی کمجبعد از آن ار

( 河陰یین )ی هِهی درباریان را به گردهمایی مهمی در منطقهدرباریان استخواندار قدیمی بیمناک بود، همه

جا همه را دستگیر کرد و کشتارشان کرد. به این ی رود لوئو فرا خواند و همانر نزدیکی لویانگ و در کرانهد

ترتیب بیش از دو هزار تن کشته شدند که عموهای امپراتور و نخست وزیر نیز در میانشان بودند. جایی که 

ی مرگ بودیدارما همخوانی دارد. از دربارهکامال با گزارش دائوشیان  .م( 528و زمانِ آن )این کشتار رخ داد، 

اند که شاید این راهب بانفوذ نیز در میان درباریانی بوده که به دست این رو برخی از مورخان حدس زده

نوشته شده که « زوکیوشو دایشو شینتای»است. به خصوص که در تاریخی کهن به نام  و به قتل رسیدهجار

این روایت مشهور که می گویند بودیدارما در  83یین به قتل رسید.شتار ههیک راهب بودایی نامدار در ک

                                                 
83 Broughton, 1999:139. 
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بعدها همچون نوعی معجزه تلقی شد، اما بعید نیست اشاره به کشتار درباریان  84وضعیت نشسته مرده است،

 در جریان همین واقعه بوده باشد.

و این عدد را انگار از  ه که بودیدارما در صد و پنجاه سالگی درگذشتگفته شد« نگاریوقایع»در 

اِر وه شیونگدائوشیان وام گرفته است. همچنین این داستان روایت شده که سه سال پس از آن که وی را در ک

بودیدارما  ( هنگام سفر به کوههای پامیر در تاجیکستان امروزی،宋雲دفن کردند، راهبی به نام سونگ یون )

گردد. او برای این راهب مرگ حاکم به سرزمین خویش باز میرا دید که تنها یک لنگه صندل در پا دارد و 

در آمده  بیون به چین بازگشت. دید که این پیشگویی درست از آزادگاه او را پیشگویی کرد. وقتی سونگ

از محتوای  است. پس گور بودیدارما را گشودند و در آن تنها یک لنگه صندل یافتند. این گزارش هم گذشته

 دهد. اش را نشان میدهای او با ایران شرقی و مسیر سفرِ زمینیاش، پیونتخیلی

سال در غاری  9.م از لویانگ به شائولین رفت و برای  527، بودیدارما در «نگاریوقایع»طبق گزارش 

اگر بخواهیم این گزارشها را بپذیریم،  85به دیواری خیره شد و در این مدت حتا یک کلمه هم حرف نزد.

آید. هرچند بعید نیست کل این داستانها ساختگی باشد، و تنها عدد .م پیش می 554ا بعد از زمان مرگ او ت

.م( است، از خاطرات قدیمی در متن به یادگار مانده باشد. بیشتر  528یین ).م که نزدیک به کشتار هه 527

 516ودیدارما بین سالهای اند. مثال براوتون نوشته ببندی را نادرست دانستهپژوهشگران معاصر هم این زمان

(، که 永寧寺سی )نینداشته است. این دقیقا همان زمانی است که معبد لونگ .م در لویانگ اقامت 526تا 

                                                 
84 Lin, 1996: 182. 

85  Lin, 1996:182. 
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شاید به –.م  526در سال  86انگار محل فعالیت بودیدارما بوده، در اوج شکوه و درخشش قرار داشته است.

معبد رو به افول رفت، تا آن که هشت سال بعد به سال  این -های سیاسی منتهی به مرگ ملکه هودنبال تالطم

  87..م به کلی نابود شد 534

در میان مورخان امروزین، تردیدی عمومی در مورد کل داستان بودیدارما وجود دارد. به طوری که 

ی را به و چالین حتا وجود و 88ی او را باید با تردید و بدگمانی تلقی کردرای گفته هر نوع روایتی دربارهمک

ی بودیدارما سخت دچار تحریف شده ، در این که زندگینامه 89عنوان شخصیتی تاریخی منکر شده است.

ی قدیسان را دارند نیز شکی وجود ندارد. تردیدی نیست، و در این که قالب روایی این داستانها حالت تذکره

باشد، و هیچ ایرادی نیست که او را  با این وجود باالخره کسی باید آیین بودایی دیانه را به چین آورده

ی ی زندگینامهبودیدارما بدانیم. به خصوص که تاریخ ظهور این مکتب در چین و سیر تحول آن نیز با بدنه

 کند. بودیدارما تطبیق می

توان به عنوان ردپای انسانی تاریخی و تاثیرگذار با این وجود به نظر من بخشی از این روایتها را می

فهم کرد. مثال هرچند شواهد مستند استواری برای ارتباط شخصِ بودیدارما و سنت رزمی شائولین  خواند و

هایی که در مورد سیر تحول هنرهای رزمی خاور دور وجود دارد، چنین پیوندی وجود ندارد، اما به نظرم داده

                                                 
86 Broughton, 1999: 55. 

87 Broughton, 1999: 138. 

88 McRae, 2003: 24. 

89 Chaline, 2003: 26–27. 
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زمی توسط نهادی اجتماعی دانیم که تا قرن هفتم میالدی در چین هنرهای رنماید. این را میرا ممکن می

شد و گاه از سرداران به سربازانشان شد و تنها مهارتی شخصی بود که توسط افراد ابداع میپشتیبانی نمی

هایی از آموزش رسمی هنرهای رزمی در ارتش امپراتور بعد از آن، از قرن هشتم به بعد با نشانه 90شد.منتقل می

داریم. بنابراین برای نخستین بار در همان حدود زمانِ ورود  و در برخی از معبدها گزارشهایی در دست

 بودیدارما به معبد شائولین بود که هنرهای رزمی در چین قالبی سازمانی به خود گرفت.

زمین  این شکل از نهادسازی برای آموزش و تمرین هنرهای رزمی بسیار پیشتر از چین، در ایران

ر هخامنشی، به ایزدی به نام مهر تعلق خاطر داشتند نگاور پارسی در عصی جای دیرینه داشته است. طبقهسابقه

ترین اند. برجستهگرفتهشهسواران مهارتهای رزمی خود را در بستری از باورهای مهرپرستانه فرا می و به ویژه

مین دهد پیش از تاسیس نهادهای آموزش هنرهای رزمی در چین، چنین قالبی در ایران زنمودی که نشان می

شد. بابک  وجود داشته، فرآیندِ تاسیس دولت ساسانی است که با خروج اعضای معبد آناهیتا در پارس آغاز

ودند و ارتش و فرزندش اردشیر که دودمان ساسانی را تاسیس کردند، استادان اعظم معبد آناهیتا در فارس ب

اش را شهسوارانی زرهپوش ی مرکزیهستهر مدتی کوتاه فتح کردند و شان که ایران زمین را دنیرومند و نخبه

دادند، از اعضای این معبد برخاسته بودند. کافی است به بدنهای عضالنی شهسواران در تشکیل می

های ساسانی، یا تندیسهای تنومند و راست قامت پهلوانان شمشیر به دستِ اشکانی بنگریم تا به دیوارنگاره

د داشته دار برای ساماندهی ورزشهای رزمی در ایران زمین وجوروشنی دریابیم که سنتی نیرومند و ریشه

 است. 
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به این ترتیب روشن است که در زمان سفر بودیدارما به چین سنتی رزمی و نهادینه شده در ایران 

ترین قالبش، یعنی هنرهای رزمی ترین شکل و سیاسیزمین وجود داشته که هنرهای رزمی را در پیچیده

ساخته است. زمان ورود بودیدارما به چین، دقیقا همزمان است با دوران دها مربوط میشهسواران، به معب

ها خبر داریم ی حاکم از دگراندیشان مزدکی. در مورد این مزدکیحکومت انوشیروان دادگر، و پاکسازی طبقه

–هد قباد ساسانی و ولیع -سیاوش–اند. چنان که سپهساالر ایران که بسیاری از ایشان جنگاورانی بزرگ بوده

ام که وهرز دیلمی و هزار تنی که به اند. در نوشتارهای دیگری نشان دادهشدهمزدکی محسوب می -جاماسپ

همراهش از زندان آزاد شدند و برای فتح یمن و بیرون راندن حبشیان به عربستان گسیل شدند نیز به احتمال 

 انگیز ایشان نیز روایت بسیار است.شگفتی توانایی رزمی اند و دربارهزیاد مزدکی بوده

شود که بودیدارما با جنبش مزدکیان پیوندی داشته است. اما به هر ی اینها البته نتیجه نمیاز همه

های او به روشنی صورت او در زمان و مکانی درست قرار داشته، برای آن که از ایشان متاثر گردد. از آموزه

اش نشان نگریسته است، اما محتوای غنی مکتبی بودایی به جهان میفلسفهآید که در درون چارچوب بر می

ی کرده است. آرای او دربارهکیش نبوده و دیدگاه خاص خویش را ترویج میدهد که یک بودایی راستمی

طرد زبان و نابسنده بودن واژه برای بیان حقیقت، به واکنشی در برابر تقدس افراطی کالم در آیین مزدکی 

ای بودند که برای خودِ کلمه و حرف تقدس قایل شدند و در ی رسمیباهتی دارد. مزدکیان نخستین فرقهش

نهایت هم در دل آیینهای اسالمی به صورت جریان حروفیه و نقطویه باقی ماندند. بسیاری از آرای بودیدارما 

 به مخالفت و ضدیت با آرای مزدکی شبیه است.
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دس زبان را م .م، با منشی پیچیده و بیگانه در چین روبرو هستیم که تقبنابراین در ابتدای قرن شش

نهد، و طبق هایی جدید برای مراقبه را بنیان مینگرد، شیوهکند، از درون چارچوبی بودایی به جهان مینفی می

رسی است دهد. حامل این اندیشه مردی پاسنتهای متاخرتر، زندگی پرهیزگارانه را با هنرهای رزمی پیوند می

ی اینها در توافق و هماهنگی کامل با هم قرار دارند. اینها البته بدان معنا آید، و همهکه از ایران شرقی می

توان پذیرفت که ی بودیدارما گفته شده، درست است. اما مینیست که تمام روایتها و داستانهایی که درباره

ای از منشهای ایرانی را از ی فرهنگی است که خوشهاین مرد صورتی اساطیری شده و تشخص یافته از جریان

شک نیروها و عوامل دیگری نیز دست اندرکار ی لویانگ منتقل ساخته است. بیسغد و خوارزم به منطقه

دهد که جمعیت بزرگ و فعال و نویسایی از سغدیانِ اند. متون کشف شده در برج دیوارچین نشان میبوده

شک عاملی مانند شکست ارتش ساسانی اند و بیزیستهر همین دوران در چین میبودایی و مانوی و زرتشتی د

ی و دینی تاثیری از اعراب و پناه بردنشان به چین در نهادینه شدن هنرهای رزمی و تثبیت آن در نهادهای دولت

یفا کرده، و به توان یکی از نیروهایی دانست که در این میان نقشی اچشمگیر داشته است. بودیدارما را نیز می

 ای تبدیل شده است.اسطوره

دائوشوان به هر صورت مهمترین ردپای بازمانده از بودیدارما در روزگار ما، خودِ معبد شائولین است. 

ی شائوشی ساخته شده، که دقیقا نوشته که معبد شائولین بر قله «ی راهبان برجستههای پیوستهزندگینامه»در 

ی قلل کوه سونگ قرار دارد. منابع مختلف چینی زمانهای متفاوتی را برای ساخت این معبد به دست در میانه

ی دوم قرن پنجم میالدی کند. اما به هر حال معلوم است که در نیمهمی .م تغییر 497تا  477اند که از داده

برخی از امپراتوران بازسازی شده است. دوباره بارها ویران و از آن موقع تا به حال بنای آن اند. آنجا را ساخته
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، بود دودمان چینگ رامپراتو که دومینشی اند. چنان که مثال کانگچین هوادار و دوستدار معبد شائولین بوده

  91تاالر پادشاه آسمانی این معبد آویخته بود.چند شعر بودایی را به خط خود نوشته بود و آن را در 

پانی حامی و پشتیبان یی به نام وَجرَهبودیسَتوَههای ساکن در معبد شائولین معتقد بودند بودایی

.م( در تاریخی که نوشته، قید کرده که دست کم از قرن هشتم میالدی  741-660وئو )جانگجمعبدشان است. 

ین معبد وجود داشته است. بر اساس داستانهای محلی، یکی از استادان نامدار چنین باوری در میان ساکنان ا

.م( نام داشت، به درگاه این قدیس دعا کرد و بعد با راهنمایی او وادار  560-480چوئو )این معبد که سِنگ

 92.شد گوشت خام بخورد و بعد از آن قدرتی فراطبیعی و مهارتی غیرعادی در هنرهای رزمی به دست آورد

به افتخار این قدیس  .م( 1167-1115بعدتر در دوران سونگ، یکی از استادان اعظم معبد به نام سودوان )

این  93شد، همتا دانست.یین )آوالوکیتِسْوارا( قلمداد مییادمانی برپا کرد و او را با نارایانا که تناسخی از گوان

در ایران شرقی و شمال هند معموال با گ رز ها نمودهایی االهی از بودای روشن شده هستند که شخصیت

شوند. یادمانهای چینی اولیه هم ایشان را با همان سالح سنتی ایرانیان تصویر کرده است. )وجره( بازنموده می

، این عنصر با عصای چوبی چینی جایگزین شده شود.م مربوط می 1517زائی که به سال اما در یادمان وِن

کار به جایی کشید که در دوران حاکمیت مغولها، یعنی دودمان یوان، او را بنیانگذار مهارتهای رزمی  94است.

ای شده و یک آشپز گفتند معجزهدستاران، میدانستند. طوری که در جریان قیام سرخبا چوبدستی بلند می

                                                 
91 Shahar, 2008: 190. 

.923-352001: Shahar,   

93 Shahar, 2008: 42. 

94 Shahar, 2008: 84. 
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ته و وقتی برای مقابله با مهاجمان اش را برداشدستاران به معبد روبرو شده، چوبدستیساده وقتی با هجوم سرخ

آسا تبدیل شده که دشمنان را به گریز واداشته است. این داستان احتماال از معبد خارج شده، به هیوالیی غول

 95کار ماهری بوده است.رزمیشده که  ( برساخته.م 638-713نِنگ )آشپزی به نام هوییی بر مبنای زندگینامه

 را بازیافت!« فو پانداکونگ»های داستان کارتون توان نخستین جوانهبه هر صورت در این قصه می

که بر ضد امپراتوران مینگ قیام کرده  «ِچنگزیلی»شورشی به نام  .م نیروهای سرداری1641در سال 

این معبد حمله به بود، حمایت راهبان شائولین از این دودمان را تهدیدی نسبت به خود دانست و با ارتشی 

کمی  96ویرانش کرد. راهبان زیادی در این میان کشته شدند و نیروی رزمی آنجا کامال از میان رفت.و کرد 

مینگ همچنان پابرجا بود و یکی از امپراتوران دودمان از شائولین هواداری ی قرن هفدهم .م بعدتر در میانه

ها را برانداخته بودند، دستور داد کل این معبد نابود شود و تمام راهبانش به قتل دودمان چینگ که مینگ

های چینی تنها پنج استاد از این کشتار جان سالم به در بردند و ایشان همان کسانی بودند برسند. طبق افسانه

به این ترتیب کیفیت بر کمیت غلبه کرد و معلوم شائولین را در سراسر چین پراکنده کردند. که هنرهای رزمی 

فرماید: کنند. اینجاست که شاعر میشد حتا شمار اندکی از راهبان هم برای تداوم یک سنت رزمی کفایت می

 «یکی مرد جنگی بِه از صد هزار!»

ها اعتقاد دارند که یک معبد شائولین جنوبی نیارزد که خیلی از چیاین نکته هم به نقل کردنش می

گویند آن معبد شائولینی که امپراتوران هم در استان فوجیان وجود داشته است. گروهی از نویسندگان می

                                                 
95 Shahar, 2008: 109. 

96 Shahar, 2001: 185-188. 
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شان دست نخورده باقی مانده است. برخی دیگر ویرانش کردند، این یکی بوده و معبد اصلی در سونگ

اد هردوی این معبدها ویران شوند و آن یکی که در جنوب قرار داشت گویند امپراتور چینگ دستور دمی

تان آن را که حتما همه-« چینگ بای لِئی چیائو»در کتاب « جو کِه»ای به نام هرگز احیا نشد. نویسنده

هایی برخاسته که اما به نظرم کل قضیه از افسانه 97ای هواداری کرده است،سخت از چنین نظریه -ایدخوانده

تر هنرهای رزمی این روایتها را کارانش بر سر زبانها بوده است. مورخان جدیی این معبد و رزمیبارهدر

اند. تراشی برساخته و به هنرهای رزمی خویش نسبت دادهکاران جنوبی برای پیشینهدانند که رزمیهایی میقصه

ه این ترتیب معلوم است که در کل شود و بترین ارجاعها در این مورد به قرن نوزدهم مربوط میقدیمی

  98دهد.ساز را نشان میروایتهایی نوپا و تازه

یوسان در ساالری به نام شیحمله به این معبد در قرن بیستم هم همچنان ادامه داشت. مثال جنگ

ی .م معبد را چهل روز در آتش سوزاند و به این ترتیب نود درصد بناهای آن و بخش عمده 1928

.م کمونیستها انقالب فرهنگی بدنامشان را شروع کردند 1966اش از میان رفت. در های کتابخانهنوشتهدست

و نابود کردن نمودهای مذهبی را در دستور کار خود قرار دادند. به این ترتیب ارتش سرخ چین به معبد حمله 

، ندند را دستگیر کردپنج راهب ارشدی که رهبری آنجا را بر عهده داشت و همه چیز را غارت کرد. کرد

و در خیابانها  ندای که جرمهایی باورنکردنی بر ضد مردم رویش نوشته شده بود را بر گردنشان آویختاعالمیه

شان تازیانهاهل و عیال ی گندیده پرت کنند. بعد هم جلوی چشم شان تا مردم به سویشان زباله و میوهندگرداند

                                                 
97 Ju, 1917. 

98  Shahar, 2001: 183-185; Kennedy and Guo, 2005: 70. 
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کاران و به زندانشان فرستادند. معبد برای چند سالی پس از آن متروک بود، تا آن که نیکوکاران و رزمی ندزد

از سراسر جهان کمکهایی مالی برایش فرستادند و آنجا را بازسازی کردند. نام این افراد و سازمانها امروز بر 

 سنگی جلوی در معبد حک شده و به یادگار مانده است. 

ته هم خالی از لطف نیست که هنرهای رزمی ژاپنی هم به احتمال زیاد از سنت شائولین ذکر این نک

دهد هنرهای رزمی شائولین در قرن هجدهم و نوزدهم به اند. شواهدی هست که نشان میسرچشمه گرفته

وران ژاپن صادر شد. هنرهای رزمی اوکیناوای ژاپن، نخستین شکل از هنرهای رزمی خاور دور هستند که در د

小林« )شورین ریو»مدرن بازتعریف شدند و به کشورهای غربی راه یافتند. این هنرهای رزمی را در ژاپنی 

流99رساند.را نیز می« شائولینِ کوچک»چینی معنای -نامند که با عالیم سنتی خط ژاپنی( می  

شک ساخته شدن در سالهای اخیر، معبد شائولین بار دیگر زنده شد. یک عامل مهم در این مورد، بی

کنگ بود که غربیان را به این مکان عالقمند ساخت و دولت چین را متقاعد کرد که های رزمی در هنگفیلم

.م  2007. در حدی که در سال ها به راه بیندازدتواند با بازسازی این منطقه دکانی برای دوشیدن توریستمی

هم برداشته شد و مردم این منطقه  یصد سال برقرار بود،عود( که س 9)سوزاندن « باجِئی»منع دولتی بر مراسم 

شان را دوباره اجرا کنند. در واقع هم شائولینِ امروز چیزی نفس راحتی کشیدند و توانستند آیینهای قدیمی

جز یک نمایشگاه دولتی نیست که جمهوری خلق کمونیست چین برای خالی کردن جیب شهروندان پولدار 

که در آن هنگام رئیس جمهور  .م والدیمیر پوتین 1999. در سال طراحی کرده استکشورهای کاپیتالیستی 

                                                 
99 Bishop, 1989. 
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کار است روسیه بود، به عنوان نخستین رئیس دولت بیگانه از این معبد بازدید کرد. پوتین خودش هم رزمی

 شود.و جودوکار خوبی محسوب می

ی ی ردپای پارسی و پوتین روسی بابت آن بود که بگویم در ادامهها دربارهچینیی این مقدمههمه

 ی بسیار مهمی در دوران معاصر رخ داد و آن هم بازدید ما از آنجا بود! تاریخ شکوهمند این معبد، واقعه

در ذهنم رژه  ی که ذکرش گذشتیهاهای شائولین رسیدیم، تمام دادهوقتی آن روزِ گرم و آفتابی به دروازه

ی ورودی معبد در کنار دروازهبودم.  زدهرفت و بابت چیزهای جالبی که قرار بود در آنجا ببینم، هیجانمی

تندیسهایی از استادان باستانی و قهرمانان مهم رزمی را نهاده بودند. چند تایی سکوی خالی هم بود که چون 

ها ی خالی بود، رویش رفتیم و مثل همان تندیسها ژستی گرفتیم و چینیجای ما در بین این استادان باستان

عکس مبسوطی از ما برداشتند. با دیدن آنجا به طور جدی به ضرورت تاسیس یک مرکز هنرهای رزمی بزرگ 

ی یا قلعه -قرارگاه بابک خرمدین–ی بذِ آذربایجان تواند در قلعهدر ایران فکر کردم. جایی که مرکزش می

های کردم که ورزشگاه را باید همچون مهرکدهباشد. در خیال مجسم می -گاهِ رستمقتل –ورِ سیستان بمپ

شد اطراف این مرکز اش، و این که چطور میباستانی بسازند، با همان معماری مستقر بر هشت ضلعیِ مرکزی

ست. تندیسهایی که به خاطر قدمت تاریخی ایرانی آراآوران رزمای و را با تندیسهای زیبای پهلوانان شاهنامه

 توانستند شکوهی واالتر از راهبان بودایی معبد شائولین داشته باشند. شان میو گاه تاثیر تاریخی واقعی

ها احاطه شده بود در معبد شائولین چیزهای جالب زیادی دیدیم. ورودی معبد با انبوهی از فروشگاه

هایی شد که از میان تپهفروختند. بعد راهی طوالنی آغاز مییکه شمشیر و آالت رزمی و تندیسهای بنجل م

برد. بخش اصلی معبد جایی بود که بیشتر به نوعی موزه گذشت و به بخشهای متفاوت معبد راه میسرسبز می



217 

 

کاران در آن دادند و رزمیی تاریخ معبد شائولین نمایش مییا نمایشگاه شباهت داشت و در آن فیلمی درباره

 دادند. مردم قدرتشان را نشان می برای

انگیزی نبود. چند راهب بودایی تر و فرز و چاالک ای که تدارک دیده بودند چیز شگفتنمایش رزمی

هایی شبیه مقاومت در برابر نماییآمدند و کاتاهای ووشو و سبکهای جانوری را نمایش دادند و بعد هم قدرت

ند. اگر بخواهم صادق باشم، باید بگویم کارشان چندان هم های چوب و شمشیر پهن را نشان دادضربه

 تر بود. چشمگیر نبود و به خصوص نسبت به چیزی که از شائولین انتظار داشتم بسیار فروپایه

یک خواندم، به همراه سه چهار تن از همکالسانم در من در آن سالهایی که در دبیرستان درس می

 در 1370که در سال آورم زمانی را به یاد می. دیدمتعلیم میب تهران زیرزمینی در جنوفوی باشگاه کونگ

بند بگیرند، شالخواستند شاگردانی که میآن روز آن باشگاه شرکت کردم.  شاگردان ارشدی مراسم پایان دوره

ی سرد و شان حرکاتی نمایشی را اجرا کردند که اجرای فرم و نمایش کار با اسلحهپیش از دریافت رتبه

اغراق بگویم کار آن یک مشت جوان ایرانی که کامال مقاومت بدنشان در برابر ضربه بخشی از آن بود و بی

ز کار این راهبان شائولینی هیچ کم نداشت. در کردند، ای هاشمی ورزش میدر محلهیواشکی بدون امکانات 

ای را نگه میان کارهای ایشان فقط یک حرکت به نظرم واقعا جالب و مهم بود و آن هم این که یک نفر شیشه

کرد، طوری آویخت و سومی میخی را به سمت شیشه پرت میداشت و دیگری بادکنکی را پشت آن میمی

اگر واقعا کلکی در کارشان نبوده باشد، ترکاند. کرد و بادکنک را مییکه بدون شکستن، شیشه را سوراغ م

 . دانستشاهکارشان شود این کار را می
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های زیبا و موسیقی بلندی مراسم شائولین البته برای مخاطبان عام طراحی شده بود و با نورپردازی

گفت که ما از محتوا و زهایی میشد. یک بانوی زیباروی چینی بلندگو به دست در تمام مدت چیهمراهی می

ضرورت گفته شدنش سر در نیاوردیم. به خصوص که با همان خونسردی و آهنگ صدا که ابتدای کار خودش 

ی بامزه از این زد. یک تکهرا معرفی کرد، در زمان کوبیده شدن شمشیر و نیزه بر بدن راهبها هم حرف می

شان مسابقه گذاشتند تا ا به روی صحنه دعوت کردند و بینمراسم این بود که سه داوطلب از میان مردم ر

کار کاران را تقلید کند. یکی از این سه داوطلب نوجوانی رزمیتواند بهتر حرکتهای کاتای رزمیببینند کی می

ی کار برآمد و آخرش در میان دار. عجیب این بود که آن خانم میانسال بهتر از عهدهبود و دیگری بانویی خانه

 ای دریافت کرد. شویق حاضران جایزهت

ها طراحی شده بود، وارد بعد از بازدید از بخشِ رسمی و سمعی بصریِ معبد که بیشتر برای توریست

شد و با پیچ و تاب بسیار به معبدها و بناهای فضای اصلی معبد شدیم. راهی بسیار طوالنی از آنجا آغاز می

ار وسیع پراکنده شده بودند. در میانشان جالبتر از همه جایی بود که ای بسیرسید که در منطقهگوناگونی می

ی عجیبی را پدید پاگودای سنگی در کنار هم قرار گرفته و منظره 228. در اینجا شدجنگل پاگوداها نامیده می

در حدود شان به دوران چینگ اند و جدیدترین.م ساخته 791در سال ترین این پاگوداها را آورده است. قدیمی

اند. شمار شود. هریک از این پاگوداها به افتخار یکی از قدیسان بودایی ساخته شدهصد سال پیش مربوط می

دهند که ها نشان میتواند سه، پنج یا هفت تا باشد. این طبقههای هرکدامشان همیشه فرد است و میطبقه

 ست.قدیس مورد نظر تا چه حد در مراتب روشن شدگی ارتقا یافته ا
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، معبد اصلی شائولین بود که بتهای بزرگ و طالیی رنگی را از بودا و تناسخهای مکان دیدنی دیگر

های مختلف دیده بودم اش در آنجا نهاده بودند. این تاالر و تندیسهای زیبای داخلش را بارها در فیلمگوناگون

شدند م در گوشه و کنار دیده میو دیدنش از نزدیک برایم بسیار جالب بود. به خصوص که گروهی از مرد

کردند و مراسم نیایش بودایی را در برابر کنگی برای دل خودشان عود روشن میهای هنگکه بی توجه به فیلم

   کردند. تندیسها اجرا می

کابین شوند. بعد از آن، پویان و امیرحسین تصمیم گرفتند برای بازدید از بخشهای کوهستانی سوار تله

کارهایش برای من جالبتر بودند. برای همین هم از یکدیگر جدا شدیم. پویان و امیرحسین و رزمی خودِ معبد

زدیم، به زمان مقرر برای بازگشت با اتوبوس نرسیدند و بعد از غروب همان طور که همگی حدس می

تعریف کردند که مان در لویانگ بازگشتند. وقتی بازگشتند برایم هتلخورشید خودشان ماشینی گرفتند و به 

که اوج سفر نظر بودند در این مورد هماند و از کوهستانی بسیار زیبا و محیطی بسیار دیدنی بازدید کرده

کابین پیامی هم ارسال کرده بودند، که برایشان تا آن لحظه، کوهستان سونگ بوده است. برایم از درون تله

 بعد برایم پخشش کردند!چون امکان دریافتش را نداشتم، آن را ضبط کردند و 

من بعد از جدا شدن از آنها، تصمیم گرفتم معبدهای شائولین را کمی دقیقتر بگردم. یکی دو معبد را 

هایی است که برای راضی کردن جهانگردان و خالی ها و فروشگاهدیدم و متوجه شدم اینها همه نمایشگاه

ست یافتم، به شدت گرسنه هم بودم. چون از شدگی دکردن جیبشان طراحی شده است. وقتی به این روشن

رستورانی پیدا کردم و دلی از عزا در آوردم و وقتی مطمئن  صبح جز چند شیشه آبمیوه چیزی نخورده بودم.

 کند، به سمت معبدها بازگشتم.شدم که سیستم سوخت گلوکز در مغزم درست کار می
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ها طراحی شده، از ای گردش توریستی شائولین جایی به راستی وسیع است. راهی که برمحوطه

کند که بیشتر به عنوان نمایشگاه و فروشگاه کاربرد دارند. به این ترتیب در میان برخی از ساختمانها عبور می

هایشان را دید. من برای این که نگاهی به پشت شد راهبان واقعی معبد، و اقامتگاههیچ جایی از این مسیر نمی

م، در جایی مناسب از راه معمول خارج شد و بعد از عبور از بوستان کوچک و ی شائولین بیندازصحنه

های ساختمانی رسیدم که از دور به معبدی سرسبزی که دورادور مسیر جهانگردان را پوشانده بود، به دروازه

ایین شد. سرم را پشبیه بود، هرچند زرق و برق معبدهای شلوغ دیگر را نداشت و کسی هم اطرافش دیده نمی

هایی مثل ی حیاطش خرت و پرتدر گوشهانداختم و وارد شدم و دیدم معبدی قدیمی را در برابر دارم که 

ی اند. به راه خود ادامه دادم و بعد از عبور از فضایصندلی کهنه و یک جاروی بزرگ را روی هم تلنبار کرده

آنجا چند نفر را دیدم. انتظار داشتم با چند تا بسته که بتی را در آن نهاده بودند، به حیاطی وارد شدم و تازه 

اند. اما به جای آن دو فو مشغولپوشی روبرو شوم که با سرِ تراشیده به تمرین کونگاز راهبان جوان و آبی

کردند. سراغشان رفتم ای روی زمین نشسته بودند و داشتند سیگار دود میمرد میانسال را دیدم که در گوشه

خندند و ها این است که همیشه میبندی که بلد بودم سالم و علیکی کردم. خوبیِ چینینیمو با همان چینی 

ی پرشوری میان ما ات افتضاح است. نتیجه این شد که مکالمهآورند که چینیمعموال هم به رویت نمی

 ٪30سخنان آنها و حدود  ٪20چینی بود، من در جریانش فقط به معنای شیوای درگرفت که چون به زبان 

 حرفهای خودم پی بردم! 

خوشبختانه آنقدر هوشمند بودند که بفهمند از دود سیگارشان خوشم نیامده و آنقدر هم باادب بودند 

که سیگارشان را خاموش کنند. اما جالب این بود که سیگارهایشان را بعد از خاموش کردن، در جیبشان 

ا فقر دست به گریبان هستند. وقتی پرسیدم آنجا چه جور جایی است، همراهم داد که بگذاشتند و این نشان می
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آمدند و گوشه و کنار را نشانم دادند. آنجا بیشتر به معبدی ویرانه و متروکه شبیه بود، که تنها چند صدمتر با 

یِ پر و پا قرص آمد، بودایراه اصلی فاصله داشت. معلوم بود ساکنان اصلی شائولین آنقدرها هم که به نظر می

نبودند، یا دست کم این بنا را همان طور به حال خود رها کرده بودند. از راهی گذشتیم و به ساختمانی کوچک 

و مفلوک رسیدیم که انگار قبال بخشی از معبد بوده و بعد آن را جدا کرده بودند. تعارف کردند و دیدم مرا به 

های از دو اتاق کوچک و فقیرانه تشکیل شده که شباهتی به خانه اند. سرکی کشیدم و دیدم خانهشان بردهخانه

کارگران ساختمانی خودمان در ایران داشت. چون دیدم در بند پذیرایی و آوردن خوراکی هستند، دعوتشان 

سر و ته را ی بیخواستم به زحمت بیندازمشان. برای دقایقی همان مکالمهرا قبول نکردم و وارد نشدم. نمی

شان شوفِنگ بود و دیگری را یادم نیست. آنها هم اسم مرا پرسیدند دادیم و بعد اسمشان را پرسیدم. یکیادامه 

حیرت کردند و با شور و حرارت چیزهایی به همدیگر و به من گفتند. در حالی « شروین»و خیلی از شنیدن 

م شوفنگ را هم حفظ کردم به چینی حرف بدی نباشد، ترکشان کردم. اس «شروین»کردم که در دل آرزو می

 ی آنها برسانم.اش را بدهم و خودم را تا خانهکه اگر گم و گور شدم بتوانم نشانی

خودِ معبد شائولین، تا جایی که من در آن گردش چند ساعته دستگیرم شد، به نهادی نیمه دولتی بدل 

دست بگذارد و بخواهد در  شده بود. برایم خیلی عجیب بود که دولت کمونیستی چین بر یک معبد قدیمی

در مسیری که ام، امور مربوط به پرستش بودا دخالت کند، اما دقیقا چنین کرده بود. بعد از ترک دوستان تازه

سازی رسیدم که در برابرش شد، پیش رفتم و به ساختمان بزرگ و تازهبه نظرم مدام از راه اصلی دورتر می

ام از شائولین بودند. این یکی شباهت بسیار دوری با تصویر ذهنیتعداد زیادی از جوانان به ورزش مشغول 

داشت. اما همه چیز بسیار مدرن بود و آنجا هم بیشتر از یک معبد بودایی، به یک پادگان شباهت داشت. 

ی خوبی که داشتند، الغراندام و شان و تغذیهرسیدند و با وجود چاالکیجوانها پانزده شانزده ساله به نظر می
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خواستم گشتی بزنم و بنابراین زیاد آنجا نماندم. راهی سنگفرش شده را پیدا کردم که از یزجثه بودند. میر

ای که در مسیر جهانگردان دیده بودم، در شناسانهگذشت. آن دقت و وسواس زیباییمیان بوستانی سرسبز می

انی سرزنده و زیبا بود و معلوم بود کسانی ها و درختانش به کار گرفته نشده بود. با این وجود بوستآراستن بته

شان همان جاست. از میان بوستان گذشتم و به معبد دیگری رسیدم کنند که محل زندگیبه آن رسیدگی می

 شد. ها در اطرافش اثری دیده نمیکه کمی شلوغتر بود، اما خوشبختانه از توریست

گروه اولی نداشتند. نه از رداهای زعفرانی آنجا هم گروهی جوان دیگر را دیدم که تفاوت خاصی با 

شان ای شبیه بودند که از مدرسهرنگ. بیشتر به یک مشت بچه مدرسهخبری بود و نه لباسهای همریختِ آبی

فرار کرده باشند. با این وجود چون سرهایشان را تراشیده بودند، معلوم بود که بودایی هستند. اما در اینجا 

داد که با بوداییانی معتقد سر و کار دارم. جوانها سنی بیشتر از یی روشن نشان میتندیسهای بودا و عودها

گویان پیششان «هاونی»ی قبلی داشتند و اگر درست تخمین زده باشم، همگی بیست و چند سالی داشتند. دسته

م نداشت. آشکارا شان همان اندک معنای گفتگو با دو کارگر را هرفتم و گپی زدیم که به خاطر هیجانزده بودن

خواستند راه بازگشت به دامن گرم مسیر توریستی را نشانم دهند. نگران ام و میکردند من گم شدهفکر می

بودم که شاید پرسه زدنم در آن جاها غیرقانونی یا ممنوع باشد و از این رو گذاشتم چنین فکری بکنند. بعد 

دند، شاید از ترس این که دوباره راه را گم کنم، یا عمدا جیم ام راه افتاراهی را نشانم دادند و همگی در معیت

 بزنم.

در راه از حرفهایشان این طور دستگیرم شد که بخشهایی از معبد شائولین در اختیار ارتش است، و 

بینند. همچنین معلوم شد دولت به معبد شائولین انگار گروهی نخبه از سربازان چینی هم در همان جا تعلیم می
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دهد. باالخره به راه اصلی بازگشتم، و از پول غذایشان را می« مائو»گفتند که کند، چون آنها میمالی میکمک 

بود و کسی کاری به کارم نداشت. ن ام، پرسه زدن در اطراف ممنوعآنها خداحافظی کردم. بر خالف گمانِ اولیه

توافقی دست یافته بودند. دولت این کارناوال انگار استادان معبد شائولین و دولت چین به تا جایی که فهمیدم 

شد، در مقابل بخشی از قشنگ را در وسط معبد راه انداخته بود و درآمدی فراوان از راه توریسم عایدش می

داد آزادانه برای خودشان فعالیت کنند. انگار به عنوان بخشی از این می پرداخت و اجازههای معبد را میهزینه

به عنوان یک مرکز بودایی نبودند، به این معبد پیوسته بودند و آشکارا ز سربازان چینی هم، توافق، گروهی ا

 کردند. بخشِ رزمی از آن استفاده میهویت

گروههایی از کودکان و نوجوانان چینی را دیدم که با لباسهای تمیز و بعد از بازگشت به راه اصلی، 

اند و با نظم و ترتیبی چشمگیر به های نزدیک معبدها را پر کردهمرتب و زیبایی در صفهای بزرگ ورزشگاه

تمرین رزمی مشغول هستند. حرکاتشان ورزش واقعی نبود و بیشتر به نوعی نمایش برای جهانگردان شبیه 

های اطراف معبد متوجه شدم که زمانی بسیار کوتاه تا حرکت اتوبوس باقی مانده. دوست داشتم فروشگاهبود. 

های فراوان و خوبی داشتند. اما وقتی باقی نمانده بود. دوان دوان را بگردم، چون به خصوص شمشیرفروشی

توانند خودشان را به ها نمیبه اتوبوس رسیدم و تلفنی از پویان و امیرحسین خبر گرفتم. معلوم شد که آن

اتوبوس برسانند. پس راه افتادیم و به لویانگ برگشتیم. من به گردش در خیابانهایی روشن و شلوغ پرداختم 

های شیکی را در خود جای داده بودند. اما با شگفتی دریافتم که دقیقا پشت همین که رستورانها و فروشگاه

های زهوار های فقیرنشینی با خانهشدند، محلهبه این خیابانها باز میهایی که ها، یعنی داخل کوچهفروشگاه

وقتی خبردار ها و خیابانها نوسان کردم و باالخره در رفته وجود دارد. کمی بین فضاهای متعارض این کوچه

پیدا گردی یک رستوران خوب اند، آنها را پیدا کردم. در جریان این خیابانشدم پویان و امیرحسین بازگشته



224 

 

ام را به آنجا بردم. غذایی بسیار لذیذ و مفصل را با بهایی ناچیز خوردیم کرده بودم که دوستانِ خسته و گرسنه

مان شهر شیان بود و قطارمان به ایستگاه قطار برگشتیم. مقصد بعدیو هایمان را برداشتیم کولهو سیر و شاد 

خوابی و مانند چند شب پیش به کارتنبایست کرد. در حالت عادی میساعت دوی صبح حرکت می

ی درجه یک گری و در به دری در خیابانهای دیار غربت بیفتیم، اما چون پول گزافی بابت بلیط کوپهتکدی

شد در بخشِ مخصوص ایستگاه استراحتی بکنیم. استراحتگاه مسافران درجه یک از آنچه که داده بودیم، می

های بزرگ ایستگاه هایمان را کناری گذاشتیم و روی مبلد. پس کولهتر بوتر و خلوتکردیم مجللفکر می

 ی بودیدارما به خواب فرو رفتیم.مثل جسدِ از قبر در رفتهولو شدیم و 
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 ی معبد شائولیندر آستانه    ورودی معبد ذن در نزدیکی کوه سونگ
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 ی معبد ذنپویان در آستانه      در جنگل پاگوداها

 

 بخشی از کوه سونگ، 

 مشرف به معبد شائولین
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شیان -2009جوالی  10 -1388تیرماه  19جمعه   

بایست رفت. ساعت دوی صبح سوار شدیم و میشب را در قطاری گذراندیم که به سوی شیان می 

ساعت هفت پیاده شویم. این بود که جز چند ساعتی برای خوابیدن زمان نداشتیم. آنقدر خسته بودیم که 

با رسیده بود. مان فرا ی درجه یک نشدیم و تا به خودمان آمدیم، زمان پیاده شدنخیلی متوجهِ تجمل کوپه

چشمانی پف کرده و خوابالود در ایستگاهی بسیار شلوغ پیاده شدیم، و به محض ورود به فضای بیرون از 

 مان پرید.ی شلوغی روبرو شدیم که خواب از سر هر سهایستگاه با چنان منظره

و برای  «صلح غربی»که به چینی یعنی ( نام داشت 西安یم، شیان )ه بودن وارد شدبداشهری که 

خواندند و نامش در دوران می «آنهْسی»یا  «آنشی»ها شیان را خودِ چینیشد. قرنها پایتخت چین محسوب می

ها به قدرت رسیدند، که مینگ .م 1369سال اما از . «صلح پایدار»، به معنای بوده است «آنچانگ»، هان و تانگ

شیان یکی از چهار پایتخت بزرگ و مهم چین بود و با دو و نیم هزار سال تاریخ، از شود. شیان نامیده می

شهری بزرگ بود با آثار تاریخی مشهور و پرآوازه، که شد. کهنترین مراکز پیدایش تمدن چینی محسوب می
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ودِ شهرِ نفرشان در خمیلیون که سه و نیم  رسیدمیلیون نفر میهشت ی ورود ما بدان، به جمعیتش در لحظه

 . کردندمرکزی زندگی می

خود را با برج و باروی عظیم شهر در برابرمان  بیرون آمدیموقتی پیاده شدیم و از ایستگاه قطار 

زد. چنین به نظر ی ایستگاه تا حصار شهر موج میروبرو دیدیم. جمعیتی بالغ بر چند هزار نفر در فاصله

کردند و مسیرهای مشخصی را طی می ه داشته باشند. همهرسید که همه برای رسیدن به مقصدشان عجلمی

نامنتظره بهره بودیم سخت روند، و این برای ما که از این موهبت بیدانند دارند از کجا به کجا میمعلوم بود می

ای در یک گوشه توقف کنیم بود که تصمیم گرفتیم لحظهو گیج کننده و جوش  بود. منظره به قدری پرجنب

 ریزی کنیم. سفرمان برنامهو برای 

ریزی برای ما مفهومی استعالیی و خاص داشت و تقریبا اید که برنامهاحتماال تا این لحظه متوجه شده

ها شباهت داشت. چون درست مانند همان با هدفی مبهم و دوردست مانند رستگاری انجام ی بوداییبه مراقبه

تا آن لحظه  اش آرامش و تمرکز ذهن بود! مهم ِحاصل روانی اش اندک بود وشد و دستاورد مادی و عینیمی

ریزی کنیم، و جریان سفر هم تا موفق شده بودیم به طور متوسط هر سه روز یک بار برای سفرمان برنامه

ها سیر طبیعی خود را طی کرده بود. تنها ریزیحدود زیادی به طور طبیعی و بدون تاثیر پذیرفتن از این برنامه

خریدیم و این تعیین ها تعیین کننده بود، بلیطی بود که برای شهر بعدی میریزیه در این برنامهچیزی ک

طبق ریزی. این بار هم سه تایی دور هم جمع شدیم و شروع کردیم به برنامه ی مسیر کلی حرکتمان بود.کننده

فکر بودیم که تنها برشمردن نام معمول وقت زیادی برای دستیابی به توافق هدر نشد. آنقدر با هم یکدل و هم

ی نهایی این شد که گیری در موردش کافی بود. نتیجهجاها و نقاط قوت و ضعف هر توقف برای تصمیم
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ریزی به نظرمان کافی ، و در همین حد برنامهتصمیم گرفتیم دو روز را در شیان بمانیم و آنجا را خوب ببینیم

 شود!ببینیم چطور می رفتیم تااش را باید پیش میبقیه .بود

به سرعت برای تثبیت وضعمان دست به کار شدیم. با یکی از مردانی ریزی دقیق، از این برنامهبعد  

جایی برای اسکان کردند، رفتیم و ها مشتری جذب میگشتند و برای مسافرخانهکه در اطراف ایستگاه می

ت از آب در آمد. فوری آنجا را برای یک شب بر خالف انتظارمان جایی بسیار مجلل و راحیافتیم. هتل، 

 به بانکی رفتیم تا پولمان را به یوان تبدیل کنیم. هایمان را در اتاق گذاشتیم. بعد حمامی رفتیم و گرفتیم و کوله

تا اینجای سفر همیشه با دقت و درستکاری چشمگیر کارمندان چینی روبرو شده بودیم و خدمتی که 

اما موقع تبدیل پول در بانک با روی دیگر این سکه دادند. تن کار مراجعان انجام میصادقانه برای راه انداخ

 .دریگگونه به خود میاین دقت و تمرکز بر انجام درستِ کار، حالتی وسواسهم آشنا شدیم و دیدیم گاهی 

یم، نگرانی و مقدار زیادی دالر را برای تبدیل به کارمند بانک داده بودچون ماجرا از این قرار بود که 

زنند سازان به چشم میبین چشمی، از اینهایی که جواهرتراشان و ساعت. او یک ذرهاش را برانگیختیمبدگمانی

های رویش را دید که مبادا تقلبی در کار ی دالرها را بررسی کرد و نشانهآورد و به چشم زد و دانه دانهدر را 

ی بینش را بگیریم و دانه دانهبه ما داد. به شوخی تصمیم گرفتیم ذرهها را ی بزرگی از یوآنباشد. بعد هم دسته

ی بانک را به کشید و آن شعبهها را با همان دقت بررسی کنیم. کاری که احتماال یک هفته طول مییوآن

 کشاند.تعطیلی می

به سرعت و بعد از کلی خنده و شوخی که به سایر مشتریان بانک هم تسری یافت، پولها را برداشتیم  

ی ابریشم بود. به همین شدیم. شیان در واقع مقصد اصلیِ سرِ شرقیِ جادهآثار باستانی شهر رهسپار دیدنِ 
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ان مسلمانپنجاه هزار نفره از شد و یک جمعیت بزرگ دلیل هم ردپای فرهنگ ایرانی در آنجا زیاد دیده می

های عمرانی زیادی را در این شهر چین برنامه .م، دولت 1990ی دههداد. در را در خود جای می قوم هوئی

شیان در واقع یکی از مراکز به انجام رسانده و آنجا را به یک قطب فرهنگی و گردشگری تبدیل کرده بود. 

 پیدایش هویت چینی بود و در تاریخ این سرزمین نقش چشمگیری را ایفا کرده بود.

های شده است. یکی از مشهورترین نمونهوب میشیان در دوران پیشاتاریخی هم گرانیگاه مهمی محس 

( Homo erectusقامت )اند، و این نوعی از انسان راستانسان پکن در چین را در نزدیکی همین شهر یافته

شود و پانصد هزار سال پیش در این حوالی ( خوانده می蓝田人تیان رِن: تیان )الناست که انسان الن

چند مهمترین اثر تاریخی شهر شیان که در ضمن مهمترین مرکز باستانی چین هم هست، در  زیسته است.می

 ی نخستین امپراتور چین است.شیان قرار دارد و مقبرهکیلومتری 

های پیش از این به اشاره گفتیم که نخستین امپراتور چین و اولین کسی که توانست کل امیرنشین 

یک دولت متحد کند، چین شی هوانگ نام داشت. او شاهِ دولتِ چین بود  ی این سرزمین را در قالبپراکنده

که به حساب ما در اوایل دورانِ اشکانی، یکی از هفت دولت چینی را زیر فرمان داشت. او موفق شد شش 

که دولت دیگر را فتح کند و به این ترتیب نام دولتش )چین( بر این سرزمین باقی ماند. چین شی هوانگ 

ای نبوده است. به خصوص وقتی با اش به شیان آمده بودیم، در کل آدم درست و حسابیارت مقبرهبرای زی

اش کنیم که در همان حدود در ایران زمین حکومت شخصیتهایی محبوب مثل مهرداد اول اشکانی مقایسه

و روی هم رفته  کردها بسیار خشن و خونریز عمل میدر فتح سرزمینها و سرکوب ناآرامیکرد. این مرد می
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که به اسم لی سی، فیلسوفی بود هم . مشاورش با کشت و کشتار زیاد موفق شد کشور چین را تاسیس کند

 ی اندیشمندان دیگر را از بین ببرد. حاضر بود برای فراگیر شدن آرای خودش همه

ل پیش از ای سالی سی بنیانگذار انقالب فرهنگی و سانسور در قلمرو چین بود و دو هزار و خرده

ی فیلسوفان امپراتور را قانع کرد که همهمائو موفق شد در این زمینه آثاری ماندگار از خود به جا گذارد. او 

به همه دستور داد با خوردن سم خودکشی کنند. هم بعد  .سرزمین شو تبعید کندجایی پرت در پایتخت را به 

کتابها و آثار نوشتاری را بسوزانند تا کسی شاهان قبلی حرکت بعدی این امپراتور این بود که فرمان داد تمام 

را به یاد نیاورد و همه تاریخ چین را با نام او آغاز کنند. بعد هم خبر رسید که سیصد تن از فیلسوفان جان به 

نامند که ( می焚书坑儒رو )شو کِنگها فِنگاند و آنها را هم زنده به گور کرد. این واقعه را چینیدر برده

.م رخ داد. در این دوران پ 206تا  211سالهای ی سوزاندن کتابها و دفن کردن دانشمندان. این ماجرا بین یعن

نامند. وقتی امپراتور زرد به کشتار اندیشه در چین چندان شکوفا بود که این دوره را عصرِ صد مکتب می

ن رفت. علت اصلی هم چنان که روشن گرا از میادانشمندان دست گشود، تمام این مکتبها به جز دیدگاه قانون

شود که سی بود و از همین جا معلوم میاست، وزیر امپراتور بود که به مکتب قانون تعلق داشت و نامش لی

 بوده است.  لوسیو چاپ لیسآدم کاسه

است که این پادشاه قدرقدرت با شاهکارهایی که زده بود بسیار منفور باشد. برای همین هم  طبیعی 

لی اش، مردی به نام گائوجیانهای زیادی برای به قتل رساندنش انجام پذیرفت. یکی از دوستان قدیمیتالش

گرد ای دورهدست بود، نام خود را تغییر داد و به صورت نوازندهچیره -شبیه ویولن–که در نواختن سازِ جو 

کوشید تا او را بکشد، اما موفق  ی نواختن موسیقی برای شاه به وی نزدیک شد وبه دربار رفت و به بهانه
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نشد و به قتل رسید. داستان یکی از سرداران ایالت یان به نام جینگ کِه نیز شنیدنی است. او در شرایطی که 

ی قوای چین قرار داشت، سردار دیگری به نام فان یوچی را قانع کرد تا جان پایتخت و شاهشان در محاصره

این فان یوچی ژنرالی فراری بود که امپراتور زرد برای سرش جایزه  ای خطرناک کند.خود را فدای نقشه

ی سرزمین کِه سر او را برید و آن را در یک نقشهیوچی طبق قرار خودکشی کرد و جینگتعیین کرده بود. فان

یان پیچید و با این ظاهرسازی که برای خیانت و کمک به چین هوانگ شی به اردوی او پیوسته، نزد او رفت. 

او خنجری زهرآگین به همراه داشت که قرار بود با آن دشمنش را به قتل برساند. اما یکی از همدستانش که 

جوانی به نام چین وویانگ بود، ترسید و او را لو داد و به این ترتیب جانبازی این گروه هم با شکست مواجه 

 اند. لی بر مبنایش ساختهنمایی جتایست که فیلم پرطرفدار قهرمان را با هنرشد. این ماجرا همان قصه

امپراتور زرد که بارها و بارها از گزند سوءقصدهای دشمنانش جان سالم به در برده بود، سخت  

خورد و به همین دلیل هم کم کم خود اش قرصهای جیوه میمراقب سالمت خود بود. او برای حفظ جوانی

ی دونگ جون بر زمین افتاد و پیرمردی پیشگو نطقهسنگی در مشهاب پ.م 211در سال کرد. را مسموم می

. استمرگ امپراتور دانست و گفت که افتادن ستاره عالمت شگون بد ی را نشانهای گفت که این در دهکده

خبر به گوش جاسوسان شاه رسید و سربازان تمام مردم آن دهکده را قتل عام کردند. اما به زودی معلوم شد 

وقتی در حال  -پ.م 220در شهریور –که پیشگویی پیرمرد درست بوده است. چین شی هوانگ چند ماه بعد 

درباریانش از ترس شورش ی زیاده از حد درگذشت. سفر به سوی پایتخت بود، به خاطر خوردن قرص جیوه

کرد را با دو ارابه پر از ماهی و برای همین هم کاروانی که جسد او را حمل می ندمرگ او را مخفی نگه داشت

 مرده همراه کردند تا بوی تعفن جسد امپراتور جلب توجه نکند.  



234 

 

شد. سیماچیانِ  آوری که پیدا کرد، از تدفینی شایسته برخوردارامپراتور زرد با وجود سرنوشت شرم 

مورخ نوشته که او را در کاخی زیرزمینی دفن کردند که صد رود از جنس جیوه در اطرافش جریان داشت و 

ی جهان را بر زمینش ترسیم کرده بودند. او همچنین اشاره کرده که یک ارتش کامل از سربازانش به نقشه

ر اطراف گور سرورشان مشغول هستند. همراهش به خاک سپرده شدند، اما ایشان همچنان به نگهبانی د

.م گروهی از 1974دانستند، تا آن که در ای باستانی میی قرن بیستم کل این روایت را اسطورهمورخان تا نیمه

کشاورزان چینی هنگام کار بر زمین بخشهایی از تندیسهای سفالی سربازان چینی را یافتند و وقتی آن منطقه 

شناسی ن امپراتور چین برخوردند و این را بیشترِ مورخان بزرگترین دستاورد باستانرا کاویدند، به گورِ نخستی

ای به نام کوه لی قرار گرفته است. این گور در سال آن و بر تپهی شیاند. این مقبره در منطقهقرن بیستم دانسته

 شده و تازه همین چهل پنجاه سال پیش بود که کشف شد.  پ.م ساخته 210

کنند اسم شناسند. گاهی هم برخی گمان میشی هوانگ را امروز با نام ارتش سفالین میگور چین  

کنند، احتماال غافل از آن که ی ارتش تراکوتا استفاده میواژهاروپایی این مقبره نام خاص است و از وام

Terracotta مآیونگ ها آن را بینگچینیاست. خودمان همان سفال ای التین است که دقیقا کلمه 

(兵馬俑می ) این نام از آنجا آمده که در این مقبره بیش . «تندیسهای تدفینی اسب و سرباز»نامند، که یعنی

از هشت هزار تندیس سفالی سرباز و صد و سی تندیس ارابه و پانصد و بیست اسب و صد و پنجاه سوارکار 

ی اول که از همه بزرگتر . حفرهاندبیرون کشیدهفت متری زمین اند. تندیسها را از سه حفره در عمق هیافته

است، دویست و سی متر درازا و یازده راهرو دارد که هشت هزار تندیس سرباز را در خود جای داده است. 

. است سرداران و فرماندهانقرارگاهِ ی سوم گیرد و حفرهرانان را در بر میی دوم سوارکاران و ارابهحفره
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چهارمی هم وجود داشته که تندیسی در آن وجود ندارد و ساختش نیمه کاره مانده است. جالب آن  یحفره

ای هم ریشه که مقدار جیوه در خاک منطقه بیش از میزان عادی است و بعید نیست که داستان رودهای جیوه

احت و هفتاد و شش ماند که سیصد و پنجاه متر مربع مسدر حقیقت داشته باشد. مقبره در کل به هرمی می

 ای بزرگ تبدیل شده است. متر ارتفاع دارد و از این رو در گذر زمان به تپه

قد دارند.  مترسانتی 195تا  183، و بین هایی متفاوت دارندشان اندازهی نظامیتندیسها بسته به رتبه 

سرباز و افسر و سردار و همچنین  اند. در میانشانهای باستان ساخته شدهیعنی بزرگتر از ابعاد عادی بدن چینی

اند بخشهای مختلف بدن تندیسها به طور جداگانه قالبگیری و پخته شده 100شود.نوازنده و بندباز هم دیده می

ی اند، اما بعد رویشان کار شده و قیافهاند. سرها در ابتدای کار قالبی یکسان داشتهو بعد سر هم قرار گرفته

اچیان را دهد تا سخن سیمپردازانه میهایی منحصر به فرد دارد. به شکلی که مجالی خیالهرکدامشان ویژگی

اند. انگار کسانی که این به سفال تبدیل شدهاند که بودهسپاهیانی واقعا راست بدانیم و فرض کنیم که ایشان 

اند این تصور را تقویت کنند. چون تندیسها همه در ابتدای کار خواستهاند هم میتندیسها را ساخته

 -یعنی به سوی استانهای فتح شده–رو به شرق اند و در آرایشی جنگی گرایانه داشتهای طبیعتآمیزیرنگ

اند. در ابتدای کار در دست این سربازان سالحهایی واقعی قرار داشته، که در گذر سالها به صف آراسته بوده

اند و امروزه یکی از . تمام تندیسها در طول زمان شکسته و خراب شدهنداتدریج دزدیده شده و به یغما رفته

را سر هم کنند و تندیسهای کامل را ی سفالی هاآن است که خرده شکسته شناسان چینیتانفعالیتهای مهم باس

                                                 
100 Portal and Duan, 2007: 167. 
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شان استخراج کنند. در میان تمام این هشت هزار و پانصد تندیس، تنها تندیس یک کمانگیر از دوران از دل

 ند. اای به صورت مجزا به نمایش گذاشتهای در گوشهباستان سالم مانده که آن را در شیشه

ی سربازان سفالی با وجود عظمت و قدمت چشمگیرش، تنها نمونه در چین نیست. در سال مقبره

دی سی و چهار سوراخ بر زمین یافتند که مساحتی بالغ بر نود و شش جینگگور هان .م در جنوب 1990

سرباز سفالی در آن  گرفت و بیش از چهل هزاررا در بر می -ی سفالییعنی پنج برابر مقبره–هزار متر مربع 

ی طبیعی ساخته شده بودند و دست و پاهایشان کشف شد. این سربازها در ابعادی حدود یک سوم اندازه

های ایشان بسیار به دقت ساخته شده بود. تندیسها  لباسهایی از مانند عروسکهای امروزین متحرک بود. چهره

 موی مصنوعی و پشم ساخته شده بود. شان از جنس حریر بر تن داشتند و و مو و ریش و سبیل

ی این اثر باستانی چیزهای زیادی خوانده بودیم و بنابراین وقتی برای دیدار به آنجا شتافتیم، ما درباره

از ارتش سفالی دو چیز را به روشنی به من نشان داد. گنجیدیم. بازدید از شوق و ذوق در پوست خود نمی

های ی خیانت است، دست کم با نشانهباستانی در ایران، اگر نگوییم نشانهی نگهداری آثار نخست آن که شیوه

گشتم و دیده بودم من به تازگی از سفر به دامغان و شیراز بر میبارزی از بالهت و حماقت درآمیخته است. 

 که چطور یک خط راه آهن از وسط شهرِ باستانی صد دروازه که پایتخت اشکانیان بوده، عبور کرده است.

کند، این نکته هم همیشه برایم پرسش مینابود به تدریج گذشته از این که لرزش مداوم قطار آثار باستانی را 

بوده که خاکبرداری از آن مکان باستانی برای کارگذاری ریل قطار زیر نظارت کدام نهاد علمی انجام شده 

اند. دیگر از تخت جمشید بگذریم که یک قطعه است و اشیای احیانا کشف شده چه سرنوشتی پیدا کرده

 اند. شی در میان اسباب و وسایل سفیر کره پیدا کردهسنگ بزرگش را با نقش سرِ سرباز هخامن
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ی بازسازی تندیسها بود. آنچه که به نمایش گذاشته ای که برایم بسیار جالب بود، شیوهدومین نکته 

دیدیم، خیلی تر و تمیز و سالم بود و هیچ شباهتی به اشیای باستانی ترمیم شده نداشت. مردمی بودند و ما می

اند کردند تندیسهای سفالی را در فضایی گشوده و تاالری باز یافتهکردند، به اشتباه فکر میدید میکه از آنجا باز

کنگی و هالیوودی از این مکان به دست و این تا حدودی ناشی از تصویرهایی است که در فیلمهای هنگ

در آمده است. در کوچکی  هایاند. اما واقعیت آن است که تمام این تندیسها خرد شده و به صورت تکهداده

هایی بسیار ها شکلِ اصلی پیدا شدنِ تندیسها را حفظ کرده بودند. آنچه که من دیدم، یا نمونهچند تا از چاله

 اند. ی قتل را کمی دستکاری کردهداد صحنهسالم مانده و آشفته نشده از تندیسها بود، و یا این که نشان می

ی شی هوانگ تی دیدم، به قدری سالم بود و به قدری از مقبره ی که من درهایمجسمهخالصه کنم، 

ی های ترمیم شدههای ترمیم عاری بود که به نظرم در کل ساختگی بودند. حاال یا آنها را بر مبنای نمونهنشانه

هر اما به  دانم.دور از چشم بازدید کنندگان ساخته بودند، یا آن که ماجرای دیگری در کار بوده که من نمی

شود، کنی که چند هزار سرباز سفالی منسوب به دو هزار سال پیش را شامل میصورت اگر از اثری بازدید می

 اند، به نظرم ایرادی در کار است. و تاکید و تصریح نشده که این تندیسها را همین چند سال پیش ساخته

ی کوچکی یشتر به خاطر موزهدیدار از سربازان سفالی به هر صورت بسیار آموزنده و جالب بود. ب 

های اصل، از جمله تنها تندیسِ سالم یافت شده را در آنجا به ی باالی مقبره ساخته بودند و نمونهکه در طبقه

دهنده بود. هم بابت خطاهایی ها هم بسیار آموزنده و عبرتداری چینینمایش گذاشته بودند. دیدار از فن موزه

 کردیم.بت خطاهایی که در ایران میکه آنها کرده بودند، و هم با
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های خوراکی فروشی، مقداری میوه بعد از آن، به شهر شیان بازگشتیم. در راه از صف طوالنی مغازه 

ی خوبی هم داشت. نارگیل شد که مزهها دیده میخریدیم. هلوهای درشت و بسیار زیبایی در بیشتر مغازه

خوردند، تنها ای میها، که هر چیز متحرکی را با کوچکترین بهانهیتازه هم فراوان بود. جالب این بود که چین

انداختند. ما یک نارگیل درشت خریدیم، با سه تا نِی، و طی نوشیدند و خودش را دور میشیر نارگیل را می

مراسمی به طور همزمان شیرش را نوشیدیم و فرض کردیم که این یک جور پیمان برادری بستن طبق سنت 

ن چین شی هوانگ بوده است. بعد هم رفتیم سراغ فروشنده و ساطور بزرگش را گرفتیم و نارگیل را جنگاورا

اش جدا کردیم و ی چوبیها گوشت سپید و لذیذ نارگیل را از پوستهشکافتیم و در برابر نگاه متحیر چینی

ما از آن میوه فروشی خوردن  خوردیم. مابقی آن را هم در پاکتی ریختیم و همراه بردیم. فکر کنم بعد از عبور

 گوشت نارگیل بین مردم منطقه باب شده باشد.

شد. این کلمه به معنای سی نامیده میشیان، به دیدار جایی رفتیم که دونگشهر بعد از بازگشت به  

ی آب گرمی در آنجا وجود داشت و امپراتوران تانگ در بود. دلیلش هم آن بود که چشمه« پاکیزگی باختری»

عجیب  مانکردند. چیزی که برای همهگاه استفاده مینزدیکی آن کاخی ساخته بودند و از آن به عنوان تفریح

شناختند و تاکید داشتند که کل می« توالت امپراتور»ها به طور خاص این مکان را به عنوان بود، این که چینی

فرائض »آراستگی ساختمان و باغهای آن برای آن بوده که امپراتور و هیئت همراه در آسودگی و آرامش 

شان این بوده که امپراتور و م منظور اصلیکنخود را به جای آورند. راستش را بخواهید من فکر می« احشایی

کند و این هم به هیچ سی چنین مفهومی را تداعی میاند. چون دونگرفتهاش در اینجا به حمام میخانواده

عنوان پذیرفتنی نیست که امپراتوران در سایر بخشهای چین نیازهای فیزیولوژیک خود را برآورده نکرده باشند. 
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از کاخها و مراکز اقامت امپراتور جایی برای قضای حاجت داشته، و این وسواس در  یعنی قاعدتا هر کدام

 ی این مکان نبوده است.آراستگی محیط هنگام اجرای این مناسک ویژه

های و سی روی هم رفته یکی از زیباترین جاهایی بود که در چین دیدم. نسبت به بوستان بئیدونگ 

زیبایی بوستان و ساختمانش به راستی چشمگیر بود. این مکان از باغی  شهر ممنوعه بسیار کوچک بود، اما

اش استخری بزرگ و زیبا ساخته بودند. بوستان از درختان سرو و بسیار بزرگ تشکیل شده بود که در میانه

های بلند و زیبای خیزران پر شده بود و بخش مهمی از سطح استخر را برگهای بزرگ نیلوفر پوشانده نی

ای اش بنای بزرگ سه طبقهشد که در بخش میانینشین و ساختمان سنتی دیده می. در باغ چندین شاهبودند

از امپراتور و درباریانش را ساخته بودند و جالب این بود که تندیسهایی مومی قرار داشت. درون این بنا 

. شدنزد امپراتور مربوط مییرانی ی بار یافتن چند اصحنهبه بودند، آراسته که در تاالر اصلی مجلسی مهمترین 

هایی شد تشخیص داد. ساختمان به جز توضیحشان میهای مومی و بور بودنِ یکیاین را از روی لباس مجسمه

های تازه، چیز دیگری ها و بازسازیدار به دیوار آویخته بودند، و این ماکتهای عکسکه به صورت نوشته

ی اشیای درون انهای دیدنی چینی بود. یعنی معلوم بود که بخش عمدهی معبدها و مکنداشت و این قاعده

آنها یک بار به طور مفصل غارت شده و نابود شده است. برای همین هم در بیشتر جاهایی که دیدیم، بازدید 

یح شدند که در مورد اشیایی توضهایی روبرو میکنندگان به جای دیدن اشیای باستانی واقعی با مدلها یا نوشته

 اند.داد که زمانی در این مکان بودهمی

های آبی که زمانی برای هدایت البته اشیای باستانی هم در این کاخ وجود داشت. بخشهایی از لوله 

شد، به همراه بقایای اشیایی فلزی مانند پیکان و خنجر را به نمایش گذاشته آب گرم چشمه به کار برده می
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آن که داد. بییواری بزرگی بود که امپراتور را در حال بازی چوگان نمایش میبودند. جالبتر از همه نقاشی د

 ای کرده باشد.به ایرانی بودن این بازی اشاره

بخش دیدنی دیگر این مجموعه، ساختمانهایی بود که زمانی حمام امپراتور در آن قرار داشته است.  

رسید قدمت زیادی داشته روی سقف، به نظر نمیهرچند با توجه به کفِ سنگی و دیوارها و تزیینات چوبی 

های جدید ساخته بودند که آب گرمِ چشمه ی حمام یا جکوزیباشد. در وسط هر ساختمان چیزی شبیه خزینه

هایی از چهار طرف این فضای استخر مانند شد و پلهشد و از طرف دیگر خارج میاز یک طرفش وارد می

ی جالب دیگری که همان جا دیدیم، تندیس زنی بود که با رد. نکتهککوچک را به کف ساختمان وصل می

ی ماندهباقیتوجه به آرایش موهایش معلوم بود اشرافزاده و درباری است، اما کامال برهنه بود و داشت 

ی این مجسمه برایمان قطعی شد که بدن زن در فرهنگ چینی تابو ند! با مشاهدهکَاز تن میهم لباسهایش را 

 شود.محسوب نمی

آمد. برای همین از دوستانم جدا شدم و برای خودم خلوت هوا بسیار لطیف بود و باران مالیمی می 

گیر بود ی کوتاهی کردم. زیبایی منظره به قدری نفسکردم. جایی در کنار استخر پیدا کردم و نشستم و مراقبه

اش را تمام . کمی بعد، شعرم آمد و هنوز نوشتنامانداز آنجا را هنوز با دقت در ذهنم حفظ کردهچشمکه 

خواستند یواشکی از نکرده بودم که امیرحسین و پویان سر رسیدند. مرا بین درختان پیدا کرده بودند و می

 خلوتم فیلم بردارند که دستگیر شدند!

عصرگاه بود که از کاخ امپراتور خارج شدیم و به پرسه زدن در شهر پرداختیم. یک معبد تائویی پیدا  

کردیم که عجایب زیادی در آن بود. از جمله این که در اتاقی بتهای مدرنی از ده دوازده خدای عجیب و 
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مختلف داشتند. یعنی تنشان  ه به جانورانیغریب را گذاشته بودند که بدنی شبیه به راهبان بودایی و سری شب

به آدمی شبیه بود که ردایی بلند را در بر کرده باشد، و سرشان بدون این که ربطی به هنر چینی داشته باشد، 

های این معبد یکی هم این از شگفتیبینانه و مدرنی بود از سرِ جانورانی مثل گاو و آهو و شیر. بازنمایی واقع

آمیزی ساخته بودند. یعنی تندیسها یکپارچه با رنگ بک هنر بودایی بدون رنگی بتهایش را به سبود که همه

 پوشانده شده بودند، انگار که مثال مفرغین یا زرین باشند.  طالیی 

ی اهدای نذری به بتها بود. در حیاط بزرگ این معبد، یک شبکه از استخرها چیز عجیب دیگر، شیوه 

شد. این بت هم به کلی از جریان می که در صدرشان بت مردی دیدههای متصل به هم وجود داشت و آبراهه

داد که چیزی شبیه به دامن زنان هنر سنتی چین خارج بود و مردی با کاله لبه پهن و سبیل مبسوط را نشان می

تواند ی آمریکا را بر تن داشت. هرچه فکر کردم که این خدای چه چیزی میاسپانیولی در دوران فتح قاره

بارت بود از عد، عقلم به جایی نرسید. جالب این که در مذبحِ روبرویش، مردم نذری گذاشته بودند و آن باش

هایش یک پیراشکی، و دو تا هلو! کمی آن طرف تر یک جام سنگی بسیار بزرگ قرار داشت که از لبه

را هم درونش گذاشته ی سنگی قورباغه سردیسهای اژدها بیرون زده بود. درونش پر از آب بود و یک مجسمه

دند، و این پول توی این جام پول ریخته بوبه عنوان نذری بودند. اما آنچه خیلی عجیب بود این که مردم مثل 

دیدی نیم بیشترش از آبی راکد و زرد پر شده، نگریستی، میاسکناس بود! یعنی وقتی به درون جام سنگی می

ضدآب  است که در آب شناورند. حاال یا پولهای چینی و کف آن هم از تعداد زیادی اسکناس مفروش شده

های انتقال ارز به جهان بود و کیفیت خیلی باالیی داشت، و یا این که حل کردن اسکناس در آب یکی از شیوه

 شد. ما که نفهمیدیم!خدایان محسوب می
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شیان -2009جوالی  11 -1388تیرماه  20شنبه   

بیدار شدنمان شوخی و خنده شروع شد. ی اول صبح شادمان و سرحال بیدار شدیم و از همان لحظه 

های شیان شروع ی مسلمانصبح گردشمان را با چرخیدن در خیابانهای محلهآن روز قرار بود شیان را بگردیم. 

فروختند. تنوع چیزهایی های کوچکی بود که صبحانه میکرد، رونق دکهاولین چیزی که جلب نظر میکردیم. 

بودند، هایی که درونش را با سبزی پر کرده شد به راستی چشمگیر بود. کلوچهکه به عنوان صبحانه خورده می

ریختند، چیزی شبیه به کرم کارامل، و صد خورد و داخلش تخم مرغ نیمرو میسوپ، نانهایی که برش می

ی پاچه!. این قلم اخیر اثبات کرد که نیاکان مردم هوئی نه تنها از ایران به چین رفته بودند، که بچهالبته کله

 اند.تهرون هم بوده

ها ناقوس شهر بر شروع شد. این برج مکانی بوده که قدیم گردش ما از جایی به نام برجِ ناقوس 

فرازش قرار داشته و برای خبر کردن مردم، یا چه بسا به جای اذان برای اعالم اوقات شرقی، از آن استفاده 

اش در نزدیکی مسجد قرار ها دارد که خروجی غربیاند. برج ناقوس خیابان زیرگذر بزرگی برای پیادهکردهمی
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است و این همان جایی بود که ما قرار بود  چین نامدارمسجد شیان به خاطر دارا بودن بزرگترین د. گیرمی

 ببینیم. 

نام این قوم از اسم ند. نکزندگی می شیان ( در回族جمعیت بزرگی از قوم هوئی )چنان که گذشت، 

شد و دولتی کوچک بود با جمعیت ترک و اقلیتی ( نامیده می回纥هو )دولت اویغورها گرفته شده که هوئی

سغدی، که دینشان مانوی و خطشان سغدی و فرهنگشان ایرانی بود و برای دیرزمانی در مرز دو از نخبگان 

ها نیاکان هوئی 101ی چینی بودند.تمدن ایرانی و چینی باقی ماندند و حامل فرهنگ و خط سغدی به زمینه

داشت و از غرب شدند، اما چون فرهنگشان با اویغورها نزدیکی اویغور نبودند و ایرانیِ اصیل محسوب می

 آمدند، این نام برای ایشان نیز به کار گرفته شد. می

ی چنگیزخان شان در اصل به حملهها به عنوان قومیتی چینی و اهمیت پیدا کردنرسمیت یافتن هوئی 

کشی تاریخ پیشامدرن را به انجام شود. چنگیز بعد از فتح ایران شرقی، بزرگترین نسلبه ایران زمین مربوط می

ی دولت خوارزمشاهی، بیش از دو میلیون نفر را کشتار کرد و حدود رساند و از جمعیت دو و نیم میلیون نفره

به قلمرو مغولستان و چین کوچاند. اسیر کرد و دویست و پنجاه هزار تن را که صنعتگر و دانشمند بودند، 

عدتر در دوران زمامداری مغوالن از این جیانگ بود و اروپاییانی که بمرکز استقرار این جمعیتِ تبعیدی، شین

 102اند.دانستهاند و خود را نوادگان این تبعیدیان میاند که ایشان خوارزمی بودهمنطقه بازدید کردند، نوشته

                                                 
101 Gladney, 1996:18; Lipman, 1997: xxiii-xxiv. 

102 Roerich, 2003: 526. 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%9B%9E
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%9B%9E
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%9B%9E
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E9%B6%BB
http://en.wikipedia.org/wiki/Dru_C._Gladney
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 ،های امروزین هم مانند ساکنان خوارزم قدیمدهد، چون هوئیهمین خاستگاه فرهنگ ایشان را نیز توضیح می

 خوانند. ند و همچنان نمازشان را به زبان پارسی میمسلمانِ سنی شافعی هست

کرد، هرچند نامید و آمدنشان به چین را تشویق میهوئی میچنگیزخان هم این مهاجران را هوئی

تابوهای غذایی مخالف قوانین مربوط به حالل و حرام بود و ایرانیان مسلمان یا یهودی را وادار ساخت تا 

ر، این بوده که انحصار کشتن رمه یل اصلی این مخالفت با قواعد حاللیت و کوشِخود را بشکنند. احتماال دل

افتاده است. امپراتوران مغول چین در کل با آیینهای و توزیع گوشت داشته به تدریج به دست مسلمانان می

وع کرد که قاآن هم برای مسلمانان و یهودیان ممن اند. چنان که قوبیالیمربوط به ادیان سامی مخالف بوده

مسیحیان با این که از دید چینیان  103خودشان گوسفند را سر ببرند و ختنه کردنشان را هم غیرقانونی دانست.

ختنه بودنشان کمتر مورد حمله قرار گنجیدند، به خاطر کمتر بودن تابوهای غذایی و بیدر همین زمره می

 گرفتند. می

خواندند، می« فاداشی»نامیدند. شریعت اسالم را هم می« جیائوداشی»در دوران تانگ، کیش اسالم را 

اند که به نظرم ترجمه کرده« قانون عربی»در برخی از متون این را به صورت «. قانون ایرانی»که تقریبا یعنی 

است که ابتدا به بازرگانان سغدی و اهالی نامند و داشی لقبی می« آالبو»ها عربها را نادرست است. چون چینی

 .م با 1141در سال خوانیم که ترکان قراختایی اند. چنان که مثال در تاریخهای چینی میدادهخوارزم می

回回大食部« )بوهوئی داشیهوئی»خوارزمیان به رهبری احمد سنجر جنگیدند و در نزدیکی سمرقند بر 

)یعنی « گوئوهوئیهوئی»نیز دولت خوارزم « تاریخ سری مغوالن»در (، یعنی ایرانیان مسلمان، چیره شدند. 

                                                 
103 Leslie, 1998: 12. 
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« بوسی»و « داشی»در زبان چینی ایرانیان را در قرون میانه با دو عنوانِ  104ها( نامیده شده است.سرزمین هوئی

ی که چینی شده« بوسی»شناختند که اولی به ساکنان ایران شرقی  و به ویژه خوارزمیان اشاره داشته، و می

 اند. آمدهکرده که از ایران غربی میاست، به مسافرانی اشاره می« پارسی»ی کلمه

ها در ابتدای کار از آن برای اشاره به مردم و داشی در کل برچسبی قومی بوده که چینی بنابراین هوئی

ورده است. با این اند. این کلمه بعدها با دین این مردم یعنی اسالم گره خکردهخوارزم و سغد استفاده می

وجود مرسوم بوده که از روی شکل ظاهری کسانی را که به ایرانیان شباهت دارند با نام هوئی بخوانند. چنان 

و دیگو دِ  105ماتئو ریچی–ژزوئیت  یبار دو تن از مبلغان فرقه .م برای نخستین 1598در سال که وقتی 

آهان، اینها هوئی هستند، »ان را دید، با صدای بلند گفت: لی تصویرشبه پکن رفتاند و امپراتور وان -106پانتوجا

ای درباری او را آگاه کرد که اینها مسلمان نیستند، چون و خواجه« باشند.کامال معلوم است که مسلمان می

   107خورند.خوک میگوشت 

ها از چند نظر در چین اهمیت داشتند. نخست این که ایشان مهمترین قوم مسلمان چینی بودند هوئی

و این البته در صورتی است که ترکهای مناطق غربی را کنار بگذاریم، که در واقع تا همین چند نسل پیش 

ایشان موسس هنرهای . دیگر آن که شدندمحسوب نمیچینی چندان شدند و یکی از اقوام ایرانی محسوب می

رزمی سبک شمالی بودند و به همین دلیل در میان چینیان به زورمندی و تناوری شهرت داشتند. در بیشتر 

                                                 
104 Dillon, 1999: 15. 

105 Matteo Ricci 

106 Diego de Pantoja 

107 Trigault, 1953: 375. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Matteo_Ricci
http://en.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Pantoja
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ای توان دید که به خاطر نمادهای بدنیکنگی و چینیِ جدید پهلوانانی از قوم هوئی را میهای رزمی هنگفیلم

ها خودشان را از نوادگان اند. هوئیانیان از بقیه متمایز شدهمانند ریش، یا داشتن کاله و دستاری شبیه به ایر

در دوران تانگ، سونگ و یوان، . و به واقع چنین هم هستند کنندراه ابریشم محسوب میایرانی بازرگانان 

شد. به ی چینی بسیار از سوی امپراتوران تشویق میمهاجرت ایرانیان به چین و جذب شدنشان در جامعه

هم شمار زیادی از بازرگانان ایرانی که مسلمان هم بودند، با زنان هان ازدواج کردند و در چین همین دلیل 

 ی این وصلت بودند. ها نتیجهماندگار شدند و هوئی

شان چینی بود و شکل ها کامال چینی بودند. زبان و خط و آشپزیاز دید یک ناظر بیرونی، هوئی 

های چینی هستند که زبانشان چینی است و زبان گروه قومی متمایز از هانشان هم. در واقع ایشان تنها ظاهری

شود. کمی بلندقدتر و تنومندتر هایی از عنصر ایرانی در آنها دیده میبا این وجود رگهقومی دیگری ندارند. 

ند که کنند و کاله سپیدی دارهای هان هستند و پوستی روشنتر دارند. معموال لباس سپید بر تن میاز چین

ی سپید را مقدس شان به ارث رسیده که جامه، اما به نظرم از نیاکان دورترِ مانوینماد مسلمان بودنشان است

زنانشان هم در بسیاری از جاها حجاب دارند. به خصوص در مورد خوردن گوشت خوک سخت  دانستند.می

ری از مردم است، نشانگر دینداری مقید به قوانین اسالم هستند و این در چین که خوک قوت غالب بسیا

 عمیقشان است. 

گذشته از این جمعیت مهاجر که در ابتدای عصر چنگیزی به چین برده شدند و در عصر امپراتوران 

یوان در این منطقه اهمیت یافتند، گروه بزرگی از مسلمان هم در مسیر راه ابریشم در شمال غربی چین زندگی 

اسالم از ها هستند. ی بازرگانان و مسافران ایرانی با چینیدریجی و داوطلبانهکنند که حاصل در آمیختن تمی
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راه بازرگانان ایرانی که در راه ابریشم فعال بودند به قلمرو ایشان وارد شده بود و آنها نیز مانند مردم اندونزی 

ه زور، مثل خیلی از و مالزی با صلح و بر اساس انتخاب خود مسلمان شده بودند، نه با خشونت و جنگ و ب

جویانه و مالیم بود و از سوی دیگر اقوام دیگر. به همین دلیل هم روایتشان از اسالم از طرفی بسیار آشتی

 کامال با سنتهای چینی ترکیب شده بود. 

اسالم ای حرفهکردند، هدفِ دینی نداشتند و بنابراین مبلغان بازرگانانی که از ایران به چین سفر می

به همین دلیل هم سازمان و نظامی هدفمند برای تبلیغ این دین پدید نیاوردند. شاید به همین دلیل هم . نبودند

اسالم وضع  منعی برای قوانین، .م( 845)سال  هست که در جریان پیگرد و سرکوب بوداییان در دوران تانگ

مسلمان بود و مشاور در دوران سونگ عمال تمام بخشهای تجارت خارجی چین در دست ایرانیان  108نشد.

 109شد.کرد، همواره از میان مسلمانان برگزیده میامپراتور که امور دریاداری و بازرگانی دریایی را مدیریت می

مرد  5300.م از  1070زونگ در سال نقش ایشان به قدری در سیاست داخلی چین مهم بود که امپراتور شِن

ین سرزمین مقیم شوند. این عده به چین رفتند و همچون یک بخارایی دعوت کرد تا به چین کوچ کنند و در ا

ده هزار جنگاور  .م 1080نقش مهمی بر عهده گرفتند. تا با شاهان لیائو در جریان جنگ ی نظامی گروه نخبه

 110فنگ و پکن مقیم شدند.ی میان کایایرانی دیگر از بلخ و بخارا و سمرقند به چین دعوت شدند و در منقطه

شود و پدر اسالم در چین لقب نامیده می« سو فِئی اِر»رهبر این گروه، یکی از امیران بخارا بود که در چینی 

                                                 
108 Giles, 1926: 139. 

109 Ting, 1958: 346. 

110 Israeli, 2002: 283. 
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گویند او بود که اسم ص فِیر یا مسافر یا چیزی شبیه به این بوده است. میاش احتماال گرفته است. اسم اصلی

 ترجمه کرد.« هوئی هوئی جیائو»اسالم را به چینی 

ماند که تنها نمایندگان ادیان ابراهیمی نبودند که به چین کوچیدند. در تاریخ دیرپای روابط ناگفته ن

ایران و چین، جمعیت بزرگی از مانویان، زرتشتیان و مزدکیان نیز به چین رفته بودند که در میانشان به خصوص 

ر پیروان یک دین در چین، به اند. در واقع نخستین جریان تفتیش عقاید و کشتامانویان اهمیت زیادی داشته

در عصر مغولها، مسلمانان و یهودیان و مسیحیان شود. مربوط می پیگرد و کشتار مانویان چینی در دوران تانگ

شناختند و بینشان به خاطر نخوردن خوک یا خاج هوئی میشان ایرانی بودند، در کل با نام هوئیرا، که همگی

ساکنانش توان روستاهایی را یافت که در برخی از روستاهای شمال چین می هنوزشدند. پرستی تمایز قایل می

شوند و این نشانگر آن است که از نوادگان مهاجرانی های کاله سپید، کاله سیاه یا کاله آبی خوانده میهوئی

هفدهم  اند. به ویژه در قرنشان به اسالم گرویدهمسلمان، یهودی یا مسیحی هستند، که در دوران نو همگی

ی بزرگترِ مسلمان میالدی موجی از گرویدن یهودیان به اسالم رخ نمود که از نیاز یهودیان به ادغام در جامعه

شد. در دوران یاد شده، یهودیان امالک زیادی را در اختیار داشتند و نقش ممتازی را در این دوران ناشی می

  111کردند.در دیوانساالری چین ایفا می

یهودیان و مسیحیان نستوری که از ایران به چین کوچیده بودند به تدریج در دل نویان به همراه زرتشتیان و ما

یک دلیل باقی ماندن اسالم در ها به عنوان نمایندگان اسالم باقی ماندند. جمعیت چینی حل شدند، اما هوئی

روش فعال و پیگیری برای تبلیغ داشتند. به شکلی که اقلیتی در قرون اخیر ها، این بود که مسلمانان میان هوئی

                                                 
111 Arnold, 1896: 249.  
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چنان که در  112اند.ها، چینی خالص هستند و مردمی از تبار هان هستند که به اسالم گرویدهدر میان هوئی

های نوگرویده محسوب هایی که نام خانوادگی تانگ و وانگ را دارند، نوادگان هاناستان گانسو هوئی

.م در  1800که در حدود سال شود ی چشمگیری از این گرویدن، به ازدواجی مربوط میشوند. نمونهمی

گانسو رخ داد و طی آن زنی از مسلمانان هوئی با مردی از خاندان کونگ )نوادگان کنفوسیوس( ازدواج کرد. 

نان یون خاندان کونگ در استان هم چند تن از .م 1715در سال  113در نتیجه داماد به آیین اسالم گروید.

های ی اسالم در چین آن بوده که هوئییک راه دیگر توسعهبا زنانی هوئی وصلت کردند و مسلمان شدند. 

اند و ایشان را با روش اسالمی پذیرفتهسرپرست را به فرزندی میبه عنوان نوعی نذر، کودکان بیمسلمان 

را نیز به جمعیت هوئی بیفزاییم، جمعیت های مسلمان ها و مغولاگر اویغورها و ترک 114اند.پروراندهمی

رسد و به این ترتیب دیار کفر و کمونیسم را به یکی از سه کشور بزرگ مسلمانان چین به صد میلیون نفر می

 کند!مسلمان دنیا تبدیل می

قومیت هوئی با «. هادین هوئی»نامند، که یعنی ( می回教جیائو )ها دین اسالم را هوئیامروز چینی 

ی دهند. از کلمهشود و هر عضو از این قومیت را هم با همین کلمه نشان میشناخته می« مینهوئی»ی کلمه

ها، تا حدودی شود. بعد از به قدرت رسیدن کمونیستهوئی تنها در مناطق روستایی استفاده میترِ هوئیقدیمی

الن ییسی»دین اسالم را دولتی های شویی، رسم شد که در رسانهآرای فیلسوف مارکسیستی به نام بایزیر تاثیر 
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113 Jing, 1998: 26. 
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ی چینی ها به تدریج به نیرویی نمایان در جامعهبعد از دوران یوان که هوئی 115( بنامند.教伊斯蘭« )جیائو

ار گرفته شد. این عبارت در ( نیز برای اشاره به غذا یا رسوم اسالمی به ک清真« )نجچینگ»نامِ بدل شدند، 

نام  116در عربی مترادف شمرد.« طیب و طاهر»توان آن را با است و می« پاکیزه و خالص»چینی به معنای 

معبدِ »شود، یعنی ( نامیده می清真寺« )ن سیجچینگ»عمومی مسجد در چینی از همین کلمه گرفته شده و 

 «. مطهر

این کلمه را بیشتر ایرانیان و ترکانِ ساکن در غرب  است.« گاندون»لقب دیگر مسلمانان در چین، 

ها دوست ندارند با اند و امروز خودِ هوئیگرفتهزبان به کار میهای مسلمانِ چینیچین برای اشاره به هوئی

ی یکی از صوفیان مقیم غرب ها به این کلمه را در رسالهاین عنوان نامیده شوند. یکی از کهنترین اشاره

ی قرن هفدهم میالدی خوانیم که نوشته در میانهمینگ به نام خواجه محمد یوسف کاشغری میامپراتوری 

در غرب  .م 1830حدود سال همین کلمه از  117ی صوفیان راهنمایی کرده است.را به حلقه« علمای تونگینیان»

جیانگ را ی شینیهشود. چنان که جیمز پرینسِپ مسلمانان هوئیِ ناحهم برای نامیدن مسلمانان چین باب می

نماید که این نام در ابتدای کار برچسب جمعیتی از مسلمانان هوئی بوده چنین می 118گانی نامیده است.دون

بعدها غربیان این اسم را برای اشاره به  119جیانگ ساکن شده بودند.که از استان گانسو برخاسته و در شین

                                                 
115 Gladney, 1996: 18-19; Gladney, 2004: 161-162. 

116 Gladney, 1996: 12-13. 

117 Lipman, 1998: 33. 

118 Prinsep, 1835: 655. 
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امروز هم در قرقیزستان گرفت. و ترکها را یکسان در بر میها های مسلمان به کار گرفتند که هوئیتمام چینی

ی این منطقه به درون امپراتوری روسیه .م از 1880-1870در سالهای های مسلمانی را که و قزاقستان چینی

 نامند.( میдунганеبودند، دونگان ) قدیم کوچیده

در جنوب چین، اند. ر پذیرفتهی فرهنگی متفاوت تاثیها در شمال و جنوب چین از دو زمینههوئی

اند تا شریعت اسالمی و قوانین اند و تالشهایی انجام دادهها بیشتر به آیین کنفوسیوس نزدیک شدههوئی

کنفوسیوسی را با هم تلفیق کنند. مردم شیان هم چنین وضعی داشتند و مسجدی که ما از آن بازدید کردیم، 

شته از این، بیشتر مسلمانان شمال چین شافعی عناصر نمایانی از معماری کنفوسیوسی را در خود داشت. گذ

 ها معموال حنفی مذهبند. هستند، در حالی که جنوبی

ی ی صوفیانهاند و بسیار به سلسلهشان را بیشتر حفظ کردهها محتوای ایرانیدر شمال چین، هوئی

خی نمایندگانش محسوب نقشبندیه و کبرویه تعلق خاطر دارند و این همان میدانی است که جامی و موالنای بل

ها های چینی، تائوگرایی بیشترین شباهت را با آرای صوفیانه دارد. از این رو هوئیشوند. در میان آیینمی

اند و به خصوص در هنرهای رزمی شمالی بدان بسیار بال ترکیبی میان تصوف اسالمی و دین تائو پدید آورده

ی اصلی رای مدتی طوالنی صاحب نفوذ بودند، خودشان دو فرقهصوفیان نقشبندی که در چین ب اند.و پر داده

« یِههِه لینهج»شوند، و جَهریه که تندروتر هستند و ( خوانده می虎夫耶« )هوفویِه»داشتند. خَفّیه که در چین 

(哲赫林耶 یا )«یِهرِنهههج( »哲合忍耶نامیده می ) .شوند 

( به 马来迟« )چیما الئی»ام ابوالفتوح ی نقشبندیه برای نخستین بار توسط یک صوفی به نفرقه

هان بود و پدر و پدربزرگش از جنگاوران مشهور مسلمانی -ی هوئیچین وارد شد. این مرد یک دورگه
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و که از مراکز مهم مسلمان جشدند که به امپراتوران مینگ و چینگ خدمت کرده بودند. او در هِنمحسوب می

فرزند بود. پس تا سن چهل سالگی بی -ماجیاجون–ها پدرش نشین استان گانسو است، زاده شد. طبق افسانه

نینگ آمده، به آنجا رفت تا از او دعای خیر از کاشغر به شی -از مشایخ نقشبندیه– وقتی شنید آفاق خوجه

زیست و چند بار نامزد اش میرا به او داد که در همسایگی بطلبد.آفاق خوجه نشانی زنی بیست و شش ساله

زن را یافت و با او ازدواج کرد کرد. ماجیاجون کرده بود، اما هر دفعه نامزدش پیش از ازدواج با او فوت می

سوزی . کمی بعد، خانمان این خانواده در یک آتشو همان طور که آفاق خوجه گفته بود، صاحب پسری شد

 120«!کسی که دیر رسیده است»چی نهاد، یعنی ت و به همین دلیل ماجیاجون نام پسرش را الئیاز میان رف

گرد روی آورد و پسرش فروشی دورهی چایماجیاجون که بعد از حریق گرفتار فقر شده بود، به پیشه

آموخت. ا نیز میبرد. او همزمان نزد یکی از شاگردان آفاق خوجه علوم دینی و خواندن قرآن ررا هم با خود می

، و «محمدِ پدربزرگ».م( نام داشت که اسمش یعنی  1632-1709)( 马太爸爸« )ما تای بابا»این استاد او 

ی دانشهای تای بابا را از او فرا گرفت و به چی در سن هجده سالگی همهبابا در نامش فارسی است. الئی

.م در  1733.م به حج رفت و تا 1728 او در 121دست او خرقه پوشید و به یک صوفی نقشبندی تبدیل شد.

های او گاهمکه و یمن به آموختن علوم دینی پرداخت. از شهرهای بخارا، قاهره و دمشق هم به عنوان اقامت

ی َخفیه گروید، و ایشان کسانی بودند که به ذکر خفی چی در جریان این سفرها به فرقهاند. ما الئییاد کرده
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121 Lipman, 1998: 65-67. 
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گفتند هنگام ذکر گفتن صدای فرد نباید شنیده شود. یکی از صوفیان به نام موالنا مخدوم اعتقاد داشتند و می

 در همین دوره لقبِ ابوالفتوح را به او داد. 

( را تاسیس 华寺« )هوا سی»چی بعد از این دورانِ جهانگردی به چین بازگشت و مکتبِ ماالئی 

ی مقدسان دینی و مشارکت فعال اجتماعی او سنت بزرگداشت مقبره«. رنگارنگ (مسجدِ)معبد »کرد که یعنی 

دارترین مکتب نقشبندی در چین اعتبار یافت. و این به صورت نخستین و ریشه 122را میان پیروانش رواج داد

یشان بحث داد و در برابر مردم با ااو سخنور ماهری بود و بحثهایی عمومی را با رهبران ادیان دیگر ترتیب می

های مغولی به او گرویدند و به این کرد. در جریان این بحثها بسیاری از رهبران بودایی و شمنو مناظره می

ترتیب اسالم از مجرای این آیین در چین گسترش یافت. بعد از مرگ او ریاست این فرقه به فرزندانش رسید 

شیا او در شهر لین ی.م مقبره1986. در سال و این چیزی بود که رهبران جهریه سخت از آن انتقاد کردند

 نامند. ( می华寺拱北« )بِئیهواسی گونگ»بازسازی شد و امروز آنجا را 

( 马明新« )شینما مینگ»ای به نام را صوفیاست که آن جهریه ی تصوف چینی، اما دومین شاخه

 1781تا  1719او بین سالهای ست. شود، همان محمد اها زیاد دیده میکه در میان هوئی« ما»بنیان نهاد. اسم 

 124گفت.و به زبان پارسی سخن می 123زیست و مردی ایرانی بود به نام ابراهیم، که لقبش محمد امین بود.م می

احتماال او در استان گانسو زاده شده باشد. وی شانزده سال در مکه و یمن به تحصیل علوم دینی اشتغال 

                                                 
122 Gladney, 1996: 47-48. 

123 Hastings et al., 1916:  894.  

124 Gladney, 1996: 50. 
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.م( تحصیل کرد. بعد از آن  1690-1616کورانی )رد ابراهیم بن حسن داشت و در مدینه زیر نظر دانشمند ک 

 125.م( بود. 1725 -1643شاگرد یکی از استادان نقشبندی به نام عبدالخالق شد که فرزند عبدالباقی مزجاجی )

ی جهریه را تاسیس کرد. نام این فرقه از آنجا آمده که و فرقه 126.م به چین بازگشت 1761او در سال 

خفیه پیروان شین در پیروی از ابراهیم کورانی به بیان ذکر با صدای بلند اعتقاد داشت و از این نظر با مامینگ

او همچنین با تزیین شکوهمند مسجدها، ساختن امامزاده و تزیین آن و دادن نذورات  127اختالف نظر داشت.

ی مقدسان مخالف بود. پیروان جهریه مردمی متعصب و سختگیر بودند و به سادگی با مخالفانشان ه مقبرهب

شدند. به این ترتیب همزمان با گسترش این آیین در استان گانسو، هواداران خفیه و جهریه با هم به درگیر می

ضوع حساس شد. دیوانساالران دربار چینگ نسبت به مو .م 1781دشمنی برخاستند. به شکلی که در سال 

( نامیدند و تصمیم گرفتند از دومی 老教(، و خفیه را مکتب قدیم )新教امپراتور جهریه را مکتب جدید )

 هواداری کنند. 

شین به جرم هوا بروز کرده، مامینگوقتی معلوم شد درگیری خونینی میان هواداران دو فرقه در شون

تباری ترک داشتند و به خاطر  بودند کهقوم ساالر یگران این صحنه مهمترین بازشوراندن مردم دستگیر شد. 

وقتی خبردار شدند  ی ساالرها را به راه انداخته بودند. روسای قبیلهاین درگیریجهریه شان از پرشور یهوادار

ها که ترسیده بودند، دروازه. دیوانساالران چینگ ، به آنجا هجوم بردندو زندانی شدهجشهر النرهبرشان در 
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ی ساالرها با دیدن او زانو زدند و همه .محمد امین را بر سر دیوار آوردند تا پیروانش او را ببینندرا بستند و 

به او احترام گذاشتند. زندانبانان او که از نفوذ و محبوبیت وی هراسان شده بودند. همان لحظه او را از دیوار 

جیانگ ی گانسو بودند به شینی او را هم که از بومیان منطقهگردن زدند. زن و بچهپایین بردند و در شهر 

پیش از آن که او را بکشند، ریشهایش را از صورتش کندند و به یاد این واقعه هنوز پیروان  128تبعید کردند.

رقه تا به امروز این ف 129گذارند.شان را باقی میتراشند و تنها بخش میانی ریششان را میاو دو طرف چهره

هزار تن از هواداران او  .م  بیست 1985در سال ادامه یافته و تقریبا تمام پیروانش از قوم هوئی هستند. 

 و گرد آمدند و این آرامگاه را بازسازی کردند.  جاش در النی ویران شدهگرداگرد مقبره

ید، که با نام قوم هوئی گره ی یکی از رخدادهای تاریخی مهمی را کششین ماشهکشته شدن مامینگ

شیا شروع شد و به سرعت استانهای گانسو، شانکسی، نینگ .م 1862است که از خورده است. آن هم  قیامی 

جیانگ را در بر گرفت. آغازگاه شورشها پراکنده و اهداف رهبرانش گاه واگرا بود. اما مسلمانان و و شین

توان آن را شورشی استقالل رساندند. از این رو میبه ایرانیان می گرفت که تبارشان راقومیتهایی را در بر می

. برداشتی داردشان ابهام فراوانی وجود ، هرچند در مورد رهبری جنبش و توانایی سازماندهیطلبانه دانست

ی داند، با توجه به گسترههدف میکه در بسیاری از کتابهای مرجع آمده و کل قضیه را حرکتی کور و بی

افیایی و جمعیت درگیر در شورش، کامال نادرست است. در واقع این رخداد بزرگترین شورش جغر

ترینِ این شورشها در جهان هم شود و با توجه به تلفاتش خونینطلبانه در تاریخ چین محسوب میاستقالل
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به، تصادفی بودن کل با توجه به این که افراد درگیر در آن هم تبار مشترکی داشتند و هم دینی مشا بوده است.

 نماید.اساس میجنبش بی

ها، ها، ازبکها، قرقیزها، قزاقطبقاتی اقوامی مانند هوئیجایگاه اجتماعی و پایگاه عامل اصلی شورش، 

های صطکاک این مردم با چینیااسالم بود. مرزهای  شانایرانی و دین شانها بود که فرهنگتاتارها و تاجیک

شد. شکافهایی که این مردم را از هویت چینی جدا ی هویت ملی مربوط میشتر به جنبههان، دینی نبود و بی

کرد، به قدر کافی نمایان و کرده بود، و پیوندهایی که آنان را به سرزمینهای غربی و ایران زمین متصل می

.م(  1796-1735)لونگ زمامداری چیان( در عصر 魏塾شو )روشن بود. به شکلی که دانشمندی به نام وِئی

ها تونگ، گوشزد کرده بود که اگر هانی جیانگ( نوشته徙戎论« )لون رونگشی»ی در شرحش بر رساله

های هان بنابراین دعوا بین چینیواهند راند. ها را بیرون خمسلمانان را از غرب چین بیرون نکنند، ایشان هان

ی توان تا حدودی دنبالهبوده است. این شورش را می ی نفوذ تمدن ایرانیهای بازمانده در دایرهو غیرچینی

ها و ها دانست که دقیقا در همین قلمرو جغرافیایی و بین نیاکان هانهمان جنگهای باستانیِ سکاها و هان

 ها در گرفته بود.هوئی

ا ها و ساالرهرهبر جهریه بود. بعد از کشته شدن او، هوئیهمین اعدام این شورش، ی آغازین جرقه 

اوضاع بعد از آن به ظاهر آرام  130کردند، اما به سختی سرکوب شدند. .م شورش 1783 و 1781در سالهای 

شد. اما اقلیت هوئی و سایر مسلمانان که حس ستمدیدگی داشتند، منتظر فرصتی بودند تا بار دیگر به پا 
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 .م دولت چینگ 1862در سال پینگ دست داد. خیزند. این فرصت هشتاد سال بعد در جریان شورش تای

( درست کنند و در برابر پیشروی 團練لیان )مردم هان را برانگیخت تا گروههایی شبه نظامی به نام توان

ها وحشتزده شده پینگ مقاومت به خرج دهند. مسلمانان که از مسلح شدن و سازمان یافتن هانشورشیان تای

 بودند، در برابر ایشان گروههای خود را پدید آوردند. 

این  .م 1862دانیم که در سال میدر مورد آغازگاه شورش هنوز اتفاق نظر کاملی وجود ندارد. این را  

خواهند به شورش بپیوندند. به دنبال ها هستند و میپینگشایعه ناگهان قوت گرفت که مسلمانان هوادار تای

نظامی هان به مسلمانان و قتل و غارت ایشان آغاز شد. برخی از مورخان ی گروههای شبهاین شایعه، حمله

پینگ گرایش ها تا حدودی راست بوده و مسلمانان واقعا به شورشیان تایمعاصر اعتقاد دارند که این شایعه

. در ها بودی هانها نسبت به حملهدر نهایت رخ داد، واکنش انفجاری هوئیاند. به هر صورت آنچه که داشته

که یک هان به یک هوئی فروخته بود، دعوایی برخاست و در نتیجه مسئله  .م، بر سر بهای خیزرانهایی 1982

و  ندمورد حمله قرار گرفتی رود وِئی در درهبه جنگی قومی بدل شد. چندین روستای مسلمان نشینِ هوئی 

هوئی، که بسیاری از آنها  رزمی ها کشتار شدند. گروههایساکنانش که مردمی بیگناه بودند، توسط هان

سرداران ارتش امپراتور بودند، با حمله کردن به این شبه نظامیان هان واکنش نشان دادند. ایشان حتا به 

ی مسلمانان به کردند. به این ترتیب در ابتدای کار همهپیوستند هم حمله میهایی که به شورش نمیهوئی

ی وئی به گیری ارتش چینگ در سایر نقاط، شورش به سرعت از درهبا توجه به در 131شورش نپیوسته بودند.

شورشیان شهر شیان را تسخیر کردند و برای بیش  .م 1862در پایان بهار سراسر استان شانکسی سرایت کرد. 
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بار دیگر آنجا را پس  -(多隆阿گا )دولونگ–از یک سال در آن مستقر بودند، تا آن که حاکم مانچوی شهر 

گرفت. این سردار به رهبری ارتش استان هونان نیز برگزیده شد و به کمک این قوا کل شورشیان را در 

شانکسی قلع و قمع کرد. اما فراریان از این جریان به استان گانسو پناه بردند و آنجا را نیز نا آرام کردند. 

   132پینگ کشته شد.با شورشیان تای .م( در جنگ 1964سال ) مارس گا در اسفند همان دولونگ

داد. به دنبال این هایی برخاست که از تصمیم دربار چین برای کشتار تمام مسلمانان خبر میشایعه 

شیان هوئی بود. حرفها، جمعیت بزرگی از مسلمانان به استان گانسو گریختند، که در این هنگام در اختیار شور

ها هایشان از هانیل دادند که گروه رزمی نیرومندی بود و هدفش پس گرفتن خانهایشان ارتش هجدهم را تشک

به خطرناک  نیروییبود. این ارتش به سرعت استان شانکسی را فتح کرد. در همین هنگام، از جایی نامنتظره 

ارزم و خو برای این که ماهیت این نیروی تازه را درست بشناسیم، باید کمی تاریخ. تاخت آوردمسلمانان 

 ترکستانِ قرن نوزدهم را دقیقتر بشناسیم. 

قرار داشت. این دولت دولتِ خوقند ی خوارزم باستانی در دست در قرن نوزدهم میالدی بخش عمده

ی که شاهرخ خانِ شیبانی از خان بخارا مستقل شد و در غرب دره . به این شکل.م تاسیس شد1709در سال 

.م  1798-1774ی سالهای فرغانه قلمروی برای خود به دست آورد. فرزندان شاهرخ، ناگزیر شدند در فاصله

گزار امپراتوران چینگ شوند. اما به تدریج این دولت کوچک قدرت بیشتری به دست آورد. طوری که خراج

ها و قرقیزها برخوردار بود، به کاشغر تاخت سرداری به نام جهانگیر خوجه که از پشتیبانی تاجیک .م 1826در 

                                                 
132 Fairbank et al., 1980: 218. 
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 133های مقیم آن را که سربازان امپراتور بودند به بردگی فروخت.و این شهر را گرفت و سیصد تن از چینی

ی تزار روس الحمایهتحتدوام آورد و این تاریخی بود که خدایار خان ناگزیر شد  .م 1886دولت خوقند تا 

دولت خوقند پس از مقاومت شدید و جنگی شش ماهه توسط ارتش روس فتح شد  .م 1875شود. در سال 

 و به طور کامل در قلمرو روسیه ادغام شد. 

ماجراجویی  . اویعقوب بیکها پیوند داد، مردی بود به نام کسی که تاریخ خوارزم را به شورش هوئی 

.م در شهر پیشکنت در قلمرو خانهای خوقند زاده شده بود. او به ارتش خوقند  1820تاجیک بود که در 

.م که روسها به تاشکند  1853اردوی امروزین( شد. در ی دژ آق مسجد )قزل.م فرمانده 1847پیوست و در 

 134سکیحمله کردند، او در برابرشان ایستادگی کرد، اما در نهایت از ژنرال روس واسیلی آلکسیویچ پِروف

او باز به خوقند  135ترسید مورد بازخواست قرار گیرد، به خان بخارا پناه برد.شکست خورد و چون می

بعد از هجوم روسها و تسلیم خدایار خان،  کل قوای دولت خوقند بود. ی.م فرمانده 1865بازگشت و در 

را گرفت و آن را پایتخت با سپاه خود به کاشغر لشکر کشید و این شهر یعقوب بیک تسلیم روسها نشد و 

ها، و یعقوب بیک با شعار همسبتگی با مهاجران دولتی تازه قرار داد. عملیات او همزمان شد با شورش هوئی

ایرانیِ چین، سرزمینهای همسایه را به تدریج گرفت. مردم از او استقبال کردند، طوری که کمتر از یک سال 

 136کوچا توسعه دهد. بعد، توانسته بود قلمرو خود را تا آکسو و

                                                 
133 Millward, 1998: 205. 

134 Vasily Alekseevich Perovsky 

135 Soucek, 2000: 265. 

136 Shaw, 1871/ 1984: 53-56. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vasily_Alekseevich_Perovsky
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شد و فرزند جهانگیر یعقوب بیک شاگرد یکی از صوفیان نامدار نقشبندی بود که بزرگ خان نامیده می 

کردند. اما باالخره یعقوب خان خوجه، فاتح پیشینِ کاشغر بود. تا مدتی این دو با هم بر کاشغر حکومت می

کرد تابع خان خوقند غر نامید و تا چند سالی ادعا میکنار زد و خود را امیر کاش .م وی را از قدرت 1867در 

د و عمال استان ان توسعه دافاست، اما بعد از آن ادعای استقالل کرد. او قلمرو خود را اورومچی، هامی و تور

    ترکستان چین )شین جیانگ( را تسخیر کرد.    

که نیروهای کاشغر که از  ها، آن استی یعقوب بیک و شورش هوئیهی جالب در مورد رابطنکته 

ها، کردند هوئیهای ترکستان یارگیری کرده بودند، بیشترشان حنفی بودند و به اشتباه گمان میاویغورها و ترک

از هاد کرد و جابلهانه اعالم یعنی مسلمانان چینی، شافعی هستند. از این رو یعقوب بیک در اثر یک اشتباه 

اشغر شکست خورد و کاز نیروهای  -تومینگ–ها ین شکل رهبر هوئیها حمله کرد. به ابه هوئیسر پشت 

ها و مسلمانان ی یعقوب خان یکی از عوامل مهمی بود که از اتحاد هوئینیروهایش کشتار شدند. مداخله

 ها را نافرجام ساخت. سپهر ایران زمین جلوگیری کرد و شورش هوئی

رد و کوشید یاری ایشان را بر ضد امپراتوران چینگ یعقوب بیک با روسها و انگلیسها پیمانی امضا ک 

به دست آورد. اما در این مورد ناکام ماند. ارتش چینگ پس از نابود کردن بقایای شورش هوئی به مصاف 

جیانگ قوای کاشغر را در شین« هوا»و « چویی»وی رفتند و دو سردار مسلمانِ وفادار به امپراتور به نامهای 

آمد، قلمرو سیاسی مستقلی در غرب چین ها میا که اگر یعقوب بیک به یاری هوئیچه بس شکست دادند.

شد. حماقتی آمد و بخشهای متاثر از فرهنگ ایرانی به شکل امروزین در دل دولت چین هضم نمیپدید می

شده است. اش ناشی میهای سیاسی به خرج داد، احتماال از تعصب دینیکه یعقوب بیک در تشخیص جبهه
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کرد. رعایایش به همین دلیل کیش و سختگیر بود و قوانین شریعت را با خشونت اجرا میو مسلمانی راستا

  137از او دل خوشی نداشتند و در نبردهای بعدی تنهایش گذاشتند.

به دلیلی نامعلوم فوت کرد. در  .م 1877در خرداد سال یعقوب بیک کمی بعد از شکست از چین  

ها علت مرگش را خودکشی اند، و چینیکردند او را مسموم ساختهایرانیان فکر میاواخر قرن نوزدهم 

ی کیم هودونگ هوادارانی یافته که علت مرگش را عاملی طبیعی مانند سکته دانستند. اما امروز نظریهمی

نوادگانش را  یاش را گردن زدند و بقیهها کاشغر را گرفتند، پسر و نوهکمی بعد از مرگ او چینی 138داند.می

 اخته کردند و به بردگی فروختند. 

امپراتور چین ی شرق، در جبهه ها، تنها یعقوب بیک نبود.اما علت در هم شکستن شورش هوئی 

همان کسی بود که شورش  و او ،له با ایشان گسیل کرده بودتانگ را به مقابسرداری الیق به نام زوئو زونگ

، به استان گانسو تاخت. سپاهیان رسیدفر مین 65000شمارشان به ا ارتشی که پینگ را هم فرو نشاند. او بتای

ماری تفنگدار او از ارتشهای استانهای همسایه نیز تشکیل شده بود و در میانشان چند هزار سواره نظام و ش

 نیز وجود داشتند. 

از کهنترین نبردهای ی نبرد قوای چینگ و شورشیان هوئی، آن است که این یکی ی جالب دربارهنکته 

پرداختند و دنیاست که ارتشهای دو طرف به شکلی مدرن به سازماندهی اقتصادی قلمرو زیر فرمانشان نیز می

کردند. زوئو که متوجه فقر استان گانسو و شانکسی آن را به عنوان بخشی از روشهای جنگی خویش قلمداد می

                                                 
137 Eberhard, 1966: 449. 

138 Kim , 2004: 167-169. 
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یاری طلبید و برای تجهیز سربازان خود از بانکهای خارجی شده بود، منابع مالی و سربازان جنوب چین را به 

 پول قرض کرد.  

ای ( بود که شبکه马化龙« )ما هوا لونگ»ها، با از سوی دیگر رهبری جناح جهریه در میان هوئی 

پیچیده از بازرگانان را در پیوند با دولتهای مسلمان ایرانی و هندی سازماندهی کرده بود و بخش مهمی از 

کن با این وجود او نتوانست در مقابل سیل بنیان 139کرد.حاصل از این تجارت را صرف خرید تفنگ میسودِ 

بائو محاصره کردند و بعد از شانزده ماه جیارتش چین مقاومت نشان دهد. قوای امپراتور او را در دژ جین

تسلیم شد. او و به ناچار گ شد، ماهوالونمی .م مصادف 1871که با آغاز سال بمباران منطقه، در دی ماهی 

شود و با قطعه قطعه هشتاد تن از پیروان نزدیکش را به مرگ دردناکی محکوم کردند که هزار برش نامیده می

 کردن تدریجی بدن همراه است. 

بعد از مرگ رهبر جهریه بخشی از تب و تاب شورش فرو نشست. با این وجود سردار مسلمان  

شیای امروزین( مستقر و )لینج( که از رهبران صوفیان خفیه بود، در هِه马占鳌)« آئوانجما»دیگری به نام 

شان بر مسیر ها به کمک همین موقعیتشده بود. این شهر برای تجارت با تبت حائز اهمیت بود و هوئی

آئو پیش از آغاز شورش هم این شهر را در دست داشت و با آغاز انجتجاری چین به تبت چیره بودند. ما

بسیاری  گ داخلی روشی متعادل و آرام در پیش گرفت. او آزاری به اقلیت هانِ مقیم سرزمینش نرساند، وجن

از فراریان هان از سرزمینهای همسایه را نیز پناه داد. در جریان شورشها نیز تالشی نکرد تا قلمرو خود را 

                                                 
139 Fairbank at al., 1980: 226. 
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این حمله را پس بزند. بعد هم با زوئو به او حمله کرد، اما او موفق شد  .م ارتش 1872در توسعه بخشد. 

مهارت دیپلوماتیک چشمگیری با زوئو وارد مذاکره شد و پیشنهاد کرد دژ و شهرش را تسلیم امپراتور کند و 

در نبرد با شورشیان سپاه چینگ را یاری رساند، به این شرط که در مقام خود ابقا شود. امپراتور این شرایط 

آئو آسیبی از این شورش ندید. پس از او شمار زیادی از سرداران انجرمان مای زیر فرا پذیرفت و عمال جامعه

 هوئی از همین سرمشق پیروی کردند و تسلیم شدند. 

به غرب ابتدا اش با افزوده شدن این قوای تسلیم شده نیرومندتر شده بود، تانگ که ارتشزوئو زونگ 

 .م گشود و مسلمانان مدافع شهر را کشتار کرد. 1872در زمستان نینگ را پس از سه ماه محاصره تاخت و شی

و پیشروی کرد و با پانزده هزار سرباز آنجا را در محاصره گرفت. این واپسین دژ جبعد هم به سوی سو 140

بر آن حاکم بود. سالحهای آتشین ارتش چین در نهایت بر « لووِنما»استوار شورشیان بود و سرداری به نام 

ی ساکنان لبه کرد و شهر گشوده شاد. زوئو هفت هزار مسلمان را در شهر اعدام کرد و بقیهی شورشیان غاراده

 شهر را نیز به مناطق دیگر تبعید کرد. 

ای از شورشهای محلی روبرو هستیم، و نه دهد که در اینجا با شبکهالگوی شورش هوئی نشان می 

نشین حمله نبردند و برای سرنگون و غیرمسلمانها هرگز به قلمریک شورش یگانه با رهبری متمرکز. هوئی

کردن امپراتور چینگ اقدامی انجام ندادند. برخی از ایشان، از جمله بزرگترین سردارشان، ماهوالونگ حتا در 

دهد که دربار چینگ ی شورش هوئی نشان میای واالیی هم داشتند. مرور رخدادهارتش امپراتور لقب و رتبه

تانگ در این میان شخصیتی سرسختانه در برابر ایشان اتخاذ کرد. زوئو زونگ تصمیمی روشن و موضعی

                                                 
140 Fairbank at al., 1980: 234. 
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کرد. از او نقل شدند را تعیین میکردند یا کشتار مینامه دریافت میکلیدی است که تمایز میان کسانی که امان

« و بیگناه است.تمایزی میان هان و هوئی )مسلمان( وجود ندارد، تنها تمایز، میان شورشی »گفت: شده که می

نماید که دربار چین در او در عمل هم چنین رفتاری داشت، یعنی با کل مسلمانان دشمنی نداشت. چنین می

ای خطرناک مانند نیلوفر سپید در میان این دوران به این نتیجه رسیده بود که جهریه در میان مسلمانان به فرقه

کرد و تقاضای تانگ همواره جمعیتهای جهریه را کشتار میگبوداییان شباهت دارد. از این روست که زوئو زون

نامه امان -به ویژه پیروان خفیه –پذیرفت. در حالی که به سرداران مسلمان دیگر تسلیم رهبرانشان را نمی

 کرد. داد و حتا از سربازانشان در ارتش خود استفاده میمی

ترین و تندروترین شک افراطیدارد. جهریه بیاین که برداشت او تا چه پایه درست بوده، جای بحث  

اند، اما تردیدهایی جدی هست که ماهیت این شورش دینی بوده باشد. در میان رهبران گروه از شورشیان بوده

هوئی کسانی مانند وانگ داگویی را داریم که با پیروانش به ارتش چینگ پیوستند و با شورشیان جنگیدند، و 

از سوی دیگر حتا خودِ ما هوالونگ هم اصراری در  141به دست شورشیان کشته شدند. شانبه همراه خانواده

.م با نمایندگان امپراتور توافق کرد تا تسلیم شود و برای اثبات  1866او در ی شورش نداشته است. ادامه

از  تانگ هم پستوپ را به ارتش چینگ تحویل داد. در واقع زوئو زونگ 26حسن نیتش چندهزار تفنگ و 

اش دستگیری او سریع اعدامش نکرد، بلکه پذیرفت که در متقاعد کردنِ سایر شورشیان به تسلیم، از یاری

در مقر او کشف شده و از قدرتش به هراس افتاد و او را به  تفنگ 1200بهره بگیرد. اما بعدتر دریافت که 

 همراه تمام خویشاوندان و شاگردانش به قتل رساند. 
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ها اعالم جهاد کرده باشند یا ها بر ضد هاندی در دست نیست که طبق آن هوئیدر واقع هیچ سن

ها در شرقِ سرزمینهای شورشی، بیشتر ها و هانی میان هوئیدشمنان خود را کافر خوانده باشند. یعنی جبهه

، و ثر بودندمتا از دین و فرهنگ ایرانیها شکل گرفته که جمعیتی از چینیبر مبنای قومیت و فرهنگِ متمایز 

ها در این میان موضعی تدافعی و هوئیکردند. های هان مقاومت میی راه و رسم چینیدر برابر توسعه

کند. یعنی یعقوب بیکی را داریم که ادعای جهاد می قاند. در مرزِ غربی این قلمرو، قضیه فردادخواهانه داشته

جریان جهاد خود از میان برد و باعث شد شورش کیشان مسلمان خود را در داشته و به شکل طنزآمیزی هم

ترین شورش کل ها در قرن نوزدهم، احتماال پرتلفاتمسلمانان چینی به شکست کشیده شود. شورش هوئی

تاریخ بشر بوده است. در این شورش که پانزده سال به طول انجامید، حدود ده میلیون تن کشته شدند که تنها 

 دادند. سی تشکیل میا مسلمانان شانکچهار میلیون نفر از ایشان ر

گذاشتیم، چنین برای دیدار از مسجد بزرگ شیان خیابانها را زیر پا میما سه پارسی آن روزی که  

اثری از شد که اوضاع آرام بود و اما خوشبختانه حدود صد سالی می .ی تاریخی را پشت سر داشتیمزمینه

ولین جایی که برای دیدنش برنامه ریخته بودیم، مسجد جامع شهر ا. شدهای قومی در شهر دیده نمیدرگیری

نامند. این مسجد ( می西安大清真寺« )سی هج آن دا چینگشی»مردم شیان مسجد بزرگشان را بود. 

یعنی از بسیاری تاسیس شده است.  .م 741و به سال کهنترین و مشهورترین مرکز دینی مسلمانان چین است 

هایی باریک و انباشته وقتی پرسان پرسان از کوچهتر است. از مسجدهای جامع مهم در شهرهای ایران قدیمی

ی مسجد را دیدیم، کلی تعجب کردیم. مسجد هیچ های ساختمانی گذشتیم و باالخره دروازهاز داربست

. دقیقا به معبدی کنفوسیوسی شبیه بود که به های آشنایی که از مساجد دیده بودیم نداشتشباهتی به معماری
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خواستیم وارد شویم، بتها و نقشهای جانوری را از درونش برداشته باشند. وقتی می ،احترام قوانین اسالمی

کالهی سپید بر سر داشت و با خوشرویی به ما خوشامد گفت. گفتیم که مردی از قوم هوئی را دیدیم که شب

ها را بدون نگار برای او ایران زادگاه اصلیِ اسالم بود، چون کلی خوشحال شد و بلیتآییم و اما از ایران می

بسی ما را « اسالمی حرف زدن»اش برای این که پولی دریافت کند برایمان صادر کرد. بعد هم با تالش

، «شکرا کثیرا»: اش گل کرد و گفتدانیکرد. چون وقتی بلیتها را به ما داد، پویان ناگهان رگ عربی زدهشگفت

ما کلی از این که یک چینی مسلمان «. خیلی ممنون!»اما حاجب مسجد کمی با تعجب نگاهمان کرد و گفت: 

زند، شادمان شدیم و تشویقش کردیم و تا آمدیم وارد مسجد شویم، به چینی به جای عربی فارسی حرف می

 «. خداحافظ!»به او بدرود گفتیم، او هم خیلی روان گفت 

های بیشتری در انتظارمان بود. شبستان اصلی مسجد تاالر بسیار بزرگی بود درون مسجد شگفتیدر  

به تعبیری شد، دیوارهایش نوشته بودند. یعنی کسی که وارد شبستان میبر سراسر که کل قرآن را با خط ریز 

شویم، اما یکی دو پیرمرد  نهاد. ما با دیدن این تاالر شتاب کردیم که وارددرون یک قرآنِ معمارانه قدم می

گذاشتند وارد های فرنگی اشتباه گرفته بودند و نمیمسلمان چینی که دم در نشسته بودند ما را با توریست

شویم. کلی توضیح دادیم که ایرانی هستیم و مردم ایران هم مسلمان هستند. باالخره قانع شدند که ما مسلمان 

گذاشتند، شک کرد و به چینی پرسید هم بود و بقیه به او احترام می شان که انگار پیشنمازهستیم، ولی یکی

ی آبدست را به فارسی روان به زبان آورد. خندیدم و فهمیدم منظورش وضو داریم؟ و کلمه« آبدست»که 

مطهرمان طاهر و هرکاری بکنیم حالت یک خاصیتی داریم که است. گفتم که بله ما همه آبدست داریم و کال 

 در نهایت رضایت داد و توانستیم وارد شویم.  !شودباطل نمی
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گاهِ مرسوم، به اش، خیلی ایرانی بود. همان محراب و قبلهشبستان مسجد بر خالف معماری بیرونی 

ی فرشهایی ایرانی که بر زمین انداخته بودند و قرآنی که با خط عربی بر دیوارها نوشته بودند. یکی دو عالوه

مان ی آبدست داشتن ذاتیبارهنفر در حال نماز خواندن بودند و امیرحسین هم که تحت تاثیر توضیح من در

قرار گرفته بود، به ایشان پیوست و نماز مفصلی خواند. من سعی کردم با نزدیک شدن به نمازخوانان چینی 

به خاطر یک  -حتا آنهایی که شافعی هستند–ها کنند. شنیده بودم که هوئیدریابم که به چه زبانی عبادت می

های قرآن و دعاها را بر زبان ی فارسیِ سورهخوانند. یعنی ترجمهی، نمازشان را به فارسی مفتوای حنبلی

شد تشخیص داد که این روایت درست است، هرچند کسی دعایی آورند. در مسجد تنها از لحن کالم میمی

های اما بعدتر از مردم پرسیدم و در نوشتهرا با صدای بلند نخواند تا بتوانیم قطعی در این مورد مطمئن شویم. 

متعددی دیدم که این سخن راست بوده و آن روزی که در مسجد جامع شیان حضور داشتیم، تنها کسی که 

 اند. خواندهها به پارسی نماز میی چینیگذاشت، امیرحسین ایرانی بود، و بقیهبه عربی نماز می

خواندن نماز از فتوای امام حنبل ناشی شده که گفته بود زبانِ نیایش با خداوند به عربی  پارسی 

تواند به زبان خودش نماز بخواند. نتیجه این شده بود که در سغد و خوارزم و منحصر نیست و هرکس می

واندند و همین رسم را به خاند، مردم به پارسی نماز میبخشهای دیگرِ ایران شرقی که دیرزمانی حنبلی بوده

ها خبری نداشتند و اصوال بیشترشان حنبلی چین هم منتقل کردند. احتماال مسلمانان چین از فتوای حنبلی

های شان، که کلیدواژهنبودند، اما همین سنت پارسی خواندن را حفظ کردند. به شکلی که نه تنها نماز خواندن

شد که به عربی نوشته شده بود. مثال بسیار و کنار عبارتهایی دیده میشان هم فارسی بود. البته در گوشه دینی

شناختند و به ی وضو را ظاهرا نمی، اما کلمه«بیت الوضوء»دیدنی بود که در برابر وضوخانه نوشته بودند 

ه ی مسجد یافتم، کی نسفیه را به عربی در کتابخانههایی از رسالهگفتند آبدست. همچنین نمونهجایش می
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جالبتر از همه کتاب المعجم العربی ی چینی کنارش برای مراجعان قابل فهم باشد. بایست ترجمهقاعدتا می

که بر یکی از یافتیم کالس درس مرتب و بزرگی در مسجد بود که به چینی ترجمه شده بود! این کتابها را در 

ایی به خط عربی نوشته شده بود هدیوارهایش یک عکس بزرگ مکه را چسبانده بودند و روی تخته سرمشق

 آموزند. و معلوم بود اینجا الفبای عربی را برای خواندن قرآن به عالقمندان می

عناصر اسالمیِ وامگیری شده در معماری مسجد شیان هم کامال ایرانی بود. همان گل و بلبلی که در  

سازی اش به خاطر هراس از بتبلبل البتهشد. در گوشه و کنار زیاد دیده می شود،ظروف ایرانی دیده می

ی ارواح اژدهاهای روی پشت بام که در سنت کنفوسیوسی و تائویی دور کنندهحذف شده بود. جالب این که 

به ها وجود داشت، اما تا حدود زیادی انتزاعی و ساده شده بود. شد، همچنان بر شیروانیپلید محسوب می

ترین مسجد ایران دهنده بود و تنها کمتر از صد سال از قدیمی هر صورت قدمت این مسجد به راستی تکان

 سازتر بود.تازه

ی باریکی وارد شدیم تا باز به میدان برج ناقوس بازگردیم. این بعد از بازدید از مسجد، به کوچه 

اش این بود که سراسر فضای کوچه هم از نظر چیزهای دیدنی دست کمی از مسجد نداشت. نخستین نکته

هایی کردند. حجم و تراکم لولهه را داربست زده بودند و داشتند ساختمان کناری را به کلی بازسازی میکوچ

ها تبدیل کرده ی داربستکه برای داربست زده بودند به قدری بود که کل کوچه را به فضایی انباشته از شبکه

شد که انگار مردم محل برای برداشتن یبود. چیز جالب دیگر آن بود که بر دیواری ده دوازده شیر آب دیده م

کردند. ظاهرا کمبود آبی هم آنجا وجود داشت. چون به سر هر شیر آب یک قوطی فلزی آب از آن استفاده می

توانست ی کلید بعد از باز کردن قوطی میوصل کرده بودند و به آن قفلی زده بودند. طوری که فقط دارنده
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ی کوچه دو سه کارگر چینی داشتند با یک همزنِ بتونِ کوچک، برای کار شیر را باز کند. در همان وسطها

ی روش ساخت بتون توضیح مفصلی داد و چیز جالب این ساختند. پویان برایمان دربارهساختمانی بتون می

 گرفت تا از کیفیت و استحکام آن اطمینان پیدا کند. پویانکه یکی از کارگرها از بتونِ ساخته شده نمونه می

ند، در حالی که این هدهای بزرگ هم چنین دقت و وسواسی به خرج نمیگفت در ایران حتا در پروژهمی

ی جالب دیگر بانویی بسیار متشخص گیری در نهایت ضامن درستی کار و استواری بنای بتونی بود. منظرهنمونه

 کار مشغول بود. کرد و درست مثل مردانِ کارگر بهی بتون را درست میبود که داشت نمونه

از کوچه که بیرون آمدیم، در خیابانی سر در آوردیم که سراسرش از رستوران پر شده بود. تعداد و  

ایم ی آشپزها کاله مخصوص مسلمانان را به سر داشتند و معلوم بود به هدف زدهشان چشمگیر بود و همهتنوع

ها خشکباری تا از مغازهایم. چند نشین شیان فرود آمدهی مسلمانو سر ظهر در بهترین بخش از محله

دادند. خوردیم. حتا بادام و فندق را با دستگاهی بو میفروختند که دقیقا شبیه چیزی بود که در ایران میمی

البته عجیب آن بود که گردو را با پوست در دستگاه بو دادن ریخته بودند! یک قصابی بزرگ هم دیدیم که 

ی قلقلی خته بود. از یک بانوی آشپز که گوشت چرخ کردههای گوشت گوسفند از در و دیوارش آویشقه

فروخت، چند تایی خریدیم، به این هوا که از جای دیگری نان بخریم و با آن بخوریم، که طبیعتا پیش از می

ترکی هم در آنجا داغ بود. خالصه در آن خیابان پاچه و کبابیافتن نان خوردیمش و تمام شد! بازار کله

کردیم، مان احساس همدلی و نزدیکی میدیم و چون نسبت به برادران و خواهران مسلمانگردش مفصلی کر

خوردیم. در نهایت به یک دکه رسیدیم که معجون رفتیم و از غذاهایش میزد، میای که بفرما میهر مغازه

ا و بستنی و ی بزرگ از این معجون را خریدیم، که مخلوط ژله و مربفروخت. نفری یک کاسهزدایی میتنش

 هایمان را برطرف کرد. ی تنشیخ در بهشت بود و به کلی همه
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بعد از سورچرانی، به هتل بازگشتیم و کوله و بند و بساط را جمع کردیم و راه افتادیم به طرف مقصد  

سرسبز  مان، برای دیر زمانی مناظر رفت. در کوپهدو میمان. به آسانی قطاری را پیدا کردیم که به چِنگبعدی

ترِ استان و زیبای استان شانکسی را تماشا کردیم که به تدریج جای خود را به اقلیم مرطوبتر و استوایی

حوالی ساعت هفت عصر بود که تصمیم گرفتیم برویم و کیفیت غذاهای رستوران قطار دادند. چوان میسی

ی زیادی با صمیمیت زیاد آنجا دور هی رستوران جایی بسیار گرم و صمیمی بود که عدرا کنترل کنیم. کوپه

آلود کشیدند. به همین دلیل هم هوا انباشته از دود بود و تقریبا مههم نشسته بودند و همگی داشتند سیگار می

نمود. به ناچار رفتیم و همانجا نشستیم، و آنقدر صمیمی برخورد کردیم که در عرض یک ربع ساعت می

مان به تنگ آمدند و فرار را بر قرار های دایمیاز سر و صدای خندههای درون کوپه ی چینیبخش عمده

ها را در بین حاضران تشخیص دهیم. برای ترجیح دادند. بعد از آن هوا به تدریج بهتر شد و توانستیم گارسون

شام ماهی سفارش دادیم و غذایی که برایمان آوردند به قدری عالی بود که این سفارش را چند بار دیگر 

در همین میان گپ هایشان تمام شده است. کرار کردیم، تا آن که آشپز قطار خبردارمان کرد که دیگر ماهیت

اش داشتیم، و بعد چرتی زدیم تا برای گردش فردا آماده ی ایران و راهبردهای بازسازیو گفت مفصلی درباره

 شویم.
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 مسجد جامع شیان و شبستانی 

 که کل قرآن بر دیوارهایش نوشته شده بود.

 

 

 

 

 ی مسلمان نشینخشکبار در بازار محله    دار و خصوصی!شیرهای آب قفل
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دوچنگ -2009جوالی  12 -1388تیرماه  21یکشنبه   

از سالن بسیار خلوت ایستگاه وارد شدیم.  ،دوشهر چنگ ،مقصدمانساعت پنج و نیم صبح بود که به 

ی هایمان را به امانتداری سپردیم، و بعد از ایستگاه خارج شدیم و با انبوه چند هزار نفرهقطار گذشتیم، کوله

دانم چرا در فضای جلوی ایستگاه ایستاده بودند، بی آن که کار خاصی انجام هایی روبرو شدیم که نمیچینی

بین عکاسی گرانبهایش را در ایستگاه جا گذاشت و یک خانمی که مسئول دهند. در این بین امیرحسین دور

 اش کرد. امانتداری بود، با زحمت ما را پیدا کرد و دوربین را به ما پس داد و ما را سپاسگذارِ درستکاری

چوان مرکز استان سیقرار دارد و به همین نام ی دشت بارور و سرسبز در میانه( 成都)دو شهر چنگ

رسید و بنابراین است. زمانی که ما واردش شدیم، جمعیتش با روستاهای اطرافش به چهارده میلیون نفر می

از دیرباز کشاورزی در آنجا رواج داشته است. به همین دلیل هم در زبان شد. آسا محسوب میمامشهری غول

تاکید دارد. کهنترین آثار  بارآور بودن کشتزارهای غذا و کنند که بر فراوانچینی آن را با کلماتی توصیف می
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ی تپه»شود که یعنی ( مربوط می堆三星) 142«دوییشینگسان»زندگی کشاورزانه در این منطقه به فرهنگ 

م در این منطقه بقایای کهنترین فرهنگ برنز چین را یافتند که قدمتش به قرن یازدهم .1987در سال «. سه ستاره

خودشان قلمرو ی ها توسعهزیست و آشوریشد، یعنی همان زمانی که زرتشت میم بالغ میو دوازدهم پ.

بودند. از حفاری این محل نقابهایی طالیی، و سردیسهایی از پرندگان به دست آمد که ما را تازه شروع کرده 

 ی شانگهای آنها را دیدیم. چند روز بعد در موزه

( نام گرفت. 金沙شا )مکان استقرار دیگری پیدا شد که جین در نزدیکی خودِ شهر .م 2001به سال 

اند. یک فرهنگ یگانه بوده ینمایندهدویی برابر است و احتماال این دو شیقدمت اینجا هم کمابیش با سان

ایِ شو اند که اینجا پایتخت دولت افسانهدر این مکان، گفته مورخان چینی با توجه به یافته شدنِ بقایای خانه

شا به راستی مرکز بوده است. از نظر جغرافیایی این حدس بعید نیست. اما این که در تاریخ یاد شده جین

 ی تردید دارد. دولتی متمرکز بوده باشد بسیار جا

یافت شده که به نوعی زندگی پ.م در این مکان  1200از ای هرچند بقایای جسته و گریخته

اشیایی این زمانی است که پ.م بوده و  1000زمان شکوفایی این مکان حدود کند. اما یکجانشینی داللت می

شود در شهر بودن این نچه که باعث می. آاندساختهرا در آنجا میطال و برنز زیورهای تراشیده شده از یشم و 

شهر بوده  و دیوار مکان و مرکز سیاسی بودنش تردید داشته باشم، آن است که این سکونتگاه فاقد حصار 

دویی در دورانهای بعدی دیواری دور شهر داشته است. با توجه به این که آثار شیاست. در حالی که سان

                                                 
142 Sanxingdui 
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ی دولت شو اند که پایتخت اولیهت، برخی از مورخان چینی گفتهاش جدیدتر اسشا از همسایهاصلی جین

چنان که گفتم، در این مورد تردید  143شی منتقل شده است.دویی بوده، و بعد این مرکز سیاسی به سانشیسان

دارم. در هیچ یک از این دو سکونتگاه چیزی شبیه به معبد بزرگ یا کاخ شاه یافت نشده و وجود این بناهای 

ی ظهور نظمی سیاسی و تمرکزی دولتی است. مهمتر از همه این که تا جایی که نشانهترین ابتداییی عموم

من خبر دارم، نشانی از خط هم در این مکان یافت نشده است. از این رو باید آن را روستایی دانست که در 

ی چهارم و سوم پ.م هزارهی ی عصر برنز بوده و همتای روستاهای مشابه در ایران مرکزی و سوریهمرتبه

دانند. عالمت ها را پایتخت باشکوه دولتی به نام شو میها این سکونتگاهبوده است. به هر صورت خود چینی

شده( نمادی زرین است که خورشیدی را با چهار پرنده  .م ساخته 310سال دو )که در واقع به شهر چنگ

 شیا یافت شده است. دهد و در جیننشان می

سن و سال من هستند، از این نظر جالب است که پایتختِ شاهی دو برای ایرانیانی که همچنگ شهر

سی . است اش روایت شدهداستان زندگی« ی سه برادرافسانه»به نام لیوبِی بوده و این همان کسی است که در 

مان کودکی زپخش شد و در هم که از تلویزیون ایران ی ساخته شد سریالچهل سال پیش بر مبنای این افسانه 

. ندساخته بودآن را ها بود ژاپنیزیبایی نمایش عروسکی این سریال  .نسل من بودمحبوب خیلی از افراد هم

ر به ادبیات و ماجرای این داستان، از رخدادهایی تاریخی گرفته شده که در اواخر دوران هان رخ داد و بعدت

یست همین جا تان این نمایش در تاریخ این شهر ریشه دارد، بد ناز آنجا که داسنمایشهای چینی راه یافت. 

 نم. ی واقعیِ سه برادر را هم تعریف کگریزی بزنیم و قصه

                                                 
143 Yinke et al., 2001: 171. 
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 ،.م( 243-181شیان )مردی ناتوان به اسم آخرین امپراتور هان، ماجرا از زمانی شروع شد که 

خطر بود که تا . او به قدری بیگرفتهمچون آلت دستی زیر فرمان نخست وزیر مقتدرش کائوکائو قرار 

ی هان همچنان زنده بود و سیاستمداران و سردارانی که این دودمان را از چهارده سال بعد از انقراض سلسله

، دیدیمی که ما میکردند و کاری به کارش نداشتند. در سریالبین برده بودند همچنان با احترام با او رفتار می

ورزید. اما در تاریخ راستین، کائوکائو ید بود که با قهرمانان داستان دشمنی میکائوکائو شخصیتی منفی و پل

منفور هم نبوده است. او مردی بسیار نیرومند بود که از سویی استاد هنرهای رزمی بود و از  ناشخصیتی چند

ب محسوهم سخنی مانند داشت و شاعر شیرینی باستانی چین تسلطی بیسوی دیگر بر دانش و فلسفه

.م درگذشت. پدرش سرداری به نام کائوسونگ بود که با  220.م زاده شد و در سال 155در سال شد. او می

سرایی خواجه . بعدشبه دست شورشیان کشته شد .م 193در سال  و شورش بزرگ زرد دستاران روبرو شد

سرایان دربار به نام کائوتِنگ که خویشاوندش بود سرپرستی کائوکائو را بر عهده گرفت. این مرد رئیس خواجه

 اش هموار کرد. چیو!( بود و به این ترتیب راه را برای ارتقای شغلی پسرخواندههان )یعنی به اصطالح داچانگ

قدرت را در دست خود متمرکز کرد و با این وجود  وزیری رسید تمام کائوکائو وقتی به مقام نخست

ی چین بود. او به کارهامپراتور را از مقام خود عزل نکرد و مدعی تاج و تخت نشد، هرچند در عمل همه

به هم انتقام مرگ پدرش سپاهی بسیج کرد و شورش زرد دستاران را به شدت سرکوب کرد. پایتخت را 

ی اشراف سنتی دور شود و امپراتور را هم مانند گروگانی با خود برد. دسیسه شوچانگ انتقال داد تا از نفوذ و

شائو نامیده از سرداران نیرومند چینی که چهار استان شمالی را در اختیار داشت و یوان .م یکی 200در سال 

تا امپراتور را شد، با سپاهی بزرگ که از صد هزار پیاده و ده هزار سوار تشکیل شده بود، به او حمله کرد می

رها سازد. کائوکائو برای مقابله با او به مقابلش شتافت و رود زرد را میان خود و دشمن حایل کرد. پس از 
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ترین جنگهای تاریخ چین رخ داد که طی آن کائوکائو با وجود ارتش کوچکتر و موقعیت آن یکی از پیچیده

ی از سپاهیان حریف را کشتار نماید. کائوکائو در نامناسبش موفق شد دشمن را تار و مار کند و شمار زیاد

ی پول و مقام بفریبد و چون شائو را با وعدهاین جنگ از ترفندهایی گوناگون بهره برد. ابتدا کوشید خودِ یوان

نتوانست چنین کند، راههای متفاوتی مانند بریدن خط تدارکات حریف یا پراکندن پول و غنیمت بر زمین 

لشکریان پیروزمند دشمن را آزمود. او در جریان نبرد با مکری بسیار سرداران متحد خود را برای به هم زدن 

ی بزرگش به نخست برد. در نهایت یوان شائو حدود یک سال پس از حملهکردند از میان میکه نافرمانی می

کائوکائو از ورود وزیر کشته شد و سپاهیانش پراکنده شدند. دو پسرش بر سر جانشینی با هم درگیر شدند. 

تسه گسترش داد و چین شمالی به قلمرو ایشان خودداری کرد و در مقابل قلمرو خود را در شرق رود یانگ

 را تا دیوار بزرگ فتح کرد. 

، در میان سپاهیانش مردی بود به نام کردلشکرکشی بزرگ خود را آغاز مییوان شائو آن موقعی که 

با این وجود مردی فقیر و تنگدست بود. لیوبی را ولی  ،رساندهیِ جینگ میلیوبِی که تبارش را به خاندان شا

خواهند بر تبار کنند و به این ترتیب میی گوشی بزرگ و بازوانی دراز مجسم میدر تندیسهای چینی با نرمه

 شاگردهمچنین . داشتکنفوسیوسی  دیناشرافی و قدرتش تاکید کنند. او مردی خردمند و نیکوکار بود و 

که بر طغیان زرد دستاران غلبه کرده شد محسوب می.م(  192ی لوجی )درگذشتهفیلسوف و جنگاوری به نام 

شد، این سردار از میان گروه تهدیدی جدی برای دولت هان محسوب می .م که قیام این 184بود. در سال 

شِ زیر فرمان او پیوست. او در دهقانان و مردان روستایی فقیر سربازگیری کرد و لیوبی در آن هنگام به ارت

زان دوست شد و بعدتر که این مرد به سپهساالری نامدار تبدیل شد، سونآنجا با سرباز دیگری به نام گونگ

زان مردی دلیر و زورمند بود که همواره بر اسبی سپید سوار بود و در سوناز اطرافیان نزدیکش شد. گونگ
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شد، اما زودتر از وی با شت. او رقیب اصلی یوان شائو محسوب مینظام تاکید داسپاهش بر اهمیت سواره

م او را در نبردی شکست داد و پهلوانِ اسبِ سپید ناگزیر . 199در سال وزیر مکار کائوکائو درگیر شد. نخست

 شد خودکشی کند. 

روزهای شائو پیوست. از همان بعد از مرگ او، لیوبی یکی از سرداران مهمِ جانشینش شد و به یوان

قطارانش با دو جوان دیگر رفاقتی یافت و با ایشان اولی که لیوبی  زندگی سربازی را برگزید، در میان هم

فی مردی بود زورمند و بسیار سختگیر یو نام داشتند. جانگفِی و گوانپیمان برادری بست. این دو تن جانگ

داشت که با پسران لیوبی ازدواج کردند.  شد. دخترانیکه سرداری الیق و استراتژیستی عالی محسوب می

اش و این ظاهریپوشید. شکلگوان یو مردی سرخرو و ریشو بود که همواره ردایی سبز بر روی زرهش می

سازد. هرچند در که رنگ سبز را عالمت خود ساخته بود، او را به سرداران ایرانیِ مهاجر به چین شبیه می

و  جسورانهیو ایرانی بوده باشد تنها حدسی البته این که گوانام. اش نیافتهمتون چیز زیادی در مورد تبارنامه

ی ایرانیان است و رنگ سبز رو بودن نشانهپردازانه است. اما به هر صورت در چین داشتن ریش و سرخخیال

ن ی تاریخ چین همزماهم رنگ سلطنتی دودمان ساسانی بوده است. از نظر زمانی هم حضور او در صحنه

ی راه ابریشم و زیاد شدنِ شمارِ ایرانیان مهاجر به چین. در ضمن در همین سالهاست که دودمان است با توسعه

شوند و جنگهای خود را برای احیای دولت هخامنشی آغاز ساسانی هم برای نخستین بار در تاریخ نمایان می

ی اعراب به چین کوچیدند، در روایتهای ملهچه بسا که نمادهای نظامی سرداران ساسانی که بعد از ح کنند.می

 مربوط به این مرد رخنه کرده باشد.
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شائو جنگید. اما در یو مدتی به عنوان والی به کائوکائو پیوست و در نبردی هم در برابر یوانگوان

رتش اش پیوست. او بارها بر انهایت وقتی دید لیوبی با کائوکائو از در دشمنی درآمده، به برادرخوانده

ای به دست آورد. در حدی که بعدها در دوران سوئی او را همچون وزیر چیره شد و شهرتی افسانهنخست

 دیدیم که هنوز مورد احترام مردم بودخدای جنگ پرستیدند و ما هم در معابد چین جنوبی تندیسهایش را می

 .خودمان داشت و با آن هیکل درشت و ریشهای بلند سرخش شباهت انکارناپذیری با پویانِ

شائو رویارو شدند، به سرزمین .م( که در آن کائوکائو و یوان 200دو )لیوبی بعد از جنگ بزرگ گوان

.م( متحد شد. این مرد دولتی به نام ووی شرقی  252-182چوان )جینگ گریخت و با فرمانداری به نام سون

ست و بیست هزار نفره به سوی ایشان حمله .م با ارتشی دوی 208را تاسیس کرد. کائوکائو در زمستان سال 

بی( بر حریف غلبه کرد. سربازان کائوکائو ی سرخ )چیآورد، اما لیوبی با پنجاه هزار تن نیرو در نبرد صخره

کشتار شدند و آنهایی هم که با شمشیر دشمن به قتل نرسیدند، با طاعون از پا در آمدند. لیوبی بعد از این 

شو را در آنجا بنیان نهاد. دو دوستش هم در این  .م دولت 210گرفت و به سال  پیروزی قلمرو جینگ را

هنگام به او پیوستند و این سه تن قهرمانان دورانی شدند که عصر سه پادشاهی نام گرفته است. این سه 

چوان. عبارتند از دولت وئی با رهبری کائوکائو، دولت شو با رهبری لیوبی و دولت ووی شرقی با ریاست سون

 دو بود. پایتخت این دولتِ شو، چنگ

م، بخش مهمی از شخصیتهای مشهور این صحنه از میان . 220حدود سال های در جریان درگیری

یو که سردار دولت شو در برابر دولت ووی شرقی بود، با وجود دلیری و قدرتش در نهایت در رفتند. گوان

چوان برای چِنگ شکست خورد و کشته شد. سوناز سرداری به نام مای -پینگگوان–نبردی به همراه پسرش 
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حرمتی شده اش را نزد کائوکائو ببرند. اما او از این که به جسدش بیخدمتی دستور داد تا سر بریدهخوش

 خشمگین شد و سر و جسد را با احترام و مراسم کاملی دفن کرد، و این یک سال قبل از مرگ خودش به

رسید و خود را به طور  .م( به قدرت 226-187.م رخ داد. بعد از مرگ کائوکائو، پسرش کائوپی )219سال 

زیست و رسمی امپراتور دانست. امپراتور شیان هرچند از قدرت کنار زده شده بود، اما همچنان به راحتی می

م و شاعری محبوب بود و بیش از اش را کائوپی بر عهده گرفته بود. او دانشمندی خوشناهای زندگیهزینه

صد مقاله در امر کشورداری نوشت و شعر هفت سیالبی را ابداع کرد. در کشورداری سختگیر و عادل بود و 

 رش کائوجی را به خاطر خطایی عزل کرد و دو مشاور وی را اعدام کرد. دیک بار برا

یو بسیج ی و ستاندن انتقام گوانکه سپاهیانش را برای جنگ با ووی شرق .م هنگامی 221فی در جانگ

 223در سال کرد، کشته شد و برخی از سردارانش که انگار خائن بودند، به دربار وو پیوستند. لیوبی هم می

عرضه از آب در آمد. سرداری به نام .م درگذشت و پسرش لیوشان جانشینش شد که جوانی عیاش و بی

مقاومت تسلیم شد، آزاری به او نرساند و ورد و چون بیسیمایان از ووی شرقی در نهایت به او تاخت آ

اش را بکند. این سیمایان همان کسی بود که کمی بعد دولت جین را تاسیس گذاشت تا در آرامش زندگی

 کرد. 

به این ترتیب تقریبا همزمان با پیدایش دولت ساسانی دولت هان به چند واحد سیاسی کوچکتر  

گوئو ی ساننامند. ابتدا دورهی شش سلسله )لیوچائو( میکه آن را سه دوره تجزیه شد و دورانی آغاز شد

شود. بیشتر دورانی پر آشوب که به اقتدار شورشیان موسوم به زرد دستاران مربوط می .م( است 220-280)

گرفت. دیگری دولت جین ی قدرت گرفتن دولت محلی وِئی تا ظهور دولت چین را در بر میبود که فاصله
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که به چینی  .م( رسید 589-420های شمالی و جنوبی ).م دوام آورد. بعد نوبت به سلسله 420-265بود که از 

 شوند. چائو نامیده میبِئینان

در اواخر این دوران، یعنی ابتدای قرن هفتم میالدی، تقریبا همزمان با فروپاشی دولت ساسانی، این  

ن نیز فرو پاشید و عصر شانزده پادشاهی آغاز شد. در این دوران بندِ حاکم بر ساختار سیاسی چینظم نیم

چندین دولت کوچک و بزرگ در چین پدید آمدند که بیشترشان با هم در حال جنگ و جدل بودند. در چین 

شمالی بیشتر اقوام سوارکارِ کوچگرد حاکم بودند که از نظر فرهنگی زیر نفوذ تمدن ایرانی قرار داشتند و آیین 

 534-386شمالی یا توئووئی )ی اول وِئی ی را از سغدیان و بلخیان گرفته بودند. مهمترین دولت از ردهبودای

راندند. این دولت .م( که برای مدتی کل چین شمالی را در اختیار داشت و شاهانی بودایی بر آن فرمان می

.م(  556-535م(، و وئی غربی ). 550-534بزرگ در نهایت به دو واحد سیاسی ناپایدار به نام وئی شرقی )

ادغام .م( 581-557.م( و جو شمالی ) 577-550تجزیه شد. این دو نیز در نهایت در دولت چی شمالی )

 شدند. 

زیستند که از نظر فرهنگی وارث تمدن باستانی چین در جنوب، مردمی کشاورز و یکجانشین می 

چوان قرار داشت. شاهرگ اقتصادی این منطقه ی سیبودند و گرانیگاه قدرتشان در اطراف رود هوای و حوزه

ساخت. به همین دلیل هم دولتهای جنوبی تسه بود که بازرگانی و انتقال نیروهای نظامی را ممکن میرود یانگ

به جای سواره نظام بزرگ، نیروی دریایی مقتدری داشتند. دولتهای چین جنوبی در این دوران عبارتند از: 

.م( که برخی آن را  557-502.م(، لیانگ غربی ) 502-479.م(، چی جنوبی ) 479-420گ )چائو، لیوسوننان
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توسط  .م( که 589-557دانند، و دولت ناتوانِ چِن )ی عصر زرین فرهنگ چینی در این دوران میبرپا دارنده

 مردی به نام وو تاسیس شده بود. 

در ایران زمین برابر است و با وجود عدم  دوران آشفتگیِ پس از عصر هان، کمابیش با دوران ساسانی

تمرکز سیاسی و حکومت خانخانی، از نظر فرهنگی شباهتهایی با آن دارد. در این دوران عناصر هنری و دینی 

ی بازرگانان سغدی و قبایل کوچگرد سکا به چین مرکزی منتقل شد. در همین دوران جوش ایرانی با واسطه

ی زردپوستِ مغول و تاتارشان در ترکستان  به انجام رسید و قومیتی نو در خوردنِ سکاهای آریایی و رعایا

( کیانگیا سین یانگجینشاین منطقه پدیدار شد که بعدها ترک نامیده شد. این قبایل ترک که استان ترکستانِ )

باستانی  ی همان سکاهایچینِ امروزی را در اختیار داشتند، از نظر دین، فرهنگ مادی و سبک زندگی ادامه

تاتاری که با -شان به سوی زردپوستان گراییده بود و به تدریج  شکلی از زبان مغولیبودند، اما بافت نژادی

شد. بیشتر این قبایل همان دین چندخدایی قدیم واژگان سکا و سغدی غنی شده بود، در میانشان تثبیت می

ی ارتباط با ایشان ای واسطههایی قبیلهد و شمنسکاها را با نامهای خاص ایزدان کهن ایرانی حفظ کرده بودن

یافت. این قبایل در شدند. هرچند کم کم عناصری از دین بودایی و مانوی نیز در میانشان رواج میشمرده می

دوران مورد نظر ما در دو جهت گسترش یافتند. از سمت غرب به مرزهای دولت ساسانی تاختند و به تدریج 

، و از شرق سراسر چین شمالی را در نوردیدند و دولتهای شمالی را تاسیس کردند. آن را ناتوان ساختند

ی مرکزی تمدن کهن چین در این دوران به جنوب منتقل شد و تا ویتنام و الئوس و تایلند پیشروی هسته

هویت ی فرهنگی و قومی متمایز به تدریج در دوران شانزده پادشاهی در هم آمیختند و کرد. این دو زمینه

شان چینی جدیدی را پدید آوردند. این هویت نو استفاده از لباسها و تجهیزات جنگی قبایل شمالی و عالقه

های سیاسی و اجتماعی کنفوسیوسی را در به اسب را پذیرفته بود و در مقابل زبان و ادبیات چینی و اندیشه
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ی های کهن چینی در آمیختند. فلسفهیان با اندیشهداد. آیین بودا و مانی هم در این ممیان قبایل ایشان رواج می

ی جهانی این دو یین و یانگ با دین مانوی و آیین تائو با دین بودایی گره خورد. به این ترتیب توسعهشمنیِ 

در حدی که تا قرن  دین ایرانی که از ابتدای عصر ساسانی آغاز شده بود، چین را در خود غرقه ساخت.

دانستند. در انگیز و عجیب و غریب میشانزدهم میالدی همچنان چینیان ایران زمین و غرب را سرزمینی خیال

ایران شرقی زانگ به ماجرای سفر شوان ،ه.م نوشته شد 1590ی که در دهه «سفر به غرب»کتاب حدی که در 

اش انباشته از ارواج و دیوها و موجوداتی الب تاریخیبا وجود ق ست وهند و آوردن متون بودایی از آنجاو 

 خیالی است که گروه چینی برای دستیابی به حکمت بودایی ناگزیرند بر ایشان غلبه کنند. 

نامید، درگذشت. در این هنگام جو شمالی که خود را امپراتور شوان می .م شاه دولت 580در سال  

د و تاج و تخت جو را اشغال کرد و در مدتی کوتاه این سرزمین را جیان از فرصت بهره برمردی به نام یانگ

به دولتی چندان نیرومند تبدیل کرد که توانست بار دیگر چین را متحد کند. این مرد با نام امپراتور وِن بر 

جیان قدرت را در دست داشت. یانگ .م 618تا  581که از تخت نشست و دودمان سوئی را تاسیس کرد 

ار و دقیق بود که به آیین بودایی گرویده بود و با این وجود در تبلیغ و ترویج دین کنفوسیوسی مدیری پرک

کرد که شش وزیر و سه سازمان اصلی در آن هم کوشا بود. او کشور را با دستگاه اداری استواری مدیریت می

تشی که با تکیه بر این نظم وجود داشت. زیر نظر او اقتصاد شکوفا شد و رفاه و نظمی در امور پدید آمد. ار

های دیگر را یکی پس از دیگری از پای در آورد و به این ترتیب کل چین سازمان یافته بود توانست پادشاهی

را در اختیار بگیرد. این مرد دیوار چین را توسعه داد، به اسم خود سکه ضرب کرد، و با دهقانان با بیرحمی 

زمانی که با یکی از حاکمان محلی کره  بعد همای از بردگان فرو کاست. رفتار کرد و عمال ایشان را به طبقه

 جنگید، کشته شد. به نام گوگوریئو می
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انگیزِ تاریخ های موزائیکِ شگفتدو که ما بدان وارد شده بودیم، یکی از قطعهبه این ترتیب، چنگ

نقشی مهم ایفا کرده بود. ناگفته نماند که ی سه برادرخوانده چین بود و به ویژه در دوران سه پادشاهی و قصه

یو بود، ان گوانمرو هخواندیم. در این که پویانِ ریشو و سرخما در چین به شوخی خودمان را سه برادر می

فی همسان انگاشته کمترین تردیدی وجود نداشت. در میان دو تن دیگر هم من با لیوبی و امیرحسین با جانگ

به تعبیری ، چون به هر صورت ی چشمگیر داشتدو از نظر سیاسی اهمیتمان به چنگورودبر این مبنا شدیم. 

 شد!آنجا پایتخت من محسوب می

دو در دوران معاصر نیز به قدر عصر باستان دستخوش حادثه و بال بوده است. ناگفته نماند که چنگ

ها بود. در ها و ناسیونالیستستهای مهم بین ارتش کمونیی قرن بیستم، این شهر یکی از آوردگاهدر میانه

تانگ برای همیشه به تایوان بگریزد، این واپسین شهری بود که در سرزمین واقع تا پیش از این که دولت کومین

 2008ی هشت ریشتریِ سال لرزهی دیگری که ذکرش الزم است، زمیناصلی چین در اختیار داشت. حادثه

آبادهای ی این افراد ساکنان حلبیاین شهر کشته شوند. البته بخش عمده .م بود که باعث شد هشتاد هزار نفر در

 ی شهر بودند و تلفات در خود شهر به نسبت اندک بود. حومه

ای سرسبز و زیبا واقع شده و پایتختی دو در کل به شیراز خودمان شباهتی دارد. در منطقهچنگ

عران و ادیبان چینی در این شهر زاده شده یا در آنجا دهد، و شمار زیادی از شاباستانی را در خود جای می

هایش از شانگهای بیشتر خانهاند. مردمش بسیار خوشگذران و شاد و خرم هستند و شمار چایکرده زندگی

در نزدیکی شهر چند جنگل انبوه و بسیار زیبا وجود دارد که در ضمن مرکز تکامل و زیستگاه اصلی است. 
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دو قرار دارد و به همین دلیل هم بزرگترین مرکز پرورش پاندا در چین، در نزدیکی چنگپاندا هم بوده است. 

 داشتیم تا از آن بازدید کنیم. این یکی از نقاطی بود که برنامه

شود. برخی از ( نامیده می四川话« )چوانیسی»زنند که دو با گویش خاصی حرف میمردم چنگ

نماید. به اوت دارد که به گوش همچون زبانی یکسره متفاوت میآواهایش به قدری با چینیِ ماندارین تف

خصوص به گوش ما که خیلی خوب چینی بلد بودیم! برای آن که در توانایی ارتباط ما با بخشهای متفاوت 

چوان هم به خوبیِ سایر نقاط توانستیم با جمهوری خلق چین تردیدی بروز نکند، تاکید کنم که ما در سی

ها در تولید و ی چینیگو شویم و به سادگی کارمان را پیش ببریم. دلیلش هم این بود که لهجهمردم وارد گفت

 شان هیچ تاثیری ندارد!درک زبان اشاره

ی موتوری اولین مقصد ما بازدید از مرکز پرورش پاندا بود. پس ابتدا با اتوبوس و بعد با سه چرخه

ایم. چون حدود یک ساعت زودتر از زمان گشوده جله کردهای به آن سو رفتیم و معلوم شد بیخود عبامزه

رسیده بودیم و ما را راه ندادند. جایی که قرار بود واردش شویم را با لقب پرطمطراق ها به قلعه وازهشدن در

اش در میدانگاهِ ی پاندای سنگی را با بچهنامگذاری کرده بودند و یک مجسمه« مرکز پژوهشی پاندای بزرگ»

ی خالقانه به ذهنمان دهند، چند ایدهجلوی در بر فراز ستونی سنگی برافراشته بودند. وقتی دیدیم راهمان نمی

رسید، بلکه بتوانیم وارد شویم. یک راه این بود که با اعتماد به نفس از در عبور کنیم و اگر پرسیدند بگوییم 

کنیم! اما بعد دیدیم رنگمان برای این کار مناسب نیست. بعد متوجه شدیم پاندای پاندا هستیم و اینجا کار می

شد. پس قصد کردیم بدن پانداست، و این ایراد اصلی ما هم محسوب میسنگیِ جلوی در فاقد بخشهای سیاهِ 

پاندای سنگی بنشینیم و -ای در آغوش مادروقتی نگهبانان حواسشان نیست از ستون باال برویم و چند دقیقه
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آمیز نبوغهای بعد پایین بیاییم و با این بهانه که فرزندان آن پاندا هستیم وارد شویم. در تمام مدتی که این نقشه

بودند و با نگرانی جمع شده ی مرکز پژوهشی پاندای اعظم کردیم، نگهبانان جلوی دروازهرا طراحی می

کردند. این بود که از این دسیسه دست برداشتیم و رفتیم تا گردشی در اطراف بکنیم. خیابانی پیدا نگاهمان می

شد. واردش شدیم در حالی هی باریک منتهی میرارفت و جلوتر به کورهای روستایی میکردیم که به محله

ی صور خیال در شعر خاقانی بودیم و پویان هم داشت طبق معمول که من و امیرحسین مشغول بحث درباره

 گرفت. از زمین و زمان فیلم می

ی روستایی حدود یک ساعتی طول کشید. در جریان این گردش از یک گردشمان در محله

قبر قدیمیِ پنهان شده زیر پیچگها و گیاهانِ انبوه، و ده دوازده خانه بازدید کردیم که زار!، یک سنگ خیزران

کردند. در شد که با غیرت و حمیت تمام داد و فریاد میدر هر کدامشان دو سه سگِ چینی کوچک دیده می

ی آرام و قیافه ی بزرگای دو ساله همراهش بود. بچه با آن کلهراه برگشت به خانمی برخوردیم که پسربچه

رفت و مادرش دستش را گرفته بود های چینی شباهت داشت. به زحمت راه میبودیسَتوَهو خوشحالش به 

که نیفتد. من و پویان و امیرحسین هم نوبتی آن یکی دستش را گرفتیم و او هم با همان خوشحالی به راه 

، این تجربه در سرنوشتش «رفت و پا به پا برددستم بگ»که ایرج کنم بر اساس شعر رفتنش ادامه داد. فکر می

 خیلی موثر واقع شود.

باالخره زمان موعود فرا رسید و توانستیم وارد مرکز نگهداری پانداها شویم. این مرکز در اطراف 

ترین های قدیمی پانداها ساخته شده بود. پاندا در کل جانور عجیبی است. یکی از کمیابیکی از زیستگاه

. هشتاد درصد این عده هم در استان سیچوان اندباقی ماندهبر زمین  اشدانه 1500تنها است و  پستانداران
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کنند. پاندا تنها خرسِ گیاهخوار است و با وجود هستند و بیشترشان در مراکزی شبیه باغ وحش زندگی می

با  .م 1869در سال ر ها برای نخستین بای بزرگ و دندانهای تیزش، جانوری صلحجو و آرام است. غربیجثه

چوان دیدن کرد و مفهوم پاندا آشنا شدند و این زمانی بود که یک جهانگرد فرانسوی به اسم داوید از سی

ها هم در ابتدای کار برای این شوند. چینیرد که چنین جانورانی هم در دنیا پیدا میخبر ب برای فک و فامیلش 

مپیک پکن شروع کردند به لنبودند. تا آن که از زمان مسابقات اآزار اهمیت زیادی قایل خرسهای تنبل و بی

 ی پاندا و به تدریج این جانور را به نماد ملی خود تبدیل کردند.  تبلیغ کردن درباره

اتریش، مرکزی که ما بدان وارد شده بودیم، بزرگترین پرورشگاه پاندا در جهان بود. آمریکا، ژاپن، 

دو شهرت رای پرورش این جانور تاسیس کرده بودند، اما همچنان مرکز چنگآلمان و تایلند هم مراکزی ب

کردند. یکی از این بازدید کنندگان، جهانی خود را حفظ کرده بود و سالی صد هزار تن از آن بازدید می

اش از این مرکز دیدار کرد و وقتی به آمریکا بود که تقریبا همزمان با ما به همراه دار و دسته 144کاتزنبرگ

اما  دو را گنجاند.فو پاندای دو را ساخت و در آن عناصر زیادی از فرهنگ مردم چنگبازگشت فیلم کونگ

 ایم!مان را نساختهچون امکانات نبود ما هنوز فیلم

های ی بسیار وسیعی بود که درونش شمار زیادی از ساختمانها و محوطههمرکز پرورش پانداها منطق

شد آزادانه شدند. هیچ جا نگهبانی نداشت و میمحصور قرار داشتند و با راهی سنگفرش شده به هم متصل می

ی در همه جا گردش کرد. در حدی که ما وارد یکی از ساختمانهای تحقیقاتی هم شدیم و از مجموعه

ایی که جمع کرده بودند هم عکس و فیلم گرفتیم. جذابیت اصلی البته به قلمروهای بزرگی مربوط هپروانه

                                                 
144 Katzenberg 
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شدند. محیط را برایشان خوب فراهم آورده بودند و خودِ شد که پانداها به تفکیک سن در آن نگهداری میمی

اند. همانطور فو پاندا دیدهنگپانداها هم سرحال و سالم بودند. رفتارشان دقیقا همانی بود که ملت در فیلم کو

گرفتند و معموال با آن هیکل گرد م کشتی میهخوشحال و چاق و تنبل بودند. آنهایی که سنی کمتر داشتند با 

یک سراشیبی سرسره مانند هم بود خوردند. شان به پایین قل میهای محل نگهداریشان از سراشیبیو قلنبه

 خوردند.ر میقل خوران از آن پایین به زیر س ند و بعد قلرفتکه پانداهای نوجوان باالیش می

کردند. من که تا آن موقع اسم پاندای قرمز پانداهای قرمز را نگهداری می در بخشی دیگر از آن مرکز،

اند و با کلی هیجان به آن بخش شتافتم. اما ای کردهرا نشنیده بودم، فکر کردم شاید پاندا را دستکاری ژنتیکی

اند، سرخورده شدم. راکون البته شباهت بسیاری ها را به جای پاندا به نمایش گذاشتهدن این که راکونبا دی

با پاندا دارد، اما نه خرس است و نه گیاهخوار. راکون در واقع یکی از  -تنها در حد گوش و پوزه–دوری 

شوند. به هر صورت دیدن ایست که سمور و بیدستر و شنگ خویشاوندان نزدیکش محسوب میاعضای راسته

 شان به اسم پاندای سرخ به نظرم فریبکارانه آمد. ها هم جالب بود، هرچند قالب کردناین تعداد زیاد از راکون

بودیم  های مشهور را مرور کرده بودیم. وقتی بچهی کارتونمان بخش عمدهتا اینجای کار با دوستان

فو پاندا را دیده بودیم. اش، و در بزرگسالی هم که کونگبا راکون ای بودداد که قهرمانش پسربچهکارتونی می

بیت یا پسر شجاع را هم ببینیم، اما تنها چیزی که گیرمان لیکمی در اطراف گشت زدیم بلکه شاید بلفی و لی

ی هاچ بود. به هر صورت با خروج از مسیر اصلی و گردش در آمد رویارویی با برخی از اعضای خانواده

ترِ این مرکز، چیزهای جالبی را دیدیم. یک جنگل انبوه خیزران به خصوص جالب بود، و های دور افتادهبخش

ی ماهی سفید بودند. آخرش هم به ساختمانی تاسیساتی های قرمز که هرکدامشان اندازهاستخری پر از ماهی
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ی آویخته بودند. با امیرحسین و خوبی را در جلویش به داربست مای رسیدیم که کیسه بوکس محکبر فراز تپه

کارِ کمی با آن ورزش کردیم. فکر کنم تنها جهانگردانی بودیم که در مرکز پرورش پاندا، به یاد خویشاوند رزمی

 شان، کیسه بوکس زدیم!کارتونی

ولگردی ما در مرکز پانداسازی در نهایت به بوستانی بسیار زیبا و انبوه انجامید که از صدای زنجیره  

ای پیدا کردم و خیزرانهای عظیم پر بود. از هم جدا شدیم تا دقایقی را برای خودمان خلوت کنیم. من گوشه

 و برای خودم به مراقبه نشستم و بسیار از آرامش محیط لذت بردم. 

این «. ی قودریاچه»راهنما نامش را گذاشته بودند های ی گردش، ما را به جایی رساند که روی نقشهادامه

قرار داشت. درونش پر از پرندگانِ خویشاوند با قو  ای دیگر از پانداکدهی بزرگی بود که در گوشهدریاچه

غاز و غاز ر زیادی اردک و چند تایی قرهبود. اما جالب بود که من حتا یک قو هم در آنجا ندیدم. البته شما

بودند که شباهتی به قو داشتند. من و امیرحسین یک بار شعر مرگ قو از دکتر حمیدی را با صدای بلند 

 : شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد/ فریبنده زاد و فریبا بمیرد...تا بلکه جای خالی قوها را پر کرده باشیم خواندیم

ی دریاچه یک طاووس در کمال حیرت دیدیم که در کرانهخوانی برای قو بودیم که هطور در حال مرثیهمین

کند. این اولین بار بود که من طاووسی را در محیطی سر حال و بزرگ دارد برای خودش آزادانه گردش می

الده بسته دیدیم. حتا در هند هم که پیشتر این پرنده را در جنگلی دیده بودم، به گردنش قطبیعی و آزاد می

هایی بودند. کمی دنبال طاووس راه رفتیم و تماشایش کردیم. به همین شکل رفتیم و رفتیم، تا به دروازه

ادامه  حرکتمانرسیدیم و با گذشتن از آن خود را در خیابانی کامال ناآشنا یافتیم. اما با اعتماد به نفس کامل به 

 دو بازگرداند. نگتوانستیم اتوبوسی بیابیم که ما را به چدادیم و 
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بعد از پیاده شدن از اتوبوس ناگهان متوجه شدیم که گرسنه هستیم. این بود که به اولین رستوران سر 

راهمان حمله بردیم و سوپی خوشمزه خوردیم که درونش چند تا پیراشکیِ پر شده با گوشت هم بود! به 

آسا ود. بعد هم نفری یک بستنی قیفی غولاش کمابیش شیرین بهمراهش ماکارونی عجیبی هم خوردیم که مزه

ی این سفرمان گپ زدیم و رفتیم و رفتیم تا به های نامنتظرهی سختیگرفتیم و همانطور بستنی خوران درباره

 ی اتوبوس رسیدیم.یک پایانه

ن ترین کوه بودایی چیمان بلیط گرفتیم و آنجا کوهی بود به نام اِمِی، که مقدسآنجا برای مقصد بعدی

شود. اتوبوس خیلی زود آمد و سریع هم ما را به مقصد رساند. طوری که درست پیش از غروب محسوب می

هایمان را به امانتداری سپردیم و رفتیم تا از کوه باال برویم. خورشید در نزدیکی کوه پیاده شدیم و کوله

تصمیم داشتیم همان برنامه را اینجا  شان به قدری به یاد ماندنی و لذتبخش بود کهمان در تایی قبلیتجربه

شان در جای دوردست در باالی کوه قرار داشت و احتماال هم پیاده کنیم. با این تفاوت که معبد اصلی امی

 برای رسیدن به آن به بیش از یک روز کوهنوردی نیاز داشتیم.

ورادور این کوه ساعت شش عصر بود که در پای کوه اِمی پیاده شدیم. معبدهای بودایی بزرگی د

ساخته بودند و پیش از ورود به خودِ کوهستان، گردش مفصلی در معبدها کردیم. راهبان با ردای زعفرانی در 

ها بودیسَتوَهشدند. مردم زیادی برای زیارت بتها آمده بودند و پای تندیسهای زرین گوشه و کنار دیده می

ها شان شبیه بخشی از سوپرمارکتبندی مدرنه خاطر بستهشد انبوهی از خوراکهای نذری را دید که گاهی بمی

آمد آمد. یکی از معبدها به خاطر صدای زنگ و سنج که از آن میشده بود و با فضای سنتی معبد جور در نمی

اش پوشیده توجهمان را جلب کرد و در آنجا یکی از راهبان اعظم را دیدیم که روپوشی سرخ بر ردای زعفرانی
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ر داشت با دستیاری هفت هشت راهب دیگر، نذورات مردم را برای پخش کردن بین راهبان و بود و انگا

 داشت. نیازمندان بر می

بلیط گرانی به بهای پنجاه یوان خریداری کردیم و از مسیری پلکانی راه افتادیم به سمت باالی کوه. 

ز مردم محلی همراه بودند. دوست داشتند در همان ابتدای راه با یک دختر و پسر چینی آشنا شدیم که با یکی ا

همراه با ما کوه را صعود کنند. اما مرد محلی کوتاه قدی که همراهشان بود و به عنوان راهنما استخدامش کرده 

ای داشتیم و نه اصراری در بودند، اصرار داشت که از ما هم پولی بگیرد. ما که نه به گرفتن راهنما عالقه

ی راه را تنها بروم، زیاد دبانه درخواستش را رد کردیم. من که قصد داشتم بخش عمدههمراهی با دیگران، مو

در بحث درگیر نشدم و نفهمیدم آخرش چطور شد که ناگهان همه با هم کنار آمدند. به این ترتیب پویان و 

ت و چند ساله امیرحسین با آن دو چینی همراه شدند و پیمودن کوه را آغاز کردیم. همسفرانمان جوانانی بیس

بودند و معلوم بود دوست دختر و دوست پسر هستند. آدمهای باسواد و خوبی بودند و انگلیسی دست و پا 

زدند. خیلی از جنگلِ انبوه کوهستان هراسان بودند و اصرار داشتند که تا تاریکی هوا ای هم حرف میشکسته

شب را در هتل بخوابند. ما خندیدیم و من برایش  ی مسیر برسانند تا بتوانندحتما خود را به دهی در میانه

گفتند که این شود به سادگی در جنگل یا روی تخته سنگی خوابید. اما با تاکید میتوضیح دادم که شب را می

ای که در سکونت در جنگل داشتم، جنگلها خیلی خطرناک است و هم خرس دارد و هم راهزن! من با تجربه

کند. حتا خرس شود که آن هم به آدم حمله نمیا جز خرس سیاه کوچک پیدا نمیدانستم در این جنگلهمی

اش آشکار بود، ای هم در شرایط عادی به سه نفر با ابعاد ما و بوی عرقمان که از دور دستها برای بینیقهوه

ترین کها هم سعی کردم برای دوستانمان توضیح دهم که ما سه نفر خطرناشد. در مورد راهزننزدیک نمی

 .نفهمیدم چرا از این حرف بیشتر ترس برشان داشتموجودات این کوهستان هستیم، اما 
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از همان ابتدای مسیر، من از دوستانم جدا شدم و به جنگل زدم. هوا گرم و مرطوب بود، پس لباسم 

در این  ام گذاشتم و سبکبال و سریع در بخشهای جنگلی کوهستان فرو رفتم.را در آوردم و در کیف کمری

ها در اینجا هم تنها از هایی سنگی فرش کرده بودند. چینیکوهستان هم تمام مسیر را از پایین تا باال با پله

شدند. به شکلی که در کل مسیرهای جنگلی که در کوههای چین رفتند و هرگز از راه خارج نمیپلکان باال می

خواستم زیاد از این مسیر شد و برای همین نمیک میطی کردم، حتا یک نفر چینی هم ندیدم. کم کم هوا تاری

دانستم و پستی و بلندی کوهها به قدری زیاد و جنگل به قدری انبوه بود که دار دور شوم. چون راه را نمیپله

ی راه معبدها و بناهای زیادی ساخته بودند و کافی بود شد در آن گم شد. خوشبختانه در کنارهبه سادگی می

ی سبز دار چینی را در زمینههای تیز و زاویهی بر درختی یا بخشی مرتفع از کوه بروم تا شیروانیاز هر چند

شد درختان تشخیص دهم و به این ترتیب از مسیر خیلی فاصله نگیرم. با این وجود هوا به تدریج تاریک می

 تاریک شد، به مسیر شد. وقتی هوا کامالو دیدن این عوارض مصنوعی در میان تاج درختان مشکلتر می

پیمایان یا نور ساختمانهای بعدیِ شدم که بتوانم صدای کوهپلکانی بازگشتم و دیگر در حدی از آن دور می

 . دریابمسر راه را در میان درختان 

در این رفت و آمدها به درون و بیرون از جنگل، حواسم هم بود که سرعتم با دوستانم یکسان باشد. 

مان کار حضرت فیل بود. البته ما فردای کردیم، پیدا شدنرگ بود و اگر همدیگر را گم میچون کوه بسیار بز

آن روز متوجه شدیم که این کوهستان به راستی وقفِ حضرت فیل شده است، اما از این راز در آن هنگام 

زد و در این میگهگاه از دور عظمت معبدی بزرگ و زیبا به چشم کردم. خبر بودم و بنابراین احتیاط میبی

کردم. یکی از این بارها، پویان و امیرحسین را گشتم و معبد را خوب تماشا میموارد هم به درون راه باز می

ی جاری در کنار معبد یافتم. سر و رویمان را شستیم و چون هوا دیگر کامال تاریک شده هم در کنار چشمه
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همراهمان بودند، با راهنمایشان به محض تاریک شدن هوا  ی راه را با هم رفتیم. پسر و دختری کهبود، بقیه

 به یکی از مناطق مسکونی کوه پناه بردند، تا شب را آنجا بخوابند. 

ما سه نفر همچنان به راهمان ادامه دادیم. با تاریک شدن هوا شمار کوهنوردان بسیار کم شد. هرچند 

داد. رسیدیم که درست بودن مسیرمان را نشان میدی میراه سنگی به خوبی نمایان بود و در هر کیلومتر به معب

ها که شدت و تنوع چشمگیری داشت، به تدریج فرو خفت و شد و صدای زنجره ک ترهوا به تدریج خن

ی زیبا و مرموز شبانگاهِ جنگل داد. هنوز ساعتی راه نپیموده بودیم که بانویی کوهنورد جای خود را به همهمه

گفت آنجا ها راهنمایی کند. میخواست ما را به دهی در آن نزدیکیر فراوان میرا دیدیم که با اصرا

توانیم شب را در آنجا بمانیم. حدس زدیم خودش صاحب آن مسافرخانه باشد و ای هست و میمسافرخانه

در  برای یافتن مشتری به کوه آمده باشد، اما در عین حال معلوم بود که زنی نیکوکار است و نگران است که

جنگل خوراک خرسها و راهزنان شویم. چندین و چند بار برایش توضیح دادیم که نیازی به مسافرخانه نداریم 

گوییم، یا خوابیم. اما یا نفهمید چه میافتیم و میها میو اگر الزم شد شب را همانجا روی یکی از صخره

 گوییم! باورش نشد که داریم همین را می

ای در دست داشت و ن بود که چراغ قوهآ بخشاین بانوی نجات نیت بودنهای خوشیکی از نشانه

انگار به  کوشید با آن راه را برایمان روشن کند.و می آن را مانند عصایی جادویی جلوی خودش گرفته بود

رسید بدون چراغ قوه راه رفتن در کوهستان ممکن نیست. ما سه نفر هم همراه یکدیگر و هم به نظرش می

هایی بارها و بارها کوههایی بسیار وحشی و خطرناک را شبانه و بدون چراغ پیموده بودیم و بنابراین این تن

نمود. چون مزاحم خلوتمان بود و مدام به چینی وسواس او در مسیری هموار و پلکانی و مشخص، عجیب می
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ردم و گفتم که به راه خود گفت، باالخره با او اتمام حجت کچیزهایی در ضرورت ورود به مسافرخانه می

ی او برویم. او با تاکید گفت که برود، و قول دادم که اگر خواستیم شب در جایی بمانیم، به مسافرخانه

اش در دهی قرار دارد که در خارج از مسیر اصلی قرار گرفته و ما نخواهیم توانست در تاریکی مسافرخانه

ازش کرده باشیم، گفتیم که حتما پیدایش خواهیم کرد. به این شب پیدایش کنیم. اما برای آن که از سرمان ب

 پیمایی خود ادامه دادیم. ترتیب آن بانو رفت و ما هم به کوه

سه چهار ساعتی بعد از تاریک شدن هوا به راه خود مان مزه کرد. پیمایی شبانه بسیار به هر سهکوه

یافت پیمایی ادامه مینیاز داریم، چون فردا هم همین کوهادامه دادیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که به استراحت 

کردیم. من هوادار این ایده بودم که از مسیر خارج شویم و تخته سنگی مان را حفظ میبایست توانو می

دادند. تری را ترجیح میمناسب پیدا کنیم و رویش تا صبح بخوابیم. پویان و امیرحسین راهبردهای متمدنانه

ن فکر کردیم که در معبدها یا در حیاط یکی از ساختمانهای سر راه بخوابیم. در همین حین از دور مثال به ای

از  های میانسال دارند جلوتر از مابه نوری برخوردیم و سرعتمان را بیشتر کردیم و دیدیم یک گروه از چینی

هایشان را برافراشته بودند قوهغرور چراغدار، با افتخار و روند. آنها هم مثل همان بانوی مسافرخانهکوه باال می

کرد، به نظرم بیشتر ای نورانی بر راه ایجاد میپیمودند. با توجه به این که چراغ قوه تنها لکهو در نور آن راه می

برد. با این ی کوهستان را هم از بین میی شبانهشد، و در ضمن زیبایی و لطف منظرهباعث اختالل در دید می

گیرمان کرد. این بود که همراه با ایشان شان نمکهایی را در دست این گروه دیدیم و رفتار دوستانهشهوجود نق

راهی پیش رفتند. ما هم دل ی اصلی خارج شدند و در کورهپیشروی کردیم. کمی جلوتر، این گروه از جاده

خصوص که به خاطر دارا بودن روند. به به دریا زدیم و فکر کردیم البد این همراهانمان جای بدی نمی

 . پس همراهشان رفتیم. دو نقشه اعتبار و مشروعیتی چشمگیر هم داشتن قوهچراغ
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هایی از دل کوه راه پیمودیم، تا آن که نور خانه یراهی پیچاپیچ و در سردرگمیک ساعتی را در کوره

ن کرده بود، راست رفتند به پدیدار شد و به روستای کوچکی رسیدیم. گروه که انگار جای خاصی را نشا

دار را ای که اقامتگاه کوهنوردان بود. تصور کنید وقتی در حیاط آن خانه همان بانوی مسافرخانهسراغ خانه

دیدیم، چقدر خندیدیم. آن بانو با شگفتی تمام ما را نگاه کرد و احتماال برای دیگران تعریف کرد که ما را در 

اش از ده دوازده کوهنورد چینی و سه رویم. حیاط مسافرخانهاش میفرخانهایم شب به مساراه دیده و گفته

چهار تن از خویشاوندانش پر شده بود، همه با شنیدن شرح او از ماجرا خندیدند و با احترام و صمیمیت به 

 ما خوشامد گفتند. آنقدر گرم برخورد کردند که کامال در جمعشان پذیرفته شدیم و شام را همگی دور یک

شد. چینی شان جز چینی زبانی بلد نبودند. اما این امر مانعی برای ارتباط محسوب نمیمیز خوردیم. هیچ کدام

ی من و زبان کارگشای اشاره به سرعت نتیجه داد و با آن جماعت یک ساعتی گپ زدیم. بعد آب نکشیده

احترام جمع چای سبز را نوشیدم  خورم، بههم برایمان چای آوردند و من با وجود این که معموال چای نمی

پیمان شدیم و دوستانم هم کل قضیه را و هنگام مراسم نوشیدن چای باردیگر برای آباد کردن ایران زمین هم

 به خاطر نادر بودنش مستندسازی کردند!

مان را به هم زدیم، و بانوی های چاییبستیم، گیالسجالب آن بود که وقتی با هم پیمان می

دار به محض دیدن این صحنه دوید و رفت و برایمان یک بطری شراب آورد. با خنده تعارفش را مسافرخانه

رد کردیم و گفتیم که همان چای برای این پیمان کافی است. دیگر توضیح ندادیم که پیشینیان ما یکی دو قرن 

داریم هشیارانه این کار را  اند و ما قرارخبری پیمانهای مشابهی را زیر پا گذاشتهاست در وضعیت مستی و بی

به انجام برسانیم. القصه آن شب شام مفصل و خوبی خوردیم که چیزهای عجیبی مثل کباب گوشت اردک و 
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اتاقهایی بسیار شیک و تمیز را هم  ی کوهان گاو در میانش به شمار بود. برای خوابیدنهای سرخ شدهبریده

 در دل کوه با بهایی اندک کرایه کردیم و به خوابی خوش فرو رفتیم.  
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 ای از سگهای کوچک چینینمونه

 

 به همراه امیرحسین در برابر تندیس پاندا       

 

 

 

 دودر مرکز تهیه و توزیع پاندا در چنگ
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شاناِمِی -2009جوالی  31 -1388تیرماه  22دوشنبه   

دم صبحگاه ساعت پنج بیدار شدیم و در حالی که هنوز هوا تاریک بود، به راهمان ادامه دادیم. سپیده

روی را در کوهستان بودیم و از هوایی بسیار دلپذیر بهره جستیم. بعد به جایی رسیدیم که انگار مسیر ماشین

د. پرس و جویی کردیم و معلوم شد اگر بخواهیم همانطور رسیقله و راهِ پلکانیِ مخصوص زوار به هم می

کشد تا به قله برسیم. طول مسیر پلکانی به پنجاه کیلومتر طول میروزچند پیاده به راهمان ادامه دهیم، 

ی اصلی راه را بدنهاین بود که بلیطی گرفتیم و  اش را طی کرده بودیم.و ما تازه ده کیلومتر پایینی 145رسیدمی

 . رفتیمبوس اتو با

ها چهار کوه را در شد. بودایی( نامیده می峨嵋山شان )رفتیم، اِمیکوهی که در دل آن پیش می

شان به خاطر معبد عظیم و مشهوری بر ترین بود. امیدانستند و این یکی در میانشان مقدسچین مقدس می

                                                 
145 Dazhang, 2002: 328–329. 
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چوان قرار گرفته و با معیارهای ایرانی، ارتفاع زیادی اش شهرت داشت. این کوه بر جناح غربی آبرفت سیقله

 شود. ترین محسوب میاش در میان کوههای مقدس چین مرتفعندارد. با این وجود بلندای سه هزار متری قله

در آن به روشن  146«بْهَدْرَهسَمَنتَه»ام های مهم به نبودیسَتوَهدر سنت بودایی، این کوهی بود که یکی از 

نامند. در منابع قرن شانزدهم ( می薩普賢菩) 147«پوشیان پوسا»ها این شخص را شدگی رسیده است. چینی

 148اند.نوشته شده که معبدهای این کوه به خاطر آموزش هنرهای رزمی نیز شهرت داشته میالدیو هفدهم 

 اند. ها به رواج هنرهای رزمی در شائولین را هم در خود گنجاندهرهناگفته نماند که همین اسناد کهنترین اشا

ه در ی کوه نوشته بود کشان هم بسیار چشمگیر بود. بر تابلویی در آستانهمحیطی امیمنابع زیست

ی روید و این تقریبا برابر بود با یک دهم کل تنوع زیستی گیاهان در کرهگیاه می یخانواده 240کوهستان این 

های های بسیار درشت و پروانهپیمایی انواع بسیار گوناگونی از حشرات، به ویژه زنجرهزمین. من در جریان کوه

و سنجابهایی که از  خوار هم بود، به همراه میمونهارنگارنگ را در کوه دیدم. دو سه گونه مار کوچک حشره

 گرفتند. رفتند و غذا میسر و کول جهانگردان باال می

ای بود که تنها با قله به قدر یک ساعت جونگ برد و این نقطهاتوبوس ما را تا جایی به نام جین

گیرِ جنگلِ انبوه ی نفسآلود شد و منظرهروی فاصله داشت. در این بخش از مسیر هوا به تدریج مهپیاده

های چینی تبدیل کرد. جمعیت به نسبت زیادی در این انداز زیبایی شبیه به نگارگریوهستانی را به چشمک

                                                 
146 Samantabhadra 

147 Pǔxián Púsà 

148 Zhāng Kǒngzhāo, 1784. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samantabhadra
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شدند و معلوم بود آنجا به یک مرکز گردشگری بزرگ تبدیل شده است. همین هم تا بخش از راه دیده می

کردند و در یی پخش میهاحدودی اصالت و آرامش اصلی محیط را از بین برده بود. چون در معبدها آهنگ

 فروختند. شد دید که خوراکی و سوقاتی میدارانی پرشمار را میفروشان و مغازهگوشه و کنار دست

در این کوه ساخته شد، و این سنتِ ساخت  میالدیکهنترین معبد بودایی سراسر چین، در قرن نخست 

ا به آنجا، هفتاد و شش معبد بودایی در اطراف معبدهای بودایی در اینجا ادامه یافت. طوری که در زمان ورود م

ی کوه قرار داشت. ما در مسیر خود تمام معبدهایی را که دیدیم، بازدید کردیم. بزرگترینش تا پیش از قله

ی جالب آن بود رسیدن به قله، بائوگوئوسی نام داشت که حیاطی بزرگ داشت. در مورد معماری معبدها نکته

و به خاطر اندک بودنِ زمین مسطح  ندکردخال مانندِ سایر معبدهای بودایی پیروی نمیکه از تقارن و شکلِ بر

به خاطر دیوارهای سرخ معبد بائوگوئوسی . به خصوص ندبر کوه، به شکلی فشرده  و پله پله ساخته شده بود

 های بزرگ و شیبدارِ قرمزش دیدنی بود. و شیروانی

زدان و نگهبانان مقدس دین بودایی نهاده بودند. یکی از در این معبدها تندیسهای بیشماری از ای

اند و هفت خدای بخت در اصل از دین بودایی سرچشمه گرفتههایشان، هفت ایزد تقدیر بودند. ترینرنگین

هفت  که در آنشوند. آغازگاه باور به این هفت نیروی مقدس، آیین تائو بوده در چین و ژاپن پرستیده می

ها هم این عناصر را به دین خود ند. کم کم بوداییوشفوکوجین نامیده میچیرفته شی ایزد بخت روی هم

وارد کردند و شخصیتهایی تاریخی را با این موجودات باستانی همتا گرفتند. اولینِ این ایزدانِ تاریخی شده، 

د در قرن دهم میالدی که این مر. «این را قول بده»تْسی بود، که نامش به چینی یعنی یک راهب ذن به نام چیه

کرد. او بعد از مرگ به یکی از مقدسان بودایی تبدیل شد و دوران زمامداری دودمان تانگ بود، زندگی می
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نامند که یعنی ها هوتِئی میان و ژاپنیلوهها او را بودائیمورد احترام قرار گرفت. چینی بودیسَتوَههمچون ماترِیا

کنند که سری اش میدانند و همچون مردی چاق و خندان بازنماییبودای خندان. او را نماد فراوانی و رفاه می

همسان است و او یکی از  هایش با آنگیدامو و تسبیحی در دست و ردایی بر تن دارد. برخی از ویژگیبی

کند و ایشان ت )دانای مقدس( هندی است که همچون مارگیر مهربانی نیش و زهر مارها را خنثا میهجده اَرهَ

 سازد. را در جنگل رها می

دومین عضوِ این گروه هفت نفره، جوروجین نام دارد و ایزد خرد است. همچون پیرمردی با ریش  

ای دارد و معموال گوزنی با او همراه است. شود که سرِ تاس کشیدهمایش داده میسپید بلند و عصا و بادبزن ن

ی است که به ترتیب نماینده -فو، لو، و شو–ایِ چینی سومی فوکوژوکوجو نام دارد و ترکیبی از سه ایزدِ ستاره

خ شد. اما ی سونگ پرستش او به تدریج منسو. در دوران سلسلههستندعقل زیاد و شادی و عمر طوالنی 

مردی با پیشانی او را همچون وو همتا دانسته شد و دوباره شهرت یافت. بعدها با ایزدی تائویی به نام هسوان

تواند می همراه است و یپشتبا درنا و الک دارد و معموال نوشتاری جادویی در دست دهند کهنشان میبلند 

 مردگان را زنده کند. 

شود. ایزد جنگ است تِن خوانده مییان نام دارد و در ژاپن بیشامونتچهارمین خدای بخت، دوئووِن 

و احتماال با غارت پیوند دارد چون همتای کوبِرا در آیین هندو دانسته شده که ایزدِ ثروت و پول است. در 

ی از دانند. پنجمین عضوِ این گروه وامگیریِ مستقیمرمَه میتبت او را نگهبان جهت شمال و پاسبان قانونِ دَ

نامند و همسان با سراسوَتی هندی دانسته شده که نام دیگرِ تِن میایزدبانو آناهیتا است. در ژاپن او را بِرای

ی هندوکوش است که آناهیتای ایرانی نیز با آن پیوند دارد. نامش به این ترتیب در رودی مقدس در منطقه
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نوازد. او د که سازی شبیه به عود به نام بیوا را میدهنسوترای نور زرین آمده است. او را در حالی نمایش می

 نگهبان تمام آبهای جاری و سودمند است. 

شود و همتای شیوای هندی است. ایزدی سیاه و ششمین ایزد بخت در ژاپن دایکوکوتِن نامیده می

ردش وجود شود. چکشی در دست دارد و این رسم غریب در موظلمانی است و نگهبان اموال خانه دانسته می

دارد که اگر کسی بتواند چیزی از او بدزدد و گیر نیفتند، بختی بلند خواهد یافت. این رسم را فوکونوسویی 

 نامند. می

شود و در ژاپن خدای حامی ماهیگیران است. از کودکان مراقبت آخرین ایزد بخت اِبیسو نامیده می

گویند سالی یک بار گنجهای مدفون در دریا را ورد. میآها به ارمغان میکند و بخت نیک را برای خانوادهمی

 کند. آورد و آن را میان کودکان و مردم شریف پخش میبیرون می

ای از آن بودند، تا تنها نمونههای ایزدانی که این هفتشان به دلیل وجود تندیسمعبدهای کوه امی

زد در معبدی، به راهی وارد شدیم که مانند نمود. ما بعد از دیدار از تندیس هفت ایشلوغ و رنگارنگ می

 باران ریزی که به تدریج باریدن گرفت و دورنمای. شدگم میدر میان مه  و خوردپلکانی دور کوه پیچ می

ی چشمگیر، در نهایت به معبدی عظیم منتهی . این منظرهبدل ساختانگیز زیبا و خیالای نقاشیبه را اطراف 

رفت، پلکانی بسیار پهن و بزرگ بود که دو طرفش داشت. راهی که به معبد می ی کوه قرارشد که بر قله

آسای ی غولی محو مجسمهها، سایهتندیسهای فیلهای سنگی سپیدی را نهاده بودند. در آن باال، بر فراز پله

ها که از پله شد که در مه پنهان شده بود، و از دور به یک استوپای عظیم شبیه بود. همین طورزرینی دیده می

شد دید آمد. آن وقت میشد و از درون مه بیرون میی این مجسمه روشنتر میرفتی، به تدریج منظرهباال می
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اند که دیوارهایی اش معبدی گنبد مانند ساختهاند و در میانهمیدانگاه بزرگی درست کرده ،ی کوهکه بر قله

ه را نشان درَبهَنتهمَ. مجسمه، سَیکی شده بودی عظیم مجسمه های آنپایهبا  . گنبد این معبددار دارداشکوب

. کل مجسمه را به و چهار پیلِ شش عاج تختش را بر دوش کشیده بودند داد که بر اورنگی نشسته بودمی

اش با رنگ طالیی پوشانده بودند و این منظره در مه سنگین کوه به تصویری رویایی و غیرواقعی همراه پایه

که بوداییان درونش دور ساخته بودند ، معبد زیبایی و در اندرون آن گنبد دقیقا در زیر این مجسمه. ماندمی

بهدره در این جا دفن کردند. گمان کنم بنا به باورشان بخشی از استخوانهای سمنتهستونی مرکزی طواف می

 شده باشد. 

دیدیم وقتی بیرون آمدیم،  کردیم.معبد زیر گنبد را دیدیم و همراه راهبانِ زردپوش ستون را طواف 

اند. دورادور تندیس مرکزی، ردیفی از ی خارجی معبد فانوسهایی زیبا برافروختهبر اشکوبهای روی دیواره

ای تشکیل داده بودند و یک فرش سرخ پهن را در کنارشان پهن کرده شد که حلقهفیلهای سنگی دیده می

کرده باشند. این مسیر مخصوص پهن خ در اطراف تندیس مرکزی ای از فرش سربودند. طوری که انگار حلقه

شد که ای از حیاط، عودسوز عظیمی دیده میکردند. در گوشهمجسمه را طواف میدعاخوانان زایرانی بود که 

مردم شمعهای سرخ بزرگی را به همراه عودهای بلند در آن افروخته بودند. شمار شمعها چندان بود که در آن 

 کرد.ب و بارانی گرمای مطبوعی را در پیرامونش ایجاد میهوای مرطو

در اطراف میدانگاه مرکزی چند معبد دیگر ساخته بودند که دیوارهایشان با رنگ طالیی تزیین شده 

ارتفاع شان رفتیم، دیدیم دقیقا همی سوم یکی. وقتی به ایوانگاه طبقهندبود. معبدها دو یا سه طبقه بلندا داشت

 به قدر ساختمانی سه طبقه بلندا داشتند. ییی مجسمه و فیلها به تنهاایم. یعنی پایهبهودره قرار گرفتهسمنتهبا 
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انداز پیشارویمان نیز نمایان گشت. همه چیز بسیار زیبا بود و آرامشی کم کم مه برطرف شد و عمق چشم

های ها صرف کردیم. از دیدن پرتگاهسمهعمیق در همه جا جریان داشت. مدتی به نسبت طوالنی را در کنار مج

چرخید و آنها را انگیزی که کنار دیوار معبدها وجود داشت، لذت بردیم. به تدریج باد در درونشان میرعب

 داد.  کرد و ژرفایش را نشانمان میاز مه خالی می

قریبا دوان شد. راه برگشت را تکم کم صاف میداشت وقتی باالخره شروع کردیم به برگشت، هوا 

خواستیم ی دویدن در این کوه را از دست بدهیم و در ضمن میآمد تجربهدوان طی کردیم، چون دلمان نمی

دیدیم که به سوی کوه در حد امکان کمتر از خودرو برای برگشت استفاده کنیم. در راه جمعیت زیادی را می

ایم. یکی از چیزهای جالب شدهحسوب میروند و معلوم بود ما جزءِ بازدیدکنندگانِ سحرخیز مپیش می

هشت مرد میانسال چینی بودند که طنابهایی را بر دوششان انداخته بودند و داشتند دیگری که در راه دیدیم، 

بردند. این عده احتماال تیرآهن را در کل پنجاه کیلومترِ ی کوه مییک تیرآهن بزرگ را از راه پلکان به قله

رسید. برخی از ترتیب از کوه باال برده بودند و این در نگاه اول باورنکردنی به نظر می رو به همینمسیر پیاده

این حمل کنندگان تیرآهن سالخورده بودند و همگی بدنهایی الغر داشتند. با دیدن این صحنه به این فکر 

تا به همین ترتیب کردم که مصالح و سنگهای الزم برای ساخت تندیس عظیم باالی کوه و معبدها را نیز قاعد

ی کوهها را پله ها از دامنه تا قلهبه آن باال منتقل کرده بودند. به این شکل تا حدودی دلیل این که چینی

ساختند، معلوم شد. با این وجود حجم کاری که برای ساخت مجسمه و معبدی به آن عظمت الزم داشت، می

انجام داده بودند. مثل کیش بودا ر را برای آیینی بیگانه ها این کاواقعا تکان دهنده بود. جالب این که چینی

 کند. مهمترین نماد آن معبد، فیل بود که نه بومی چین است و نه در کوهستان یا اقلیم جنگل کوهی زندگی می



310 

 

ای رد شدیم که به پرتگاه ژرف و بزرگی مشرف بود و در کنارش ای صخرهدر راه بازگشت از منطقه

آمدند ها از در و دیوار باال می. در این منطقه میمونفرو نیفتدی فلزی زده بودند تا کسی از آن هایی با تورنرده

ها را نگاه کردیم. میمونها کردند. مدتی را ایستادیم و اندرکنش این دو گونه از نخستیو از مردم غذا گدایی می

ای تر و رنگ پشمشان قهوهشان کمی درشتاز جنس رزوس بودند، ولی با رزوس ژاپنی تفاوت داشتند. جثه

تر ارتباط مردم با میمونها دوستانهترشان کک و شپش داشتند و مدام در حال خاراندن خودشان بودند. بود. بیش

کردند که انگار پفک و چس فیلی که مردم برایشان از ارتباط میمونها با آدمها بود. بیشترشان طوری رفتار می

شان هم کاله حصیری پیدند. یکیقاخشونت آن را از دست مردم می با آوردند مال پدرشان است وهدیه می

 هایش را جوید، آن را برداشت و برد. یک بنده خدایی را برداشت و بعد از آن که کناره

های اتوبوس حدود ظهر بود که به یکی از ایستگاهکوهنوردی بامدادی ما دیر زمانی ادامه یافت و 

هایمان را برداشتیم و بلیتی رفتیم. از آنجا کوله شانی کوه رسیدیم. سوار ماشینی شدیم و ابتدا به شهر امیمیانه

ی ی بعد از ظهر بود که باالخره به منطقهحدود ساعت سهگرفتیم و رفتیم سراغ شهر بعد، که لِشان نام داشت. 

هایمان را سپردیم و بلیت را باستانی لشان رسیدیم که بزرگترین تندیس بودای جهان در آن قرار داشت. کوله

ی باستانی دچار این نگرانی مرگبار شدیم که نکند در داخل این اما پیش از ورود به محوطه هم گرفتیم،

مجموعه رستورانی وجود نداشته باشد. دو روز بود که مرتب راه رفته بودیم و سخت گرسنه بودیم. این بود 

مان برای این که اول صلیی اکه در خیابانی به راه افتادیم و رستورانی یافتیم و خوراک خوبی خوردیم. بهانه

ی سفر گپ بزنیم. چون ی ادامهناهار بخوریم، این بود که الزم دیدیم دور هم جمع شویم و کمی درباره

بود، و این البته وضعی بود که در بیشتر طول سفرمان برایمان روشن مسیرمان فقط تا همان نقطه از سفر 

مان این نان برویم. امیده سوی استانهای جنوب غربی یعنی یونداشتیم. به طور مبهم قرار داشتیم بعد از آنجا ب
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ن روبرو شویم و ن و خدایانشان مثل آپولوننانی مثل افالطونیوننان با فیلسوفان که بتوانیم در این یون بود

مورد سوگند نان را ببینیم و در این بنابراین عزم خود را جزم کردیم که برویم یونن را هم ببینیم. حتا شاید آتن

ای نمادین داشت و به جای اجرا ی این کارها جنبهمان را با خون امضا کردیم و البته همهخوردیم و عهدنامه

 کردنش به شکلی نمادین و به عنوان آیینی جایگزین، ناهار مفصلی خوردیم.

به ما دست  ی مسیرمانن ادامه، احساس نادری از روشن بودی باستانی لشان شدیموقتی وارد محوطه 

عه در واقع این مجمو داده بود. این بود که طبق معمول حواسمان را بر دیدن آثار باستانی متمرکز کردیم.

دین و چنبوستانی بسیار بزرگ بود که گرداگرد تندیس هفتاد متری یک بودای نشسته درست کرده بودند. 

شده بود  ه.م( ساخت 907-618ان تانگ )در دورچند معبد و استوپایی بزرگ در این بوستان وجود داشت که 

متری بودایی سنگی  یکگرفت. گرانیگاه این اثر باستانی، تندیس هفتاد و و مراسم بودایی در آن انجام می

متر  28ن آعرض شده است. ی جهان محسوب میترین مجسمهدر دوران پیشامدرن عظیم . این تندیساست

ها تانش را بر زانوانش نهاده است. امروز چینیبر تختی نشسته و دسدهد که بودا را نشان میاست و میتریه

 «. لشان بودای»نامند که یعنی ( می樂山大佛« )لِشان دافو»این تندیس را 

کرده است. او  .م شروع 713مجسمه را در ساخت این  149تونگگویند راهبی بودایی به نام هایمی 

آسایی مشرف به ی غولها چندان غمگین بود که صخرهاز خروشان بودن رود دادو و در هم شکستن کشتی

رود را در نظر گرفت و شروع کرد به کندن تصویر بودا بر آن. بدان امید که در نهایت رودخانه با دیدن بت 

پذیر بودن طرحش دستخوش تردید شد و بعد برای ی امکانی کار دربارهگویند او در میانهبودا آرام گیرد. می

                                                 
149 Haitong 
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تانگ در آن ای که هویعزلتگاه و حجره خود را اثبات کند، چشمان خودش را از کاسه در آورد!این که باور 

کرده هنوز در باالی سرِ تندیس باقی مانده و ما هم رفتیم و از آن دیدار کردیم و کلی اندرز اخالقی زندگی می

 تخوش تردید شد!ی طرحی چنین عظیم به هیچ وجه نباید دسو شیرفهم شدیم که در میانه گرفتیم

های الزم برای یکی از اشراف محلی تامین هزینهتونگ، از شک دکارتیِ هایکمی بعد  ،به هر صورت 

آن را  .م کار ساخت 803توانستند در تانگ ساخت این بودا را بر عهده گرفت و به این شکل شاگردان هوی

به قدری سنگ از صخره برداشت کرده و در به پایان ببرند. آنها در این مدت هنگام تراشیدن تندیس بودا 

اش را از میان رودخانه ریخته بودند، که بستر رود را به کلی تغییر دادند و به راستی خروشانی و توفندگی

 . لبته به تندیس بودا منسوب شدای بود که ابردند. و این معجزه

کوشیده بودند طبق  داشت. را معمول چینیآرایی ی پیرامون تندیس همان معماری و باغمحوطه 

پایان مهار کنند. به همین دلیل  هم وقتی به نزدیکی بودا هایی بیهای زمین را با پلهشان پستی و بلندیقاعده

ریختیم. خودِ تندیس بودا با وجود عظمتش چنگی رسیدیم، به خاطر گرمای هوا و رطوبتش مثل اسب عرق می

بای لویانگ قابل مقایسه نبود. البته عظمت کار و بزرگی کوهی که های زیزد و اصال با مجسمهبه دل نمی

 .کردتراشیده بودند، تا حدودی زمختی اثر را توجیه می

امیرحسین و پویان دوست داشتند از پلکان کنار تندیس پایین بروند و به پای بودا برسند. اما من که   

از آنها جدا شدم. آنها برای دقیقتر دیدن مجسمه رفتند دادم، گردش در بوستان و دیدار از معبدها را ترجیح می

کمی نشستن و شعر گرفتن، رفتم برای بازدید از معبدها. کمی بعد دوستانم هم سر رسیدند و بار و من بعد از 

دیگر سه تایی به گردش در بوستان پرداختیم. استوپای بزرگ و زیبایی را دیدیم و بعد از باال و پایین رفتن از 
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ی این فضای بودایی به معبدی تائویی برخوردیم که نقش یین و یانگ زار پله، در کمال تعجب در میانهچند ه

را بر زمینش با سنگ سیاه و سپید ساخته بودند و نقش صورتهای فلکی چینی را بر در و دیوار معبد نقاشی 

 کرده بودند. 

نویسند، می 乐山ها به صورتامروز چینی بعد از بازدید از بوستان، به شهر لِشان برگشتیم. لِشان را 

دانم مخاطبان ایرانی مدام در حال به کار بردن این کلمه بوده است و چون می 樂山اشاما شکل سنتی نوشتن

یک دلیل اهمیت شهر لشان برای ما آن  که خدای نکرده ابهامی پیش نیاید! هستند، هردوتایش را نقل کردم

هایمان برای سفر ناگهان ریزیاین بود که کل برنامهنداشت.  بلیت نانقطارش به مقصد یون بود که ایستگاه

نان یک نون بیشتر از اما غمی به دل راه ندادیم و به سرعت به این نتیجه رسیدیم که یون نقش بر آب شد.

ی دردسر شود. این بود که به خاطر احترام ن نان قرض دادن شهرها به هم مایهیونان دارد، و ممکن است همی

نون و پرهیز از گرسنگی، در کل قرار شد مسیر سفرمان تغییر کند. در ایستگاه قطار بانوی مهربانی برکت به 

خواهیم که میشان و از آنجا به هر جا ی بلیت بود، پیشنهاد کرد که دوباره برگردیم به شهر امیکه فروشنده

شان بزرگتر بود و ایستگاهش به جاهای بیشتری قطار داشت. ما هم قبول کردیم. برایمان برویم. چون شهر امی

 شان رساند. یک تاکسی گرفتند که با قیمت خوبی ما را به امی

نان یا هیچ جای به درد بخور شان، با کمال تعجب دیدیم که باز هم قطاری به مقصد یوندر امی

ی دیگر عقب شود. درمانده بودیم که چه بکنیم، تا این که در نهایت قرار شد باز یک پلهدیگری پیدا نمی

اگهان سه شهر در مسیر قبلی دو بازگردیم. این به معنای آن بود که مثل بازی مار پله نبرویم و به شهر چِنگ

ای نداشتیم، پس بلیط را خریدیم و در پارکی نشستیم و مردم را تماشا کردیم سفرمان به عقب بازگردیم. چاره
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رقصیدند. در چینِ دوران حاکمیت مائو، آنقدر تعهد اجتماعی و کار کردن و از که داشتند برای خودشان می

ی بورژوازی و کاپیتالیسم جهانی آور و خوشایندی نشانهز شادیشد که عمال هرچیخود گذشتگی تبلیغ می

نه تنها هنر آشپزی و رقص )ببخشید، حرکات ی این طرز فکر به اینجا ختم شد که ادامهشد. محسوب می

هم جرمی  شد، که لذت جنسی بین زن و مردِ ازدواج کردهممنوع و نماد دشمنی با خلق محسوب میموزون( 

های کار اجباری دادند و به اردوگاهرا لو میهمسرانشان رفت و ملت بابت این قضیه میسیاسی به شمار 

 فرستادند!می

ها های عمیقی داشت و به این سادگیدر حالی بود که رقص و شادمانی در تمدن چینی ریشههمه این 

ها با حتماال از مجرای فیلمی چینی که مردم اقدیمی و جا افتاده نشد با آن مقابله کرد. یک نمونه از سننمی

در واقع  شود. این رقصمحسوب میکه از آیینهای پر سر و صدای چینی است رقص شیر اند، آن آشنا شده

های چینی این موجود برای ترساندن و راندن موجودی اهریمنی به نام نیان ابداع شده است. در اسطوره

دزدد آید و کودکان را میکند و سالی یک بار در بهار میمیجانوری است که زیر دریا یا بر فراز کوهها زندگی 

همزمان با ها ترسد و برای همین چینیضعفش آن است که از رنگ سرخ و سر و صدا می خورد. نقطهو می

کنند و سر کنند و در آن ترقه در میما جشن باشکوهی برای بزرگداشت شیر برگزار مینوروز تعطیالت عید 

خوار را برانند. با توجه به جمعیت زیاد رقصند تا این عفریت بچهو با لباسهای قرمز میاندازند راه میو صدا 

 رسد این تکنیک در قرون گذشته کامال موفق بوده باشد! چین، به نظر می

بعد از آن کنی شادی بی نتیجه از آب در آمد. به هر صورت، تالشهای مائو و کمونیستها برای ریشه

ها برداشته شد. یکی نود میالدی نسیم اصالحات در چین وزیدن گرفت، بسیاری از این تحریم یکه در دهه
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از این موارد، رقصیدن بود. به این معنی که دولت متوجه شد بیشتر مردم چین به نوعی افسردگی مزمن مبتال 

ما در جای ن دلیل هم اند، و برای درمان این عارضه قرار شد رقصیدن آزاد، و حتا تشویق شود. به همیشده

پکن رسید پایمان به وقتی شدیم. مثال ای روبرو میهای شهری نامنتظرهجای سرزمین کهنسال چین با منظره

مایکل  Thrillerای از شوی دارد صحنهی و سوار اتوبوسی عمومی شدیم، با تعجب دیدیم تلویزیون بزرگ

ی شهیر به تازگی در آن روزها کند! این نکته البته جای خود داشت که این خوانندهجکسون را پخش می

رحلت فرموده بود و مردم جهان را داغدار ساخته بود، ولی آخر چینِ کمونیست را بگو و شعارهای ضد 

در اتوبوسی در پایتخت اژدهای اش را، و شوی مایکل جکسون و قر دادنش به زبان انگلیسی را امپریالیستی

 زرد!

بعدتر کم کم فهمیدیم قضیه اینجاست که دولت چین دارد به هر قیمتی که شده شادمانی را میان 

کردند و ملت جمع کند. به همین دلیل هم در بوستانهای عمومی آهنگهای شادی پخش میمردمش ترویج می

ی را چند بار پیشتر دیده بودیم. در لشان هم دیدیم که جمعرقصیدند. ما این رقص دستهشدند و با هم میمی

رقصیدند. یک بلندگوی قوی آهنگ مردم سر ظهر در هوای گرم و شرجی جمع شده بودند و داشتند با هم می

و چه بسا پدر و مادرش به -کرد و دختر خانمی که معلوم بود معلم رقص است چینی شادی را پخش می

رقصید و کرد و میقراول عمل میبه عنوان پیش -پیش اعدام شده بودند!ال چند سدلیل داشتن همین شغل 

های فرعی آوردند. یعنی یک چیزی شبیه به محمد خردادیان خودمان، با این تفاوتمردم هم ادایش را در می

 که این یکی مادینه بود و چینی بود و کمونیست بود و از حمایت دولتش هم برخوردار بود!
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شان رسیدیم و بلیت گرفتیم و در بوستانی منتظر رسیدن زمان حرکت بودیم، باز با امیما وقتی به 

رقصیدند. های رقص عمومی روبرو شدیم. این بار ملت داشتند با آهنگ مالیمی تانگو مییکی از این صحنه

گوی تانگو هم ای به تانگو داشت، و همچین تانشد تنها شباهتهای منطقی و ساختاریالبته آنچه که اجرا می

ی قابل توجهی رقصیدند، عدهنبود. یک دلیلش این که بیشتر رقصندگان زنانی بودند که داشتند با زنان دیگر می

رقصیدند که قاعدتا باید کار بسیار دشواری باشد. در کل از بررسی رقصیدن هم داشتند تنهایی تانگو می

لق شریف چین به راستی دستورهای دولت کمونیستی ها در مکانهای عمومی این طور دستگیرم شد که خچینی

در دو نسل کامل از رقصیدن دست برداشته بوده، چون بعد از آزاد شدنِ این معصیت کبیره، کرده و را اجرا می

رقصیدند، انگار تنها هدفشان از این کارها این باشد که بخواهند رضایت مردم همچنان مکانیکی و ناشیانه می

ای به ملت ها شاد کنند. برای یک لحظه فکر کردم اگر در ایران چنین آزادیبهشت تائوئیستی روح مائو را در

 داده شود و بوستانها به مکان رقص عمومی تبدیل شود، چه دانسینگی بشود مملکت!

کمی مانده به زمان آمدن قطار، با راهنمایی یک جوان مهربان چینی رفتیم به ایستگاه و بر سکوی 

گرفتیم. مردم آنقدر با عجله وارد جایگاه شده بودند که فکر کردیم عنقریب است که قطار سر  پرتاب موضع

کند و بلیطها شماره و حساب و کتابی برسد. اما بعد معلوم شد چون قطار مدت کوتاهی در ایستگاه توقف می

ار شوند. ما که قضیه هم ندارند، ملت باید پیشاپیش در محل باز شدن درها صف بسته باشند تا به سرعت سو

دانستیم مدتی در صف ایستادیم و چون دیدیم از قطار خبری نیست زدیم زیر آواز! به این شکل در را نمی

سر اومد »حدود ساعت یک بعد از نیمه شب برای صدها چینیِ صف بسته در یک ایستگاه قطار دور افتاده، 

رخدادهای بسیار نادر در تاریخ معاصر چین  خواندیم و این به نظرم شایسته است که یکی از« زمستون
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محسوب بشود. سرتان را درد نیاورم. باالخره زمان موعود رسید و سوار قطار بسیار بسیار شلوغی شدیم که 

 رفتند. اش از سر و کول هم باال میچند هزار نفر در هر کوپه

مان خریدیم. ماجرا از ی مقصد بعدیالوقوع، بلیتی برادو رسیدیم و طی عملیاتی محیرساعاتی بعد به چنگ

این که ساعت دوی صبح بود، انتظار این قرار بود که وقتی در ایستگاه برای خرید بلیت رفتیم با توجه به 

های آماده در انتظارمان باشد. اما به جایش با ایستگاهی بسیار شلوغ روبرو داشتیم همه جا خلوت و بلیت

. ناگزیر در صف ایستادیم و بعد صف بسیار درازی تشکیل شده بوداش فروشیی بلیتشدیم که جلوی باجه

نان بگیریم. جالب بود که آن از مدتی وقتی نوبتمان شد، خواستیم تا بلیتی به یکی از شهرهای استان یون

رسید که بر خالف نان نداشت. این طور به نظر میایستگاه هم هیچ بلیتی به هیچ یک از شهرهای یون

شان را به ی عناصر فرهنگیهای چاخان همهیی که دچار خودباختگی شده و به پیروی از اروپاییهاایرانی

ها مسیری واژگون را طی کرده باشند و برای پیشگیری از این وضع حتا سفر به کنند، چینییونان منسوب می

و خردکننده روبرو شدیم، جانبه نان خودشان را هم ممنوع کرده باشند. به هر صورت چون با تحریمی همهیون

افتد و به سرنوشتمان را پذیرفتیم. این بود که از به خانم بلیت فروش پرسیدم اولین قطاری که از آنجا راه می

ما هم ناگهان به توافق رسیدیم که  «لین!گویی»رود؟ او هم گفت: گردد، کجا میسمت پکن بر نمی

وشحال و شادمان از ایستگاه خارج شدیم. قطار فردا بعد از ظهر لین. این بود که بلیت گرفتیم و خبرویم گویی

در داد. دانستیم چه بکنیم. زمان طوری بود که به اجاره کردن اتاق قد نمیکرد و در این مدت نمیحرکت می

پیمایی کرده بودیم و بدجوری خسته بودیم. این بود که در فضای جلوی ضمن دو روز بود که دایم کوه

 هایمان را زیر سرمان گذاشتیم و گرفتیم خوابیدیم! ار روی زمین افتادیم و کولهایستگاه قط
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دوچنگ -2009جوالی  41 -1388تیرماه  23شنبه  سه  

هایمان را به امانتداری ایستگاه قطار صبح هنوز هوا گرگ و میش بود که بلند شدیم و رفتیم کوله

مان این بود که جایی سپردیم. بعد بانک صنعت چین را پیدا کردیم و کمی پول تبدیل کردیم. هدف بعدی

دیم برویم استخری پیدا برویم و حمام بگیریم. اما چون نشانی از حمام عمومی در چین ندیده بودیم، فکر کر

ای را دیدیم رفتیم، مادر و دختر زیبا و بامزهکنیم و هم خودمان را بشوییم و هم شنایی بکنیم. در راه که می

رسید کردند. یعنی این طور به نظر میکه کنار درختی در خیابان نشسته بودند و داشتند با یک زنجره بازی می

ی معصوم با شدتهای دهد. پویان آنقدر برای بچهزنجرگی را آموزش میی فلسفکه مادر دارد به دخترش مفهوم 

های هاو گفت که دخترک شروع کرد به نق زدن و گریه کردن و ما هم با وجود خندهصوت متفاوت نی

 ی وقوع جنایت را به سرعت ترک کردیم. ی مادرش، صحنهمهربانانه

دولت چین از یک نسل پیش شروع کرده به نیم که حاال که بحث به اینجا کشید، این راز را افشا ک

ها آن است که کودکان زردپوست و به خصوص چینی را به عنوان ی چینیتبلیغ در مورد کودکان چینی. برنامه

ای غایی از کودکان زیبا و بامزه به جهانیان معرفی کنند. اگر دقت کرده باشید طی ده سال گذشته انبوهی نمونه
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شود که در آن تصویر یا نمایی های فرهنگی در گوشه و کنار دیده میهای تبلیغاتی و برنامهاز عکسها و کلیپ

ی چینی زیبارو نشان داده شده است. برایم بسیار جالب بود که چنین تبلیغاتی در خودِ چین خیلی از یک بچه

زش و اهمیت کودکان شدیدتر از جهان خارج جریان دارد. بیشتر به نظرم رسید که دولت چین سعی دارد ار

بینیم تنها بخشی از این تبلیغات است و مهربانی به آنها را به مردمش آموزش دهد و آنچه که ما از بیرون می

که از پشت دیوار خیزران به بیرون نشت کرده است. دلیل این تبلیغات هم به نظرم تغییر شکل خانواده در 

ها ای بهتر را برای بچهمراقبتی بیشتر و کیفیت زندگی هاست کهچین و کم شدن شمار کودکان در خانواده

پرست هستند و سنت دوست و بچهها در کل مردمی بسیار خانوادهکند. ناگفته نماند که چینیممکن می

 کند. شان هم کودکان را بسیار ارزشمند و محترم قلمداد میاجتماعی

هایشان به راستی بامزه بود. اما این تند و قیافهای داشای که ما دیدیم، رفتارهای بامزههای چینیبچه

شان مثل شان. یعنی زیبایی یا رفتارهای دوست داشتنیبودن شان بود و نه چینیبیشتر به خاطر بچه بودن

های مردم ام، گذشته از بچههای نژادهای مختلفی که من دیدههای سایر ملل بود. در کل از میان بچهبچه

اند. در میان ان استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان به نظرم از همه زیباتر بودهاسکاندیناوی، کودک

سرزنده  های چینیها زیباتر بودند. اما مانند بچههای ترکمنها به نظرم از چینیام، بچهزردپوستانی که من دیده

د، به قدری فیلم و عکس از های این سرزمین خوشش آمده بورسیدند. پویان که از بچهو شیطان به نظر نمی

 با آن ساخت.  «های چینی بچههمه»شود یک سریال هشتاد قسمتی به نام آنها تهیه کرد که می

ها داشتند، این بود که از فضای عمومی شهر درست مانند بخشهای یکی از چیزهای جالبی که این بچه

نی خردسال را دیدیم که در خیابان به بازی کردند. مثال بارها و بارها کودکاشان استفاده میمختلف خانه
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کردند از همه جالبتر بودند. کاغذ قیچیِ سه نفره بازی می مشغول بودند و در میانشان سه نفر که نوعی سنگ

ای که دیدم این بود که های نامنتظرهبردند. یکی از صحنههم از خیابانها به عنوان آبریزگاه بهره می البته برخی

ی شش هفت ساله از در فروشگاه شیک و مدرنی در پکن بیرون آمد و مابین انبوه جمعیت دامنش ادختر بچه

 ادرار کرد! ورودی را باال زد و همانجا روبروی در 

های خردسالشان هم شلوارهایی بر پا دانند. چون بچهها را نجس نمیها انگار محصوالت گوارشی بچهچینی

ها موقع دفع لباسهایشان را آلوده نکنند. تا جایی که پوشاند تا بچهرا نمیدارند که نواحی حاصلخیز بدنشان 

 من دیدم انگار استفاده از پوشک در میان این مردم رواج چندانی نیافته است. 

با کودکی چینی، به سمت استخر متواری شدیم. اما به  بعد از برخورد نزدیک از نوع سومآن روز 

به ماجرای پیچیده و پر فراز و نشیبی تبدیل شد که ابتدای کار هیچ فکرش را مان شنا کردنفرآیند زودی 

کوه و خاک و خلِ م. قضیه این طوری شروع شد که ما سه نفر، با لباسهایی که به عرقی سه روزه و یکردنمی

یک پلیس  دو یک استخر پیدا کنیم. ازتا در شهر چنگ یمکف ایستگاه و جاهای دیگر آلوده شده بود، راه افتاد

کشیدیم آسا و بسیار شیکی را داد که اولش خجالت میی غولپرسیدیم و او نشانی هتل هفتاد و هفت ستاره

مان را به دست آوردیم، چون واردش شویم، اما وقتی وارد شدیم کم کم اعتماد به نفس با آن سر و وضع

ی باالی هتل رفتیم که . پرسان پرسان به طبقهکردندآمیز رفتار میاغراق مسئوالن هتل با خوشرویی و احترامی

ای که مسئول آنجا بود و یک خندهاستخر کوچکی در ابعاد یک حوض بزرگ داشت. از پسر جوان خوش

دانست، بهای شنا را پرسیدیم. گفت نفری صد یوان برای هر مدتی که بخواهیم. مبلغ کلمه هم انگلیسی نمی

تعجب دیدیم شروع کرد به چانه زدن و در نهایت قیمت رسید به نفری زیادی بود و قبول نکردیم. بعد با 
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پنجاه یوان که بدک نبود. اما تازه در این مرحله یادمان آمد که اصال مایو نداریم. این بود که نشانی جایی را 

ی اشاره گرفتیم که بتوانیم مایو بخریم. بگذریم که چه جانی کندیم تا به طرف حالی کنیم منظورمان از آن همه

 است، نه دستشویی رفتن!« مایو»رکیک، 

های لباس قرار داشت. از ای از فروشگاهاز هتل خارج شدیم و رفتیم و رفتیم تا جایی که مجموعه

یکی دو تا فروشگاه بزرگ و شیک دیدن کردیم که قیمتهایش زیاد بود و تازه مایو هم نداشت. همین طور که 

شد. فروشی کنار هم دیده میلباسی چندین مغازهدر آن سر در آوردیم که رفتیم از خیابان دیگری پیش می

های خیابان بغلی بود. احتماال داشت اگر در قیمت لباسها در اینجا حدود نصف تا یک سوم قیمت فروشگاه

جهت درست پیش برویم، کم کم لباس خریدنمان درآمدزا هم بشود و بتوانیم بابت برداشتن لباسها از ملت 

ای شبیه به هم گرفتیم و سه تا چیزِ شبیه به ل هم بگیریم، اما رضایت دادیم و همان جا سه پیراهن سرمهپو

 مایو هم خریدیم که وقتی وارد استخر شدیم، معلوم شد شلوارک بوده است!

در جریان همین گشت و گذار بود که از یک بازار خوراک تکان دهنده هم گذشتیم که درونش 

و اینها هایی پر از مارِ آبی، هایی بود پر از وزغ، لگنفروختند. گونیتنوعی را به عنوان غذا میچیزهای بسیار م

شد. یک قصابی جالبی هم بود که همه جدای گوشت و ماهی  مرغی بود که به طور طبیعی همه جا پیدا می

ش خوک گذاشته اش دماغ و دم و گوفروخت. یعنی خیلی مرتب در ویترین مغازهقطعات یدکی خوک می

شک خورشت دماغ خوک یا ساندویچ کردند، ولی بیدانم چه غذایی با آن درست میفروخت. نمیبود و می

 آید.گیری از آب در نمیدم خوک چیز دندان



325 

 

در همین بازار بود که خبردار شدیم در همان نزدیکی یک ورزشگاه بزرگ وجود دارد و به این امید 

. راستش سه نفری به قدری کثیف بودیم که اگر وارد آن استخر دنبالشنیم، رفتیم که استخرِ بزرگتری پیدا ک

کرد و به مردابی زهرآگین و انباشته میرنگ و بو و شکل آب به کلی تغییر قطعا ، شدیممیکوچک هتلِ مجلل 

ر در اثر اش، ممکن بود شناگران بعدی آن استخ. گذشته از آبروریزیِ بعدیشداز جانوران مخوف تبدیل می

 درمان گردند.باتالقی شدنِ آب در آن کشته شوند، یا در اثر ترکیب شیمیایی خطرناکِ حاصله دچار امراض بی

بخت یارمان بود و در همان ورزشگاه یک استخر بزرگ و خلوت و تمیز پیدا کردیم که البته بعد از 

شنای مفصلی کردیم و خودمان را هم شد به آن نسبت داد. بازگشت ما از آنجا دیگر آن صفت آخری را نمی

ی چین را بگردیم. مان کردیم و سرحال و قبراق رفتیم که بقیهمان را تندر زیر دوشها شستیم و لباسهای تازه

ی خوب پیدا کردیم و دسری خوردیم که آن بعد از ظهر را به پرسه زدن در خیابانها پرداختیم. یکی دو مغازه

گنجید. یکی دو بار هم پشت سر هم ناهار خوردیم و حدود ساعت چهار بود میزدایی ی محلول تنشدر رده

ی جنوب شرقی چین قرار داشت و بنابراین حدود لین شدیم. این مکان در گوشهکه سوار قطار به مقصد گویی

ر ی سفر گپ زدیم. آنچه که لزوم بازبینی دبایست در قطار بگذرانیم. در قطار کمی دربارهیک روز را می

ی سفر را گوشزدمان کرده بود، این بود که طی سه چهار روز گذشته خیلی باری به هر جهت و بدون برنامه

کشی و یک روز خوابیدن در خیابان برایمان ی مشخص پیش رفته بودیم و این به قیمت دو روز کولهبرنامه

ود ممکن بود زودتر از زمان مقرر مان کرده بود. اگر قرار بود این طور پیش برتمام شده بود و خیلی خسته

ایرادهایی مانند بودن هم با وجود آن که دار هالک شویم و نتوانیم کل چین را ببینیم. ماجرا این بود که برنامه

پویان در این بین تشبیه جالبی را به کرد. برد، اما هیجان سفر را کم میخانمانی را از بین میبیو  بی خوابی

برنامگی را بگنجانیم. نظر من و هایی از بیهای خودمان جزیرهو گفت که ما باید در میان برنامهکار برد 



326 

 

ی برنامه در داخلش برنامگی و یکی دو تا قلهی بیامیرحسین این بود که واقعیت آن است که ما یک قاره

برنامگی ما باید به اقیانوس بیداریم. باالخره بحث به مضمونهای عرفانی رسید و پویان ناگهان اعالم کرد که 

مان برنامگی! دست یافت. بعد هم همگی بر تختهایمان در کوپهالبیبرسیم و من هم گفتم که باید به فناء فی

 افتادیم و خوابیدیم، در حالی که تازه ساعت چهار و نیم عصر بود.

 

 

 

 

 یک مرکز فروش قطعات یدکی خوک!    خوابان در چین!کارتن

 

 

 

 

 ی خوراک چینی: یک گونی قورباغه و یک لگن مار!واد اولیهم
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 بعد از آن که با یک حرکت حمام و استخر و تغییر لباس را تجربه کردیم!
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لینگویی -2009جوالی  51 -1388تیرماه  24چهارشنبه   

وقتی از خواب بیدار شدیم، ساعت شش روز بعد بود. یعنی پانزده شانزده ساعت پیوسته خوابیده 

شد. جالب بود که هر سه با هم بیدار شدیم. نفر بودیم و این در کل خوابهای عمر من رکوردی محسوب می

ایم، و از کوپه رمان مردهچهارمی که در کوپه با ما بود، یک خانم چینی بود که احتماال حتم کرده بود هر سه نف

ایم، برگشت. ما خوشحال از این که با این تجربه کل ده بود. هرچند بعدتر وقتی مطمئن شد زندهکرفرار 

ی ی بحث دربارهایم، برخاستیم و خیلی جدی به ادامههایمان را از سه سالگی به بعد جبران کردهکمبود خواب

لین وقت رسیدن به گویی ی برنامه مشغول شدیم. هنوز چند ساعتی تابرنامگی و شبه جزیرهاقیانوس بی

داشتیم، پس مدتی را برای خواندن گلچین اشعار موالنا اختصاص دادیم که امیرحسین آورده بود، و بحث 

هایمان از سفر را با هم رد و ی سازماندهی مجدد تمدن ایرانی داشتیم و آموختهطوالنی و بارآوری هم درباره

 بدل کردیم. 

دیم. یادداشتهایمان را مرور کردیم، فکرهایمان را با هم در میان سراسر آن روز را در قطار گذران

های خوبی هم خوردیم. به گذاشتیم، و در مورد موضوعهای متنوعی بحث کردیم. البته در این میان خوراکی
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پخته ی مرغ و گوجه فرنگی بود، و با چیزی شبیه به مرغِ رنده شدهسوپِ تخم نوعیاش که خصوص یکی

 خیلی به ما چسبید.همراه بود، 

ترین بخش از در شمالیرسیدیم. سرزمینی که ( 桂林لین )یی گویمنطقهبعد از آن بود که به 

سرزمینی است پست و پرباران و سرسبز، که لین گوییشی( قرار گرفته است. ترین استان چین )شوانجنوبی

انگیز به آن ای شگفتاند و منظرههقندی و بلند بیرون زدوههایی کلهی دشتهای زیبای تختش، کاز میانه

ها اگر به های چینی در این منطقه بازی شده و در نگارگری چینی هم منظرهبخشند. بخش مهمی از فیلممی

ی این دشت دهند. رود لی از میانههای این منطقه را نمایش میاندازرود و کوه مربوط نباشند، معموال چشم

معیت شهر تنها یک و نیم میلیون نفر است در کنار آن ساخته شده است. جلین گذرد و شهر کوچک گوییمی

 . ای بیش نیستکورهدهها که در مقیاس چینی

لین رسیدیم و از قطار پیاده شدیم. فوری هتلی مجلل اما ارزان پیدا به گوییساعت پنج عصر بود که 

لین شهری بسیار زیبا و آرام است که گویی کردیم و اتاق خوبی گرفتیم. بعد به پرسه زدن در شهر پرداختیم.

شهایی از درونش را، پر کرده است. دورنمای شهر با گرداگردش را، و حتا بخقندی مشهور های کلههمان کوه

ای بیگانه شباهت داشت. در واقع ی سیارهکه در افقش قرار داشت، به منظره آن کوههای جدا از هم عمودی

از تصویرهای این منطقه بهره جسته بود « ت: انتقام سی3جنگ ستارگان »فیلم هم جرج لوکاس هنگام ساخت 

همان جایی که - 150ی کاشیکی سیارهتوانند با به یاد آوردن منظرهاند میو کسانی که این فیلم را دیده

دیگر  ی شهر به یک دلیلتصوری از دورنمای این شهر پیدا کنند. منظره -اش بودندنما بومیهای گوریلووکی

                                                 
150 Kashyyyk 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kashyyyk
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است که بر روی اسکناسهای بیست یوانی چین نقش ( 漓江)هم اهمیت دارد، و آن هم دورنمای رود لی 

ی زیادی از مردم تنگ غروب دور و بر شود و عدههایی به خیابانهای شهر متصل میرود لی با پلهشده است. 

تر و به نژادی کوتاهاین شهر  رند. مردمیگها هم با قالب از رودخانه ماهی میند و بعضینکآن گردش می

تر تعلق داشتند و آشکارا هان نبودند. زبانشان هم متفاوت بود و به همین دلیل در فهمیدن چینی ماندارین تیره

 سلیس ما مشکل داشتند!

ی چیزهای مهم در در جریان گردش در شهر به یک عطاری خیلی بزرگ رسیدیم که تقریبا همه

که خشک شده بودند  مار، مارمولک و جانوران دیگر ،فروخت. انبوهی از هزارپاها را میپزشکی سنتی چینی

آورم، بیشترشان بر خوردند. تا جایی که من از پزشکی سنتی چینی سر در میدر گوشه و کنار به چشم می

 شدند.یممبنای نگاهی تائویی و برای افزودن بر زورمندی و قدرت جوانی و به خصوص نیروی جنسی تجویز 

وعی سردرگمی نزاییدن بیش از دو بچه، باعث احتماال جمعیت یک میلیاردی این کشور در ترکیب با قانون منع 

 کردند.و ابهام فلسفی در نیروی جنسیِ خلق شده بود که با این داروها درمانش می

به کمک  -دیوانگه-گویند که پزشکی چینی از وقتی زاده شد که نخستین امپراتور ها میچینی

جینگ نوشته در علم طب. نِیدیم هوانگکتابی به اس -که آن هم شخصیتی اساطیری است–بو وزیرش چی

القانونِ جینگ به چینی یعنی قانون و قاعده و بنابراین کتاب این حضرات یک چیزی شبیه به همان نی

ها منتشر شده بادامیالرئیس خودمان است که بدون دریافت مجوز و رعایت حق مولف در دیار چشمشیخ

 است. 
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اما از شوخی گذشته، این متن به واقع یکی از کهنترین متون پزشکی چینی است و قدمتش به قرن  

ی به آن اشاره شده است. نویسنده (پ.م 111شو ) تاریخ هانگردد. برای نخستین بار در چهارم پ.م باز می

 151گویند مضمونش را از خدایان دریافت کرده است. پاول اونسکولدبو بوده که میاش احتماال همان چیاصلی

ی دو متن مستقل است که هر کدامشان این کتاب در واقع مجموعه. استاین شخصیت را با بقراط همتا دانسته 

اند. یکی از آنها سووِن نام دارد که هایی پیاپی تشکیل یافتهپاسخ هشتاد و یک فصل دارند و از پرسش و

ی دوم شود و حجمی بیشتر از پارهای از پرسشها را در مورد مبانی نظری تشخیص بیماری شامل میمجموعه

پزشکی ی سوزنشو یعنی محور روحانی و با وجود این که یکی از کهنترین متون دربارهدارد. لینگ -شولینگ–

 است، در چین شهرتی اندک دارد. 

ی جانورشناسی دانشگاه تهران شباهت داشت، گردش بعد از مرور داروهای عطاری، که بیشتر به موزه

که خیلی یافتیم لین مسجد جامع گوییخود را در خیابانها ادامه دادیم. کمی جلوتر با شگفتی خود را در مقابل 

ها و خطِ یم در این سر دنیا مسجدی ببینیم. به خصوص که از نشانهمان شد. هیچ انتظار نداشتی هیجانمایه

اند. امیرحسین آورده اند که اسالم را تا این جای دور افتادهنوشته بر در و دیوار معلوم بود بازرگانان ایرانی بوده

ها قرار ی ایرانیدر اینجا نماز مبسوطی خواند و به این ترتیب بعد از چند قرن بار دیگر مسجد مورد استفاده

آن بود که به هرکداممان یک بنِ غذای جالب آن شب را در رستوران مدرن و شیکی غذا خوردیم و  گرفت.

ها را متاسفانه پویان مجانی به بهای پنج یوان دادند که بار دیگر که شام به آنجا رفتیم، از آن استفاده کنیم. بن

                                                 
151 Paul Unschuld 
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لین یآنها هم که شده یکی از این سالها دوباره سفری به گویسر به نیست کرد وگرنه با هدف استفاده از 

 کردیم. می

 

 

 

 

 لینپلی بر رود لی در گویی  لینیک کارگر بر باالی بام یک ساختمان ده طبقه در گوییی روستایی خانه

 

 

 

 

 درگاه مسجد     لینمسجد جامع شهر گویی

 

 مان که بابتش جایزه گرفتیمشام
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شوئویانگ -2009جوالی  61 -1388تیرماه  25شنبه پنج  

های پیرامونی به نام صبح اول وقت بلند شدیم و سوار اتوبوسی شدیم که از شهر به یکی از محله

قندی زیبا را از نزدیک ببینیم های کلهخواستیم این کوهرفت. میمی (陽朔縣شوئو شیان: و )یانگشوئگیان

در واقع چیزی بین یک روستا و شهر بود  وشوئگشان صعود کنیم. شهر یانو اگر فرصتی دست داد، از یکی

شد که بین چند تا از این کوههای بلند ساخته شده بودند. وقتی در ها را شامل میای از خانهو مجموعه

ادب پیاده شدیم و مشغول پرسه زدن در اطراف بودیم، برای اولین و آخرین بار با یک چینی بی وشوئگانی

ای ادب مرد جوانی بود که سراغمان آمده بود و با زبان انگلیسی دست و پا شکستهروبرو شدیم. این چینی بی

عهده بگیرد و شهر را نشانمان دهد. مان را بر آمد، اصرار کرد که راهنماییکه البد به نظر خودش معرکه می

  خواهیم خودمان تنها اطراف را بگردیم. بعد ناگهان دیدیم مردک گفت:مودبانه تشکر کردیم و گفتیم می

you are stupid! داند و اشتباهی دارد این ها را نمی)شما احمق هستید!(. اولش من فکر کردم معنی کلمه

ادبانه است، و خواستم دوباره منظورش زنی بیگوید. این بود که با خنده گفتم این حرفی که میجمله را می

ار تکرار کرد و بعد هم تر همان را چند برا بگوید. اما انگار دقیقا منظورش همان بود، چون با لحنی مهاجم
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را به کار برد که شک و تردیدهایمان را برطرف کند. من با لحنی تهدیدآمیز اشاره کردم  foolی مترادف کلمه

ی چینی خوب تسلط نداشت، به زبان فارسی که برود، و رفت. اما قبلش امیرحسین که متاسفانه بر زبان کوچه

در آمد تا دیگر یادش باشد و با اش ی خانوادهسلهای گذشتهو نسلیس چاله میدانی حسابی از خجالت طرف 

 ی تهرون شوخی نکند!بچه

انگیز ها خیلی برایمان شگفتبعد از این برخورد اولیه که با توجه به ادب و خوشرفتاری پیشین چینی

 ،مان بیرون کنند. یعنی آنی منفی را از ذهندست به یکی کردند تا این خاطره وشوئگانیی مردم بود، بقیه

های کل سفرمان روبرو شدیم. اول ترین چینیترین و متمدنهرجا که قدم گذاشتیم با یک سری از فرهیخته

ین خواست راهنمای ما شود پیشمان آمد. کمی نگران بودیم که نکند اسوار که او هم مییک مرد دوچرخه

یکی هم بددهن از آب درآید و ناچار شویم دعوا و مرافعه راه بیندازیم. اما طرف بسیار باادب و مهربان بود. 

خواهیم راهنما بگیریم با متانت پذیرفت و در مورد ایران چیزهایی پرسید و بعد با اطمینان وقتی فهمید نمی

یخ کشورمان تعریف کرد و بعد هم گفت که ایران آییم و از تارداند ما از کجا میبه نفس توضیح داد که می

ما از اشتباه بیرونش آوردیم و او چند جای دیدنی آن منطقه را با اشاره نشانمان مهمترین کشور اروپا است! 

ها بیشتر شد. در داد و خداحافظی کرد و رفت. بعد هرچه پیشتر رفتیم مدام غلظت فرهنگ و تمدن چینی

کردند. همان اطراف مردی میانسال را دیدیم دیم که داشتند با هم تمرین موسیقی میهایی را دیبوستانی چینی

نواخت. بعد کوهی بلند را انتخاب کردیم که یک موسیقی سنتی و زیبای چینی را با سازی شبیه به کمانچه می

اند آن باال نشسته م سه جوان دریو تصمیم گرفتیم از آن باال برویم. هنوز کمی در آن پیش نرفته بودیم که دید

خواند. معلوم شد شان را نگاه کردم و دیدم دارد ادبیات انگلیسی مییکی کتابرفتم خوانند. و دارند کتاب می

خواهد گیرد و میطرف پزشک بوده و یک سالی هم کار طبابت کرده، اما حاال دارد زبان انگلیسی یاد می
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ساز بود و یا ادیب دان و مجسمهقصبه دیدیم یا موسیقی شغلش را عوض کند. بعد از آن هم هرکس را در آن

ی ژنومی ادب اولی محصول یک جهش ژنتیکی نادر در خزانهو دانشمند! به این ترتیب معلوم شد آن مردم بی

 بوده است. وشوئگانیاهالی 

انداز این شهر هم به گذشته از فرهنگ غنی و خوشایندی که بین مردم شهر جریان داشت، چشم

کوهها درست مانند میخهایی بودند که بر دشتی هموار کوبیده شده باشند. بلندایشان به استی دیدنی بود. ر

رسید و عرض به نسبت کمی داشتند و ناگهان از دشت هموار با شیبی تقریبا قائمه اوج چند صد متر می

ها حتا در ، آن بود که چینیداشتیم، و فراموشش کرده بودیمبایست انتظارش را میچیزی که میگرفتند. می

کوهی این کوههای عمودی وسط شهرشان هم از پایین تا نزدیکی قله پله کنده بودند. خوشبختانه در مورد 

رفت. از آنجا به ی کوه پیش میزیاد ممارست به خرج نداده بودند و پلکان تا میانهکردیم که از آن صعود می

تر بود. با سرعتی تر و خاک آشکارا سستون درختان به روشنی انبوهبعد را معلوم بود هیچ کس فتح نکرده، چ

گیر دشتِ سبز زیرپایمان انداز زیبا و نفسبه نسبت خوب تا باالترین بخش کوه صعود کردیم و از آن باال چشم

و  کردیم. آن باال روی شاخای ارزشمند را حمل میآذوقهرا و کوههای کناری را تماشا کردیم. در حالی که 

در حالی که دورنمای غریب دشت را نگاه نفری یک انار را از جیبمان در آوردیم و برگ درختان لمیدیم و 

 خوردیم. های سرخش را با لذت کردیم، دانهمی

دانان در آن بعد از پایین رفتن از کوه، باز در بوستانی سر در آوردیم که شمار زیادی از موسیقی

شد و برروی برخی از آنها دو سه ای در گوشه و کنار دیده میدلیهای سنگیمشغول نواختن ساز بودند. صن

مهمترین سازی که در دست مردم دهد. شان دارد به بقیه موسیقی درس مینفر نشسته بودند و معلوم بود یکی
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این ساز «. دو تار»نی یع تقریبا شود کهنامیده می (二胡ویولن چینی بود که در چینی اِرهو ) ،شددیده می

تشدید کوچک و  یی ایرانی است و در واقع از همانجا هم مشتق شده است. یک جعبهدقیقا شبیه کمانچه

شود و جالب این که آرشه ش کشیده شده است. با آرشه نواخته میی بلند دارد و دو سیم در درازاییک دسته

پوشانند. در بیشتر آهنگهای سنتی چینی ی تشدیدش را با پوست مار میگیرد. جعبهدر میان دو سیمش قرار می

ی ترین اشاره به این ساز را در رسالهنشوند، این ساز محوریت دارد. کهنوازی نواخته میکه به صورت تک

بینیم که در قرن دهم میالدی و در عصر دودمان سونگ نوشته شده ( می樂書شو: )یوئه« ب موسیقیکتا»

از مردم سغد و سازی را ( 庫莫奚خوانیم که اهالی ترکستان و مغولستان )کومو شی: است. در این متن می

در همان قرن دهم به چین وارد شود. این ساز ( نامیده می奚琴« )چینشی»اند که خوارزم سازی وام گرفته

ی نشانه« 胡هو: »، و بخش دوم 2شد و کم کم اِرهو از آن مشتق شد. بخش اول این اسم )اِر( در چینی یعنی 

 . «هاسازِ بیگانه»شوند، یعنی نامیده می« هوچین»ای از سازهاست که روی هم رفته رده

هایی که برایمان بعد از کوهنوردی و گپ و گفتی مفصل با مردم نشسته در باغ و شنیدن موسیقی

. یک وشوئگانیهای ه آزمودن خوراکیسازمان را به یاد آوردیم و شروع کردیم بنواختند، رسالت انسانمی

فروشی الدن. های سنتی خودمان و شیرینینانوایی محلی بسیار جالب پیدا کردیم که چیزی بود بین نانوایی

شان را چشیدیم و همه را شد که ما بخش عمدهها در آنجا دیده میشیرینیتنوع چشمگیری از نانها و نان

هندوانه و میوه خوردیم و بعد ناهاری خوردیم که از پلوی کته و مقداری  خوشمزه و بسیار تازه یافتیم. کمی

دهد و نان تشکیل یافته بود. معلوم بود برنج بخش مهمی از غذای سنتی مردم را تشکیل می گوشت و سبزی

 شوند. و گندم هنوز خوراکهایی مجلل و اشرافی محسوب می

http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BA%8C%E8%83%A1
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%BA%AB
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%BA%AB
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%BA%AB
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A5%9A
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A5%9A
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A5%9A
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A5%9A
http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%83%A1
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آنجا بود که با یکی از بزرگترین هنرمندانی که در بعد از خوردن نهار کمی دیگر در شهر چرخیدیم. 

شدیم که ناگهان ای رد میماجرای دیدار با او چنین بود که داشتیم از محلهام مالقات کردم. کل عمرم دیده

ی بسیار زیبای عظیمی در آن دست خیابان نظرم را جلب کرد. رفتیم و دیدیم این مجسمه را در برابر مجسمه

ترین دهندهاند. وارد شدیم و با یک مجموعه از تکانایشگاه و فروشگاه آثار هنری گذاشتهدر ورودی یک نم

آثار هنری که تا به حال دیده بودم روبرو شدم. آنجا نمایشگاه بسیار شیک و بزرگی بود که بالغ بر صد قطعه 

ار طیف وسیعی از چیزها اثر هنری بزرگ و شمار بیشتری آثار کوچکتر را در آن به نمایش گذاشته بودند. آث

تراشیده و گاه کامال خام بودند، اشیایی گاه های بزرگ چوبی، سنگهایی که نیمهگرفتند: مجسمهرا در بر می

ای اصیل تراشیده شناسانه، همچون مجسمهپیش پا افتاده مثل میز و صندلی که دقیقا با همان سبک و دیدِ زیبایی

نواز اشی رنگی یا سیاه قلم. آنچه که در این آثار برایم نظرگیر و چشمشده بودند، و همچنین چند تابلوی نق

کردم. هنرمند تمام آثار هنری را با سبک اش حس میای بود که با سازندهشناسانهبود، حس مشترک زیبایی

ی به خصوص بخشهایی پرپیچ و تاب از تنه–یکسانی پدید آورده بود. یعنی بخشی از یک چیزِ طبیعی 

را نگه داشته بود و بخشی دیگر را دستکاری کرده بود. به این ترتیب مثال چین و شکن روی  -هادرخت

اش از دل این چین ی یک درخت به تابهای ردای راهبی بودایی شبیه شده بود، و سر و دست و باالتنهپوسته

ارت تراشیده شده بود. هنرمند به قدری ماهرانه با بافت طبیعی چوب و و شکنهای طبیعی بیرون زده و با مه

سنگ کار کرده بود که خیلی از جاها به راستی تشخیصش دشوار بود که این بخشِ خاص خاستگاهی طبیعی 

دارد، یا با توجه به جای گرفتنِ دقیق و استوارش در کل اثر، حاصل تراشیدن چوب بوده است. دید مشابهی 

شد. چند تایی سنگ بود که اصوال دست نخورده بود و با همان بافت و طرح و همه چیز دیده می در مورد

نواز بدل شده بود. این سبک را در سایر ی قابی چوبی قرار گرفته بود و به اثری بسیار چشمرنگ تنها در زمینه
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در نقص بینظیر بود و تعادلی شهرهای چین نیز بسیار دیده بودم، اما مهارت این هنرمند خاص به راستی بی

انگیزتر آن که خودِ ی هیجانشد. نکتهساز در کارها دیده میمجسمههوشیار طبیعت و دست ی کور پنجهمیان 

ها هنرمند هم در نمایشگاهش حضور داشت. مردی بود تقریبا همسن و سال خودمان، که با ادب خاص چینی

هایی بود که حاضر بودم نانه و با لبخند شنید. از آن جنس آدمهایمان را فروتبه ما خوشامد گفت و تعریف

چند سالی را وقت صرف کنم و نزدش چگونه نگاه کردن به چیزها و چگونه تغییر دادن، در عینِ رها کردن 

موضوع تغییر را یاد بگیرم. بعدتر فهمیدیم که این مرد در کل چین بسیار بلندآوازه و مشهور است و سایر آثار 

گفت، هریک از با این وجود چنان که خودش هم میهی که دیده بودیم با تقلید از او ساخته شده است. مشاب

ی شان، ال به الی آنها در این منطقههایش چند تن وزن داشتند و به خاطر دشوار بودن حمل و نقلمجسمه

ید اگر زیاد در شهرهای بزرگ اقامت لین باقی مانده بود و به شهرهای بزرگتر نرفته بود. شادور افتاده از گویی

خورد که چرا چنین کسی در ماند. اما به هر صورت آدم دریغ میاز ساخت آثاری با این کمال باز می ،کردمی

کند تا شماری بیشتر از هنرمندان را آموزش دهد و با نگاه خویش آشنا سازد. با هم شهری بزرگ زندگی نمی

عزمم را جزم کردم که هر وقت باز گذرم به آن سو افتاد حتما سری به او کارت ویزیت رد و بدل کردیم، و 

 بزنم.

ی رانِ برهنهبه سوی رود لی رفتیم و یک قایق کرایه کردیم. یک قایقبخش، بعد از این دیدار الهام

یی ها سرش گذاشته بود، راهنماکونگخندان با یک خانم کوتاه قامت جدی و مهربان که کالهی شبیه به ویت

ما را بر عهده گرفتند. تنها ایراد قایق سر و صدای ناهنجار موتورش بود. اما از آن که بگذریم، هوا بسیار 

ی رود نواز بود. در دو نقطه قایق در کرانهی رود و کوههای سرسبزِ پیرامونش به راستی چشممطبوع و منظره

ی رود رفتیم. در یکی از گردشها به خانه پهلو گرفت و با آن بانو به گردش در روستاها و مناطق اطراف
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ای بزرگ و مشرف به باغی پر از میوه ی کوچک با مزه در خانهخواهرش سری زدیم که با یک مشت بچه

لین هم اسمش ی گوییی آن منطقه چیزی شبیه به لیموشیرین بود که نام منطقهکرد. مهمترین میوهزندگی می

ی مرکبات بود با ابعاد یک گردوی درشت، که پوستی نازک و زی از خانوادهرا از آن گرفته بود. این میوه چی

ها آنقدر از این میوه خوردیم که بوی خوشش حاال حاالها از ای نرم و سپید و معطر داشت. در باغگوشته

 رود. یادمان نمی

جمعیت را  ی رود لی قدم زدیم. در جایی انبوهی از، کمی در کرانهوشوئگانیبعد از بازگشت به 

ی لخت مادرزاد در سنین مختلف کنار هم ی زیادی بچهتنی در کنار رودخانه بودند. عدهدیدم که مشغول آب

از آنجا گذشتیم نداشتند.  فرزندانشانزدند و بیشتر مادر و پدرهایشان هم پوششی بیشتر از در آب شیرجه می

م. زیر پایمان قایقهای ماهیگری کوچک و یک و از سنگی باال رفتیم و کمی در جایی مشرف به رود نشستی

گرفتند. در مورد آنها گشتند و ماهی میکردند که پیرمردانی با غازهای ماهیگیر بر رویش میای گردش مینفره

واقع شان. هر قایق در از نزدیک ببینم کردمهایشان را هم دیده بودم اما فکر نمیچیزها خوانده بودم و فیلم

ای از آن طنابی فته و کوچکی بود که برای ایستادن یا نشستن یک نفر جا داشت. به گوشهکلک زهوار در ر

ی فلزی تنگی بسته بودند. ی یک غاز بزرگ به آن طناب وصل بود. گلوی غار را با قالدهبسته شده بود و قالده

اش به هد. غاز با ماهیتوانست آن را فرو بدگرفت، نمیشد و ماهی میاز این رو وقتی غاز در آب شناور می

گذشت را از ماهیگیر آورد و در مقابل یک ماهی ریز که از تنگنای قالده میگشت و ماهی را باال میقایق بر می

 جایزه می گرفت. 
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ی رود لی، از خیابان بسیار شلوغ و شادی سر در آوردیم که انگار از مراکز گشت بعد از ترک کرانه

شان چینی بودند. زد، که البته همهها در همه جا موج میو گذار مسافران در این شهر بود. جمعیت توریست

فروخت که هایی میپیراهنشان یکی جلب نظرمان را کرد. چون های گوناگونی آنجا بود که در بینمغازه

رویش کاریکاتور شخصیتهای مهم چاپ شده بود. برخی از این شخصیتهای مهم عبارت بودند از هیتلر، 

پاتر، و یک فوتبالیست که البد در چین خیلی معروف بود. اما بیشترین تنوع و تعداد نقشها در عین هری

ی پرت جنوب چین این قدر هوادار را در این گوشهشد که نفهمیدیم چناباوری به اسامه بن الدن مربوط می

 دارد. 

لین بازگشتیم و شامی خوردیم و از فرط خستگی فورا در اتاقمان به شب هنگام اتوبوسی گرفتیم و به گویی

 خواب رفتیم. 
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لینگویی -2009جوالی  71 -1388تیرماه  26جمعه   

لین عالوه بر ی گوییلین را ببینیم. منطقهیکه غارهای خودِ شهر گویصبح زود برخاستیم و رفتیم 

های اش، اندرون چشمگیر و مشهوری هم داشت و درون همان کوهانداز غریب و زیبایی بیرونیچشم

 ، یعنی به تعبیری زیبایی صورت و سیرت را با هم داشت!ی عجیبی از غارها را پنهان کرده بودشبکه ،قندیکله

( 芦笛岩ساعت ده صبح بود که سوار اتوبوسی شدیم و رفتیم به سوی غاری که نی خیزران )لودی یان: 

های ورترین جاذبهلین قرار داشت. این غار یکی از مشهشد و در پنج کیلومتری شمال شرقی گویینامیده می

رویید و مردم با آن فلوت درست هایی گرفته بود که در اطرافش میجهانگردی این شهر بود و اسمش را از نی

.م گروهی از مهاجران که این منطقه  1940در ی این غار برای مدتها بسته بود، تا آن که کردند. دهانهمی

های غار معلوم شد که بیش از هفتاد کتیبه در آن وجود کوچیده بودند، آن را دوباره کشف کردند. در کاوش

.م و دوران  792ترین این متنها به سال اش با مرکب روی دیوارها نوشته شده است. قدیمیدارد که تقریبا همه

 اند. دانستهداد که این غار را از قرنها پیش مهم و مقدس میشد و نشان میتانگ مربوط می
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اشکوه بود. تاالرها و راهروهایش بسیار زیبا و فراخ بود، و تاقدیسها و غار به راستی بزرگ و ب

ش روییده بود. با این وجود چیزی در درون غار بود که توی ذوق اناودیسهای بسیار زیبایی از بام و کف

ی بسیاری از غارها با دوستانمو بود غارنوردی  ،کانون خورشیدیکی از فعالیتهای ورزشی رایج در زد. می

، و آن آمدبه چشم میاینجا اش غیبتم. چیزی در غارهای ایران وجود داشت که یرا کاوش کرده بود ایران

ها با تمام احترامی که در فرهنگ هم طبیعت وحشی و سرکشی بود که غار را در دل سنگ تراشیده بود. چینی

شده بودند که حاضر بودند هر کارانی تبدیل شان برای طبیعت قایل بودند، در دوران معاصر به کاسبغنی

لین و در کل آثار طبیعی شاهکار طبیعی را دستکاری کنند، تنها برای آن که پولی از آن در بیاید. غارهای گویی

توانستی چینی چنین وضعی داشتند. سراسر کف غار را بتون ریخته و سنگفرش کرده بودند، طوری که می

بر زمین صاف و پله باشد. برای کسانی که غارهای طبیعی را زیاد تمام غار را بگردی و در تمام مدت پایت 

شد، اما برای غارنوردانی که پایشان را به نی خیزران بگذارند شکی باقی نگشته بودند، این قضیه نمایان نمی

از اند. هایی را گشوده و بازسازی کردهماند که جاهایی از غار را به طور مصنوعی تخریب کرده و گذرگاهنمی

های باریک تشکیل یافته، در این غار به ها و گذرگاهها و دودکشاین رو جغرافیای طبیعی غار که از تنگراه

کلی غایب بود و همه جا طوری طراحی شده بود که تعداد زیادی آدم بتوانند دسته جمعی از آن بگذرند و 

 بازدیدش کنند. 

شک افزودن اش بود. بیرده بود، نورپردازیعنصر دیگری که به نظرم کامال فضای غار را خراب ک

های غار را نمایان سازد و عمق برخی از تواند زیباییچند منبع نورِ یکدست و هماهنگ با محیط، می

شد. بر هر تاقدیس و ناودیسی اندازها را نشان دهد. اما در غارهای چینی در این کار افراطی دیده میچشم

همه این که هرکدامشان به یک رنگ بود و بیش از اندازه بر عوارض طبیعی چراغی گذاشته بودند، بدتر از 
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کرد. به طوری که با گذر از این غار، هیچ حس غارنوردی پیدا نکردم و فقط به نظرم آمد مناظر غار تاکید می

ا هم های مشهورشان هم صادق است، و اگر آنجام. این قضیه در مورد کوهستانهای چین و پلهجالبی را دیده

مصنوعی بودن فضا در حدی بود که جایی در کنار کردم. شدم، چنین حسی پیدا میاز مسیر مرسوم خارج نمی

آبگیر کوچکی که در غار تشکیل شده بود، روی زمینِ بتونی و هموار میز و صندلی چیده بودند. انگار که در 

امردی نکردیم و همان جا نشستیم و خیابانی کنار سر پوشیده حوضی مصنوعی نشسته باشی. البته ما هم ن

ی چگونگی حفظ و بازسازی منابع طبیعی ایران کردیم و این که چگونه بحث حسابی و بارآوری درباره

اش را از بین برد، و دیگران را از رویارویی شود مکان را معنادار کرد، بی آن که معنای مبهمِ وحشیِ اولیهمی

 شده از دلش، محروم نکرد. ی زاده با آن و معناهای نامنتظره

، دکانهایی بود که در گوشه و کنار برپا بود. جایی بود که دیدیمترین چیزی که در این غار زننده

پشت داد بروی یک الکگرفت و در ازایش اجازه میگرفت و جای دیگری بود که پول میعکس رنگی می

های آفرینش رتباط دارند و به خصوص در افسانهپشت و غارها با هم ابزرگ را ببینی. در اساطیر چینی الک

نماد زاده شدن نظم اولیه از دل آشوب هستند. گردانندگان غار به نظرم از این اسطوره این جانوران تائویی 

 زیرش به  ِپشت بزرگ و سرحالی را در اتاقکی گذاشته بودند و در آگهیی نا به جا کرده بودند و الکاستفاده

فروختند تا ملت بروند و با یکی از بودند که این جانور هزار سال سن دارد و بعد بلیط میدروغ ادعا کرده 

 شان روبرو شوند. فرهنگ اجزای اساطیری

لین پرداختیم. نتیجه آن شد که در یک از غار نی خیزران که بیرون آمدیم، به گردش در شهر گویی

زدیم به رستوران دیگری رسیدیم ن طور که گشت میرستوران تقریبا کارگری ناهار خوبی خوردیم. بعد هما
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ای داشت و یک ناهار هم آنجا خوردیم. در نهایت به رستوران بسیار که خوراکهای گوشتی وسوسه کننده

شد از غذاهایش گذشت، پس رفتیم و آنجا هم ناهار خوردیم! این بزرگ و چشمگیری رسیدیم که اصال نمی

و کیفیت خوراکش خوب بود و قیمتهایش ارزان بود که ما را وادار کرد آخری به قدری تنوع غذایی داشت 

 های غذایی دیگر هم سری به آن بزنیم.برای وعده

( 七星岩یان: شینگخواستیم بازدید کنیم، بوستانی بود به نام هفت اختر )چیجای دیگری که می

خوب طراحی شده بود و در برابر  که غار بزرگی به همین اسم هم درونش قرار داشت. بوستان بسیار زیبا و

اش تندیس شیرسنگی بازیگوشی را نهاده بودند که با هم عکسی انداختیم. در بوستان های ورودیدروازه

آرایی چینی به زیبایی در آن جریان یافته بود. ی مصنوعی بزرگ و زیبایی ساخته بودند و هنر باغدریاچه

رفت، فت اختر انجامید. چنان که با شنیدن این نام انتظارش میگردش در بوستان در نهایت به درگاه غار ه

اند. مفهوم هفت اختر چنان که در کتاب ی این غار گرایش نمایان تائویی داشتهکنندگان اولیه کاشفان و تقدیس

ه ام، برای نخستین بار در ایران زمین تکامل یافت و از همان جا بنشان داده« شناسی آسمان شبانهاسطوره»

ی نفوذ این منشها همراه مفاهیمی گاهشماری مربوط بدان )هفته و سال خورشیدی( به چین منتقل شد. درجه

ترین و دیدیم بیشتر ماهیت تائویی داشت و این دست نخوردهدانم. چون آنچه که میلین را نمیدر گویی

 شد. ی چینی محسوب میترین بخش از اندیشهقدیمی

خیزران بود. با این تفاوت  درون غار راهی به درازای یک کیلومتر ساخته بودند که دقیقا مثل غار نی

تر صورت گرفته بود. در برخی جاها بدون تر و زنندهی انسانی در طبیعت غار افراطیکه نورپردازی و مداخله

اش با نهاده بودند و کل منظرهی زیهیچ دلیلی یک رشته المپهای کوچکِ به هم چسبیده را روی یک صخره
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داد، از ی گردشگری با یک راهنما که به زبان چینی توضیح میرا بر باد داده بودند. هر یک ساعت یک دسته

کشید و بنابراین این دسته آمد. پیمودن مسیر بتونی در غار حدود چهل دقیقه طول میدر غار به حرکت در می

نام « ی خرسهاژدهای کشند»داد که فالن صخره آن راهنما توضیح می فرصت کافی برای بازدید را داشتند.

نام دارد. ناگفته نماند که غار نام خود را از هفت برجستگی روی سقفش گرفته « دب اکبر»دارد و این یکی 

بود که شباهتی دور به اخترهای دب اکبر داشت. فضای داخلی غار بزرگ بود و بعضی جاها عرضش به حدود 

ها رسید. برای همین هم وقتی در جریان جنگ جهانی دوم ژاپنیمتر و ارتفاعش به نزدیک سی متر می پنجاه

لین به این غار پناه آوردند و یدفاع را کشتار کردند، مردم شهر گویبه این منطقه حمله کردند و دهقانان بی

 آنجا پنهان شدند. 

ی خروجی دهنهتنها دخل و تصرف انسانی در این غار که به دلم نشست، آن بود که چند تن از مردم محلی در 

پیچید، حسی شان که در غار میزدند و صدای موسیقینشسته بودند و برای خودشان دوتار چینی میغار 

 کرد. خوشایند را ایجاد می

شدیم. در همان آمده بود و به عصرگاه نزدیک میخورشید در آسمان پایین از غار که خارج شدیم، 

مان آمد و خواست تا با ما عکس بیندازد. وقتی دلیلش را حوالی یک دوست چینی تازه پیدا کردیم که پیش

پرسیدیم، توضیح داد که امیرحسین شباهت زیادی به حسنی مبارک دارد! از اینجا معلوم شد همان طور که 

دهند. به هر ی مردم دنیا را از هم تمیز نمیها هم بقیهبینند، چینیا شبیه به هم میها ری چینیمردم دنیا همه

صورت امیرحسینِ بورِ الغرِ ورزشکار که از تشبیه شدن با مبارکِ تپلِ سیاهِ مصری دچار افسردگی شده بود، 

دنیا را در باقی ی جاهای پریشی در مورد بقیهبا آن جوان چینی عکسی انداخت و چیزی نگفت. این هویت
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شک جاهای چین هم دیدیم. چون یک بار هم یک چینی با اعتماد به نفس پویان را نشان داد و گفت که او بی

اسرائیلی است. پویان هم با آن ریش باشکوه و صورت سرخ و سپیدش زد زیر خنده و امیرحسین توضیح داد 

 یینتر از موسی با او متفاوت هستند! که پویان شباهتی به خودِ حضرت موسی دارد، اما نسلهای پا

به نسبت دقیق و درست  خودم داشتم،تشخیص هویت ی ای که دربارهتجربهاینها البته در برابر 

گشتم، یک زوج های نپال برای خودم میدر جایی پرت در کوهستان ، وقتیسال پیش چندنمود. چون می

آیم؟ من کمی برایشان فارسی حرف از کدام کشور می نپالی پیشم آمدند و بعد از کمی گپ و گفت، پرسیدند

به این هوا که ببینم در گوش آنها فارسی شبیه زبان کدام کشور  کنید کجایی هستم؟زدم و بعد پرسیدم فکر می

 شک ژاپنی هستم! پرسیدماست. اما با حیرت دیدم هردویشان با اعتماد به نفس کامل اعالم کردند که من بی

ام کامال معلوم است اند، چون از قیافهبه زبان توجه نکردهاصال گفتند  ها شباهت دارد؟ وژاپنی یعنی زبانم به

 ام!که ژاپنی

یک ژاپنی که با موسی و حسنی مبارک با هویت مستعارِ به این ترتیب من و امیر و حسین و پویان، 

داد. القصه، ما مان را نشان میوطنیدادیم که خصلت جهانترکیب غریبی را تشکیل مید، اشهمسفر شده ب

و انتخاب کردیم،  راای راهِ بازگشتِ طوالنیغارها را دیدیم و گردشی خوبی هم در بوستان اطرافش کردیم. 

. بوستان بسیار بزرگ بود و بخشهای متنوعی داشت. یک جاهایی از آن را انگار برای خوب گشتیمهمه جا را 

ی خرس و پروانه و دایناسور! با پالستیکهای رنگی ها درست کرده بودند، چون تعداد زیادی مجسمهبچه

 درست کرده بودند و وسط چمنها گذاشته بودند. در جای دیگری میمونهایی را دیدیم که برای خودشان

گشتند. کل این بوستان را انگار خیلی به تازگی ساخته بودند، چون ما کمی از راه اصلی خارج آزادانه می
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سازند. جالب این بود که برخی از کارگرانی که سنگفرش شدیم و دیدیم دارند بخشهایی از آن را هنوز می

 زدند، زن بودند. چیدند و زمین را بیل میمی

به گردش در شهر پرداختیم. در این میان چشممان به یک کتابفروشی خورد  بعد از خروج از بوستان،

ای بسیار دیدنی از در واقع این تصمیم تصادفی به کشف گوشه و فکر کردیم برویم و بازدیدی از آنجا بکنیم.

فره لین شهری یک و نیم میلیون نهمان طور که گفتم، گویی ی چین امروز انجامید.ها و جامعهزندگی چینی

شود. ساختارش هم بیشتر به یک روستای بزرگ و بود که با معیارهای چینی بسیار کوچک محسوب می

ای توریستی شباهت داشت، و نه مرکزی علمی. با این وجود همان طور که گفتم، انگار مردمش قصد منطقه

 کمال چنین کردند. را جبران کنند و با این کتابفروشی به حداولی ادبی آن جوانک کرده بودند که بی

اش از یک تاالر ای که به آن وارد شدیم، ساختمانی سه طبقه و بسیار بزرگ بود. هر طبقهکتابفروشی

های کتاب پوشیده شده بود. طبق تخمینی که من زدم، دیوار تشکیل شده بود که سراسرش با قفسهعظیم بی

کتابفروشی بسیار شلوغ بود و در برابر هر در آن کتابفروشی حدود پنجاه هزار عنوان کتاب وجود داشت. 

شد دید که مشغول خواندن کتابها هستند. با گپ و گفت کوتاهی با مردم فهمیدیم قفسه دو سه نفری را می

کنند. ها نقش کتابخانه را هم ایفا میی عمومی چندان رایج نیست، و کتابفروشیکتابخانهمراجعه به که در چین 

شد در هر گوشه ت ساعتها در کتابفروشی بنشیند و برای خودش کتاب بخواند. مییعنی هر مراجعی حق داش

شان کاغذ و قلم وحتا خواندند. برخیمردمی را دید که راحت روی زمین لم داده بودند و داشتند کتاب می

همانجا شان را هم اند. چند نفرشان خوراکی و نوشیدنیبالش همراهشان بود و معلوم بود از صبح آنجا بوده

 آورده بودند. 
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ی کوچک و پرعکس عامیانهمتون گرفت. از کتابهای آشپزی و کتابها عناوینی بسیار متنوع را در بر می

های گوناگون. هایی عالی از کتابهای دانشگاهی در رشته، تا ترجمهدر میانشان بودی آرایش مو و ابرو درباره

گرفت. کامال معلوم بود حدود سیصد عنوان کتاب را در بر میای دیدم که ی جانورشناسی قفسهتنها در رشته

های گردانند. ترجمهشود را به سرعت به چینی بر میهای مختلف نوشته میکه هر کتاب مهمی که در شاخه

کتابهای مرجع مهندسی. جالب بود گرفته تا  Genes VIIIکاملی از کتابهای مرجع گوناگون دیدم. از کتاب 

شد به تصویر دقیقی های چینی عنوان کتاب به انگلیسی را نیز بر خود داشت و به این ترتیب میکه بیشتر کتاب

 ی محتوایشان دست یافت. درباره

های چین اما چیزی که برایم عجیب بود، غیاب تقریبا کامل کتابهای انگلیسی بود. در کتابفروشی

ی کوچکی در این یک کتابفروشی در پکن قفسهشود و ما تنها در تعداد خیلی کمی کتاب انگلیسی یافت می

توان در مالزی دید، که تقریبا کتابی به زبان ماالیی در ی این وضع را میحوزه یافتیم. درست واژگونه

شود. من در سفرهای بعدی در کواالالمپور چند کتابفروشی را به دقت نگاه کردم هایش یافت نمیکتابفروشی

اند. در چین اوضاع برعکس بود و این امر عجیب به ا به زبان انگلیسی نوشته شدهتقریبا تمام کتابهو دیدیم 

شد و تا جایی که خبر داشتم در رسید، چون آموزش زبان انگلیسی در چین به شدت تشویق مینظر می

شان به زبان انگلیسی بود. در واقع چین ها بخشی از درس و مشق اجباریبسیاری از شهرهای بزرگ بچه

خوانِ دنیاست و حدس من آن است که تا یک نسل بعد در کنار هند به بزرگترین گترین کشورِ انلگیسیبزر

المللی را خواند. ی این زبان بینزبان دنیا هم تبدیل شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، باید فاتحهکشور انگلیسی

زنند و نیمی دیگر با گویش حرف می ی نازیبای هندی انگلیسیچون در این حالت نیمی از کاربرانش با لهجه

 نامفهوم چینی!
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کتابهای مرجع بسیار عالی و به هر صورت در آن کتابفروشی آنچه که دیدم، یکسره به چینی بود. 

. کتابی قطور و نفیس را پیدا کردم که سراسرش از وجود داشتی خودِ تمدن چینی در آنجا خوبی درباره

های چینی پر شده بود. دست کم هزار عکس ی طرح و شکل اژدهاهای روی شیروانیعکس و توضیح درباره

در آنجا بود و معلوم بود هر معمار یا طراحی که بخواهد اژدها را در بنایی به کار بگیرد، با نگاه کردن به آن 

ی تندیسها، تمدنی هزار ساله خواهد یافت. کتابهای مشابهی وجود داشت که دربارهی خود را در زمینه

شد، تر هم پیدا میکتابهای قدیمی .م بود. 2005بعد از سال آرایی بود. تاریخ چاپ بیشتر کتابها ها، و باغنقاشی

عادت به مطالعه که به اند. ها به تازگی این جنبش ترجمه و چاپ کتابها را آغاز کردهاما روشن بود چینی

 شان بود. شک محصول نظام آموزشیروشنی در مردم نهادینه شده بود، بی

ی علوم انسانی به نسبت ضعیف بود. ی ادبیات و شعر چینی بسیار غنی، و دربارهکتابهایشان در زمینه

در مقابلش انبوهی از  شمار بود وشد، اما کمیاب و کمی فلسفه و علوم اجتماعی یافت میکتابهایی در زمینه

ی چین وجود داشت. معلوم بود که حزب کمونیست چین چنگال آهنین خود را گشوده و به متون درباره

امروز هایی از دانش و فرهنگ مجال رشد داده، اما هنوز علوم انسانی را در قید خود نگه داشته است. حوزه

یک نفر از هر بیست و دو تن. البته ما که شصت میلیون نفر در چین عضو حزب کمونیست هستند، یعنی 

 ها خیلی شبیه هم هستند!توانستیم تشخیص بدهیم کی کمونیست هست و کی نیست، آخر چینینمی

شان هم که هنرمند نیستند، هنردوست و هنرپرور محسوب مردم چین هنرمندان بزرگی هستند و بقیه

نمایانِ کتابهای هنری در کتابفروشی دریافت. نیمی از شد از جایگاه پرارج و شوند. این را به خوبی میمی

. را نهاده بودندهنری کتابهای مربوط به های قفسهها به کتابهای هنری اختصاص یافته بود. در هر یکی از طبقه
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شوئو پیدا کرده بودیم، یانگدر آن دوستی که و دریافتم سازی دیدم آنجا بود که در یک کتاب مرجع مجسمه

بندی شود. کتابهای نقاشی و موسیقی هم مثل علوم ردهمیو صاحب سبکی ممتاز قلمداد سرشناس هنرمندی 

شد. کتاب بسیار حجیم و بزرگی بود که تمامش از ای بینشان دیده میدقیقی داشتند و کتابهای مرجع عالی

بهای زیبای دیگری هم شد. کتاسرودها و نتهایی پر شده بود که با دوتار چینی )ارهو( خوانده و نواخته می

های گوناگون اسب یا ببر یا ققنوس پر کرده بود. در این میان آثار یک نقاش پیروی بود که تمامش را نگارگری

 سبک ذن چشمم را گرفت و آن را خریدم.

اند و دارند کتاب هایی را دید که کنار مادرانشان بر زمین نشستهشد بچهدر بخش کودکان، می

هایی بود شبیه به مانگاهای ژاپنی. اما از نظر سبکی بسیار متنوع استریپر کتابهایشان کمیکخوانند. بیشتمی

های شان به صورت سیاه و سپید بر کاغذی نامرغوب چاپ شده بود. مضمونها بیشتر اسطورهبود و بسیاری

 های علمیککرد و این وجه تمایز چشمگیرش با کمیچینی بود و چندان در حال و هوای مدرن سیر نمی

 تخیلی آمریکایی بود. 

در آن کتابفروشی مدتی طوالنی گردش کردیم و همراه مردم نشستیم و کتابها را ورق زدیم و 

. مهمترین چیزی که در آنجا آموختیم، ضرورتِ تدوین یک بایگانی دقیق و مان کتابی هم خریدیمهرکدام

ی هر چیزِ قابل تصوری بایگانی و کتاب مرجع ها دربارهفراگیر از تمام چیزهای ممکن بود. دیدن این که چینی

ها، ها، قورباغهها، گربهی پروانهتشکیل داده بودند به راستی تکان دهنده بود. در آنجا کتابهایی بود که درباره

ای خاص از آثار هنری تقریبا همه چیز را به شکلی منظم و شناسی، و آثار یک هنرمند خاص، یا ردهسنگ

ی عروسکهای انگشتی ندی شده در خود جای داده بود. در بخش هنری، یک کتاب پیدا کردم که دربارهبرده
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شد. کتاب ای بر روی انگشتان دست درست میای که با کشیدن روکشی پارچهبود! یعنی عروسکهای ساده

و  گنجاندهنوع عروسک انگشتی را با عکس و توضیح در آن پانصد حدود سیصد صفحه داشت و دست کم 

شوند. یک کتاب شان بسیار ارزان بودند و معلوم بود با حمایت دولت چاپ میبندی کرده بود. کتابها همهرده

یوان )حدود ده هزار تومان( بود و  65تنها شناسی تمام رنگی با کاغذ اعال و چهارصد صفحه حجم، پروانه

 ت. قیمت داش یوان 30-20بیشتر کتابها با کیفیتی عالی تنها 

ی فراگیر ایرانی در سرم جوانه زده بود. ی ایجاد یک دانشنامههوقتی از کتابفروشی خارج شدیم، اید

ی تر شد، تا جایی که وقتی به ایران بازگشتیم با دوستانمان در موسسهاین فکر در روزهای بعدی به تدریج پخته

ی اینترنت آغاز کردیم. راگیر بر روی شبکهجانبه و فی همهخورشید تالشهایی را برای تاسیس یک دانشنامه

های ی تمام سویههای موجود دربارهپدیا، کل دادهایده آن بود که با روشی منتشر اما نظارت شده شبیه به ویکی

 تمدن ایرانی را در سایتی گرد آوریم. 

ی خواندن و نوشتن به دومین چیزی که از این کتابفروشی به یادگار با خود بردم، اشتیاقی جدی برای یادگیر

زبان چینی بود. برایم شکی نمانده بود که این مردم با این پشتکار و عزمی که برای تولید معنا دارند، و با این 

اند، در تاریخ جهان نقش ی انقالب فرهنگی کمونیستی اندوختهنسل بعد از فاجعه ی دودستاوردی که طی یک

 ا فرهنگشان ضرورت دارد. مهمی ایفا خواهند کرد و آشنایی بیشتر ب

وقتی از کتابفروشی بیرون آمدیم، ساعت هشت شب بود و هوا تاریک شده بود. سراسر خیابان 

ای زیبا و همسانی پوشانده بودند و مردم چیزهای بسیار متنوعی را های پارچهمشرف به کتابفروشی را با دکه

ده در رزین تا خوراکی و لباس و اسباب و کردند. از حشرات قالبگیری شبرای فروش در آنجا عرضه می
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که آخرین ناهارمان را در  رفتیم خوبیلوازم خانگی. چرخی در خیابان زدیم و برای شام به همان رستورانِ 

. بعد از آن که سیر شدیم، تا پاسی از شب در کنار رود لی گردش کردیم. در این میان دو آن خورده بودیم

خیال ه چراغها نظرمان را گرفت و مدتی را در کنار آن نشستیم و مردم شاد و بیساز و آراسته بپاگودای تازه

 گردشگر در اطراف رود را نگاه کردیم.
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لینگویی -2009جوالی  18 -1388تیرماه  27شنبه   

ی حمامی رفتم و پاکیزه و سرحال بیرون آمدم و با منظرهکمی زودتر از دوستانم بیدار شدم و  بامدادان

ی شانه زدن ریش پویان به کرد. صحنههای ریشش را با شانه باز میدیدنیِ پویان روبرو شدم که داشت گره

قدری اساطیری و جالب بود که امیرحسین دست به کار شد و فیلم مستند مهمی از این حادثه تهیه کرد. 

وز مینا همسرِ امیرحسین بود که تازه چند ماه بود با هم ازدواج کرده بودند. ما با زحمت هجدهم تیرماه زادر

مجردی با ما به چین بیاید. امیرحسین اما، بسیار از مینا اجازه گرفته بودیم که امیرحسین به عنوان آخرین سفرِ 

قاتش یا در حال تلفنی صحبت ی اوشناخت، چون بخش عمدهانگار از نظر ذهنی این اجازه را به رسمیت نمی

گشت تا تلفن همراهش را راه بیندازد و بتواند با مینا صحبت کردن با مینا بود، و یا دنبال شارژ کارت تلفن می

کند. آن صبحگاه هم پیام رسمی و مهمی در بزرگداشت این روز مهم ایراد کرد و مطالب را روی فیلم ضبط 

 ری زناشویی به مینا نشان بدهیم. کردیم تا بعدها به عنوان نماد وفادا

صبح رفتیم و بوستانی را دیدیم که در اطراف کوهی بسیار بلند و زیبا ساخته شده بود. هوا گرم و 

زیبایی »ی این بوستان کوهی بود که ی خود گرفته بود. در میانهشرجی بود و آفتابی تند همه جا را زیر سایه
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استی هم زیبا بود و هم یکتا، ولی وقتی شروع کردیم به صعود از آن، شد. کوه از دور به رنامیده می« یکتا

اش. سراسر کوه را اش چیزی به جا مانده و نه یکتاییاند که نه از زیباییاش کردهدیدیم به قدری دستکاری

شدند هایی فلزی و زمخت داشت. قدم به قدم دکانهایی دیده میهایی پوشانده بودند که نردهطبق معمول با پله

های فروختند. در واقع کل مسیر صعودمان به کوچه مرویکه عکس یادگاری، بستنی، و حتا ظروف چینی می

خودمان شبیه بود، که به طور عمودی در امتداد کوهی چینی کشیده شده باشد. به آن باال هم که رسیدیم یک 

اندازِ کرد و چشمجهانگردان جلوگیری میهایی فلزی از فرو افتادن را دیدیم که با نرده ی کاشی شدهمحوطه

مان به کوه ی چرندی بود و یک صدم صعود طبیعی و واقعیشد از آنجا دید. در کل تجربهباالی کوه را می

ما البته در این مورد غمی به دل راه ندادیم و کل راه را گل گفتیم و گل شنفتیم. پریروزی لذت و معنا نداشت. 

ی کنار های کمیاب و تک افتادهزدم و از صخرهاز مسیر مقدسِ پلکانی بیرون میمن هم هر از چند گاهی 

 رفتم. باالی کوه هم کمی نشستیم و به زمین و زمان خندیدیم.مسیر باال می

شد که خوراکی یا سوغاتی برای فروش عرضه در مسیر صعود به کوه، دکانهای زیادی دیده می

 بازی، و گره!فروختند که عبارت بودند از عروسک سایههنری جالبی میها، آثار کرد. در یکی از مغازهمی

و در ادبیات فارسی  که در قرون میانه به ایران هم وارد شداست چینی بازی، بخشی از عناصر فرهنگ هنر سایه

نامند. روش کار چنین است که می (皮影戏« )شییینگپی». این هنر را در چین هم انعکاس یافت

کنند و با عصاهایی عروسکهایی تخت و دو بعدی با مفاصل متحرک را از جنس چرم و چوب درست می

شان بر پرده بیفتد. در همین هنگام دهند. طوری که سایهای سپید تکان میدست و پایشان را در پشت پرده

ای موسیقی هم بنوازد. کهنترین ارجاع به این نوع نوازندهکند و ممکن است روایتگری داستانی را بازگو می
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شود. اما از دوران سونگ بود که به عنوان هنری عمومی رواج یافت. در دوران نمایش به دوران هان مربوط می

ی مغول بازان در پکن حضور داشتند. در قرن سیزدهم بعد از حملههایی چهل پنجاه نفره از سایهمینگ دسته

 به ایران و آناتولی نیز منتقل شد.  این هنر

نام دارد و عبارت است از گره زدن! اولین ( 中國結) «گوئوجیِهجونگ»یک هنر چشمگیر دیگر، 

اش به قرون چهارم توان بر ظرفهای مفرغی دوران ایالتهای جنگاور دید. بنابراین سابقهنمونه از این هنر را می

این هنر به عنوان روشی مستقل تثبیت شد و نخستین متنی که گردد. در دوران تانگ و سوم پ.م باز می

در دوران زمامداری . «رویای اتاق سرخ»شود و کتابِ مربوط می.م  1700به سال اش شرحی نوشته درباره

ی هنری رسمی و درباری ارتقا یافت و به ژاپن نیز صادر شد. ای عامیانه به مرتبهمانچوها این هنر از سلیقه

های زیبا هم به عنوان نمودی از نامند. وقتی مائو انقالب فرهنگی کرد، با گرهمی «هاناموسوبی»آن را در ژاپنی 

اما این ی قرن بیستم از میان رفت. فرهنگ بورژوازی دشمنی ورزید و به این ترتیب این هنر تقریبا در میانه

.م احیا کردند و از همان  1970ی را در دهههای تایوان آن تا این که چینیای از کارش نگشود، ستیزی گرهگره

راه دوباره به چین بازگشت. ابزار اصلی این هنر نخی به درازای حدود یک متر است که معموال قرمز رنگ 

 است و سطح مقطعی گرد دارد و پشت و رویش با هم تفاوتی ندارد. 

دوباره به پای کوه بازدید کردیم و ها را فروشیها و سایهفروشیما در راه فرود از زیبایی یکتا گره

توان از آن بازدید کرد. آن که درست در زیر همان کوه غاری وجود داشته و میمتوجه شدیم  . آنجابرگشتیم

ها به طرز نامیدند و دلیلش هم آن بود که بر در و دیوارش متونی را کنده بودند. سنگ نبشتهمی« کتیبه»غار را 

شدند و در برابر تندیس زمختی که و با این وجود مردم دسته دسته وارد غار میرسید عجیبی نو به نظر می
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کردند و دعایی هایشان کرنشی میکردند و بعضیلین بود، ابراز احترام میانگار نشانگر نیاکان اهالی گویی

ر کیش شدند. مراسم به روشنی به آیین پرستش نیاکان مربوط بود که به خصوص دخواندند و خارج میمی

کنفوسیوسی بسیار ریشه داشت. اما چیزی که برایم خیلی عجیب بود، تازه و نو بودن تمام چیزهای غار بود. 

ای غار در واقع تونلی بود کوتاه در درون کوه، که به نظرم کلش را تراشیده و ساخته بودند و چیز طبیعی

گردد و تنها ها هم به قرن نوزدهم بر میترینِ آن کتیبهنداشت. وقتی کمی کنکاش کردم، معلوم شد قدیمی

صد و چند سالی عمر دارد. این نکته بسیار جالب بود که دولت چین شروع کرده بود با نمایشهایی از این 

شان را تقویت کند، و تا جایی که و ملی ها، هویت تاریخیدست و بر پا کردن مراکز گردشگری برای چینی

 مورد کامیاب شده بود. دیدم، به خوبی هم در اینمن می

مندترین مردم دنیا هستند. این گمان تا حدودی ها تاریخکردم ایرانیتا پیش از سفر به چین فکر می

ای نظری هم استوار شده بود. وانگهی، شد و بر پشتوانهی باورها و رفتار مردم ناشی میاز تجربه و مشاهده

مان خاستگاه انقالب کشاورزی و ی دنیا را داشتیم و سرزمینستهها کهنترین تمدن پیومگر نه این که ما ایرانی

تردید اگر وقتی چین را دیدم، این برداشت تا حدود زیادی اصالح شد. بیاما انقالب شهرنشینی بوده است؟ 

 کنند. چرا کهمند جلوه میاروپا بگذاری، بسیار کهنسال و تاریخو مردم ایران را در کنار اهالی نپال و ژاپن 

گیرد. آخرِ تاریخ ما قرار می ربعِی نخست میالدی، تازه در زمانِ آغاز تمدن در این سرزمینها، یعنی اوایل هزاره

اند، در شان دارند و تقدسی که برای تاریخ قایلی پایبندی مردم به تاریخ و برداشتی که از پیشینهاما درجه

توان تاثیر مخرب هجومهای رزمینی مانند چین است که میایران اصال قابل قیاس با چین نیست. تازه در کنار س

و در ضمن به رازِ نوآوری و  مان را درک کرد،ی مسیر تاریخیپیاپی به ایران زمین و بریده شدن چندباره

 پویایی و سرزندگی تمدن ایرانی هم پی برد. 
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تکه سنگ و هر درخت مند هستند. هر ساختمان و هر ها به معنای واقعی کلمه مردمی تاریخچینی

تر است. مفهوم ای دارد و هرچه این تاریخ دیرپاتر باشد، بهتر و افتخارآفرینبرای خودش تاریخی و سابقه

مان را به دلیل این که مشهور یا خوشنام هستند به یاد تاریخ در چین با ایران متفاوت است. ما گذشتگان

بینی در برابر تمدن غربی استفاده برای مقابله با خود کوچکشان به عنوان سالحی آوریم و بیشتر از خاطرهمی

شان جهانتکرار کردن رسم و راهِ ایشان یا محدود ماندن به چارچوبهای زیست کنیم. بی آن که در قیدِ می

یل شان احترام قاکند. مردم تنها برای پیشینهباشیم. در چین اما، گذشته به معنای واقعی کلمه آینده را تعیین می

گذارند. به همین دلیل هم سنن جا افتاده را کنند و به سنن و قواعد دیرپا احترام مینیستند، که آن را تکرار می

دهند. این که به کنند و در برابر تغییر مقاومتی جانانه از خود نشان میبه زمانهایی بسیار دوردست منسوب می

دهنده گرا هستند، واقعا تکانکار و سنتاین درجه محافظهاند، تا چین بروی و ببینی مردمی که کمونیست شده

 است. 

اصرار زیادی دارند که همه چیز را به  -شانمندیِ افراطیشاید به خاطر همین حس تاریخ–ها چینی

شان مدعی هستند که چینیان از آدمهای راست قامت شناسانتاریخهایی بسیار دور منسوب کنند. انسان

(Homo erectusمشتق شده ) اند و به همین دلیل هم گاهی محل استقرار چوکوتین در نزدیکی پکن را

گردد! گذشته از این حرفهای دانند و این به حدود یک و نیم میلیون سال قبل باز میآغازگاه تاریخ این شهر می

رایش عمومی آن دهند. گدقتی و تعصب چشمگیری به خرج میشان هم بیتخیلی، در تاریخِ دانشگاهی علمی

شان با مال ما نگاریهای گذشته منسوب کنند. به همین دلیل هم سنت تاریخاست که همه چیز را به هزاره

 ها کامال متفاوت است. ایرانی
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در ایران کافی است پنج شش قرن در تاریخ جا به جا بشوی تا مورخانی را ببینی که ماجراهایی 

ی کرتیر کنند. کتیبهروایت می -گاه با زبانهایی متفاوت –مال متفاوتی یکسان را در بافت و ساختار نظری کا

درباری و به زبان  -ی دوران ساسانی تعلق دارد و با چارچوبی اساطیریی اردشیر بابکان که به میانهو کارنامه

د و بعد اش بسنجیگونهپهلوی نوشته شده را با سیره النبیِ قرن دوم هجری به زبان عربی و ساختار حدیث

ای اندک به دو زبانِ متفاوت روایتهایی مشابه را در بافتهایی کامال متمایز ببینید که طبری و فردوسی در فاصله

اند. ایران زمین سرزمینی است که نوآوری از دیرباز در آن خوب و حتی سبکهای ادبی ناهمخوان بازگو کرده

ها سننی دارند که به نسبت ن بوده باشد. در مقابل، چینیماشده و این شاید رمز بقای تمدنو شایسته تلقی می

آسا تقریبا همان است که دو شمار و سخت و صلب است. زبانشان به شکلی معجزهشان کمجمعیت و قدمت

شان در بیست و چند قرنی نگاریگفتند و خطشان هم همان است. سنت تاریخهزار سال پیش بدان سخن می

مندی است که در ایران همتایی برایش ای از تاریخو این سویهتغییر باقی مانده است، که عمر دارد، تقریبا بی

 نداریم. 

هایی هستند که در دورانهای گوناگون اند، تاریخمتونی که این پیوستگی تاریخی را ممکن ساخته

ها چینیاند. اهم آوردهاند و پیشینه گذشته را ثبت و حفظ کرده و زیربنایی برای تاریخهای بعدی فرنوشته شده

کنند. خودشان ظهور و تکامل تمدن چینی را روایت میآثار ایشان مهم دارند که بر مبنای مورخ بیست و چهار 

ی دوم و اول پیش از میالد نوشته شده ای مانند هزارهمعتقدند که برخی از این کتابها در تاریخهایی افسانه

های ایران زمین و مصر که قدمتی پنج ها و کتیبهیند که بتوانند با تاریخگواست، اما این را تنها از آن رو می

ی نخست پ.م آغاز شده، ی هزارهشان در حدود میانههزار ساله دارند رقابت کنند. واقعیت آن است که تمدن

از ی مهم در موردش قدمت نیست، که تداوم و پیوستگی است. وگرنه همزمان با آنها، و بلکه پیش و نکته
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اند، با این تفاوت که دوام نیافتند. برای این که ها در آمریکا و پادشاهی حبشه در آفریقا هم بودهآنها، اولمک

تای »که طبیعتا  –در این حد بگویم که اولین گاهشماری درست و حسابی چینی  حساب کار دستتان بیاید،

ای از ی که گاهشماری خورشیدی جا افتادهدر حالشد،  پ.م تدوین 105سال تازه در  -نام دارد! «چو لی

ی بیستون حدود هزار سال قبل در مصر و ایران زمین وجود داشته و چهارصد سال پیش از این تاریخ، در کتیبه

 بینیم.  می ش راهایهم نشانه

یز ی بهار و پایتوان سالنامهنام دارد. آن را به فارسی می «چون چیون»چینی  کهنترین متنِ تاریخیِ

ترجمه کرد. این متن در واقع تاریخی درباری و رسمی است که با شرح و تفسیرهایش شانزده هزار کلمه 

های دهد. این نام بعدتر به تمام سالنامه.م( را شرح میپ 481-722کوچک لو )دارد و رخدادهای دولت 

ی را هم به همین نام سونگ و چ های جو، یان،درباریِ دوران خودش منسوب شد. چنان که اسناد دولت

های چینی از که تاریخ دولت «گوئویو»منسوب است. یکی  ی آنخوانند. دو کتاب دیگر هم به نویسندهمی

 «زو جوان»پ.م است، و هفت فصل برای هفت دولتِ آن روزگار دارد. دیگری  453غربی تا تاسیس جوی 

کند و مرجع اصلی رخدادهای این دوران است. در این نام دارد که تاریخ را در دوران بهار و پاییز روایت می

شود با بیست و پ.م به نام بازیِ وِی چی اشاره شده است، که برابر می 548متن برای اولین بار به تاریخِ 

خورد که به چشم می «یاسوکونی»ی هپنجمین سال زمامداری دوک شیانگ در لو. همچنین در این متن کلم

شان گذاشتند. یعنی دادنِ صلح به ملت. بعدتر شینتوهای ژاپنی این نام را برگرفتند و آن را بر روی معبد اصلی

هایش را در این همان معبدی است که در دوران میجی به صورت نماد کشور ژاپن در آمد و احتماال عکس

 اید. ها دیدهکارت پستال
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کنفوسیوس بوده است، اما اشتباه ی بهار و پاییز سالنامهی س در کتابش نوشته که نویسندهمنسیو

ها کند. این سالنامه را مورخ رسمی دربار لو نوشته که زوچیو مینگ نام داشته است. با این وجود کنفوسیوسیمی

ندی بوده که در قرن پنجم . این زوچیو مینگ آدم دانشمآورندبه حساب میشان آن را جزء پنج اثر کالسیک

 عصر بوده است. زیسته و بنابراین تقریبا با کنفوسیوس همیعنی در اواخر کار دولت لو می

ها هستند که در واقع بایگانی دولتی اطالعات مربوط متون دیگری که به تاریخ شباهت دارند، سالنامه

کردند ها را خالصه میشدند و این سالنامهیشوند. گاهی نویسندگانی پیدا مبه هر استان و شهر را شامل می

کهنترین فرهنگنامه از این دست، کردند. هایی را از دل آن استخراج مینوشتند، یا فرهنگنامههایی میو تاریخ

پ.م به دستور لو بو وِئی در دولت چین نوشته شد. این شخص در  239در سال لوشی چون چیو نام دارد که 

پ.م نیابت سلطنت را نیز بر عهده گرفت. این کتاب  247ر دولت چین بود، و در سال ابتدای کار نخست وزی

اما کم  ایست که توسط سه هزار دانشمند نوشته شده است و در ابتدای کار صد هزار کلمه داشت،دانشنامه

گفتگو  های بعدی به دویست هزار کلمه رسید. در این حالت این متن دوازده سالنامه و ششکم در ویراست

)کتاب(  «نآجو»گرفت. بخشی از آن که امروز برای ما باقی مانده، بیست و شش و هشت آزمون را در بر می

 دارد.   )فصل( «پیان»گیرد که روی هم رفته صد و شصت را در بر می

پ.م  86تا  135که بین سالهای کهنترین تاریخ مهم چینی را کسی به نام سیما چیان نوشته است 

دانند و برایش ارج و قربی قایل هستند که با فردوسی در ها او را پدرِ تاریخِ چین میکرد. چینیزندگی می

هم مورخ مشهوری  -شود پدربزرگِ تاریخ چینکه به تعبیری می –زند. پدرِ این آدم ایران کوس برابری می

پ.م به  140دانیم که حدود اند، و میپ.م نوشته 110-165گی او را بود و سیما تان نام داشت. دوران زند
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ریاست مورخان و کاتبان دربار هان برگزیده شد. او از نظر مذهبی یک تائوییِ مومن بود و شاگرد یکی از 

مبلغان تائویی مشهور به نام هوانگ الئو بود. او همان کسی بود که نوشتن تاریخ چین را آغاز کرد و آن را 

 مورخ اعظم.  نام نهاد، که یعنی اسنادِ  «شی جی»

کرد. هرچند ش در نوشتن تاریخ چین کمک میرگویند که سیما چیان از وقتی ده سال داشت به پدمی

توان نوشتنِ اسم چند نفری را به چینی یاد گرفت، چه کنم، چون تا آن سن به زحمت میمن این را باور نمی

رای پدرِ مورخش بیسد. به هر حال، احتماال این بذرِ مورخِ نوخاسته در این سن رسد به این که کسی تاریخ بنو

برده است و بعدها ماجرا به یاری رساندن در تدوین تاریخ تعبیر شده است. چایی و شربت سکنجبین می

تا در  وقتی سیماچیان به بیست سالگی رسید، سفرهایی را آغاز کرد و برای پدرش اسنادی گردآوری کرد

ربری که در بوشتن تاریخ از آن استفاده کند. او در بیست و پنج سالگی به سمت غرب سفر کرد و با قبایل ن

ی بهار و پاییز را که پیش از او نوشته شده آنجا ساکن بودند آشنا شد. وقتی برگشت، تصمیم گرفت سالنامه

ا داشت تا شی جی وبه عاق والدین او را بود، ادامه دهد. اما پدرش که دیگر پیر و فرسوده شده بود، با تهدید 

را دور از  را ادامه دهد و نتیجه بد هم از آب در نیامد. به خصوص که سیماچیان طی ماجرای پرهیجانی آن

 چشم امپراتور نوشت.

ی مهاجم پ.م، قبیله 99خورد که در حدود سال ی سیماچیان از آنجا آب میماجرای استقالل اندیشه

از آسیای میانه به حرکت در آمدند و در  -152همان سکاهای خودمان بودندکه گفتیم - و نو جنگاور شیونگ

که به جنگ  -لی کینگ و لی گوانگ لی –اندازی کردند. دو سردار چینی مرزهای غربی دولت هان دست

                                                 
15241-Bailey, 1985: 25  
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شان کنند. در ایشان فرستاده شده بودند، شکست خوردند. امپراتور از آنها خشمگین شد و دستور داد مجازات

نوها جنگاور و دلیر هستند،  دانست که شیونگمیان درباریان تنها کسی که قبایل غربی را دیده بود و می

ها مرد هم بود و جربزه بلکه به قول امروزینه تنها جهان دیده و مطلع بود،  سیماچیان بود. این مورخِ درباری،

و سایر لوازم مردانگی را هم داشت. بنابراین به رای امپراتور اعتراض کرد و از دو سردار  دل و جرأتو 

 مغضوب دفاع کرد. 

اش انیرند و سه سال زندسیماچیان را بب  انگیامپراتور آنقدر عصبانی شد که دستور داد لوازم مرد

بود که وقتی کسی به اخته شدن و سه کرد و رسم امپراتور زیاد از این حکمها صادر میوران، کنند. در آن د

د. اما سیماچیان چنان که گفتیم نخودکشی کبرود و محترمانه شد، خودش سال زندان در سیاهچال محکوم می

ببرد. این مرد تمام این اش را از بین آدم خاصی بود و امپراتور نتوانست با چاقو و تیغ جراحی جسارت مردانه

ی حرمسرا از زندان بیرون آمد و بعد از آن تاریخ آزارها را تاب آورد و بعد از سه سال در هیأت یک خواجه

پرسید، دلیل این که بر خالف رسم معمول خودکشی نکرد، شی جی را برای خودش نوشت. اگر از من می

 را روایت کند.همین بود که قصد کرده بود تا رخدادهای دوران خود 

پ.م به  90ر حدود سال سیما چیان بعد از آن تا شش سال روی کتابش کار کرد. شی جی احتماال د

. این کتاب به دلیل این که توسط یک نفر و دور از چشم درباریان نوشته شده، سبکی بسیار دلکش پایان رسید

شده و به روشنی بر نقش شخصیتهای ها و پادشاهان روایت نو جذاب دارد. تاریخ در آن بر اساس سلسله

ی کامل وجود دارد که ای از صد و سی زندگینامهساز تاکید شده است. در این کتاب مجموعهگوناگونِ تاریخ

دانان و فیلسوفان و ی موسیقیتوانید دربارهاند. مثال در آن میدر بندهایی موضوعی از هم تفکیک شده
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شود و بسیار خالقانه است. ید. زبان این کتاب گاه به طنز نزدیک میآوران به طور مجزا مطالبی بیابدین

های متاخرتر ردپایش ای هم داشته است که دست کم در نسخههای استادانهگویند اصل کتاب تصویرپردازیمی

نوشته ای از او باقی مانده که به دوستش رِن آن توان دید. نثر سیماچیان روشن و دقیق و روان است. نامهرا می

و در آن ماجرای اخته شدنش و رنجهای ناشی از آن را شرح داده است. سیماچیان گذشته از این تاریخ که 

شان تا به ی بلند هم نوشته که تنها بخشهایی از یکیاش تا به امروز باقی است، هشت حماسهبخش عمده

ی مردی اشرافی که با مندانهگی سوحماسه»امروز باقی مانده است. اسم این داستان بسیار جالب است: 

ی داروین مربوط بوده یا از زندگی خودِ نویسنده شود که قصه یا به نظریهمعلوم می. «اش سازگار نبودزمانه

 برخاسته است. 

در کنار مان سیاههدر اگر بخواهیم بیست و چهار کتاب تاریخ کالسیک چینی را فهرست کنیم، باید 

بیشتر چیزهایی که است.  .م نوشته 82د سال در حدوآن را گو بانهم یاد کنیم که شو هاناز کتاب جی شی

مورخی به نام بعد به در پیوست این کتاب زیر عنوان تاریخ چین باستان آمده، از این کتاب نقل شده است. 

. او کتابی کرد و یکی از افسران دولت شوهان بود.م زندگی می 297تا  233سالهای رسیم که بین شو میچِن

ی متون درباری است و آن اصالتِ این کتاب در زمره جی که یعنی اسناد سه پادشاهی.گوئونوشت به نام سان

ای دیگر شد لهام نویسندهتاریخ سیماچیان را ندارد. این تاریخ همان است که در قرن چهاردهم میالدی منبع ا

دهد و میالدی رخ می 280تا  169اهایش در بین سالهای ماجریی را بنویسد که گوئویانمشهورِ سانداستان تا 

 اش صد و بیست و فصل و هشتصد هزار کلمه دارد.ی اصلینسخه
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ها در اواسط قرن بیستم در ایران برای همه آشناست. دلیلش هم این است که ژاپنی این کتاب داستان

یک سریال عروسکی خیلی زیبا از روی این داستان درست کردند و صدا و سیمای ایران هم که در آن هنگام 

 سخت پیرو آیین شوگونی بود و برای محصوالت فرهنگی ژاپن قداست خاصی قایل بود، آن را خرید و به

ی آدمهای است که معرف حضور همه «ی سه برادرافسانه»فارسی برگرداند و در تلویزیون نشان داد. این همان 

 . ی جغرافیای وقایعش پیشتر توضیح دادمو درباره هم سن و سال من هست

.م کتابش را نوشت. اثر او هو هان  445حدود سال در داشت و یه نام چهارمین مورخ مهم چینی فان

.م(. احتماال آغازگر این کتاب پدرِ این مورخ بوده است،  25-220هان شرقی ) خنام دارد که یعنی تاریشو 

رانان بود. فان یه ی گردونه.م( نام داشت و در دودمان جین شرقی سرکرده 428-355مردی که فان تائی )

م بان یونگ بر اساس خاطرات کتاب را تکمیل و ویرایش کرد. بعدتر ژنرالی به نا.م( کسی بود که 394-445)

ی غربی، کتاب ثبت نواحی غربی را نوشت که مرجع اصلی در مورد رخدادهای این ناحیه اش در جبههجنگی

است و امروز در قالب جلد هشتاد و هشتم در هو هان شو گنجانده شده است. این نویسنده پسر بان چائو 

رد و خودش سردار مشهوری بود. او همان کسی بود که ک.م زندگی می 102تا  30سالهای نامی بود که بین 

شیونگ نوها را شکست داد و انگار در این عملیات جنگی پسرش هم همراهش بوده باشد. پسرش بان یونگ 

.م وقتی قبایل غربی شورش کردند، مامور سرکوبشان شد. او در تاریخ ایران زمین هم اهمیت 107در سال 

سوی امپراتوری به یاریِ سردار دیگری به نام جانگ النگ  .م از127در سال چون همان کسی است که  دارد،

فرستاده شد. این دو سپاهیانشان را به هم پیوستند و به ایران شرقی حمله کردند و کاشغر، برای فتح ترکستان 

داشت که او ( .م92-32نام بان گو )یارکند، قراشهر و ختن را مورد حمله قرار دادند. بان یونگ پسرعمویی به 

ی توانایی بود و در کار نوشتنِ ثبت نواحی غربی سهم بزرگی داشت. نگاهِ او بیشتر بر جغرافیا هم نویسنده



372 

 

های او داند. نخستین اشاره به روم در منابع چینی را در نوشتهها را مهمتر میمتمرکز است و این رده از داده

 نامیده است.  «داچین»روم را دانم چرا او در آثارش توان دید. البته نمیمی

کرد و کتاب سونگ شو را به سال .م زندگی می 513-441یوِئه است که در سالهای مورخ دیگر شن

ی آن از دید اش گم شده است. جالب آن است که بدنه. این متن صد جلد داشته و بخش عمده.م نوشت 488

هایشان یافتند و خیلییج بر چین غربی سلطه میاقوامی بیگانه نوشته شده است که در این سالها به تدر

ند. در این کتاب برای نخستین بار در تاریخ ادبیات چین در مورد آواشناسی شعر و اهبود تبارایرانی

طلب و به این ترتیب راهی برای برخی از پژوهشگران فرصت شناسی موسیقی کالم بحث شده استزیبایی

مطرح شود که گویا شعر چینی در این دوره از سنت شعری ایران تاثیر گشوده تا این فرضیه  -مثل من–

  .پذیرفته است

ی موسس دودمان چی .م( که نواده 502-479شیان ).م مورخ دیگری به اسم شیائوزی 537در سال 

 572-506شو )کند. بعد از او وِئیشو که تاریخ این دولت را روایت میجنوبی بود، کتابی نوشت به نام چی

.م را  550تا  386شو را نوشت. این تاریخ رخدادهای سالهای تاریخِ وِئی 554تا  551.م( آمد که بین سالهای 

اش گم شده است. دهمین مورخ مهم ثبت کرده است. در اصل صد و چهارده جلد داشته ولی بخش عمده

بود که نوشتن تاریخ  -دِلینلی–ی روی پدرش .م( نام دارد و در واقع دنباله 647-564یائو )بایچینی، بی

کار پدر را به سرانجام برساند و دستاوردش کتابی بود  .م 636بزرگی را آغاز کرد. این پسر توانست به سال 

چوشی که یعنی تاریخ چیِ شمالی. این متن در اصل پنجاه فصل داشته است. اما فقط هفده فصلش به نام بِئی

 تا روزگار ما باقی مانده است. 
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.م به سبک درباری و با چاپلوسی فراوان نوشته شده، جوشو  636ب دیگری که در همین سال کتا

.م( است که تاریخ دولت جوی شمالی را نوشت. این کتاب هم  666-582هودِفِن )اش لینگنام دارد. نویسنده

شهای گم شده شود بخجاه فصل داشته ولی بخشی از آن گم شده است. از آنچه که باقی مانده معلوم مینپ

 –گیری نبوده است. چون نویسنده تمام تالش خود را کرده تا نیاکان درباریان تانگ را هم چیز چندان دندان

.م دو کتاب تاریخ  636را مهم و باشکوه جلوه دهد. با توجه به این که در سال  -زیستندکه در زمان او می

دیگر هم جَوْگیر شدند و تاریخهایشان را در همین سال  ییکی دو مورخ بلندپایه مهم قبلی نوشته شده بود،

از طبقات فقیر جامعه  کهآدمی خودساخته و مقتدر  ،.م( نام داشت 683-580جنگ )ا وِئیهنوشتند. یکی از آن

رخ داد، به  میهودفنِ چاپلوس، آدم مستقل و تاثیرگذاری بود و وقتی قیام لیاو بر خالف لینگ برخاسته بود.

ت و به عنوان یکی از رهبران آن تابعیت دولت تانگ را پذیرفت. در نهایت هم سیزده سال در دولت آن پیوس

تاریخ خود را منتشر کرد که  .م 636تانگ مقام نخست وزیری را در اختیار گرفت. او هم در همین سال 

کنند خداست و کر میشو نام داشت. این بابا به قدری آدم مهمی بود که حتی امروز هم مردم تایوان فسوئی

من بعد از خبردار شدن از این ماجرا عزم کردم تا حتما  پرستند!ی معبد میاو را به عنوان ایزدِ نگهبان دروازه

 یک سفر به تایوان بروم. بلکه بتوانم برای طبری یا بیهقی معبدی در آن سامان دست و پا کنم.

وزیران شیوع یافت. نگاری در میان نخستتاریخ جنگ کتابش را نوشت، اپیدمیِ بعد از این که وِئی

.م( که کمی بعد این مقام را در اختیار داشت، درست پیش از مرگش کتاب  648-579لینگ )فانگ شوانگ 

گیرد. اپیدمی میالدی را در بر می 420تا  265جین شو را نوشت که تاریخ دولت جین شرقی است و سالهای 

و چهارم و هشتادم از این کتاب را خودِ امپراتور  سوم، پنجاه دهای اول،مورد نظر چندان شدید بود که جل
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وزیرش را ویرایش به دست نخست هتائی زونگ ویرایش کرد. مجسم کنید! امپراتوری که تاریخِ نوشته شد

 کند. باید آدم جالبی بوده باشد!

نگارش این تاریخهای دولتی باعث شد گروهی از مورخان مستقل هم در چین به نوشتن تاریخ روی 

شو بودند. یان.م( و پسرش لی 628-570داشی )لیکردند، آورند. یکی از آنها که در همین دوران فعالیت می

های شمال و جنوب ودمانپول بگیرند، خودشان نشستند و تاریخ دیک یوآن سیاه اینها بدون این که از دولت 

ی سالهای شی را در صد جلد نوشت که تاریخ دودمانهای شمالی در فاصلهچین را نوشتند. پدر، کتاب بِئی

شی را نوشت که تاریخ دودمانهای جوشید، نان.م بود. پسر هم که خون پدر در رگهایش می 618تا  386

رسید کتابش متن مختصری در هشتاد جلد از آب در . اما به پای پدر ن.م است 589-420ی جنوبی در فاصله

دار رود به یک بسته از پوست خیزرانِ خطی این کتابها به کار میی جلدی که دربارهناگفته نماند که کلمه آمد.

ی کتاب امروزین شود و هر کدام از این جلدها در حد چند صفحه یا دست باال چند ده صفحهاطالق می

 اند.اندازه داشته

در این از آن دوران مورخ خوب  رسیم که چندمیقرن دهم میالدی بعد از این مورخان مهم به 

شو را نوشت که .م لیوشو کتاب تانگ 945در . اندجایی برای خود یافتهفهرست بیست و چهار کالسیک 

نج کتاب .م( تاریخ پنج سلسله را نوشت که پ 981-912جوجنگ ).م شوئه 974تاریخ دولت تانگ بود. در 

شو )تاریخ جدیدِ تانگ( نام داشت تانگمستقل بود و صد و پنجاه فصل داشت. کتاب تاریخ مهم دیگر، شین

وشته شد. این مرد انسان غریبی بود که هم شاعر .م( ن1072-1007شیو ).م توسط اویانگ 1053سال  که به

بود که اصالحات آدمی ن هماستمدار، بود و هم سیاستمدار و در کل آدم همه فن حریفی بود. به عنوان سیا
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.م رهبری کرد. به عنوان شاعر هم آدم خوشباش و سرخوشی بود که از مردم  1040ی در دههلی را چینگ

گمان کنم آن پیرمرد همیشه مستی که در فیلمهای  یعنی پیرمرد مست را دریافت کرده بود.شو، لقبِ یونگ

 بود، تناسخی از این آدم باشد. دیدیم و استاد هنرهای رزمی جان میجکی

نویسی در میان بار دیگر مرض تاریخدر قرن چهاردهم همزمان با ظهور اپیدمی طاعون در اروپا، 

 1343.م( که نخست وزیر دولت مغولها در چین بود، در  1355-1314. توکتوقان )درباریان چینی شایع شد

مهم نوشته شد. یکی تاریخ  .م دو کتاب 1345بعد در  .م تاریخ ایشان را نوشت و با لقب توتو نواخته شد.

 جین و دیگری تاریخ سونگ که هردویشان سرسری نوشته شده و انباشته از خطاهای ریز و درشت بودند. در

ها بینی چینیهمین سال توکتوقان کتاب لیائوشی را نوشت که تاریخ اقوام ختنی بود و تحولی در جهان

 از این تاریخ مردم چین معتقد بودند اهالی ختن بربر هستند و تاریخ ندارند. شد. چون تا پیش محسوب می

مشاور نخستین امپراتور دودمان مینگ بود، در  .م( که1381-1310لیان ).م سونگ 1370در سال 

شی که دویست و ده فصل داشت و تاریخ دودمان یوآن ی باورهای کنفوسیوسی کتابی نوشت به نام یوآنزمینه

بعد از آن نزدیک به چهارصد سال سپری شد بدون این که تاریخ مهم دیگری نوشته شود. تا آن که  بود.

شی )شبیه کنکور خودمان( شاگرد اول شده بود، کتابِ .م( که در آزمون جین1755-1672یو )تینگجنگ

 گرفت. میم در بر . 1646تا  1368ی مینگ را از جلد بود و تاریخ سلسله 332شی را نوشت که مینگ

بینیم تفاوت دارد. در واقع چارچوب کلی تاریخهای نوشته شده در چین با آنچه که در ایران زمین می

ها و اثیر شباهت دارند و بر ظهور و سقوط سلسلهتاریخهای چینی به تاریخهایی شبیه به الکامل ابن

بینیم، ابرو میالتواریخ یا تاریخ حافظاند. بر خالف آنچه که مثال در ناسخهای مهم سیاسی متمرکز شدهشخصیت
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فرض اصلی مورخان چینی آن است که در هر لحظه از تاریخ تنها یک امپراتور مشروع وجود دارد و یک پیش

ها تقریبا جبرگرایانه و متاثر از تواند مهر سلطنتی چین را داشته باشد. دیدگاه حاکم بر تاریخنفر است که می

ست. یعنی زاده شدن و مرگ دودمانها را همچون تولد و پیری موجودی زنده در نظر برداشتهای کشاورزانه ا

نویسان چینی اند. تاریخگیرند و اعتقاد دارند که امپراتوران آخریِ تمام دودمانها افرادی فاسد و تباهکار بودهمی

اند. این برداشت با توجه بودهاند و به اقوام دیگر بیگذشته از چند استثنا، در واقع تاریخ قوم هان را نوشته

اقوام چینی نیز برای خود اهمیت و رسمیتی یافتند. این ی بقیهها به صحنه کمی اصالح شد و ورود کمونیست

ای بود برای حمله به تبت و مطیع ساختن ترکستان که چینیها نبود، که زمینهالبته از سرِ نیکوکاری کمونیست

 است.  تبدیل شدهی چینی حاال به استان

انگیز تبت بگذریم و برگردیم سرِ حوادث سفرمان. القصه، ما بعد از صعود و هبوط اما از ماجرای غم

بر زیبای یگانه، و مرور آثار تاریخیِ کاشته شده در پای کوه، به قدری از سر و کله زدن با منابع تاریخی چین 

وقتی خیالمان رفتیم ناهاری خوردیم و ول ملول شده بودیم که قصد کردیم برویم و کمی تفریح کنیم. پس ا

 . بیابیم و کمی شنا کنیمتصمیم گرفتیم برویم و استخری ی مقدس راحت شد، از جانب این فریضه

ورزشگاه ی تیزی که در یافتن مکانهای مورد نظرمان پیدا کرده بودیم، به سرعت با توجه به شامه

شنای آنجا استخری بزرگ و چهار طبقه هم در کنارش پیدا کردیم و  .بزرگ و مرتبی را در مرکز شهر یافتیم

کردند. یک استخر مخصوص های متفاوتی از مردم شنا میهای مختلف این استخر ردهمفصلی کردیم. در طبقه

 کارها وشدند. یکی دیگر انگار مربوط به تازهشان در آنجا دیده میکودکان با والدینانبوهی از ها بود و بچه

ی چهارم قرار داشت، مخصوص شناگران بزرگترین استخر که در طبقه و عمق کمی داشت. نوآموزان بود
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ی جاهایی که دیده بودیم مختلط بود و عجیب تر هم بود. استخر مثل بقیهای بود. این یکی از همه شلوغحرفه

ان گرفته بودند لخت این که رختکن نداشت. یعنی مردم همین طور جلوی کمدهایی که برای لباسهایش

ای را پیدا کردیم که دید نداشته باشد، و بعد کردند. ما با بدبختی یک گوشهشدند و مایویشان را عوض میمی

های گذاشتند چینیایستادند و نمیپوشیدیم، در حالی که دو نفر دیگر سر راه میرفتیم و مایو مینوبتی می

 رهگذر به آن گوشه نزدیک شوند!

ای که در استخر حضور داشتند با هنرها و سجایای رصتی دست داد تا آن چند هزار چینیآنجا فدر 

ها بیشتر آشنا شوند. گذشته از مسائل مگویی که به خصوصیات نژادی و تفاوتهای ژنتیکی شخصیتی ما ایرانی

بی برای شناگری شود، در این موقعیت روشن شد که همراهان من نمایندگان خوها مربوط میها و چینیایرانی

 یو دشتستان یجنوب امیرحسین که تباریبازی کردیم، بین کمی که برای خودمان آب شوند.هم محسوب می

ی این که دربارهشروع شد  ی بحثاول  ب دیدنی درگرفت.، رقابتبود یهای شمالگیلاز ، با پویان که داشت

همراه من برای اثبات برتری دریاهای مورد . بعد هم دو شنا در خلیج فارس بهتر است یا دریای مازندران

ی نیاکانم هم بیشتر در ی تهران بودم و بقیهمن که زاده. روی آوردند ایهای کشندهمسابقهنظرشان به 

پیوستم و خلق چین آمدم، پس به انبوهِ های فالت ایران ریشه داشتند، از پسِ این دو همسفر بر نمیخشکی

های شناگر هم بعد از این که یکی دو نفرشان در مسیرِ عبور این ماشا کردم. چینیهای سرعتِ آنها را تمسابقه

این دو موجود پشمالو و های قاتل قرار گرفتند و منهدم شدند، دیگر احتیاط کردند و از دور رقابت نهنگ

رد. از نظر سایر ها معموال ریزاندام هستند و بدنشان مو ندادرشت و تیزرو را نظاره کردند. توضیح آن که چینی

عوارض بدنی هم در کل برجستگی خاصی ندارند و از این رو ما سه نفر در وضعیت لخت خیلی بینشان 
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ی پویان و امیرحسین جمع بزنید تا ببینید چه غوغایی حاال این را با شنای پرسرعت و شتابزدهغیرعادی بودیم. 

 در آن استخر بر پا شده بود.

اش ها لیسای، نفری یک بستنی گرفتیم و در حالی که مثل بچه مدرسهبعد از شنای خوبی که کردیم

مان حرکت کنیم، که شهر هایمان را برداشتیم و به ایستگاه قطار رفتیم تا به مقصد بعدیزدیم، رفتیم کولهمی

رید کمی مان را برای خجینگ بود. کمی زودتر از آنچه که انتظار داشتیم به ایستگاه رسیدیم و وقت اضافینان

خوراکی صرف کردیم. بعد وارد قطاری بسیار شلوغ و صمیمی شدیم و کلی دوست چینی پیدا کردیم. محور 

شان مان به راستگویی و درستکاریچگونگی صورتبندی اخالق در میان مردم چین بود و همهبحث آن شبمان 

دوست هستند و خدمت ها بیگانهها هم مثل هندیچینی شان را ستودیم.گواهی دادیم و این سویه از تمدن

دار خدمت پایه و خویشتندارند. اما موقر و متین هستند و همچون کسی همکردن به دیگری را خوش می

  ها چاکرانه و فرودستانه.کنند، و نه مانند هندیمی

رفتار هندیان را نپسندیده بودم و مدتی بعد که ی من در سفری که پیشتر به هند داشتم، این سویه

ای برای یکی از دوستانِ عضوِ انجمن دوستی ایران و هند بنویسم، به این تفاوتِ مفهوم خدمت قرار شد مقاله

ای از این مفهوم روبرو شدیم. مفهومی که در تمدن ایرانی و هندی اشاره کرده بودم. در چین با نوع تازه

ی استعمارزده و و با بافت سنتیِ مفهوم خدمت در ایرانِ خودمان تفاوت داشت. اما جنبهآشکارا مدرن بود، 

 ها را هم نداشت. ی خدمت نزد برخی از هندیچاکرمآبانه

حاال که حرف به اینجا کشید، الزم است اعتراف کنم که پیش از سفر به چین تصویری یکسره متفاوت 

ایی که در قرن بیستم بر سر این مردم آمده بود، و به خصوص از مردم این سامان در ذهن داشتم. باله
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ها را مردمی ی فرهنگ باعث شده بود تا چینیها در عرصهی کمونیستهای منظم و سازمان یافتهویرانگری

زده و مفلوک تصور کنم. اما وقتی این مردم را از نزدیک دیدم نگاهم یکسره دگرگون شد. آسیب دیده و جنگ

های تاریخ شان، که البته سویهی استوار سنتِ تاریخی و فرهنگیمروز، شاید به دلیل اقتدار و ریشههای اچینی

و تهاجمی هم دارد، توانسته بودند از موجِ خشونت انقالبها و جنگهای قرن بیستم سرِ سالمت به در ببرند و 

زمین کامال نمایان بود. به هر نمردم ایرابه مردمی کوشا و با اخالق بدل شوند. چیزی که غیابش در میان 

صورت دیدار از چین باعث شد تا در دل احترام عمیقی نسبت به این مردم پیدا کنم و حسی که پیشاپیش 

ی فرهنگ و ادبیات و هنرِ دیرپای این سرزمین داشتم، به مردمش و وارثان فرهنگش نیز تعمیم یابد. درباره

برانگیزی بود که یشان نیز چنین حسی دارند و این تاثیر نیکو و احترامداد که اگفتگوهایم با دوستانم نشان می

 مردم چین بر ما نهادند.

 

 

 

 

 شود.دیده می« زیبایی یگانه»ی لین، چنان که از فراز قلهدو نما از گویی
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 عروسکهای سایه بازی    لین در غار کتیبهگوییتندیس نیای بنی

 

 

 

 

 ی چینیای از یک گرهفروشی و نمونهگرهی یک مغازه
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جینگنان -2009جوالی  19 -1388تیرماه  28یکشنبه   

ترین سپردیم، سراسر روز را در قطار گذراندیم و طوالنیجینگ راه مییکشنبه روزی که به سوی نان

های سفر عمرمان با قطار را تجربه کردیم. در راه با هم گفتگو کردیم و فرصت را غنیمت دانستیم و منظره

ی چینستان را ی ما قطری از میانهمان نمایان بود. مسیر طوالنی کوپهنوازی را تماشا کردیم که از پنجرهچشم

های سازی و تنوع شکل ظاهری مردم را در اقلیمتوانستیم تحول سبکهای خانهشد و به این ترتیب میشامل می

خورد، یکدست شدنِ تدریجی بافت نژادی ترین چیزی که در این میان به چشم میمتفاوت چین ببینیم. نمایان

های هان بدل تغییر از چینیی شرقی مسیرمان به بستری یکنواخت و بییمهو قومی مردم بود، که کم کم در ن

 گشت. 

شان حرفی در میان بود، به ها و محترم بودنِ شخصیت و فرهنگی بزرگداشت چینیوقتی درباره

 ای که در این میان وجود دارد،شان هم اشاره کردم، و به نظرم مهمترین تیرگیهای تاریک و منفیِ تمدنسویه

پرستی و انحصارطلبی این مردم مربوط شود. مشابه این خصلت را البته سایر اقوام هم دارند. اما به قوم
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شان تا حدود های اقتصادیشان و بازرگانانه بودنِ شاهرگها به خاطر موقعیت میانی سرزمینخوشبختانه ایرانی

یار دراز ایران زمین جنگهای مذهبی بزرگی اند. از این روست که در تاریخ بسزیادی از این بال مصون مانده

 ای مانند چین سابقه نداشته است. شبیه به اروپا یا کشتارهای قومی و نژادی گسترده

اش، به سادگی چین سرزمینی است که با یک نگاه به تنوع جمعیتی و الگوی قرارگیری اقوام بر نقشه

ای که این موضوع را نشان اند. اولین نکتهساکن بوده توان دریافت که مردمی نژادپرست از دیرباز در آنجامی

ی اروپا تنها دهد، تنوع به نسبت کمِ جمعیتی و قومی در این قلمرو است. چین با مساحتی برابر با قارهمی

متمایز دارد. این در حالی است که کشور ایرانِ ما که مساحتش هشت بار از چین کمتر پنجاه و شش قومیت 

اضر بیش از سی قومیت دارد. در صورتی که کلیت ایران زمین را در نظر بگیریم، شمار این است، در حال ح

آورش احتماال اعجاب ی جغرافیاییدهد که در چین با آن پهنهرسد و این نشان میاقوام به نزدیک پنجاه تا می

ی جمعیتها در چین ت به نقشهدستهایی در کار بوده که از تنوع جمعیتها و اقوام کاسته است. در واقع کافی اس

ی قومیتی ایران زمین که به نقش و نگاهی بیندازید تا متهم اصلی را در این میان پیدا کنید. بر خالف نقشه

دهد، ماند و موزائیکی بسیار پیچیده از اقوامِ همسایه و همنشین را نشان میی قالی کاشان مینگارهای پیچیده

کدست روبرو هستیم که یکسره در دست قوم هان است و به سمت غرب ی شرقیِ یدر چین با یک گستره

اش، اقوامی دیگر یافت ی درونیاش، یا در برخی از نقاط کوهستانی یا دور افتادهپیشروی کرده، و در حاشیه

 هایی در هم تنیده قرار دارند و جمعیتهایشان بهشوند. بر خالف جمعیتهای اقوام ایرانی که به صورت نقطهمی

آسای اصلی سر و کار داریم که در گوشه و کنارش جمعیتهای هم نزدیک است، در چین با یک جمعیت غول

اند هویت خود را ای توانستهاند. به عبارت دیگر، تنها این جمعیتهای بزرگ و حاشیهبزرگ دیگری قرار گرفته

 ها هضم، یا توسط ایشان کشتار نشوند.ی هانحفظ کنند و در بدنه
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ها در ضمن نام دارد. هان( 汉族) هاندار این هویتِ انحصارگراست، الب چینی که پرچمقوم غ

سازند و به این جمعیت چین را بر می ٪92یعنی . شوندترین گروه قومی جهان نیز محسوب میپرجمعیت

شود. این قوم نام خود را از دودمان هان در چین ترتیب شمارشان به یک میلیارد و دویست میلیون نفر بالغ می

اند. در زبان چینی باستان هان یعنی کهکشان راه شیری. در طول تاریخ چهار تا شش هزار نام باستان گرفته

ان وجود داشته که امروز حدود هزارتایش همچنان رایج است و مردم بدان هبا پسوند خانوادگی شخصی 

جمعیت سنگاپور هم هان  ٪ 75جمعیت تایوان و  ٪ 98ها تنها در چین اکثریت ندارند. شوند. هانخوانده می

 جهان به این قومیت تعلق دارد.  کل جمعیت ٪19هستند و به این ترتیب 

دهد ی شرقی چین، نشان میاش با اقوام دیگر در نیمهم تنیدگیصرفِ بزرگی این قوم، و غیاب در ه

ها در تاریخ طوالنی خود با سکاها که این مردم با همزیستی نزدیک با اقوامی متنوع چندان سازگار نیستند. هان

های اند و با وجود شکستکرده ها و روسها دست و پنجه نرمنو( و مغولها و در سالهای اخیر با ژاپنی)شیونگ

کن اند و بقایای آنها را در قلمرو خود به کلی ریشهی ایشان غلبه کردهشان از این اقوام، در نهایت بر همهاولیه

 اند.  نموده

دهد، سرگذشت ها را به خوبی نشان میبک نمونه که چگونگی هضم شدن سایر اقوام در دل هان

زیستند و با مغولها رد بودند که در شمال چین می. این مردم در ابتدای کار قبایلی کوچگاستووهوان قوم 

هو می نامیدند و مغولستان را در اختیار داشتند. اما در خویشاوندی داشتند. در ابتدای کار خودشان را دونگ

نوها خوردند، از این منطقه رانده شدند و بسته حدود قرن چهارم پ.م بعد از شکست سختی که از شیونگ

در منچوری و مغولستان داخلی و  بئی خوانده شدنددو گروه پیدا کردند. یک گروه شیان شانبه مسیر مهاجرت

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%89%E6%97%8F


384 

 

ها به خدمت امپراتوران هان در ها حفظ کردند. اما ووهوانو همچنان تمایز خود را با چینیاقامت گزیدند 

ان را در هبئی، توان ایشها شباهت زیادی پیدا کردند. امروز میآمدند و به تدریج چینی شدند و به هان

  شی یافت.لیائونینگ و شان

ها به تدریج ، در بخشهای زیر نفوذ هانرسدشمارشان به نزدیک شش میلیون تن میها، که خود مغول

شان را توان جمعیتهای اصلیاند و امروز تنها در مغولستان داخلی میهویت قدیمی خود را از دست داده

قومیت دیگر، دی است. اینها مردمی هستند که  .دنناممی( 蒙古族زو )-گومِنگ ها ایشان راچینیبازجست. 

کنند. در قرن چهارم و پنجم میالدی در این سرزمین چوان زندگی میشی و سیهای، شاآنسو، چینگدر گان

ای داشتند. اما به تدریج در قرن ششم و تا هشتم .م ناتوان شدند و بخشی از ایشان برای خودشان پادشاهی

 ام شدند. ها ادغها و تبتیدر هان

ها هستند. این مردم در سراسر فالت تبت زندگی ترین قوم در چینِ امروز، تبتیاما احتماال ستمدیده

کنند و در گذشته دولتهای بزرگ و مقتدری را پدید آورده بودند و روایت خاص خود را از دین بودایی می

از موج مدرنیته از دیگران عقب ماندند و خلق کردند. اما در اواخر قرن نوزدهم میالدی به خاطر دور ماندن 

ها روی کار آمدند، با ارتشی بزرگ به تبت حمله کردند و به تدریج ناتوان شدند. بعد از این که کمونیست

آنجا را فتح کردند و حدود یک میلیون نفر از مردم این کشور را کشتار کردند. این همان یورشی بود که به 

معابد المایی منجر شد و داالی الما را وادار کرد تا از این سرزمین بگریزد. امروز  نابودی آثار هنری بودایی و

پنج . این مردم دنناممی( 藏族زو )زانگگیرند و آنها را ها را هم یکی از اقوام چینی در نظر میها تبتیچینی

 و نیم میلیون نفر جمعیت دارند. 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%92%99%E5%8F%A4%E6%97%8F
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%97%8F%E6%97%8F
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ها نزدیکی بیشتری دارد. یکی از آنها چند جمعیت کوچک دیگر در چین وجود دارد که به تبتی

شود. این مردم در دوران شانگ اقتدار زیادی داشتند، است که جمعیتش به دویست هزار تن بالغ می چیانگ

ظر زبانی و نژادی با مردم تبت خویشاوندی دارند و به اما بعد از آن به تدریج کوچک و ناتوان شدند. از ن

کنند. مردمی مادرتبار و تک همسر هستند و رئیس ویژه در جنوب شرقی ایالت سیچوان زندگی می

هایشان زنانی هستند که معموال از شوهرشان مسنتر هستند و گاه به طور همزمان با دو یا چند برادر خانواده

هنوز شمنی است و تابوهای زیادی در مورد زایمان و مرگ در میانشان رواج دارد.  شانکنند. دینازدواج می

اند. توماس تورَنس که یکی از نخستین هرچند در قرون گذشته برخی از ایشان به آیین بودایی گرویده

پیچیده  شان نوعی یکتاپرستیشناختی را در مورد ایشان به انجام رساند، معتقد بود دین شمنیپژوهشهای مردم

ها از عقاید انبیای یهودی شبیه عاموس و یوشع و الیجاه متاثر کرد چیانگاست و به همین دلیل هم گمان می

ی سرگرم کننده آن بود که ایزدی مقتدر به نام آباچی در میان این مردم پرستیده شده باشند! دلیل این نظریه

کنند که به نظر تورنس شکلی دگرگون وِئی استفاده میشود که بردن نامش تابو است و به جای آن از اسم یامی

های یهودی هستند. خانواده شبیه به الویی عبرانی بود. کاهنان این خدا مردانی عزب و بیشده از همان یهوه

دانیم که با وجود شود. امروز میدر ضمن این هم جالب است که ساختن بت در میان این مردم گناه قلمداد می

های ظاهری، این دین هیچ ربطی به یهودیت ندارد. چرا که همین مردم با وجود نساختن بت، این شباهت

ای قرار گرفته باشند و به پرستند. در واقع تمام سنگهای سپیدی که بر روی تپهسنگهای مقدسِ فراوانی را می

 گذاریِ مسیر کوچ قبیله بخورند، از دید ایشان مقدس هستند. دردِ نشانه

پرست هستند. گذشته از کشتارهای ها در کل بسیار قومی کار باید دستتان آمده باشد که هانتا اینجا

اند، این را از روی نامهایی های ساکن در سرزمین چین کردهها و سایر قومیتها و هوئیای که از تبتیدایمی
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( نام دارد و 壮族چین، جوانگ ) دومین گروه قومی بزرگتوان دریافت. مثال اند نیز میکه به سایر اقوام داده

کنند و شی در جنوب چین زندگی میرسد. این مردم در گوانگجمعیتش به شانزده تا هجده میلیون تن می

در میانشان است و نی بسیار متنوع از نظر دیباورهایشان شوند. نان هم یافت میبرخی از آنها در یون

در  ی ناراحت کننده این که جوانگاما نکتهشود. پرست، نیاپرست، بودایی، مسیحی و تائویی دیده میجان

ابداع کرده بودند. اما به  این مردم ها برایآمیز بوده که هانبه معنای سگ وحشی است و لقبی دشنامچینی 

شده توسط دشمنانشان را پذیرفتند، این مردم هم قانع شدند که واقعا  ها که لقبِ وضعتدریج مثل کوبیست

 جوانگ هستند! 

شود. بر خالف ایرانیان که هر قوم را ها تنها به لقب این قوم منحصر نمیگرایی نمایان چینیاین قوم

ه باشند. بر ها ابداعش کردخوانند، در چین نام رسمی هر قوم آن است که هانبه نام مورد نظر خودشان می

خالف زبان فارسی که در آن نام اقوامی مانند کرد و لر و گیل و بلوچ و ترک و عرب معنای بدی ندارد و 

آمیز دارد. گذشته از جوانگ برخاسته از خودِ آن قوم است، در زبان چینی نامهای اقوام معموال محتوایی توهین

. "ی وول خورنده!حشره"شوند که یعنی و خوانده مییا رور که به معنای سگ وحشی است، تاتارها هم روران

نامند که یعنی گوسفند اخته، و میائو هم نو را هم جیِه میبه همین ترتیب گروهی بازمانده از سکاهای شیونگ

 یعنی بربر و وحشی.

هشت میلیون نفر جمعیت دارد و در ه ذکر خیرش شد، قومیتی بزرگ است که ک( 苗族میائو )این 

خودِ این مردم . استقرار یافته استدونگ و هِینان شی، هویِئی، گوانگچوان، گوانگجو، سینان، گویییون

وحشی دانند. این نام هم در اصل به معنای بربر و نامند و نام میائو را ناخوشایند میخویشتن را مونگ می

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AE%E6%97%8F
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%97%E6%97%8F
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ها نهادیه شده است. بخشی اند و به تدریج در میان چینینامیدهها ایشان را بدان میاست و اسمی است که هان

گویند که شش زبان مستقل و کنند و به زبانهایی سخن میاز این قوم در ویتنام و الئوس و برمه زندگی می

گویند. در ی زبانی سخن مین نفر به این خانوادهگیرد. امروز در دنیا ده میلیوسی و پنج گویش را در بر می

ی خویشاوند تشکیل گذشته این مردم برای خودشان پادشاهی مستقلی به نام جیولی داشتند که از اتحاد ن ه قبیله

 شوند. زنان گائوشونگی مستقل تقسیم میشده بود. این مردم بر اساس رنگ لباس زنانشان به چهار خوشه

 -شوندکه کانائو یا هْمو هم خوانده می–پوشند. زنان گانِه کنند، لباسی سرخ میزندگی می که در غرب هونان

جو نان و گوئینو در شمال شرقی یونکنند و سیاهپوش هستند. قبایل آمجو زندگی میدر جنوب شرقی گوئی

شوند. ایشان را میائوی گل بزرگ هم روی پیراهنشان شناخته می یگلنقش بزرگ ساکن هستند و زنانشان با 

نامند، تا از چهارمین گروه یعنی میائوی گل کوچک یا هْمونگ متمایز شوند. زنان این گروه اخیر پیراهنهایی می

 پوشند. سیاه یا سپید می

ی دارند. چندتا از گروههای قومی چینی از نظر فرهنگ و تبار با سپهر ایران زمین پیوستگ

. نام شیونگ است که در این گزارش چند بار ذکر خیرشان گذشت ی شیونگ نوایل و طایفهشان، ترینقدیمی

 Xiōngnúکه به صورت  چینی است 匈奴شود، هماننو که گاه هسیونگ نو یا خیونگ نو هم خوانده می

اسانی هپتالی و بعدتر در میان این مردم همان کسانی بودن که در دوران سدهند. اش را نمایش میآوانگاری

اند، نو دانستهی هون را مشتق از هسیونگشدند و برخی از نویسندگان خودِ کلمهاروپاییان هون نامیده می
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نوها مانند سکاها خورشید و ماه و آسمان شیونگ 153.های ضد و نقیضی در این مورد وجود داردهرچند داده

 .شان با قبایل ایرانیِ عصر پیشازرتشتی یکی بوده باشدو انگار فرهنگ پرستیدندو روان نیاکانشان را می

ی کوچگردانه روزگار ها به اقوامی غیرچینی که تابع امیران محلی نبودند و به شیوهنخستین اشاره

شود. روایتهای چینی متاخرتر که این دوران را گذراندند، به دوران جو و قرن هشتم و نهم پ.م مربوط میمی

ها بوده باشند. با نودهند که بعید نیست اجداد شیونگکنند از حضور مردمی به نام رونگ خبر میف میوص

چینی پدیدار شد و این آغازگاه تکوین  پ.م در اسناد 244در سال نو برای نخستین بار این وجود، نام شیونگ

اند. مثال ن خویشاوند دانستهدولت واحد چین هم هست. مورخان چینی آنها را با شاهان باستانی خودشا

اند و این شخص اخیر بوده ( پسر جیِه淳維وِئی )شان نوادگان چونسیماچیان نوشته که خاندان سلطنتی

نوها ای چین را آغاز کرده است. شیونگهمان کسی است که دودمان اساطیری شیا را بنیان نهاده و تاریخ افسانه

قلمروی بسیار گسترده را در شمال و غرب چین در اختیار داشتند. به  ای از قبایل کوچگرد بودند کهاتحادیه

شکلی که در دوران ایالتهای جنگاور سه تا از هفت ایالت با آنها مرز مشترک داشتند. وقتی چین شی هوانگ 

تیان را به سراغ این قبیله فرستاد و او موفق شد بخشهای اصلی چین را یکپارچه کند، سرداری به نام مِنگ

و صحراهای شمال چین راند. وقتی این دودمان  ایشان را به سختی شکست داد و آنها را به مغولستان داخلی

نوها باز به جنوب کوچیدند. در این هنگام رهبرشان مردی بر افتاد و جنگ داخلی در چین درگرفت، شیونگ

راند. نام او از بخشِ تشریفاتی یبر ایشان حکم م پ.م 209تا  220ی فاصلهبود به نام شانیو تومِن که در 

این لقب از دیرباز به سران . «پسرِ آسمان بیکرانه»یعنی یو در چینی است و تشکیل شده بود. شانیو همان چان

                                                 
153 Beckwith 2009: 404-405. 
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ی این ایلها را بر ی لوانتی اختصاص داشت که بین قرون سوم پ.م و چهارم میالدی رهبری اتحادیهقبیله

ایست که در فارسی امروز به صورت تومان باقی مانده و در اصل ده هزار عهده داشتند. تومن هم همان کلمه

کرده داده است. تومن در زبان هونها به یک واحد نظامی تشکیل یافته از ده هزار سواره اشاره میمعنی می

 است. 

شانیو تومن بعد از بازگشت پیروزمندانه به خاک چین، درگذشت و جای خود را به پسرش 

یو(ای بود که اسم چینیِ زاده شده بود، در واقع شانیو )چان پ.م 234سال  داد. این پسر که به یومودوچان

اش را به شکل بَغادور مودو را برایش انتخاب کرده بودند. اسم واقعی او بهادر بوده است، چون نام شخصی

ی را به عنوان گروگان به قبیله . در زمان کودکی اوداشت یفراز و نشیبپراند. او زندگی و باتور نیز ثبت کرده

( سپردند و او در آنجا پرورده شد. چندی بعد جنگی میان پدرش و سکاها درگرفت هاتخاری -سکاجی )یوئه

و بهادر که نگران بود به عنوان گروگان به قتل برسد، وانمود کرد بیمار است و بعد نگهبانانش را از پا در آورد 

اش اِشی، برای کشتن او و بر تخت نشاندن رش بازگشت خبردار شد که نامادریی پدو گریخت. وقتی به قبیله

اش دسیسه کرده است. پدرش یک تومن )ده هزار سوار( به او داد و این جوان در جنگها لیاقت و برادر ناتنی

ر با تیری پیوندد، هنگام شکااش میی نامادریاش را ثابت کرد. بعد هم وقتی دید پدرش دارد به دسیسهدلیری

اش را به قتل رساند. او انضباط او را از پا در آورد و خود قدرت را به دست گرفت و نامادری و برادر ناتنی

اش حاکم کرد و برای آن که وفاداری رعایایش را بسنجد آزمونهای عجیب و شدید و محکمی بر مردم قبیله

 زندش یا اسبِ محبوبش را بکشد! داد زن یا فرکرد، مثال به کسی فرمان میغریبی طراحی می
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گرفت و ارتشی نیرومند از سوارکاران تشکیل داد و یک قدرت را به دست .م پ 209بهادر خان در 

ی .م به مرزهای شرقی قلمروش تاخت و قبیلهپ 208. او در بزرگ در شمال و غرب چین پدید آورددولت 

. بعد هم نمادهای قدرت ایشان یعنی کمربندی هو را که در مغولستان شرقی ساکن بودند، شکست داددونگ

هوها بعد از این شکست به های لباسش افزود. دونگزرین )هودائی( و کالهی طالیی )هوگوان( را به آرایه

ووهوان به استان هِبِئی رفت و در خدمت امپراتور هان در آمد. در حالی که ی طایفهدو شاخه تجزیه شدند. 

.م( و وئی  373-310دولتهای دائی )چوری و مغولستان شرقی پایگیر شد و به تدریج بِئی در منشیانی طایفه

ای نیرومند از قبایل بود دست اتحادیه ی اخیر قدرت در.م( را تشکیل داد. در این شاخه 536-386شمالی )

مروز نامش در دهد و اشدند. این کلمه همان تَبگاچ ترکی است که گِرد و زمین معنی میکه توئوبا نامیده می

 کاخ توپکاپی استانبول باقی مانده است. 

بهادر خان بعد از گرفتن مغولستان شرقی بر قبایل ترک دینگ لینگ که در مغولستان شمالی مستقر 

پ.م با دولت مقتدر هان هم درگیر شد و چندان پیروزمندانه از  197تا  200در سال بودند هم غلبه کرد. او 

نوها شناخته شود و هرساله برایش گزار شیونگپراتور چین پذیرفت تا به عنوان خراجمیدان بیرون آمد که ام

پ.م زیست و بیست و شش بار جنگید و دولتی مقتدر و  174یو یا بهادر خان تا سال باج بفرستد. مودوچان

ل زیر فرمانش را نیرومند از خود به جا نهاد که ستون فقراتش بر سوارکاران کمانگیر استوار شده بود. او قبای

ی چپ و راست )شرقی و غربی( تقسیم کرد. جانشین شانیو که معموال پسر بزرگترش بود، رهبر به دو شاخه

شد. ی راست میی چپ بود و کسی که در سلسله مراتب سیاسی بعد از او قرار داشت، رهبر شاخهشاخه

نامیدندش ( می蘢城چِنگ )ها لونگچینیدر شهری که  -احتماال هنگام نوروز–ی قبایل قرار شد سران همه
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ها نوو در مغولستان قرار داشت، گرد هم جمع شوند. به این ترتیب این شهر به جایگاه پایتخت شیونگ

 برکشیده شد. 

پ.م دولت کوچک ووسون در غرب گانسو را فتح کردند و قلمرو خود را  176در سال این مردم 

ادر خان که در این هنگام رهبری این قبایل را بر عهده داشت در در دشتهای تاریم گسترش دادند. پسر به

ها پیش رفت پ.م تا نزدیکی پایتخت هان 158ها( را از گانسو بیرون راند و در جیپ.م قبایل سکا )یوئه 162

کردند و بخش مهمی از تجارت پشتیبانی می شاناورانهبا وجود خوی جنگاین مردم و شهرها را غارت کرد. 

توسط ایشان سازماندهی و بعدتر هم از راه ابریشم در زمان چیرگی ایشان بر چین شمالی تکامل یافت و 

 شد. حراست می

پ.م دستخوش تغییر شد  140حدود سال نوها در ها در برابر شیونگموضع ضعیف و تدافعی چینی

شروع کردند به تقلید از سبک زندگی ایشان و به ویژه وامگیری اسب و و این زمانی بود که مردم چین 

مانند جانک چیان تا بلخ پیش رفتند و سرداران چینی از مردم –نظام در ارتشهایشان. سفیران چینی سواره

 نوهاپ.م برای نخستین بار سیاست چین در برابر شیونگ 130ی کاشغر اسبهایی گرفتند و به این ترتیب در دهه

ها انجامید و سیل مهاجران چینی در صحرای پ.م جنگ بزرگ موبِئی به پیروزی چینی 119تهاجمی شد. در 

اندازی سپاهیان هان تا اوالن باتور در مغولستان گسترش ی دستنوها شد و دایرهگوبی جایگزین شیونگ

ی فرغانه و دایوان را در درهلی به خوارزم تاخت سرداری به نام لی گوانگ پ.م 100-104ی یافت. در فاصله

 مورد حمله قرار داد.  
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نوها به این ترتیب جای خود را در تاریخ تثبیت کردند. این قبیله از قرن سوم پ.م و آغازگاه شیونگ

تاریخ مدون چین در صحنه حاضر بودند و تا قرن پنجم .م به همراه دربار چین یکی از دو نیروی سیاسی مهم 

شدند. بعدتر هم بقایایشان تا قرن هفتم میالدی و پایان عصر ساسانی همچنان باقی این قلمرو محسوب می

نوها در قیاس با سایر نویسد که دولت شیونگبود. بارفیلد که تاریخ این مردم را نگاشته، به درستی می

  154.واحدهای سیاسیِ برآمده از دل قبایل کوچگرد، به شکل غریبی پایدار و بادوام بوده است

ی رقیب وجود دارد. پژوهشگرانی که در قرن نوزدهم و مورد تبار و نژاد این مردم چند نظریه در

نوها مغول یا ترک بوده باشند. دلیلش هم کردند شیونگزدند، گمان میابتدای قرن بیستم در این مورد قلم می

. در این دوران ثبت کرده بود رانامهایی ترکی در میانشان این بود که متون چینی به ویژه در قرون متاخرتر 

اند. امروز هم در برخی از منابع ترکها بر این اتحادیه حاکم بوده-ی حاکمی از مغولفرض بر این بود که طبقه

در اواسط قرن بیستم، الیوس  155.دانندنو را نیای ترکهای بعدی میشود و رهبران شیونگچنین چیزی دیده می

سئی و این نظریه را طرح کردند که این مردم از تبار بومیان ینی 157کبلنو شاگردش ادوین پولی 156لیگتی

که به همین مکتب تعلق داشت  158.م الکساندر و وین 2000در سال اند. ی قطب بودهزردپوستان بومی حاشیه

ب زیستند پیدا کند و به این ترتیسئی میی ینیی جیِه که در منطقهموفق شد بقایای زبان ایشان را در قبیله

                                                 
154 Barfield, 1989. 

155 Wink 2002: 60-61. 

156 Lajos Ligeti 

157 Edwin Pullyblank 

158 Edward Vajda 
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بر اساس این نظریه مردم بومی سیبری مرکزی در قرون پنجم  159.پیوند میان ایشان و این مردم را تایید کرد

ی اصلی تقسیم شدند. گروه شمالی تا سال هفتصد میالدی یکپارچه پ.م تا سالهای اول میالدی به سه شاخه

.م( و کِت تقسیم شدند. از  1990 )منقرض شده در سالی زبانی یوق بودند و در این هنگام به دو خانواده

رسید، اما در سال نفر می 1225.م به 1926اند )شمارشان در این گروه اخیر صد تا پانصد نفر باقی مانده

م زبان این مردم را بررسی کرده، . 2008که در سال  160نفر باقی مانده بودند(. ادوارد واجدا 537.م تنها 1989

گویند خویشاوندی نزدیکی ایی بدان سخن میدِن که بومیان آمریک-ی زبانی نانشان داده که میان آن و خانواده

توان پذیرفت که این مردم بقایای همان قبایلی هستند که پانزده هزار سال پیش از راه وجود دارد. بنابراین می

 آمریکا رفتند و در آنجا به سرخپوستان تبدیل شدند. ی گذرگاه برینگ به قاره

زبانیِ کوت و آسّان تقسیم شدند -ی قومی.م به دو خانواده 1200در سال ی جنوبی این مردم شاخه

-سئی آرینی میانی بومیان ینیی نخست قرن نوزدهم میالدی منقرض شدند. شاخهکه هردویشان در نیمه

به دو گروه آرین و پومپوکول تقسیم شد و این هردو نیز  .م 550نام دارد. این شاخه در سال  161پومپوکول

دهد، سئی را به خوبی به دست میی مردم ینیی لیگتی هرچند تبارنامهدر قرن هجدهم منقرض شدند. نظریه

دهد شواهد جدید نشان میدهد. نوها به دست نمیاما شواهدی قانع کننده در مورد ارتباط این مردم با شیونگ

ها هم وجود داشته و به احتمال زیاد یک یا چند سئیهایی از زبان و فرهنگ این مردم در میان ینیکه رگه

اند بومی این توانستهی این مردم نمیاند. با این وجود بدنهسئی بودهی عضو این اتحادیه از مردم ینیقبیله

                                                 
159 Vovin 2000 

160 Edward Vajda 

161 Edward Vajda 
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توان نوها میبقایای بازمانده از زبان و خط و دین و سبک زندگی شیونگ منطقه بوده باشند. این را بر مبنای

 دریافت.

ی دوم قرن بیستم شکل گرفت و امروز بیشترین نفوذ نوها در نیمهسومین نظریه در مورد تبار شیونگ

تبار یرانیای از سکاهای ارا در پژوهشهای مربوط به تاریخ چین دارد. بر مبنای این دیدگاه، این مردم آمیخته

اند. یکی از نخستین کسانی که در این مورد نظر داد، و قبایل زردپوست ساکن در شمال و غرب چین بوده

شناس متخصص زبانهای ترکی بود و نشان داد که بود. این زبان 162زبانشناس نامداری به نام گرهارد دورفِر

ری از زبان ترکی را در خود داشت، اما دستور نوها ترکی نبوده است. از دید او زبان ایشان عناصزبان شیونگ

 ی آن زبانی مستقل و غیرآلتایی بوده است. زبان و بدنه

بَیلی نشان داد که ساختار اجتماعی این قبایل همان سلسله مراتب و عناصر قبایل سکا را  آنگاه ه.و.

نوها از ساس بازسازی او، شیونگداشته و با شواهد اوستایی در مورد قبایل ایرانی باستانی همخوان است. بر ا

ی بزرگ متحد تشکیل شده بودند که بیشترشان تباری ایرانی داشتند. یانوش هارماتا در بیست و چهار قبیله

های ترکی و چینی، به زبانهای ایرانی تعلق داشته و واژهکه زبان این مردم با وجود وام 163.م نشان داد 1999

م توسط . 2006ترین پژوهش در این مورد در سال تازه 164.شده استای از زبان سکایی محسوب میشاخه

نوها را تحلیل کرد و به این هنریک یانکووسکی انجام پذیرفت. او واژگان و اسامی بازمانده از زبان شیونگ

                                                 
162 Gerhard Doerfer 

163 Harmatta, 1999. 

164 Harmatta 1999: 488 

http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_Harmatta
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نوها به این ترتیب امروز تقریبا تردیدی وجود ندارد که شیونگ 165.نتیجه رسید که این واژگان ایرانی هستند

ی دوران هخامنشی تا ساسانی بخشهای غربی و شمالی قلمرو اند که در فاصلهای از قبایل سکا بودهاخهش

اند. زبان، ساختار اجتماعی، دین و سبک زندگی ایشان با خویشاوندان سکایشان خاوری را در اختیار داشته

 اند. زیستهاوستایی دیرینه در آن میدر ایران شرقی و جنوب روسیه یکی بوده و نزدیک به فضایی بوده که قبایل 

شان حل شدند و به شان، به تدریج در جمعیت زردپوست پیراموننوها با وجود تبار ایرانیشیونگ

سئی و واژگان و نامهای تاتاری نیز به همین ترتیب عناصر زبانی بومیان ینیتدریج به قومیتی تازه بدل شدند. 

ند عناصر آریایی و ایرانی با بستری از نژاد زرد، قومیتی نو پدید آمد که همان از پیوبه میانشان راه یافته است. 

دهد که چنین ترکیبی از سال نوها نشان میقومیت ترکی است. شواهد ژنتیکی بازمانده از گورهای شیونگ

یشتر پ.م آغاز شده و به تدریج تا قرن پنجم تا هفتم میالدی به ظهور قومیتی نو منتهی شده است. ب 300

اند که آشکارا شکل نوها که به پیش از این تاریخ تعلق دارند، جسدهایی را در خود جای دادهگورهای شیونگ

پ.م در نزدیکی  300نوی مربوط به  سال اند. با این وجود از یک گور شیونگو شمایلی آریایی داشته

است که از جهشی در کدِ نوکلئوتیدیِ  را داراست و این ژنی Y-tatی خوارزم جسدی پیدا شده که ژنِ دریاچه

T-C های برآمده از شود. دادهاوگری دیده می-شود و تنها در جمعیتهای مغول و مردم فینوناشی میDNA 

از این  ٪11دهد که در این دوران میالدی نشان میمیتوکندریاییِ جسدهای بازمانده از قرون پنجم تا هفتم 

تاتاری، زبان -ی مغولیشدن عنصر آریایی در زمینه اند. همزمان با غرقهزردپوست بوده ٪89مردم آریایی و 

                                                 
165 Jankowski 2006: 27 
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نوها هم دگرگون شد و با شکلی از زبان مغولی جایگزین شد که انباشته از واژگان سکایی و ایرانی شیونگ

 بود، و این همان زبان ترکی است. 

بر ایران زمین، این دگردیسی کامل شد و  در حدود قرن هشتم میالدی و همزمان با چیرگی عباسیان

لیه را ی جغرافیایی بزرگِ میان دولتهای ایرانی و چینی پدیدار آمد. قومیتِ ترکیِ اوقومیت ترک در گستره

ترکها  میالدینامند و این همان است که در چینی به شکل توجوئِه باقی مانده است. در قرن هفتم گوتورک می

شده و تغییر یافته از آن را در قبایل خود مورد استفاده قرار دادند. در  د و شکلی سادهالفبای سغدی را برگرفتن

ها ای در مغولستان است. چینیاین خط در شرق با نام خط اورخون شهرت یافته که نام دره میالدیقرن هشتم 

ترکستان شکلی از این خط ی تاالس در ساکنان دره میالدینامند. در قرن نهم زی میاین خط را اِئِرهون وِن

را اقتباس کردند و این همان است که خط قرقیزی و مجاری بعدی را نتیجه داد. در مورد خاستگاه خطهای 

دانند و ترکان دو نظریه وجود دارد. گروهی مانند تامسِن آن را از خط سغدی، پهلوی یا خروشتی مشتق می

 دانند. که برخی دیگر آن را از خط چینی متاثر می دانند. در حالیاش میی خطهای آرامیخانوادههم

در این مورد که خطهای یاد شده از فرهنگ ایرانی و خطهای اقوام ایرانی بیشتر پژوهشگران معاصر 

درست باشد. تا حدودی نماید که هردو دیدگاه یاد شده چنین میندارند. اما اند، تردیدی زبان برگرفته شده

ی خطهای مشتق نظر ساختار دقیقا تابعی از خط سغدی و خروشتی است و نواده خط اویغوری و قرقیزی از

شود. با این وجود نمادهای پرچم از خط رسمی هخامنشیان در آسیای میانه، یعنی آرامی سلطنتی محسوب می

، یکی از شودای که از نشان داغ رمه در میان قبایل سکا مشتق شده و تَمغا نامیده میو عالیم خانوادگی قبیله

عناصر موثر در شکل این حروف است. همچنین این شاهد را داریم که در متون ترکی پیش از ظهور خط 
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شده که شباهتی به عالیم چینی دارند. ناگفته نماند که یک روایت اورخونی صد و پنجاه نشانه به کار گرفته می

نوها پناهنده شد و یوئه به شیونگانگهگوید که در قرن دوم پ.م یک فراری چینی به نام جونگچینی می

ی لوانتی بود که گفتیم در میان این اتحادیه خط چینی را به شانیو آموزش داد و این مرد یکی از سران قبیله

 دست باال را داشتند.

ایست که بر ستونی اشاره به این نکته هم مفید است که کهنترین سندِ باز مانده از زبان ترکی کتیبه

کاگان از برادرش گردد. در این سند شاهی به نام بیلگه.م باز می 735-732به سال شده و قدمتش  سنگی نقش

شود. می .م مربوط720یوکوک هم سند دیگری به جا مانده که به سال برد. از مردی به نام تونتیگین نام میکول

ها هم صاحب خط ایران زمین، ترک بنابراین در اوایل قرن هشتم میالدی و همزمان با نابودی دولت اموی در

 شدند. 

های هان، در نهایت از دور خارج شدند و بعد از دگردیسی نوها بعد از قرنها کشمکش با چینیشیونگ

ها مردم اویغور اویغورها هستند. چینیبه قبایل ترک، جای خود را به ایشان سپردند. یکی از بازماندگان ایشان، 

نامند. جمعیت این مردم بیش از هشت میلیون نفر است و به یکی از ( می维吾尔族وو اِر زو )را وِئی

ساکن هستند و در اصل  -کیانگاستان سین–گویند. بیشترشان در ترکستان های زبان ترکی سخن میشاخه

خورد چشم می .م( به 534-386دولت وِئی )ن کوههای آلتایی بودند. اولین ارجاع به این مردم در اسناد ساک

لِه و ها دو نامِ تیِهنوها بوده باشند. چینیهای تابع شیونگنماید که در آن هنگام یکی از شاخهو چنین می

لَر و تورک است. این مردم در ی تورکشده برند که به ترتیب چینیتوجوئِه را نیز در مورد ایشان به کار می

بار دولتی در ترکستان شرقی تشکیل دادند و این احتماال پیامدی از  .م برای نخستین 684-630سالهای 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BB%B4%E5%90%BE%E5%B0%94%E6%97%8F
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ها در اصل همان بقایای انقراض ساسانیان و گریختن بخشی از سپاهیان ایرانی به این منطقه بوده است. توجوئه

 ها بود. سغدیان پیوند نزدیکی داشتند و زبان و فرهنگشان سخت زیر تاثیر سغدیقبایل آشینا هستند که با 

( نامیده 回回هوئی )ها در اصل هوئیهوئیقوم دیگری که وصف حالشان را در شیان گفتم، 

جیانگ( سکونت داشتند. از نظر هایی، و شینسو، چینگشدند، و در شمال غربی چین )استانهای گانمی

شان ها هستند. تقریبا همهتر از سایر چینیا شبیه هستند، و کمی بلندقدتر و سپید پوستهظاهری به هان

شان روسری بر سر شان از بقیه متمایز هستند. زنانسنتی شان و لباسمسلمان هستند و به خاطر آشپزی ویژه

سس سبکی مشهور از ها موهای امروزین دارند. هوئیکنند و مردانشان کالهی سپید شبیه به پاکستانیمی

شود. نامهایشان ایرانی است، ی سبکهای هنر رزمی شمالی چین محسوب میهنرهای رزمی هستند که شالوده

اما در گوش ما طنینی غیرعادی دارد. مثال مو یا مو یعنی محمد، جِنگ یعنی شمس، ها یعنی حسن، شا یعنی 

 عثمان!الدین، هو یعنی حسین و چواه یعنی شاه، کوآی یعنی کمال

ای نو هستند که گفتیم آمیختهی که از نظر تبار با ایرانیان نسبت دارد، بقایای قبایل شیونگدیگر قوم

نامند که یعنی گوسفند نرِ اخته. این مردم ها این مردم را جیِه میاز سکاهای باستانی و مردم ترک بودند. چینی

بزرگی در  کشی.م نسل 350-325در سالهای د. های سپیدپوستی هستند که ریش و موهای بور دارنآریایی

کن کند. او شمار مین از سوی امپراتور چین مامور شد تا این مردم را ریشهچین رخ داد و سرداری به نام ران

زیادی از ایشان را کشت، اما بخشی از ایشان باقی ماندند و چون مردمی دلیر و زورمند بودند بعدها سرداران 

نامند. می -(塔吉克族زو )به چینی تاجیکِه–شان ظهور کردند. امروز بقایای ایشان را تاجیک نامداری از میان

کنند و زبانشان هنوز چهل هزار نفرشان در مرزهای ترکستان و سغدِ باستان و به ویژه شهر کاشغر زندگی می

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%94%E5%90%89%E5%85%8B%E6%97%8F
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ی اقوام ساکن ترکستان و مغولستان خارجی با خط فارسی متون فارسی است. ناگفته نماند که بخش عمده

فارسی زیادی دارد. به همین دلیل هم روی واژگان نویسند و زبانشان نوعی ترکی است که وامخود را می

اسکناسهای چینی به چهار خطِ متفاوت اعداد و کلمات نوشته شده که یکی از آنها چینی نوی امروزی و 

 دیگری خط فارسی است. 

ها با وجود شدت عملی که برای غلبه بر سایر اقوام و پاکسازی اندرونِ قلمروی خود به خرج هان

اند. گذشته از چیرگی باستانی و از تاریخ دیرپای چین بر این سرزمین حاکم نبودهدادند، در بخش مهمی 

رانده نیز ای که بر این سرزمین فرمان میقدیمی سکاها بر چینِ غربی، و هجوم خونبارِ مغولها، واپسین سلسله

بزرگ سومین گروه تاسیس کردند که امروز هم ( 满族مانچو )هان نبوده است. این سلسله را مردمی از قوم 

. این مردم نزدیک به یازده میلیون نفر جمعیت دارند و همان کسانی هستند شودمحسوب میچین در قومی 

ودند. از نظر اندازه، ی امپراتوران چینی بی اشرافی آخرین سلسلهکه دودمان چینگ را تاسیس کردند و طبقه

 شوند. ( با نزدیک به ده میلیون نفر رقیب ایشان محسوب می回族قوم هوئی )

ها بخش مهمی از مانچوها از نظر تبار و نژاد و زبان مغول بودند، اما به خاطر ارتباط زیاد با چینی

ی شمال شرقی چین سکونت داشتند که به اسم فرهنگ ایشان را پذیرفته بودند. ایشان به طور عمده در منطقه

های های بلند و کمربندهای پهن و چکمهها خرقهشد. مانچوها به رسم ایرانیخودشان منچوری نامیده می

کردند. سنت گ و کوتاه بر تن میای تنشان روی پیراهن بلندشان جلیقهپوشیدند و زناندوزی شده میسوزن

داشتند و آن را بر تراشیدند و موهایشان را بلند نگه میشان را میمردان مانچو چنین بود که جلوی پیشانی

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%A1%E6%97%8F
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E6%97%8F
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ای از زبانهای آلتایی رایج در جنوب سیبری بود که امروز بستند. زبان ایشان شاخهکردند و میسرشان جمع می

 ها ده هزار تن پیرمرد و پیرزن در مناطق روستایی منچوری با آن آشنایی دارند. تقریبا از بین رفته است و تن

گردد. در این ی نخست پ.م باز میی دوم و ابتدای هزارهنخستین اشاره به مانچوها به اواخر هزاره

فرستادند. هنگام از قومی به نام شوشِن خبر داریم که به عنوان خراج کمانهایی چوبی را برای حاکمان چینی می

ی شمالی بودند و در تاریخ این سرزمین نیز ردپای نمایانی از ایشان در ابتدای کار تابع شاهان بویِئو در کره

ی قبایل مانچو با هم متحد شدند و با قبایل ختایی ترکیب خود بر جا گذاشتند. در قرن دهم میالدی بدنه

دی به نیرویی سیاسی تبدیل شده بودند و به خصوص شدند و جوشِن نام گرفتند. ایشان تا قرن دوازدهم میال

شدند. در زمانی که مانچوها در پیوند با مغولها مناصبی به دست آوردند و با فرهنگ خاص خود شناخته می

ی دو درصد کل چین جمعیت داشتند. با این وجود به خاطر انضباط درونی چین را فتح کردند، تنها به اندازه

ها داشتند، شان حاکم بود و گشودگی و پذیرشی که نسبت به حفظ دیوانساالری مینگشدیدی که بر قبایل

انقالب کمونیستی به تعبیری بازگشت مجدد  توانستند کشور را حفظ کنند و جانشین امپراتوران مینگ شوند.

شد. هرچند ها دنبال ها به مسند قدرت بود و بالفاصله با حمله به تبت و گسترش جغرافیایی قلمرو هانهان

 طلبی با شعارهایی سوسیالیستی و ابزارهای سرکوب و چیرگیِ مدرنی درآمیخته بود.حاال این توسعه

مان ی اتاقکها و اقوام چینی را از پنجرهی اقلیماندازِ گذرندهما سراسر روز را با هم گپ زدیم و چشم

ترین قطارسواری عمرمان را پشت سر یجینگ رسیدیم، در حالی که  طوالنشب هنگام به نانتماشا کردیم. 

شدیم، ساعت ده جینگ پیاده میگذاشته بودیم. حدود سی ساعت در قطار بودیم و حاال که در ایستگاه نان

 جینگ گرم و مرطوب بود. شب بود. با وجود غروب خورشید، هوای نان
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سو (شهری بزرگ است با جمعیت هشت میلیون نفره که مرکز استان جیانگ南京جینگ )نان

دانند، و پ.م می 495آن را تسه قرار دارد. تاریخ تاسیس ی رود یانگشود. این شهر در کرانهمحسوب می

ی چین به عنوان پایتخت این کشور مرکزیت یافته است. ناگفته نماند که تاریخ تاسیس بارها در تاریخ دیرپا

شناختی برای تایید اند و شاهدی باستاناین شهر را نباید جدی گرفت، چون آن را از منابع اساطیری برگرفته

 495وو بود، در آن وجود ندارد. بر مبنای تاریخ اساطیری چین، شاهی به نام فو چای که فرمانروای دولت 

جینگ بنیان نهاد. تاریخ این شهر پس از آن تنها به ( را در مکان کنونی نان冶城چِنگ )پ.م دژی به نام یِه

جا را فتح کردند و هریک دژی را ای گوناگون آنشود، یعنی دولتهای افسانهتکرار همین اسطوره منحصر می

ی های تاریخی واقعی دربارهنماید که نخستین دادهبه نامی متفاوت در آنجا تاسیس کردند. در واقع چنین می

و این زمانی است که این شهر پایتخت یکی  .م مربوط باشد 220ی پادشاهی و دههجینگ به دوران سه نان

 از سه پادشاهی قرار گرفت.

ی بعد از قطار پیاده شدیم، فرصتی برای دیدن شهر نداشتیم. فوری بلیطی برای مرحلهآن شب که 

انگیز مان کرایه کنیم. یک هتل شگفتی شببه سرعت راه افتادیم و رفتیم تا اتاقی برای بیتوتهسفر خریدیم و 

لیسم جادویی ساخته پیدا کردیم که قیمت ارزان و ساختاری غریب داشت و انگار از روی آثار نویسندگان رئا

اش کرد ما را به آنجا راهنمایی کرد. ورودیها تبلیغ میشده بود. مردی چینی که در ایستگاه برای مسافرخانه

اش گذاشته هیچ ارتباطی به هتل نداشت و در واقع راهرویی پهن و مخروبه بود که یک صندلی و میزی گوشه

شدی،  شگفتی دوم در انتظارت بود. نسور بود. وقتی سوار میبودند. تنها چیزِ مهم درون این راهرو، یک آسا

ای در داد و همان همکف بود، دیگری با فاصلهآسانسور در کل چهار کلید داشت. یکی صفر را نشان می

داد. این بدان معنی بود که به ساختمانی وارد شده بودیم که باالیش قرار گرفته بود و عدد پنج را نشان می

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%8D%97%E4%BA%AC
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%86%B6%E5%9F%8E
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دسترسی ناپذیر داشت! جالب این که پایین این دو کلید، دو شاسی دیگر بود که به راست و  یچهار طبقه

کرد. انگار که این آسانسور به طور افقی هم حرکت کند! البته ما عقل به خرج دادیم و امتحانش چپ اشاره می

 نکردیم. چون ممکن بود از ساختمانهای بغلی سر در بیاوریم. 

پیاده شدیم، راهرویی باریک را دیدیم که درهای اتاقهای منظم و مرتبی به آن  ی پنجموقتی در طبقه

هایی پوشِ راهرو، برجستگیشد. از چیزهای عجیب و غریب دیگر که بگذریم )مثال این که سطح موکتباز می

اب اش کردیم. همه خسته بودیم و فوری به خوگیر خیابانهای داشت!( اتاق خوبی بود و کرایهمثل سرعت

 رفتیم.
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جینگنان -2009جوالی  20 -1388تیرماه  29دوشنبه   

هایمان را به ایستگاه قطار بردیم و به صبح کوله 9ساعت صبح بیدار شدیم و حمامی رفتیم و 

نگاه به سوی مان را همان دیشب خریداری کرده بودیم و قرار بود شباداری سپردیم. بلیت مقصد بعدیامانت

جینگ شهر قدیمی و مهمی نانچینگ گذاشته بودیم. شهر سوجو حرکت کنیم. آن روز را برای گردش در نان

های خوبی داشت. از این رو تصمیم گرفتیم در این بخش از سفرمان به جای دیدار از بوستانها و بود و موزه

 پینگ بود. ی شورش تایتین، موزهها برویم. اولین جایی که رفها و موزهمعبدها سراغ گنجینه

ی شهر، که باغی مرتب و سنگفرش شده دورادورش این موزه ساختمانی بزرگ و نوساز بود در میانه

اش نهاده بودند. موزه با معیارهای جهانی در واقع موزه پینگ را در آستانهبود و سردیسی از رهبر قیام تای

ی ما کمتر بود. در واقع یک زنجیره از تاالرهای تاریخی توی خانه نبود. چون اشیای تاریخیِ درونش از اشیای

ی ویترینی گذاشته بودند. بخش عمده ساله را در 200-100یکی دو چیزِ  کدامشانبه هم پیوسته بود که در هر

محتوای موزه، تابلوها و پوسترهایی بود که به دیوار چسبانده بودند. این پوسترها عکس اشیای تاریخی یا 
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شد. یعنی کل موزه در واقع یک بایگانی از کپیِ اسنادِ مربوط پینگ مربوط میاسنادی بود که به شورش تای

 به این رخداد تاریخی بود، که بر در و دیوار ساختمانی آویخته شده بود.

ای بدان کردم، ارزش بازگو شدن دارد. قضیه از این پینگ که پیشتر هم اشارهاما ماجرای شورش تای

ای دامنگیرِ ار بود که بعد از انقراض دولت مینگ و روی کار آمدن مانچوها، دگرگونی اجتماعی شتابزدهقر

جار جمعیت و هجوم روستاییان به شهرها تحول اجتماعی عمیقی را به دنبال آورد که فانی چین شد. جامعه

که ذکر خیرشان گذشت، ها یعنی هانگرایانه در چین دامن زد. به ظهور گرایشهای ضد مانچو و سنت

در سال هایی را چیدند تا بار دیگر قدرت را به دست بگیرند و قوم مانچو را از حکومت کنار بزنند. برنامه

ها و انجمنهای مخفیِ ضد مانچو دست به یکی کردند و کوشیدند تا های درباری با فرقه.م خواجه 1813

کنند. امپراتور مردی زورمند و دلیر بود و از این  ترور را -.م( 1820-1796جیاجینگ )–امپراتورِ وقت 

ی نیلوفر سوءقصد جان به در برد و تمام دشمنانش را کشتار کرد. اما دو انجمن مخفی مثلث )تریاد( و فرقه

این انجمنها در اصل سپید همچنان بر جای ماند و تا یک قرن بعد کانون مقاومت در برابر مانچوها شد. 

کرد و ی نیلوفر سپید ترکیبی از آیین مانوی و بودایی را تبلیغ میبه خصوص فرقهخصلتی دینی داشت و 

ی مرکزی کارهای زورمندی بودند. تریادها هم از این نظر اهمیت دارد که بعدها هستهبرخی از اعضایش رزمی

 مافیای مخوف چینی را پدید آورد.

در خواب دید که به او وحی شده و ( 洪秀全) «شیوچوانهونگ»نام  .م مردی به 1850در سال 

بود و در زمان دیدن این رویا سی و پنج سال داشت.  .م زاده شده 1814در سال این مرد فرزند مسیح است. 

دونگ زاده شد. کودکی بسیار باهوش بود و در هفت سالگی در ای کشاورز در استان گوانگاو در خانواده
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خواندن و نوشتن یاد گرفت. وقتی به پانزده سالگی رسید، ( سواد 書房閣« )ی کتابحجره»جایی به نام 

 .م 1836. اما بعد به سال شدمعلم کودکان روستایش شد و در تمام آزمونهای بوروکراسی چین نفر اول می

در کنکور کاخ امپراتوری شرکت کرد و این دشوارترین آزمون برای دیوانساالران بود که تنها یک درصد کل 

شدند. هونگ شیو چوان در این امتحان رفوزه شد و آنقدر از نظام سلسله آن پذیرفته می شرکت کنندگان در

مراتبی چینی بیزار شد که بذر شورش در دلش ریشه دواند. او چهار بار در این آزمون شرکت کرد و هربار 

ان امتحان نداشته مردود شد، و بعدها ادعا کرد که دلیلش آن بوده که پولی برای رشوه دادن به برگزار کنندگ

 ها در دیوانساالری امپراتور تثبیت شد. است. به هر صورت، او در مقام مسئول کتابخانه و معلم بچه

ی دین عیسوی جو سفر کرد و آنجا یک مبلغ مسیحی را دید که درباره.م او به گوانگ 1836در سال 

این  کند و سخت زیر تاثیر آن قرار گرفت.ی چینی از انجیل را پیدا کرد. او توانست یک ترجمهسخنرانی می

( ترجمه کرده بود که خودش عقایدی انقالبی داشت 梁發« )فالیانگ»انجیل را یک چینیِ مسیحی شده به نام 

 .م 1855.م زاده شد و در  1789فا در سال اش را وقف گسترش دین مسیح کرده بود. لیانگو زندگی

بود که نخستین مبلغ پروتستان در چین  166، روبرت موریسوندرگذشت. کشیشی که او را غسل تعمید داد

 شد.محسوب می

هونگ بعد از مسیحی شدن احساس کرد درهای سرنوشت به رویش گشوده شده و عیسی مسیح 

پشتیبانش است. برای همین هم باز سال بعد در کنکور دربار شرکت کرد. اما این بار هم مردود شد و به جای 

سال طول آن که به تاثیر و کارآیی این خدای تازه شک کند، دستخوش بحران روانی شد و دیوانه شد. یک 

                                                 
166 Robert Morrison 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Morrison_%28missionary%29
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 .م فرا 1837سال کشید تا دوباره حالش جا بیاید و سالمت عقل خود را به دست بیاورد و به این ترتیب 

 رسید. 

شد، چند رویای صادقه دید. مثال دید که دارند اش خالص میاو در زمانی که داشت از مرض روانی

رده است. احتماال کنفوسیوس بیچاره دهند، چون به عیسی مسیح ایمان نیاوکنفوسیوس را در جهنم عذاب می

گفته که بابا این مسیح پانصد سال بعد از من به دنیا آمده بود و کف دستم را بو میدر حین عذابهای دوزخی 

و هیچ به این  هستندمنتقم و جبار ی جهنم خیلی عملهنکرده بودم که بدانم ظهور خواهد کرد. اما خوب، 

نزد هونگ رفت و  -احتماال عیسی مسیح–دیگرش این بود که پیرمردی  رویای .ندکرداعتراضها توجه نمی

دانسته دهد که احتماال هونگ نمیپرستند. این نشان مینزد او درد دل کرد که مردم به جای او، دیوها را می

که عیسی مسیح را در سی و سه سالگی و دوران جوانی مصلوب کردند، یا شاید هم این پیرمرد پدرِ مسیح 

 ه باشد، اهلل اعلم! بود

شیوچوان عزم خود به هر صورت این رویاها و آن پریشانی روانی کار خود را کرد و بعد از آن هونگ

اش اعتقاد داشتند دینی و بی عدالتی را در جهان از میان بردارد. پیروان و اعضای خانوادهرا جزم کرد که بی

رده و این رویاها پیام خداوند بوده است. ایشان همچنین کخدای مسیحیان در زمان این بیماری به او وحی می

اعتقاد داشتند بعد از گذر این دوران و بهبود هونگ، او شخصیتی مقتدر و مستبد پیدا کرده و قدش هم بلندتر 

 شده است! 

هونگ هفت سال دیگر صبر کرد و اوضاع را سنجید و بعد از آن شروع کرد به تبلیغ آیین جدیدی 

ن نهاده بود. خودش معتقد بود این همان مسیحیت راستین است، اما در واقع کیش او نوعی که خود بنیا
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جویانه بود که بیشتر چینی بود تا عبرانی یا اروپایی. موقعیت او به عنوان معلم شکنانه و برابرییکتاپرستی بت

د که مانند خودش به اقلیت دهکده برای این کار تبلیغی کارگشا بود. نخستین گروندگان به او جوانانی بودن

شان نابود قومی هاکا تعلق داشتند و آنها هم در کنکور رد شده بودند. ایشان تندیسهای بودایی را در محله

سوزاندند و به این ترتیب در واقع نوعی جریان ضدفرهنگی محسوب کردند و متون کنفوسیوسی را میمی

آن نام داشتند و مانند خودش کنکور ردی و رِنگان و هونگشیونشدند. دو تن از پیروان صادق او فِنگمی

من مرور سرگذشت این شخصیت را به خصوص به طراحان سوالهای کنکور و مدرسان کالسهای هاکا بودند. 

 تواند چه عواقب وخیمی به بار بیاورد.کنم تا دریابند که رد شدن در کنکور میرنگارنگ کنکور توصیه می

به هر صورت، پیروان هونگ گذشته از تعلق خاطرشان به قومیت هاکا، به نوعی انجمن کنکور 

های مقیم مرکز هم شباهت داشتند. آنان به قدری در ویران کردن معبدها و سوزاندن کتابها غیرت به ردی

را بر انگیخت  به زودی فعالیت ایشان توجه پیروان کنفوسیوس را جلب کرد و اعتراض ایشانخرج داددند که 

و باعث شد آنها را از مقام معلمی عزل کنند. هونگ شیوچوان بعد از این ماجرا به همراه یارانش از روستای 

قوم هاکا  جمعشی برسند که مرکز تخود گریختند و حدود پانصد کیلومتر راه را پیمودند تا به استان گوانگ

پینگ برای بعد کار او باال گرفت. او یک بار بر فراز کوه گوییبود. این مردم کیش او را پذیرفتند و از اینجا به 

ی آنها به او پیوستند. دو پیرو وفادار او سنگ که بیشترشان هاکا بودند موعظه کرد و همهکارگران معدن زغال

گرفتند، بعد از یک کشف و شهود دیگر تصمیم گرفتند محتوای آن را عملی که رویاهایش را خیلی جدی می

هایی برای نابودی دیوها بسازند و اینها عبارت بودند از دو شمشیر و بنابراین دستور دادند آهنگران سالح کنند
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 (斬妖劍« )شمشیرهای دیوکش»را آنها  کیلوگرم، که 5/5به وزن به درازای یک متر و هریک آسا، غول

 نامیدند. می

ته در قالبی مسیحی با نکوهش عبارت بود از برابری جنسیتی، که الب هونگمضمونهای اصلی کیش 

آلود بودن ارتباط جنسی هم همراه بود، و تا حدودی کمونیسم اقتصادی. چون پیروان صادق بدن زنان و گناه

او به جمعیتی بزرگ تبدیل شده  .م پیروان 1840ی پایان دههگذاشتند. تا او تمام اموالشان را به اشتراک می

اشتند و دستگاه امپراتوری هم با وجود مخالفت با این جنبش، بگیر و جویانه دبودند که همچنان منشی صلح

هونگ شیوچوان در این مدت همچنان به مطالعه و گفتگو با  167ببند خاصی را در موردش اعمال نکرده بود.

داد و حجم زیادی مطلب نوشت و آرای دینی خود را در آن شرح داد. او در همین مبلغان مسیحی ادامه می

دیدار کرد و طی دو ماه گفتگو با وی،  168ک مبلغ باپتیست آمریکایی به نام ایساکار جِیکاکس رابرتزمدت با ی

چیزهای زیادی در مورد مسیحیت غربی فرا گرفت. با این وجود کیش مورد نظر او به قدری با مسیحیت 

ها از جنبش او حمایت غربی متفاوت بود که رابرتز آخرش حاضر نشد او را غسل تعمید دهد و باپتیست

  169نکردند.

شان دو هزار تن یونشی بازگشت، دریافت که شاگردش فنگوانگبعد از این سالها به گهونگ وقتی 

ی خطرناکی بود که راهزنان از مردم منطقه را به کیش او گروانده است. در این دوران استان یاد شده منطقه

                                                 
167 De Bary and Lufrano, 2000: 213–215. 

168 Issachar Jacox Roberts 

169 Spence, 1996. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Issachar_Jacox_Roberts
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هایش فراوان بودند. بسیاری از ایشان بعد از آن که از قوای دولتی در کوهها و دزدان دریایی در رودخانه

گرویدند. نیروی نظامی ایشان و گریختند و به آیین او میخوردند، به قلمرو زیر نفوذ هونگ میمیشکست 

ی دولتی یکی از دالیلی بود که در نهایت هونگ را به شورش ترغیب شان نسبت به سلطهرویکرد رادیکال

 شهرت یافته است. پینگ او رهبری شورشی بزرگ را بر عهده گرفت که به انقالب تایکرد. به این شکل 

.م به دربار چین خبر رسید که شمار پیروان هونگ به سی  1850سال ماجرا چنین بود که در اواخر 

اند. امپراتور فرمان داد پیروان او پراکنده شوند و خودش هم از هزار تن )یا به روایتی ده هزار نفر( رسیده

شی گسیل سپاهی برای تبعید کردنشان به گوانگ .رفتندتبلیغ بیشتر دینش خودداری کند. هواداران او زیر بار ن

ارتش کامل  .م یک 1851شد که از نوکیشان شکست خورد و سردارش به قتل رسید. امپراتور در ابتدای سال 

تیان بود که پایگاه اصلی هونگ را برای سرکوب ایشان گسیل کرد. آماج اصلی این عملیات نظامی شهر جین

این سپاه هم شکست خورد و هواداران هونگ سرِ سردار مانچو را بریدند و بر  شد.شیوچوان محسوب می

پینگ )تای« پینگآسمانی تایپادشاهی »تاسیس  .م 1851روز اول دی سر نیزه کردند. به این شکل هونگ در 

با این وجود هنوز شرایطشان . را اعالم کرد و به طور رسمی سر به شورش برداشت( 太平天囯تیان گوئو: 

خطرناک بود و ارتش سبزدرفشِ چین در منطقه ده برابر بیش از ایشان جمعیت داشت و با پشتگرمی دزدان 

پینگ تا پایان تابستان همان سال این محاصره دریایی مستقر در رودخانه آنان را محاصره کرده بود. سپاه تای

گان قرار دادند. ارتش کردند و پایگاه خود را در دهی به نام یونی همسایه را فتح را شکستند و چند منطقه

ی محاصره گان حمله کرد و پیروان هونگ که باروتشان ته کشیده بود، شمشیرزنان از حلقهامپراتور به یون

 لین را محاصره کردند، اما به خاطر برج و باروی استوارلین رفتند. ایشان شهر گوییگریختند و به سوی گویی

نان رفتند و در آنجا با سرداری رویارو شدند که سپاه سوارکار و شهر نتوانستند بدان رخنه کنند. پس به هو
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.م  1852طرف در خردادماه اش به طور تخصصی برای سرکوب شورشهای دهقانی تجهیز شده بود. دو نخبه

ک پنجم نفراتش را از پینگ شکست خورد و عقب نشست، در حالی که یبا هم در آویختند و ارتش تای

شود مارس دست داده بود. هونگ با این وجود به تاخت و تاز ادامه داد و در اسفندماه همان سال )که می

 را گرفت و آنجا را پایتخت خود قرار داد. جینگ .م( شهر نان 1853

به ن این شورشیاساالر عجیب و غریب را بنیان نهاد. جینگ یک دولت دینهونگ شیوچوان در نان

کردند و معابد بودایی و در جریان آشوبهایی که برخاست شهرها را غارت می شانگرایش مسیحیخاطر 

بستن مو به سبک مانچوها و بستن پای دختران و کشیدن تریاک را گناه پیروانش کردند. تائویی را ویران می

رداران مهمش چندین صیغه گرفتن چند زن برای مردان ممنوع شد، هرچند خودِ هونگ و سدانستند. می

داشتند. هونگ دستور داد که در کل فضای زندگی زنان و مردان از هم تفکیک شود که کسی در این میان به 

از پیروان صادق او  یای دامن زد که انگار برخی از دولتمردان معاصر ایرانگناه نیفتد. او با این فرمان به شائبه

گیرند و بر تفکیک جنسیتی ای میدان مخالف هستند، چندین زن صیغهباشند، چون آنها هم با موی بلند مر

 پافشاری دارند.

شیوچینگ ترین سردار او که یانگکم کم بیماری هونگ به پیروان نزدیکش هم سرایت کرد. برجسته

از شد، سپاهیان پرشماری را مسلح کرد و پیروزمندانه به اطراف تاخت و بعد مدعی شد که خداوند نامیده می

ها را در اطراف گماشته ای از جاسوسشنود. او شبکهگوید و در رویاهایش پیام خدا را میزبان او سخن می

کرد. آخرِ کار، هونگ شیوچوان که انگار گفتگو با خدا را در انحصار برخورد می انهرحمبود و با مخالفانش بی
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اش دستور داد او را به همراه کل خانواده .م 1856، در ورزیددید و شاید به سردار کامیابش رشک میخود می

 به قتل برسانند. 

پینگ به قدری زیاد شده بود که به شانگهای حمله کرد. اما عقب نشست و .م قدرت تای 1860در 

المللی آورد، باعث شد امپراتور چین و قدرتهای غربی برای نابود کردنش دست به فشاری که بر این بندر بین

پینگ وارد کردند و ای بر ارتش تایدولتی شکست خرد کننده .م قوای1864اواخر اردیبهشت  یکی کنند. در

گویند که با خوردن زهر خودکشی کرد و بعضی از به دنبال آن هونگ شیوچوان ناگهان درگذشت. برخی می

د و نبرد آن جانشین او شرنگگویند. به هر صورت پسرعمو و شاگردش هونگاش سخن میمنابع از بیماری

. باالخره یکی از سرداران فرمان راند -فوگوییتیانهونگ–و به اسم پسر خردسالش  را با مانچوها ادامه داد

جینگ را پس بگیرد و با شگفتی جسد هونگ را در کاخ خودش یافت، دیان موفق شد نانچِنامپراتور به نام لی

و به همین دلیل جسدش به شدت گندیده بود. در حالی که هیچ کس بعد از مرگ به او دست نزده بود  

توانستند با همکاری سپاهیان انگلیسی و فرانسوی  .م( 1864اواخر سال )در بعد از چهارده باالخره قوای مانچو 

را بیست میلیون تن تخمین پینگ د. تلفات کل چین در جریان شورش تایننغلبه کپینگ بر شورش تای

پینگ در واقع هرگز به طور کامل سرکوب نشد و دهد شورش تای. شواهدی هست که نشان میزنندمی

ها پشتیبانانی برای خود یافت، تا حدودی پینگای که مائو به راه انداخت و دقیقا در قلمرو تایشورش دهقانی

 شود. ی این جریان محسوب میدنباله

ن شورش بر پا کرده بودند، آشکارا خصلتی هوادارانه جینگ برای ثبت تاریخی ایای که در نانموزه 

دانند. با این وجود پینگ میی جریان تایها قیام خود را دنبالهکرد که کمونیستداشت و این نظریه را تایید می
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حتا باقی نمانده بود. از این تاریخ پرتالطم و تاثیرگذار تقریبا هیچ اثر عینی و ملموسی جینگ در خود شهر نان

ی شد و عکسهایی از فرمانهای امپراتور دربارهای دیده مییکی دو سالح در گوشهدر موزه هم چنین بود. 

 پینگ باقی مانده بود. شورشیان و یکی دو م هر و سند که از دولت تای

ی جینگ را ببینیم. این اولین موزهی دولتی شهر نانپینگ، رفتیم تا موزهی تایبعد از دیدن موزه 

عکس و  ت و حسابی بود که در چین دیدیم. یعنی برای نخستین بار دیدیم که اشیای واقعی و نه فقطدرس

 «جینگ بو وویوآنننا»اسم این موزه به چینی اند. ادعاهای گزاف را جلوی چشم بازدید کنندگان قرار داده

(南京博物院 است و )شود. ی مدرن چین محسوب میترین موزهقدیمیاش با قدمت هشتاد ساله

گیرد. در بر می دو طبقه و دوازده تاالر راساختمان بسیار بزرگی است با زیربنای هفتاد هزار متر مربع، که 

ی جالب آن بود که چراغهای موزه هم هوشمند بودند و نکتهنماید. داخل بنا بازسازی شده و کامال مدرن می

د بودنِ خدمات عمومی نشد. این هوشمایستاد، چراغهایش روشن میوی ویترینی میتنها وقتی کسی روبر

ی شهرهایی که ما دیدیم به سیستم قطع و وصل خودکار برق و آب ای فراگیر در چین بود. یعنی همهقاعده

د که شد. بمانشان فعال میها با حضور کسی در نزدیکیمجهز بودند و روشنایی ساختمانها و آبِ دستشویی

 رسید.تعمیم این ترتیب در مورد موزه کمی خسیسانه به نظر می

ما دیدار از تاالرها را بر مبنای ترتیبی زمانی شروع کردیم. به این ترتیب که ابتدا آثار دوران پیشاتاریخی 

شوند و این حدود ی هفتم پیش از میالد شروع میتمدنهای دوران نوسنگی چین در واقع از هزارهرا دیدیم. 

چهار هزار سال پس از آثار مشابهی است که در ایران زمین و سوریه و جنوب آناتولی یافت شده است. 

وری چین )تمدن توشان( و جنوب خای رود یانگ تسه )تمدن پنگکهنترین آثار تمدن نوسنگی چینی در میانه
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شود. هرچند بقایایی از سفال در این تمدنهای پ.م مربوط می 7500-7000به ( یافت شده و 170آوند نواری

 گرای چینی در بوق و کرنا شده، اما تمام آنها را باید اشکالی از حرارتشناسان سنتیافت شده و توسط باستان

ی ششم واقعی چینی در هزارهسفال ر کوره. اولین ف گلی دانست و نه سفال واقعیِ پخته شده دودیدگی ظر

پ.م( یافت شده است. آثاری مشابه و همزمان در  5000-6500کانگ؛ لیی رود زرد )تمدن پیپ.م در میانه

آوری ی انتقال این فن( یافت شده که برخی آن را نشانه پ.م 5400-5800دوان؛شمال غربی چین )تمدن وای

آوری سفال آنقدر ساده است که اند. اما این حدسی بیش نیست و فنزمین دانسته از آسیای میانه و ایران

 شود. معموال در کانونهای مستقل محلی ابداع می

مدن تپ.م( و  5400-6200ی ششم )زارهههمین های تراشیده شده به شکل اژدها به نخستین یشم 

ی رود یانگ در میانهپ.م(  3000-5000) وا در شمال شرقی چین تعلق دارند. در تمدن داشیلونگشینگ

کو های موسوم به تمساح در تمدن داونتسه نخستین آثار از کشت برنج کشف شده است و نخستین طبل

اساطیری ی نیمهپ.م و دوران سلسله 1500مدن نوسنگی چینی تا سال ت پ.م( یافت شده است. 4300-2600)

ها هنوز تا بینیم بسیار متاخر است. در واقع چینیدر ایران زمین می و این نسبت به آنچه که شیا ادامه یافت،

دولت به  دورانی که حمورابی در بابل پادشاهی بزرگی برای خود ساخته بود، شهرِ درست و حسابی و خط و

ی چهارم پ.م در ای که در ایران شرقی از اواخر هزارهو دستاوردهای تمدنی معنای دقیق کلمه نداشتند،

 ال بعد از چین کسب نشد. تا سه هزار س فت و شهر سوخته سابقه داشته است،جیر

                                                 
170Corded ware  
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پیوستگی تاریخی خود را  در برابرم قرار دارد کهای جامعهمرور آثار نوسنگی چینی، دریافتم که در 

کشیده  تا دوران نوسنگیاش به طور مستقیم ی سنت هنری و فکرینظیر حفظ کرده و پیشینهبه شکلی بی

دوستدار  . شیفتگی چشمگیر چینیان به سنگ و تالش و پشتکارشان برای کار با سنگ، برای ایرانیانِ شودمی

مدار کامال بیگانه است. این که مردمی را ببینی که زر و زیوری بر دست و تن فلزکاری و غربیانِ پالستیک

اند، نشانگر تداوم سنتی تی را از گردن آویختهشان با نخی عادی تکه سنگی نیمه قیمندارند، اما تقریبا همه

ی سفال و ابداع ندارد. در ایران زمین، ظهور بسیار دیرینهنظیر  و غرب یار دیرینه است که در ایران زمینبس

ی گیری از مادهی ناشی از برخورد این دو موج بهرهجانبهآوری فلز و دگردیسی عمیق و همهآسای فنبرق

جامید که در واقع بند ناف خود را با تمدنهای دوران سنگ قطع کرد و ناگهان به درون عصر خام، به تمدنی ان

فلز پرتاب گشت. از این روست که در ایران زمین سنگ تنها در قالب جواهرسازی و هنرهای درباری باقی 

نادیده انگاشته شد. در کل که در ایران زمین تنوع و منابعی سرشار دارد،  –ماند و سنگِ معمولی و غیرقیمتی 

دارِ زیورآالت ی مردم هم فلز قیمتی جایگزین سنگ شد و این عاملی است که رواج چشمگیر و ریشهبرای توده

 دهد.ی مردم ایران را توضیح میفلزی در میان توده

ی خام را همچنان حفظ کردند. در حدی که طیفی ها اما، شیفتگیِ عصر سنگ نسبت به این مادهچینی

ها تنها نوعی کنند. در حالی که ایرانیو آن را قیمتی محسوب میشناسند میاز مواد معدنی را با نام یشم  وسیع

ند و استفاده از آن نیز در نهایت تیول جواهرسازان شد. اهی کار دانستخالص و گرانبها از این سنگ را شایسته

تردید سرزمین یشم و رنگِ پررنگ بدانیم، چین بی اگر ایران را کشور الجورد بدانیم و نمادش را آبیِ آسمانیِ

 زرد است. 
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های توان بازجست. کوههایی کوچک یا بزرگ که پلهتداوم تمدن عصر سنگ در چین را همه جا می 

بخش تمام شهرهاست، های سنگی بزرگی از جنس مرمر  که زینتدر دل آن تا نوک قله تراشیده شده، گوی

اند و ابهت و زیبایی سگ و سایر جانوران که در درگاهِ ساختمانهای بزرگ نهاده و تندیسهای اژدها و شیر و

بردم و در فکر بخشد. من که خود شیفته و دوستدار سنگ بودم، از دیدن این نمودها لذت میبسیاری بدان می

سنت هنری  شد، اگرجانبه چیره نمیبودم که اگر در ایران زمین فشار زورآور صنعت فلز چنین سریع و همه

 -بینیمهای تخت جمشید نمودش را میکه در شیردال –ها تراشیدن تندیسهای نگهبان سنگی در برابر دروازه

ها که با الهام از اساطیر شدیم، چه منظرهیافت، و اگر با گسستهای فرهنگی و هنری پیاپی روبرو نمیادامه می

و چه بسا که به زودی چنین مان باشد. ی مناظر شهریهتوانست آرایندایرانی و مستقر بر سنگهای ایرانی می

 بشود...

ی برخی جینگ همان قدر که در مورد فهم سنت سنگ در تمدن چینی روشنگر بود، دربارهی نانموزه

گذاری اشیای سنگی و فلزی و سفالی درست نمود. با وجود آن که تاریخها ناامید کننده میگذاریاز تاریخ

داد، ال جی و گام به گامِ گذار از دوران نوسنگی تا دوران تاریخی را در تمدن چینی نشان میبود و سیر تدری

سازی خورد که آشکارا تالش برای تاریخهای گزاف و نادرستی به چشم میهای درست اشارهبه الی این داده

 گیرده هزار سال را در بر میچین حدود سنویسایی در تاریخ بود. تا اینجای کار بارها و بارها تاکید کردم که 

خودِ مورخان چینی، تاریخ خود را از  پ.م تاسیس شده است. با این وجود 230در و کهنترین دولت چینی 

یا  4647کنند و بنابراین به اعدادی مانند گذاری شاهان اساطیریِ دودمان شیا محاسبه مینخستین سالِ تاج

ین رو با هم تفاوت دارند که برخی تاریخ این نخستین شاه را در یابند. این دو عدد از اسال دست می 4862

گذاری البته مورد پذیرش مورخان . این تاریخدهندپ.م قرار می 2852پ.م و برخی دیگر آن را در  2637
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اند و شواهدی ها بر اساس روایتهای متاخرتر دوران این پادشاهان را محاسبه کردهغربی نیست. چون چینی

های یاد شده در دست نیست. این تقریبا مثل آن اختی مبنی بر قدمت دولت و دودمانی در تاریخشنباستان

است که مورخان یهودی تاریخ رسمی و دانشگاهی خود را با تکیه بر زمانِ زندگی حضرت آدم که از تورات 

ها زمان حکومت جمشید یا زاده شدنِ کیومرث را کنند، یا ما ایرانی پ.م آغاز 2600از  ،شوداستخراج می

مان را تا نبرد نخستین اهورامزدا و اهریمن در دوازده هزار سال پیش آغازگاه تاریخ بدانیم یا تاریخ رسمی

 عقب بکشیم.  

ه شود هم اعدتا زیر نظر اندیشمندان دانشگاهی ادارقجینگ که باید ی نانبه هر صورت حتا در موزه 

ها از انقالب کشاورزی نخستین نشانهه کتوجه به این خورد. بیزافها به چشم میهایی از این الف و گنشانه

دعا شده اکه گاه قدمتش از تاریخهای  شودجو مربوط میشان و یانگشائو، لونگدر چین به تمدنهای یانگ

  برای دولتِ شیا و دودمان شانگ کمتر است!

پوشاندند و در های فراوان میهای ضخیم خود را با نقاشیو را مردمی بنا نهادند که سفالشائتمدن یانگ

ی جالب در شود. نکتهگورهایشان آثاری از سلسله مراتب اجتماعی و تمایز میان فقیران و ثروتمندان دیده می

ان تعلق داشته آنها به زن مورد این تمدن آن است که تمام گورهای دارای ودایع تدفینی فراوان و گرانبها در

های اندکی دارد. این تمدن به شود که نقاشیشان با سفالهای نازک سیاهش شناخته میاست. تمدن لونگ

 شائو را در خود هشم کرد. تدریج بسط یافت و تمدن یانگ
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های خط جو در نزدیکی شهر شانگهایِ امروزین پدید آمد و به ظهور نخستین نشانهتمدن یانگ

ترجمه  171نامند که به متون استخوانهای پیشگویی( می文甲骨گووِن )ها جیانمید. این خط را چینیانجا

توان یافت که توسط پیشگویان در آتش نهاده پشتهایی میشده است. شکلِ آغازین این خط را بر الک الک

د، آینده را پیشگویی شخوردند. کاهنان بر مبنای خطوطی که از ترک خوردن الک ایجاد میشدند و ترک میمی

نوشتند. این شیوه از پیشگویی کردند و با خطوطی مشابه مقصود و تفسیرشان را در کنار ترکهای اصلی میمی

شده است، که شود. این مراسم در بافتِ آیینِ پرستش نیاکان انجام میخوانده می 172بینیهمان است که آتش

د خطِ یاد شده در ابتدای کار تنها در قصرها و در میان کاهنان از رواجش در دوران شیا خبر داریم. با این وجو

های مشکوک از رواجی محدود داشته است و حتی همین شکل از خط نیز بسیار متاخر است. نخستین نشانه

بینیم و نخستین آثاری که بدون ابهام به خط و نویسایی مربوط آن را در قرون چهاردهم تا یازدهم پ.م می

. این بدان معناست که خط در چین تقریبا 173شانگ تعلق دارند پ.م و عصر 1200-1050سالهای  ، بهشوندمی

ها از شمال به درون ایران زمین همزمان با عصر آهن در ایران زمین تکامل یافت. در آن هنگام که آریایی

ان که شخصیتهایی مانند آمیختند، و در آن دورها در میها و آشوریها و هوریکردند و با ایالمیمهاجرت می

کردند، تازه خط در چین پا گرفته بود و این حدود دو هزار زرتشت، احتماال موسی و رامسس دوم زندگی می

 سال پس از تثبیت خط در ایالم و سومر و مصر است. 

                                                 
171Oracle bone scripts  

172pyrmancy  

173 Boltz, 1986: 420–436. 
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خط در چین دیر ظاهر شد، اما بعد از پدید آمدن با سرسختی باقی ماند و از تغییر و دگرگونی هرچند 

شان نویسند در واقع شکلی تکامل یافته از همان خط باستانیها بدان میر باز زد. خطی که امروز چینیس

به طول سه هزار سال حدود است. یعنی در تمدن چینی با یک سیر پیوسته از کاربرد خط روبرو هستیم که 

و این عددی چشمگیر است. به خصوص در مقایسه با ایرانیانی که به طور متوسط هر هزار  174انجامیده است

 اند.کردهسال خطشان را عوض می

یا « دودمانِ شیا»اند و آن را به ی نظری، وقتی دیدم در کنار برخی از ظرفها برچسبی زدهبا این زمینه

های ارائه شده در موزه هم کمی شک کردم. به دادهی اصالت سایر اند، دربارهمربوط دانسته« دولتِ شانگ»

ر کتابها دهر صورت در آن موزه شمار زیادی از اشیای تاریخی مشهور و باستانی را دیدم که پیشتر تنها 

های قدیمی که به نمایش بگذریم که برخی از اصل نمونهعکسشان را دیده یا شرحشان را خوانده بودم. 

 !رسیدندیشان بهتر و سالمتر به نظر می تازهی بازسازی شدههاگذاشته بودند، از نمونه

های ای هم داشت که به تاریخ هنر چین اختصاص یافته بود. در آنجا نمونهموزه تاالر دیدنی

های هایشان نمونهشد دید. جالب این بود که در میان خطاطیچشمگیری از نقاشی و خطاطی چینی را می

مهاجرش را بخشی از ها این زبان ایرانی و بازرگانان شد و معلوم بود چینیمیفراوانی به خط سغدی دیده 

دانند. یک تاالر بزرگ هم به نمایش ظرفهای چینی اختصاص یافته بود که میراث فرهنگی و تاریخی خود می

های تاریخ به ویژه بسیار دیدنی بود. تقریبا تمام ظرفهای مهمی که من در کتاب یبسیار دیدنی بود. آثار مفرغ

                                                 
174 Keightley, 1996: 68–95. 
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شد همه را کنار هم دید و این ضیافتی داشت و میشناسی چین پیشتر دیده بودم، در آنجا وجود هنر و باستان

 شد.مان محسوب میبرای چشمان

جالب اینجا بود که هنر اواخر دوران چینگ، که با ورود مدرنیته به چین از دورانهای پیشین متمایز 

وای هنر قاجار خودمان داشت. سبک و محتوا البته متفاوت بود، اما ردپای بود، شباهتی چشمگیر به حال و ه

ها و لباسهای این دوره شد در ظرفها و اورنگشناسی اروپایی و تسلط ابزارهای مدرن را به خوبی میزیبایی

و باالخره ما با همین دید نقادانه سراسر موزه را زیر و رو کردیم و تمام اشیا را با دقت دیدیم تشخیص داد. 

 ایم.بعد از ساعتهایی طوالنی، متقاعد شدیم که تاالری را از قلم نینداخته

بعد از خروج از موزه به زحمت رستورانی در همان نزدیکی پیدا کردیم و با زحمتی بیشتر موفق 

شدیم دو جور غذا سفارش بدهیم. وقتی غذا را آوردند، معلوم شد که هردوی آنها در اصل یک غذا بوده 

ی نامتناهی ناهارهایی بود که قرار بود آن روز است! اما زیاد ناراحت نشدیم چون این اولین ناهار از زنجیره

گفتند بقایایی از دوران مینگ در بخوریم. بعد از خوردن ناهار اول به بوستانی در نزدیکی موزه رفتیم که می

و بقایای کاخی از دوران مینگ را که سخت بازسازی  آنجا باقی مانده. باغ بزرگی با درختان بلند چنار را دیدیم

 ی ستونهایش باقی مانده بود. شده بود و با این وجود تنها پایه

جینگ افتادم که همین هفتاد سال پیش رخ داده ی کشتار نانزدیم، یاد فاجعهدر خیابانها که قدم می

. با دیدن خیابانهای تمیز و مردم هل تاریخ بودپینگ، دومین دلیلِ شهرت این شهر نزد او بعد از قیم تای بود

حدس زد که پدربزرگها و مادربزرگهای همین مردم در جریان این فاجعه کشتار شد خندان شهر نمیشاد و 

شهر پایتخت جمهوری دموکراتیک چین بود که  .م، این 1937سال شده بودند. قضیه از این قرار بود که در 
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ها . در این سال ناگهان ژاپنیشک رهبرش بودکایو در آن هنگام چاینگ نهاده بودسن بنیادش یاتدکتر سون

.م )آذرماه 1937سیزدهم دسامبر جینگ بود. آنان در شان هم نانهای اصلیبه چین حمله کردند و یکی از آماج

مرتکب های کل جنگ جهانی دوم را کشیترین نسلخورشیدی( شهر را گرفتند و یکی از وحشیانه 1316

ها این شهر را در دست داشتند، چند صد هزار نفر را به قتل رساندند و ای که ژاپنیشدند. در شش هفته

جینگ تلفات کشتار نان 175به بیست تا هشتاد هزار زن، مرد و کودک چینی تجاوز جنسی کردند.سربازان ژاپنی 

المللی یصد هزار تن اعالم کرد. تریبون بیناند. دولت چین بعد از جنگ شمار کشتگان را سرا متفاوت ذکر کرده

جرایم جنگی بعد از جنگ شمار کشتگان را بیش از دویست هزار تن دانست، و مورخان امروزین این عده 

 کنند. می هزار تن برآورد 400تا  200را بین 

اعداد را  کوشند تاریخ را تحریف کنند و اینهم هستند که می گرای ژاپنیی ملیالبته چند نویسنده

ی این حرف با توجه به شواهد بسیارِ باقی مانده از این فاجعه، دروغ 177دانند.یا نادرست می 176اغراق شده

جینگ، و پیش اش آن که در جریان پیشروی سپاه شانزدهم ژاپن به سوی نانتنها یک نمونه 178است. آشکار

ی گردن زدنِ صد نفر چینی مسابقه گذاشته بودند و نتیجه از فتح این شهر، دو تا از افسران ژاپنی با هم درباره

شدند، شهروندان ن کشته میشد. کسانی که با شمشیر این افسراای ژاپنی منعکس میهم با افتخار در روزنامه

 چینی بودند که به اسارت گرفته شده بودند. و غیرنظامی دفاع بی

                                                 
175 Chang, 1998: 6. 

176 Fogel, 2000: 46-48. 

177 Totten, 2008: 298–289. 

178 Levene and Roberts, 1999: 223-224. 
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سیصد هزار تن از سربازان ها مقاومت کنند. اما کنِ ژاپنیها البته کوشیدند در برابر سیل بنیانچینی

نشینی از شهر قبچینی که درست تعلیم ندیده و از نظر سالح و انضباط وضع نامناسبی داشتند، هنگام ع

ها را بر عهده داشت، با ایشان جینگ توسط ارتش ژاپن محاصره شدند. شاهزاده آساکا که رهبری ژاپنینان

ها طبق قواعد معمول جنگی پذیرفتند که تسلیم شوند. آساکا بعد از تسلیم سربازان وارد مذاکره شد و چینی

ی ایشان طی چهار روز کشتار به این ترتیب بخش عمدهی ایشان را به قتل برسانند. و چینی دستور داد همه

 وقفه به قتل رسیدند. بی

ی ی جمعیت باقی ماندهتقریبا همهدر این هنگام جینگ را گرفتند. ها خودِ شهر نانبعد از آن ژاپنی

ها اپنیکیلومتر مربع پناه برده بودند که ژ 6/3ی کوچکی به مساحت به منطقههزار نفر(  250-200)غیرنظامی 

. اما سربازان ژاپنی با این بهانه که برخی از سربازان ی امن به رسمیت بشناسندقرار بود آن را به عنوان منطقه

اند، به آنجا حمله کردند و تا لباسهای نظامی خود را از تن کنده و همراه مردم عادی در این منطقه پنهان شده

دفاع مشغول بودند. رسوایی این حرکتشان ی شهروندان بیهشش هفته بعد به کشتار و دزدی و تجاوز و شکنج

به قدری بود که عالوه بر نمایندگان خارجی و خبرنگاران غیرچینی حاضر در محل، و بازماندگانِ چینیِ حادثه، 

جینگ به سربازان ژاپنی در مدت اشغال نان کردند. ها هم بعدها به این کارشان اعترافبسیاری از خودِ ژاپنی

نظیر است. تا به حال ی وحشیگری به خرج دادند که مشابه آن در کل رخدادهای جنگ جهانی دوم بیقدر

و این جدای از سربازانی است  هزار اسکلت پیدا شده، 155این شهر جمعیِ کشف شده در در گورهای دسته

ها جسد این سربازان را که بعد از اسارت قتل عام شدند و شمارشان بیش از صد هزار تن بوده است. ژاپنی

 برای آن که گواهی از این رخداد باقی نماند، سوزانده بودند. 
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در بازتعریف  شود، عنصری مهم و محوریجینگ هم یاد میجینگ که از آن به تجاوز نانی نانفاجعه

های ی مردم چین این رخداد دردناک را به عنوان یکی از دردییعنی همههویت ملی مدرن در چین است. 

اش تبلیغات دولتی فراوانی وجود دارد. جالب آن که این ماجرا برای گیرند و دربارهمشترک خود در نظر می

مپراتور ژاپن از مردم چین به خاطر این جنایت وزیر و ا.م نخست 1995موقعیتی دارد. در ها هم چنین ژاپنی

تن از حقوقدانان عضو حزب لیبرال دموکرات ژاپن که  .م صد 2007پوزش خواستند، و با این وجود در 

 شوند، کل این واقعه را محصول تبلیغات دشمنان ژاپن و متفقین دانستند!گرای افراطی محسوب میملی

ها برپا شده و این هایی که در برخی گذرگاهایی باشکوه و کتیبهبه هر صورت امروز گذشته از یادمانه

شود. شهر آرام و شاد و سرزنده است و باور جینگ دیده نمیکند، نشانی از فاجعه در نانواقعه را گوشزد می

ها چنین جنایتی در حق کردنش دشوار است که تنها هفتاد سال پیش، دقیقا در همین خیابانها و همین خانه

دیدیم، برخی از گشتیم و این یادمانها را میدر آن ظهرگاهی که در شهر میدم این شهر روا شده باشد. مر

ی عناصر این تاریخ را با دوستانم مرور کردیم و از صمیم قلب شاد شدیم وقتی دیدیم نوادگان مردم ستمدیده

 جینگ امروز از زندگی مرفه و آرامی برخوردارند.نان

ژ مشهوری دارد. سیِگفتند تلهی کوهی جنگلی برویم که میای عصرگاه به دیدن قلهتصمیم داشتیم بر

ی زیادی در آن منتظر ایستاده بودند. ما ایستگاهی داشت که عدهرفت، که به آن سو می 3ی شمارهاتوبوس 

معاشرت  هم به ایشان پیوستیم و حدود یک ساعت طول کشید تا اتوبوس سر برسد. در این مدت کلی با مردم

اش سیژ را به قیمت باالیی به ما فروخت. من در خریدنکردیم. مردی خوش سر و زبان پیشمان آمد و بلیت تله

تردید داشتم، اما مرد اصرار داشت که وقتی به آنجا برسیم ممکن است بلیت تمام شده باشد و قیمتش هم در 
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سیژ گفته و اگر نخریده بودیم از تلهراست میآنجا همین است. به هر صورت بلیتها را خریدیم و معلوم شد 

زدیم، دختر زیبارویی ی تردید برای خرید بلیت دست و پا میماندیم. در این گیر و دار که در ورطهجا می

مان کرد که بهتر آید یا نه. او بود که خاطرجمعپیش آمد و با انگلیسی روانی پرسید که کمکی از دستش بر می

تواند برای تمرین زبان با ما گپی بزند، و خوب، ما هم که از خدا ریم. بعد هم پرسید میاست بلیتها را بخ

اش را به سالی که داشت، لیسانسخواسته بودیم. کمی با دختر گپ زدیم و معلوم شد با وجود ظاهر بچه

 و مشغول خواندن کارشناسی ارشد مدیریت است!  تازگی گرفته

دیدیم  با او مشغول بودیم و کم مانده بود از او خواستگاری کنیم،در همان حین که به گپ و گفت 

رفت و با مرد جوان و ورزشکاری پیشمان برگشت، و کاشف به عمل آمد که طرف پدرش است. برای دقایقی 

رسید دختر به این بزرگی داشته باشد. در واقع پدرش مرد بسیار خونگرم و مهربانی بود و هیچ به نظر نمی

کرد و آدم تحصیل شان خصلتی ژنتیکی بود. او هم انگلیسی را به روانی صحبت میی در خانوادهنمایجوان

ی سفر و نقاط دیدنی آن اطراف برایمان توضیح داد. وقتی اتوبوس آمد، ی ادامهکرده و خوبی بود. کلی درباره

 ی گفتگویمان گسسته شد و این یک ساعت بسیار خوب و مفید سپری شد.رشته

سیژی شدیم که به یکی پای کوهی سرسبز و جنگلی رفتیم و از آنجا سوار تله به 3وبوس شماره اتبا 

نشستیم و راهی رفت، من و امیر در یک نیمکت  انگیزترین بخشهای سفر برایم تبدیل شد. در راهِ از خاطره

ودنش حدود یک ساعت کرد و پیمی پیاپی عبور میبسیار طوالنی را طی کردیم که از دو ایستگاه در دو قله

جینگ را از باال تماشا کردیم. اما دیر راه افتاده بودیم ی نانی کوه کمی نشستیم و منظرهبرد. باالی قلهزمان می

کندیم. آخرین نفرهایی بودیم که سوار خط ی زیبا دل میسیژ از این منظرهبایست برای بازگشت با تلهو می
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ای نشستم و کل راه را تا پایین برای خودم کیف به تنهایی بر صندلیبازگشت شدیم. این بار من آخر همه 

کرد، به راستی زیبا و ی جنگل سرسبز و درختان کهنسالی که گاه خط انتقال از میانشان عبور میکردم. منظره

 نواز بود. دل

ی پردرخت هوقتی پیاده شدیم، از راهی سرسبز پایین آمدیم و به کنار باروی قدیمی شهر رسیدیم. جاد

نوز در حال و هوای حرکت و زیبایی را در پیش گرفتیم و تا غروب خورشید آن را پیمودیم. در حالی که من ه

ای متمدن اش از سرم نپریده بود. باالخره تنگ غروب به منطقهمان بر باالی کوه بودم و سرمستیطوالنی

ستوران مک دونالد خوردیم و من که در کل با جینگ بازگشتیم. شامی در یک ررسیدیم و با اتوبوسی به نان

و سبزی چینی سفارش دادم و خوردم.  ای نداشتم، یک سوپ رشتهای آمریکایی میانهرستورانهای زنجیره

تفاخر به هم امیرحسین و پویان همبرگر را ترجیح دادند و هردو طرف هم کلی بابت انتخابهای درستمان 

 کردیم. 

مان برد، به هایمان را برداشتیم و رفتیم به ایستگاه. قطاری که ما را به سوی مقصد بعدیبعد کوله

دو درونش های سیر و سفر. یعنی داشت. چیزی بود بین هواپیما و اتوبوس تعلق 4-موسوم به دیای رده

شت و جمعیت هم به ها شماره داشده بود. صندلینهاده های شیک برای نشستن مسافران ردیف از صندلی

ها بودند. یعنی نشانی از شورشهای دهقانی و مبارزات رزمی برای دستیابی به صندلی خالی ی صندلیاندازه

 شد. با سرعت زیادی به سوی شهر سوجو پیش رفتیم و شبانگاه به آنجا رسیدیم. دیده نمی

وقتی در ایستگاه پیاده شدیم، دوستی به نام عباس دنبالمان آمد. این عباس که به تدریج بیشتر با او 

مان بود به نام رضا. این رضا هم برای خودش ماجرایی دارد که به آشنا شدیم، خویشاوند یکی از دوستان
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شد. من نش محسوب میارزد. رضا در اصل دوست دوران کودکی پویان بود و همکالس دبیرستاگفتنش می

ی جالب آن بود که پویان اش، بارها در مورد او از پویان چیزهایی شنیده بودم. نکتهپیش از این که ببینم

کرد. بار اولی که همدیگر را دیدیم، برای کوهنوردی با همواره از او به عنوان آدمی همه فن حریف یاد می

حرف. دو سه باری که از رفتار و تا حدودی کمومند و خوشگروه خورشید به ما پیوسته بود. جوانی بود تن

کند، ی شغلش پرسیدم، هربار پاسخهای متفاوتی دریافت کردم. یک بار گفت در صنایع لبنیات کار میاو درباره

بار دوم گفت به تولید قطعات صنعتی و خط تولید کارخانه مشغول است، و بار سوم اشاره کرد که کارش 

ی این کارها را در واقع انجام دهد. بعدتر بیشتر رسید که همهنگ است. من به فکرم هم نمیخرید و فروش س

، ی خانمشی ما بود و گاهی موقع سر زدن به خانوادهبا این رضا آشنا شدم، چون همسرش به نوعی همسایه

ی ماست کارخانه دیدم. خیلی زود معلوم شد که رضا به راستی آدم همه فن حریفی است که چندینمیاو را 

گذاری و پنیر در شهرهای مختلف ایران و چین تاسیس کرده، و در ضمن در طیف وسیعی از کارها سرمایه

کرده یا دستی دارد. صفت عجیب دیگرش این بود که تقریبا در همه جای دنیا دوست و آشنا و خویشاوندانی 

کارداران سفارت ایران در دوشنبه ما را رهین داشت. وقتی سال پیش به تاجیکستان سفر کرده بودیم، یکی از 

منت خود کرد و او قوم و خویش رضا بود. در سوجو هم عباس را دیدم که او هم خویشاوند رضا محسوب 

 شد.می

عباس جوانی بود بلند قد، خندان، و بسیار با استعداد که آن شب مهربانانه دنبالمان آمد و دعوتمان 

سوجو را مهمان او باشیم. ما قرار بود خورگرفت مهم آن سال را در این شهر ببینیم،  کرد تا دو روزِ اقامتمان در

ی زیبا و جمع و جورش رفتیم. عباس سخاوتمندانه و از این رو با سپاس فراوان دعوتش را پذیرفتیم و به خانه
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ر هم شام سبکی آن شب دواش را در اختیارمان گذاشت و همان ساعت اول با هم رفیق شدیم. اتاقهای خانه

 ی میزبان مهربانمان به سرعت به خواب رفتیم.خوردیم و در خانه

 

 

 

 

 پینگسالحهای شورشیان تای   تجدید بیعت من و امیرحسین با هونگ شیوچوان!
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 ی کشتن اسیران چینیافسر ژاپنی در حال مسابقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شانهایی از تمدن لونگکوزه

 چانگ از عصر مینگونگتندیس 
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 ی کوهجینگ از قلهی نانمنظره     بر فراز کوه 

 

 

 

 

 غروب خورشید بر فراز درختان جنگل     جینگدر جنگلهای اطراف نان
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سوجو -2009جوالی  21 -1388تیرماه  30سه شنبه   

بیدار شدیم و با عباس به گردش در شهر پرداختیم. عباس جوانی بسیار خوشرو و مهربان دم سپیده

بود و در مدت یک سالی که در چین زیسته بود، به نسبت خوب چینی را یاد گرفته بود و به راحتی با مردم 

خرید باتری و صد البته شد، صبحگاهمان صرف انجام برخی کارهای اداری مثل تبدیل ارز کرد. صحبت می

 . ی نوپایش بود، که ضامن بقا و دوام خانوادهبرای تلفن همراه امیرحسین

انداز شهر عد از حل بحران ارتباطی امیرحسین و نامزدش، گردشی در شهر کردیم. مهمترین چشمب

وری ی قلمرو خاسازترین رودخانهشک تمدنیگذرد. بی آن میتسه است که از میانهسوجو، رودِ بزرگ یانگ

تسه بعد از رود آمازون و نیل سومین یانگاست. همین رود کند، ها ایفا میکه نقشی همتای نیل را برای چینی

خمری گرفته -ای موننامند که انگار از ریشهجیانگ میها آن را چانگرود بزرگ جهان است و خودِ چینی

ریزد. و در شانگهای به اقیانوس می گیردهای در تبت سرچشمه میی چینگشده است. این رود از منطقه

دابا نام دارد که یعنی سدِ  جیانگ سان شیابزرگترین سد هیدروالکتریکی دنیا بر این رود بسته شده و چانگ

خانمان شدنِ یک تسه! ساخت این سد به تخریب هزار و سیصد جایگاه باستانی و بییانگ سه گداره بر رود 
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کرد به خاطر های نادر دلفین دنیا که در این رود زندگی میمید و یکی از گونهمیلیون و دویست هزار نفر انجا

ترین احتماال طوالنیطرح ساخت این سد .م منقرض شد. 2006در سال ساخت آن و صنعتی شدنِ رودخانه 

گردد. کلنگ سن بر مییات.م و دوران سون 1919ی مهندسی قرن بیستم است. چون طرحش به سال پروژه

سی و دو ژنراتور دارد و بیست و دو و نیم .م بر زمین زد.  این سد  1932شک در کایش را چیانگاثاحدا

  .م کامل شد. 2006باالخره در سال و کند میلیون ولت برق تولید می

بندری بزرگ است. ( 苏州سوجو )تسه به تمدن چینی اهدا کرده، شهر یکی از هدایایی که رود یانگ

قرار دارد.  هوی تای، کنار دریاچهتسهی پایین دست رود یانگو مهم که در نزدیکی شانگهای و در کرانه

تسه تا درونش ادامه دارد و شمار زیاد قایقهای درونش باعث شده تا جهانگردان آنجا را ونیزِ های یانگشاخابه

زمانی که ما وارد این شهر شدیم، هشت میلیون نفر جمعیت داشت که شمارشان اگر با ساکنان چین بنامند. 

 گردد. اش جمع بسته شود، به ده میلیون تن بالغ میحومه

نام آن کوه است و « سو»ود را از کوه مشرف بر آن )گوسو( گرفته است. به شکلی که این شهر نام خ

پارسی همانند است. « آباد-»یا « ستان-»پسوند چینی به معنی محل اقامت است و کمابیش با پسوند « جو»

ی تمدن گردد. سوجو در آن هنگام گهوارههای استقرار در این شهر به قرن ششم پ.م باز میکهنترین نشانه

شاه دولت وو که هِلو نام داشت، پایتخت خود را در این منطقه  پ.م، 514در شده است. وو محسوب می

ای لذیذ و پیشِ ی میوهکه در نزد ما پارسیان یادآور خاطره ( نامید闔閭城« )شهرِ هلو»تاسیس کرد و آنجا را 

چند قرن بعدتر که کانال بزرگ چین ساخته شد، سوجو از  شود!اروپاییان نامی خوشامدگویانه محسوب می

 1035های جمعیتی منطقه تبدیل شد. در سال نظر تجاری و نظامی اهمیت چشمگیری یافت و به یکی از قطب

http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%8B%8F
http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%8B%8F
http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%8B%8F
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جایی یان معبدی کنفوسیوسی را در این شهر بنیان نهاد و این همان .م یک شاعر و ادیب به نام فان جونگ

 کردند. دیوانساالری دولت را در آن برگزار می بود که بعدها آزمون

ها بوده که بیشتر دولتمردان چینی و به شاید به خاطرِ مرکزیت این شهر در فرآیند کنکور چینی

ان دق دلی خود را با ویران کردن آن برطرف اند و کوشیدهی سختی از آن در دل داشتهخصوص شورشیان کینه

سربازان دودمان جین این شهر را با خاک یکسان کردند و کمی بعد  1130تان زمسدر اش این که کنند. نمونه

.م وقتی  1356.م بخشهایی از آن که بازسازی شده بود با هجوم مغولها از میان رفت. در  1275در سال 

جِنگ این شهر را به عنوان پایتخت شیها قیام کردند، رهبرشان جانگی مغولدستاران در برابر سلطهسرخ

جینگ بود، به این شهر جانگ نام داشت و پایگاهش در نان، رقیبِ او که جویوان.م 1367خود برگزید. در 

حمله کرد و بعد از ده ماه محاصره آنجا را گرفت. جو که کمی بعدتر به عنوان نخستین امپراتور دودمان مینگ 

بود که ارگ شهر و کاخ سرخ ی مردم سوجو خشمگین شده گذاری کرد، چنان از مقاومت سرسختانهتاج

  179های قدیمی و بانفوذ شهر تحمیل کرد.دستاران را با خاک یکسان کرد و مالیاتی خرد کننده را به خانواده

از عجایب این که شهر سوجو با وجود تمام این تالشها ویران نشد و هر بار مثل ققنوسی کنکوری 

شهر بود موقعیت استراتژیک کشید. این قضیه هم مدیون  از خاکستر بازمانده از شاگرد تنبلهای قدیمی سر بر

را در آغوش بکشند. تا ثروت و رونق سرعت شاهدِ به شد بازرگانان در آنجا کامیاب شوند و که باعث می

 ای در نزدیکی ساحل چین در هم شکست و سرداری به نام چوئِهیک کشتی کره وقتی ،.م 1488در حدی که 

بو ناچار شد از راه زمین به کشورش بازگردد، سوجو را در میان تمام شهرهایی که دیده بود از همه ثروتمندتر 

                                                 
179 Johnson, 1993: 26-27. 
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ند، که گفتیم ایدئولوژی ضدکنکوری عمیقی داشتپینگ .م باز شورشیان تای 1860در  180و زیباتر دانست.

سوجو را بازپس گرفت، چین سه سال بعد که چارلز گوردون با همراهی سپاه دولتی  .دکردنویران سوجو را 

ها به چین حمله کردند، این شهر را نیز وقتی ژاپنی .م 1937. در به این شهر وارد آوردهایی فراوان باز صدمه

شود که اهالی ژاپن در آن هنگام به تدریج با می از اینجا معلومگرفتند و حتا بوستانهایش را هم ویران کردند. 

 اند.مفهوم کنکور آشنا شده بودند و نگرانِ صادرات فرهنگی این شهر به سرزمین خودشان بوده

مان عصر هبا این وجود، به نظرم مهمترین دوران تاریخی که ردپایش در سوجو باقی مانده بود، به 

ی شود. اگر بخواهیم ریشهنگ مربوط میران و تاسیس دولت میدستای مغولها و شورش سرخپرتالطم حمله

در سال م. باید کمی عقب برویم و به آغازگاه هجوم مغوالن به چین بنگری ،حوادث این دوران را دریابیم

رتیب دولتی ت.م چنگیزخان با ارتش بزرگی از مغوالن از دیوار چین گذشت و پکن را فتح کرد. به این  1215

قاآن  تردید بزرگترین شاه این دودمان قوبیالینامند. بیی یوان میتاسیس شد که آن را سلسله تازه در چین

ت، و یک دلیل شهرتش هم این است که مارکوپولو به دربارش سفر کرد و .م( اس 1294 -1379)سلطنت از 

زو اسم راستینش شی .م زاده شد و 1215در سال  قوبیالیرنگین برای اروپاییان نوشت.  یاش گزارشدرباره

د انتخاب کرد. بود. اما بعد از این بر تخت نشست نام مغولی قوبیالی و لقب قاآن )همان خاقان( را برای خو

 –داد و به ویژه با تالشهای مادرش سورقاگتانی بِکی او از کودکی هوش و ذکاوت زیادی از خود نشان می

ورشی نمونه برخوردار شد. پدرش تولوئی پسر چنگیز بود که بعد راز آموزش و پ -که مسیحی نستوری بود

 از تاخت و تازهای مغوالن حاکم چین شده بود. 

                                                 
180 Brook, 1998: 45. 
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.م درگذشت. دیگری آریق  1259در سال  -مونگکه خان-چند برادر داشت که یکی از آنها  قوبیالی

جست. کشاورزانه بیزاری می بوکِه نام داشت که سخت به سنن زندگی کوچگردانه وفادار بود و از سبک زندگی

او بر این باور بود که مغوالن باید مدام به شهرها حمله کنند و ساکنانش را غارت کنند و در حد امکان با 

کشتار جمعیت کشاورز، کشتزارها را به مرتع تبدیل نمایند. قوبیالی که باالخره برای خودش آدم تحصیل 

کن شدن رسید که بداند با ریشهبود و این قدر عقلش می ای بود، با این برداشت برادرش مخالفکرده

با هم رویارو  .م 1260کشاورزان چینی مسیرهای تولید ثروت مسدود خواهد شد. دو برادر در نهایت در 

ی چند ده میلیون چینی بود شدند و قوبیالی پیروز از معرکه بیرون آمد و دلیلش هم احتماال دعاهای خالصانه

 کردند. شد، چه سرنوشتی پیدا میبوکه فاتح میقآری اگرکه معلوم نبود 

امپراتور چین شد و پایتخت خود را به پکن منتقل کرد و آنجا را دادو .م  1271در قوبیالی قاآن 

نامید. او دیوانساالری و سنن فرهنگی چینی را حفظ کرد و برای همه آزادی دینی را به رسمیت شناخت. او 

نان را هم ها رفته بود و یونداد، یک بار به جنگ سونگاش اجازه میو شور جوانی .م که شر 1253در سال 

مغولها هنگام فتح چین به خاطر نامناسب بودنِ زمین و جنگلی بودن اش هم این بود که انگیزهفتح کرده بود. 

ا حدودی از ند و به این ترتیب دودمان سونگ جنوبی ته بودمنطقه، از پیشروی در چین جنوبی باز ماند

 ها را هم بگیرد. موفق شد قلمرو سونگقوبیالی .م  1279باالخره در تا آن که . ه بودخطرشان رست

قوبیالی شاهی بزرگ و خردمند بود. به سرزمینهای دوردست سفیر فرستاد و سفیران زیادی را از 

ی ایشان بودند. او اتباعش را به چهار کشورهای دیگر به حضور پذیرفت که مارکوپولو و عمویش در زمره

از ایشان  بخش تقسیم کرد که هریک حقوقی متمایز داشتند. شهروندان درجه اول مغوالن بودند، بعد
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گرفتند، و همچنین گری قرار میها یا ترکهای مبلغ مانویت و اسالم و بوداییهایی مانند ایرانیغیرچینی

که بیشترشان جای داشتند های تابع دولت یوان شان ایرانی بودند. بعد از ایشان چینیبازرگانانی که تقریبا همه

فتح شده یا فتح  های قلمروهای تازهبه نصیب چینیترین رتساکن چین شمالی بودند. در نهایت فروپایه

 . شدندکه در عمل برده محسوب می شدی جنوبی میناشده

اش اصول کنفوسیوسی را رعایت داد. در سازماندهی دیوانساالریقوبیالی به تمام ادیان توجه نشان می 

کرد و آیین بودا و تائو حمایت میکرد، اما در ضمن یکی از بزرگترین مسجدسازان تاریخ چین هم بود. از 

داد و پرداخت و با این وجود گرایشی به مسیحیت نستوری از خود نشان میبرای رونق معابدشان هزینه می

از آیین ترسا مقیم دربار وی بود. در اواخر عمرش بود که آیین المایی در تبت  ی ایرانیسراسقف این شاخه

ها و دین بودایی ساخته شده بود. از آنجا که دین سنتی  کهن تبتیپدید آمد. این دین از ترکیب شمنیسمِ

نمود. ی مغول جذاب میی تازه متمدن شدهمغولهای کوچگرد همین آیین شمنی بود، آیین الما برای طبقه

را در دربار خود مهمان کرد و سوگلی  -ساپاراهبی به نام فاگ–ی موسس آیین الما قوبیالی برادرزاده

به او گروید. دربار او متخصصانی از سرزمینهای دیگر را هم به خود جذب  -زنی به نام چابی– حرمسرایش

نپالی به نام آرنیگِر داگوبای سپید را  .م، یک معمار1271پکن، در کرد. چنان که در همان سالِ ورودش به می

 ت. در این شهر ساخت که بزرگترین بنای بازمانده از دوران مغوالن در این شهر اس

 شان همان چابی بود که زنی بسیار زیبا بود و زنِ شدند. یکیدر دربار قوبیالی افراد جالبی یافت می 

کرد تا با شد. او مروج صلح و رواداری دینی بود و به خصوص تالش زیادی میسوگلیِ خاقان محسوب می

بودند را نزد خود جای داد و زیر  خانمهای دربار سونگ که اسیر شده زنان اسیر بدرفتاری نشود. او شاهزاده
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اش یک شان جلوگیری کرد. این زن گذشته از این فعالیتهای فمینیستیی خود گرفت و از آزار دیدنسایه

داری طراح لباس نمونه هم بود. او پیراهنهایی آستین بلند را برای سربازان طراحی کرد و استفاده از کاله لبه

 شود. های چینی دیده میدر نگارهرا باب کرد که بعد از آن زیاد 

قوبیالی قاآن بعد از آن که پا به سن گذاشت به پیرمردی چاق و بیمار تبدیل شد. او به خاطر رماتیسم  

و  .م پسر 1285. در سال توانست زیاد حرکت کند و یک دلیل چاقی چشمگیرش هم این عارضه بودنمی

گی مهلکی هم دچار شد. بعد هم برای این که از افسردگی جین درگذشت و بعد از آن به افسردولیعهدش جِن

اش با توفان مهیبی در هم شکست و بیرون بیاید به ژاپن و ویتنام و آنام حمله کرد. اما در ژاپن نیروی دریایی

 ها بعد از آن توفانِ حمایتگرشان را کامیکازه نامیدندگیری نصیبش نشد. ژاپنیاز حمله به ویتنام هم چیز دندان

ی کامیکازه در نیروی هوایی این کشور ادامه و سنت مربوط به آن را تا جنگ جهانی دوم و پیدایش رسته

دادند. قوبیالی قاآن در هنگام حمله به این کشورها به قدری چاق شده بود که تخت حاوی او را بر دوش 

شاهشان سرخورده شده بودند، که از چاقی و افسردگی  .م مغولها 1287در سال چهار پیل سوار کرده بودند. 

دور یک مدعی سلطنت جمع شدند که یکی از سران قبایل مغول بود. قوبیالی قاآن این بار از آزمون تاریخ 

 سربلند بیرون آمد و مخالفان را سرکوب کرد و به این ترتیب بقیه هم ماستها را کیسه کردند. 

شان تیمور نام چین تکیه زدند که بسیاریبعد از قوبیای قاآن مجموعهای از شاهان مغول بر تخت  

.م(، و در  1332-1328.م(، توقاتِمور ) 1328-1323تِمور ).م(، یِسون 1307-1294داشتند: تِمور اولجایتو )

ال به الی این تیمورهای رنگارنگ، چندتایی شاه دیگر هم بودند که  .م(. 1368-1333نهایت توقون ِتمور )
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ی خاصی نداشتند و دوران حکومتشان هم معموال از پنج شش سال تجاوز روی هم رفته عرضه و جربزه

 کرد. نمی

ی ایلخانی در ایران با خشونت و بربریت و چاپیدن مردم سلطنت مغولها در چین درست مانند دوره

همراه بود. در چین هم مانند ایران، مغولها بیش از یک قرن دوام نیاوردند و به سرعت زیر فشار نیروهای 

-1328جانگ )جویوانردمی از میان رفتند. کسی که در چین این مهم را به انجام رساند، مردی بود به نام م

ی هوآجائو زاده شد. فقر تنها بدبیاری دوران کودکی او نبود، ی دهقانی فقیر در منطقه.م( که در خانواده 1398

ی جو یوان جانگ در یان کرد و کل خانواده.م که تازه شانزده ساله شده بود، رود زرد طغ 1344چون در سال 

مانوی گرد و گدایان در آمد و کمی دیرتر به معبدی اثر سیل کشته شدند. بعد از آن، او در کسوت راهبان دوره

پیوست و به این ترتیب فرصتی یافت تا خواندن و نوشتن بیاموزد. این مرد در بیست و چهار سالگی یا بودایی 

ا نفوذ در معبدش تبدیل شده بود، که باز با بحرانی روبرو شد. مغولها به معبدِ محل به راهبی باسواد و ب

اش حمله بردند و بسیاری را کشتند و آن محل را آتش زدند. به این ترتیب بود که جو سوان جانگ زندگی

رهبر ایشان  های راهزنی پیوست که با حاکمیت مغوالن مخالفت داشتند. او به زودی.م به دسته 1352در سال 

های روستایی را ممنوع کرده بود، سخت در میان مردم محبوب شد. او شد و به خاطر آن که غارت خانه

باورهای تندروانه و انقالبی را طرد کرد و تمام تالش خود را بر راندن مغوالن متمرکز کرد. چهار سال بعد 

جینگ حمله کردند و این شهر را گرفتند و آن را پایتخت خود قرار دادند. اقبال او به نان .م( سپاهیان 1356)

، فراوان بود. طوری که جمعیت این شهر در طی ده سال آینده ده برابر بنیان نهادای که او به نظم عمومیمردم 

ز شد، که طی آن همزمان ترین دورانهای تاریخ چین آغابه این ترتیب یکی از پرتکاپوترین و پیچیدهشد. 

 مغولها از چین رانده شدند، تحولی دینی در میان چینیان رخ نمود، و در ضمن کشور کره هم تاسیس شد.



437 

 

دلیل اصلی موفقیت جو یوان جینگ نفوذ معنوی و پرهیزگاری چشمگیرش بود. این مرد در واقع  

شد. این فرقه در واقع جیائو( نامیده مییلیای نیلوفر سپید )باییکی از رهبران جنبشی دینی بود که فرقه

ای از دین مانوی بود که با عقاید بوداییِ برخاسته از سغد و بخشهای شرقی ایران زمین در آمیخته بود شاخه

و برخی از اصولش با آیین مزدکی شباهتی داشت. یکی از اصول عقاید این گروه تقدس مادر و زن بود و 

شد، به همین دلیل هم زنان بسیار هوادارش بودند. رهبران مقدس محسوب میحتی خدای مهمشان نوعی مادر 

کردند، که روایتی بودایی شده از این دین ظهور یک ناجی آخرالزمانی و فرا رسیدن پایان هزاره را تبلیغ می

امیدند و نمی هی سوشیانس زرتشتی بود. در محافل بودایی این ناجی آخر هزاره را بودا میتِریَهمان اسطوره

است. مغولها وقتی متوجه شدند این دین ماهیتی شورشگرانه دارد و  بودیسَتوَه همعتقد بودند که او همان آجیتَ

کند، آن را ممنوع کردند. به این ترتیب این جنبش زیرزمینی شد و به به ویژه به عدالت اجتماعی توجه می

شورشیانی که زیر درفش این فرقه گرد آمده بودند، ها پرداخت. طور علنی به دشمنی با حاکمان تابع یوان

شد. نخستین کسی نامیده می( 紅巾起義)یی( چیجیشورشی را آغاز کردند که قیام سرخ دستاران )هونگ

جیانگ سر به شورش ی ساحلی جِهگوئوزِن بود که در منطقهکه با این نماد قیام کرد، راهبی به نام فانگ

اش چند افسر مغول را به قتل رساند و برای نشان دادنِ این که از مرگ ن چینیبرداشت و با چند تن از یارا

توان جنبش او را با قیام سربداران در سبزوار مشابه هراسی ندارد، دستاری سرخ بر سر بست. به این ترتیب می

 دانست. 

تونگ شانکه هان( 白蓮教)ی نیلوفر سپید های فرقهی او به زودی با رئیس یکی از شاخهدار و دسته

(韓山童 )ی انقالبی از پیروان دین بودا و مانی بودند . نیروهای او در واقع دو شاخهنام داشت متحد شدند
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摩尼شدند. گروه دوم آشکارا خود را مانوی )ی نیلوفر سپید و سرخ دستاران نامیده میکه به ترتیب فرقه

教مغوالن را کشتار نمایند. اما لو رفتند و  نند و.م شورش ک 1351در نامیدند. این فرقه قصد داشتند ( می

( قرار 劉福通لیوفوتونگ )ی تونگ به دست مغوالن کشته شد. بعد از او رهبری فرقه بر عهدهشانهان

دانست و به اسم او رهبری جنبش ( را جانشین پدرش می韓林兒اِر )لیگرفت که پسرِ رهبر فقید یعنی هان

 را بر عهده گرفته بود. 

پایگاه خود را در شمال رود زرد قرار ی انقالبی این دو فرقهای تاسیس دولت کره آن بود که اما ماجر

ی امروزین قرار داشت و تابع مغولها بود. دو کرهسرزمین که در حمله بردند دادند و از آنجا به دولت گوریِئو 

و در سی نبرد پیاپی ایشان را شکست ها به مقابله با ایشان شتافتند ای به یاری سپاه یوانتن از سرداران کره

ها باعث شد تا این سرزمین از چین مستقل شود و ایدادند. با این وجود پایداری آنان و حرکت نظامی کره

 داشت.  .م( نام 1388-1316) یِئونگای چوئِهدولتی نو در آنجا بر سر کار بیاید. یکی از این دو سردار کره

به طور رسمی رهبری دستار سرخها را بر عهده گرفت. در همین  جانگیوان.م جو 1352در سال 

ای به نام جو ایل شین زیر تاثیر قیام ایشان به حرکت در آمد و دولت گوریئو را تهدید سال یک شورشی کره

یئونگ شکست خورد. شاه کره در این هنگام کرد و حتی تا نزدیکی کاخ شاه پیشروی کرد. اما از همان چوئه

نام داشت و عمال با این شورشها از امپراتوران یوان قطع امید کرد و به صورت واحد سیاسی  مینگونگ

که از طرف امپراتور چین گسیل شده بود  سپاه ده هزار نفره .م بر یک 1363یئونگ در مستقلی در آمد. چوئه

دون توانست ودایی به نام شینغلبه کرد و به این ترتیب استقالل کره را به کرسی نشاند. با این وجود راهبری ب

 زیر آبش را بزند. در نتیجه شش سال او را به تبعید فرستادند. 
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اندازی در جنوب چین و کره روی آوردند. این در دوران غیبت او، دزدان دریایی ژاپنی به دست

کرد، به ر میهایی کوچک و سالحهایی که با باروت کانامیدند و با کشتیدزدان دریایی خودشان را واکو می

دزدیدند. یک دار و دسته از کردند و زنان را میزدند و مردان را زجرکش میسواحل کره و چین دستبرد می

جو را گرفتند و در آنجا فجایع زیادی به بار آوردند. تا آن که گونگ .م شهر 1376سال این دزدان در 

 تشان رفت و همه را از میان برد. یئونگ بار دیگر در مقام سپهساالر ابقا شد و به سروقچوئه

.م( نام داشت. پدرش یک  1408-1335گیِه )یی سِئونگای در این هنگام، دومین سردار بزرگ کره 

جاچون. خودش در دولت گوریئو به سرداری محترم و مغولی بود به نام یی -ایی کرهکارمند جزء دورگه

یئونگ در ابتدای کار همکار بودند و ار مقتدر شد. او و چئوبسی .م1370ی بانفوذ تبدیل شد و به ویژه در دهه

ی سرخ دستاران با هم متحد شده بودند. اما بعدتر که همین شورشیان دودمان مینگ را در جریان دفع حمله

گیه که رهبری جناح ضد سرخ دستاران سئونگدر چین تاسیس کردند، میان این دو دوست اختالف افتاد. یی

شت، شاه را واداشت تا سپاهی را برای حمله به دولتِ نوپای مینگ گسیل کند. وقتی این فرمان را برعهده دا

یئونگ رساندند، از اجرای آن سر پیچید و به پایتخت رفت و کودتا کرد. اما شکست خورد را به دست چوئه

اش گواه گرفت و یو کشته شد. در دم مرگ اعالم کرد که وجدانی پاک و آسوده دارد و زمین را بر بیگناه

اش در کره زیارتگاه است و بر آن علف گفت که بر گورش هیچ علفی نخواهد رویید. امروز هم مقبره

 روید. نمی

گیه هم سرنوشت چندان دلپذیری پیدا نکرد. او هم به همراه پسرش سئونگاز سوی دیگر رقیبش یی

و سردار بزرگ تاثیر خود را به جا گذاشت و چانگ به جرم توطئه دستگیر و اعدام شدند. اما کشمکش این د
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ی جوسِئون بر جایش نشست که تا شش م دودمان گوریوئه بر باد رفت و سلسله. 1392در سال در نهایت 

 شد. قرن بعد مهمترین واحد سیاسی کره محسوب می

جانگ هم یوانی زمین را به سبک خودشان فتح کنند، جوکردند کرهها سعی میایدر زمانی که کره 

کرد و دنیا به کامش بود. در این دوران مغولها با اختالف درونی و پراکندگی با شورشیان در چین پیشروی می

 1356.م کل چین مرکزی و جنوبی را گرفتند. در سال  1358روزگار دست به گریبان بودند. سرخ دستاران تا 

این مرد در ابتدای جانگ پیوست. یواندستاران به جودر این جنبش روی داد و جناح اقلیت سرخ .م انشعابی

شینگ بود و با دختر او ازدواج کرده بود، اما بعد از مرگ پدرزنش خودمختار شد و برای زیکار پیرو گوئو

بود. او با رهبران با رقیبانش درگیر  .م 1367تا سال  جانگجویوانای درست کرد. خودش دار و دسته

ی نیلوفر شان را شکست داد. بعد هم قلمرو فرقهدستاران که به او نپیوسته بودند، جنگید و یکی یکیسرخ

 اِر را در آب خفه کرد. لیسپید را مورد حمله قرار داد و هان

ی اعالم کرد که امپراتور مینگ است و به این ترتیب به طور رسم جانگ.م جویوان 1368در سال 

. چند تن از هوشمندترین رهبران سیاسی جنبش به او پیوستند و به ستراندن مغولهااش اعالم کرد که برنامه

اش را تضمین نمودند. یکی از ایشان جوشِنگ نام داشت که مشاور و رایزن او بود. نهایی این ترتیب پیروزی

با باروت اختراع کرد. دیگری لیوجی  ی آتشین رادیگری جیائویو نام داشت و نخستین کسی بود که اسلحه

 «جینگهوئولونگ»های چینی بود که بعدها کتاب مهم نام داشت و یکی از نامدارترین سرداران و استراتژیست

 را در فن نبرد نوشت. 
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وو تغییر داد (، نام رسمی خود را به هونگ大明جانگ پس از اعالم تاسیس دولت مینگ )جویوان 

آسا به اطراف تاختند و چین را برایش فتح کردند. یکی و دیگر خود به جنگ نرفت. سردارانش با سرعتی برق

چِنگ گه شاه آنجا بود چیره شد. پس از آن تمام شیاز ایشان دولت ووی غربی را فتح کرد و بر جانگ

مطیع او شدند. جناح اکثریت سرخ دستاران که از جایگاههای قدرت  ی یانگ تسهحاکمهای محلی حاشیه

یوئولیانگ با ارتشی بسیار بزرگ در برابر او صف آراستند، اما سپاهیان مینگ طرد شده بودند، با رهبری چِن

ی پویانگ ایشان را شکست دادند و بعد از یک ماه خودِ چِن هم به دریایی دریاچه .م در نبرد1363در سال 

 تل رسید. این نبرد سه روز به طول انجامید و یکی از بزرگترین جنگهای دریایی تاریخ جهان است. ق

رسما به عنوان امپراتور چین  میالدی 1368در دی ماه سال جانگِ خودمان وو یا همان جویوانهونگ

تسلیم شدند و  گرفت. مغولها تقریبا بدون مقاومتهم گذاری کرد و تا شهریور دو سال بعد پکن را تاج

بیشترشان با اهل و عیال و قوم و قبیله به مغولستان بازگشتند. امپراتور مینگ به جنوب هم پیشروی کرد و 

از این نظر سوجو در این میان شهر نان را نیز گرفت و به این ترتیب بار دیگر چین را یکپارچه کرد. یون

شان به امپراتوری دستاران و تبدیل مجدد سرخواپسین جایی بود که در جریان یکی شدنِاهمیت داشت که 

 جدید چین، نقش ایفا کرد. 

از این تاریخ پرماجرا و جنگاورانه اثر زیادی در شهر کردیم، آن روزی که ما در این شهر گردش می

. یک بوستان بسیار زیبا شهر گذراندیم ر جاهای دیدنیدرا به پرسه زدن . ما آن روز صبح بودباقی نمانده 

نشین بوستان را یافت و در واقع آبگیر شاهی یانگ تسه به درونش ادامه میای از رودخانهدیدیم که شاخه

ای را درونش نهاده بودند. یکی دو تایشان ای هم دیدیم که آثار چوبی بسیار زیبا و قدیمیداد. موزهتشکیل می
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در همین جا  شود.خانی به بعد فراوان دیده میهای عصر ایلدقیقا سیمرغ و اژدهای ایرانی بود که در نگارگری

زد و انگار از درون فیلمهای پیرمردی را هم دیدیم که نشسته بود و داشت برای خودش دوتار چینی می

 بیرون پریده بود.کنگی هنگ

ی لی که در حومهای بود به نام دونگنخستین جایی که آن روز برای دیدن انتخاب کرده بودیم، محله

نمایشگاهِ »ای رسیدیم که نامِ عجیبِ ، به موزهدر آنجا بعد از گردش به نسبت مفصلیسوجو قرار داشت. 

مجموعه از آثار باستانی  کرد که بزرگترینرا بر خود داشت. لوح سردر موزه ادعا می« مشهورِ سکسِ سوجو

مربوط به جنسیت را در خود جای داده است. ما هم به صورت چهار جوان معصوم و چشم و گوش بسته 

ی چینی چه جور چیزی هستند. در همان ابتدای کار، در وسط حیاط چشممان رفتیم تا ببینیم این صور قبیحه

که شبیه به هومونکولوس حرکتی بر قشر پیشانی  ی بزرگی از یک آدم کاریکاتوری روشن شدبه دیدار مجسمه

ی برافراشته و عظیمی از این بدن مخ ساخته شده بود، و زنجیری دورادور بدنش پیچیده بودند. آلت نرینه

تواند میل جنسی را مقید کند! احتماال سازندگان این بیرون زده بود و زیر تندیس نوشته بودند هیچ چیز نمی

ی چیزها به اند بازدید کنندگان در اولین قدم و هنگام ورود به موزه شوکه شوند و بقیهمجسمه انتظار داشته

ی ی مجسمهی تهرون نباید شوخی کرد، کلی دربارهنظرشان جالبتر برسد. اما ما برای این که اثبات کنیم با بچه

 بدبخت جوک گفتیم و آخرش هم ایستادیم و با او عکسی انداختیم!

های دیگر چینی، ی بزرگ و باغی مرتب و زیبا بر پا شده بود و مثل بیشتر موزهموزه در ساختمان

ساختمانش از اشیای درونش زیباتر و ارزشمندتر بود. تقریبا تمام اشیای موجود در موزه را طی بیست سی 

ی سال پیش ساخته بودند و چه بسا که بیشترشان به سفارش همین موزه ساخته شده باشند. در باغ مجموعه
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داد. از تندیس سگهای نگهبان و بزرگی از تندیسها را گذاشته بودند که چیزی مربوط به جنسیت را نشان می

دادند و به نظرم آمیز و برافراشته گرفته تا بانوانی که فرزندانشان را شیر میهای اغراقجانوران اساطیری با نره

اش ارتباط خره به پیامدهای فیزیولوژیک و تکاملیخیلی ارتباطی با خودِ آمیزش جنسی نداشتند، هرچند باال

 کردند.  پیدا می

یعنی شناختی داشت تا تاریخی. اشیایی که در موزه به نمایش گذاشته شده بود، بیشتر اهمیت جامعه

ها، راهبردهایشان برای جلب توریست، و چگونگی رمزگذاری ی سیاست بازتعریف هویت چینیبیشتر درباره

ربطی بدون نظم و ترتیب چیزهای بسیار متنوع و گاه بیداد. در این موزه العاتی به دست میشان اطهویت

هایی که شبیه به تندیسهای معبد شیوالینگام در کاریها و کندهکنار هم در ویترینها نهاده شده بود. از حکاکی

هایی که مضمونی ورآالت و نقاشیدادند، تا اشیای تزیینی و زیهند بودند و آمیزش زنان و مردان را نشان می

هم بود که در  دادند. بسیاری از آنها تازه ساخته شده بودند و چند نمونهجنسی یا بدنی برهنه را نمایش می

حد یکی دو قرن قدمت داشت. اشیای قدیمی هم البته وجود داشت، اما بسیار نادر بود و ارتباطش با جنسیت 

رگی را به نمایش گذاشته بودند، که به شکل یک سگ درست شده بود ی بزهم جای بحث داشت. مثال کوزه

های زنان شبیه انگاشته بودند، اما به نظر اش بود که انگار مدیران موزه آن را با سینهو دو برجستگی روی سینه

ظاهری قدیمی داشت، داد. چندین تندیس سنگی هم بود که من به سادگی دستان کوتاه همان سگ را نشان می

ی بزرگ اش نوشته بودند به وضوح نادرست و دروغین بود. مثال تندیس مردی با نرههایی که دربارهاما توضیح

های گذاریها و تاریخمنسوب کرده بودند. در کل نوشته پ.م 3000داشت را به که شاید چند قرنی قدمت 

حسی ناظران دولتی و ریخ و بیتوجهی عمیق مدیران آنجا به مفهوم تااشیا نادرست و دروغین بود و بی

داد. به احتمال زیاد بیشتر برای شکار جهانگرد را نشان می مسئوالن امور فرهنگی به تبلیغاتِ لگام گسیخته
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آمیز و نادرست کردند، که اتفاقا تعدادشان هم زیاد بود، با داستانهایی اغراقجهانگردانی که از آنجا بازدید می

 3200مصنوعی در های کنند که تمدن سرافراز چینی به اختراع نرهو تعریف می گردندبه کشور خود بر می

 !شوندو از این نظر محصوالت شهر کاشان تالیِ آن محسوب می پ.م نایل آمده است

شد، استخوانهای کتف تر و چیز دیگری که به نظرم توهین مستقیم به شعور مخاطب محسوب می

تمیزِ گوسفند بود که رویش با خط چینیِ چاپی ریز چیزهایی نوشته بودند و آن را به نمایش گذاشته بودند و 

که بگوید عزیز  شود. کسی هم نبودپ.م مربوط می 1500خط چینی است که به هایی از گفته بودند نمونه

پشتهای پ.م( ظهور کرد و آن هم برای اولین بار بر الک 1000-1200من، خط در دوران شانگ )حدود 

ی چینی تازه در قرن دوم و سوم پ.م بود که شکل گرفت پیشگویی و به شکلی بسیار ابتدایی، و خط استانده

نوشته شده بود، عالیمی  -نه چینی باستان و –خدشه که اصال به چینی سنتی و این خط چینی تر و تمیز و بی

 دارد که تازه در قرون میانه شکل گرفته بودند. 

به خصوص دیدن این استخوانها برای من بسیار معنادار بود و باعث شد در کل نسبت به 

دبین شد، بی اشیای به نمایش گذاشته شده داده میهای چین دربارههایی که در موزهها و توضیحگذاریتاریخ

های جنسی ای با صحنهمثال ظرفهای چینیشوم. ناگفته نماند که در همان موزه چیزهای دیدنی هم کم نبود. 

آنجا بود که هم ها ی جالبی از بالشمجموعهها کاربرد داشته است. خانهوجود داشت که انگار در روسپی

این بود که بالشها از جنس سفال و چینی و آمیزش جنسی برایم نامعلوم بود. البته شاید ارتباطش  باارتباطش 

خوابید احتماال به گذاشت و میدر ابعادی نامعقول ساخته شده بودند و کسی که شبها سرش را روی آن می
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برده فکرهای بازیگوشانه ، یا شاید چون روی آن بالشهای زمخت خوابش نمینوعی مازوخیسم مبتال بوده است

  زده است!به سرش می

ی زنان را هم دیدم. سنت پاهای بسته شدهنجا برای اولین بار کفشهای کوچک مربوط به آدر ضمن 

نامند. این سنت احتماال برای نخستین بار در میان رقاصان ( می纏足« )زوچان»ها بستن پای زنان را چینی

ی همهدرباری در دوران سونگ ابداع شد، و به تدریج فراگیر شد و در دوران مانچو به رسم غالب در میان 

ها، به شکلی که زو عبارت است از نوارپیچ کردن و خماندن و کج کردن پای دختربچه. چانگشتزنان بدل 

ی پای کوچک و ای کج و کوله و کوچک تبدیل شود. ظاهرا در سنت چینرشد باز بماند و به زایده پایشان از

شده و به همین دلیل هم این رسم کم کم از دربارها نوک تیزِ زنان بسیار زیبا و از نظر جنسی جذاب تلقی می

اه رفتنِ تلوتلوخوران و نامتعادل ها رشاعران چینیرا درگیر ساخته است.  ی باالطبقهبیرون آمده و تمام زنان 

طوری که اند. ای در اطراف آن پدید آوردهاند و رمزپردازی پیچیدهاین زنان را به خرامیدن درنا تشبیه کرده

 181نامیدند!دانستند و آن را نیلوفر زرین میمتر را بهینه میمثال پایی به درازای حدود هفت سانتی

ی قرن دهم میالدی رقصندگان دربار تانگ جنوبی بودند ر در میانهنماید که برای نخستین باچنین می

تیز بلندشان شهرت که این رسم را بنیان نهادند. این رقاصان به خاطر پاهای کوچک زیبایشان و کفشهای نوک

های نخبه رواج یافته این رسم ابتدا در مناطق ثروتمند چین و میان خانوادهاند. چیزی که مشخص است، داشته

ی سنتی چین، زنانی که به این ترتیب پاهای ناقص و از آنجا به طبقات زیرین سرایت کرده است. در جامعه

                                                 
181 Ko, 2008. 
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شدند و به همین دلیل هم نیاز و معیوب داشتند، از بختِ ازدواج با مردان بانفوذ و ثروتمند برخوردار می

خالف باور مرسوم، زنانی که پاهایشان با این وجود بر  182چندانی به راه رفتن و انجام کارهای خانه نداشتند.

اند. تا قرن نوزدهم شدهاند و زمینگیر نمیشد همچنان توانایی راه رفتن را داشتهبه این ترتیب ناقص می

 ٪100اشرافی به نان زمیالدی، حدود نیمی از کل زنان چینی پاهایی بسته داشتند و این نسبت در میان 

شود که یک میلیارد زن چینی در کل تاریخ پاهایشان به این شکل از میدر کل، تخمین زده  183رسید.می

ستم میالدی، یکی از یی قرن دهم تا وسط قرن بریخت افتاده باشد. این سنت با توجه به دوامش از میانه

شود. شیوع این سنت تا حدودی مرزبندی قومی هم دیرپاترین و پایدارترین سنتهای آراستن تن محسوب می

ی مسلمانان هوئی که از شمال به آنجا کوچیده بودند، این است. چنان که مثال در استان گانسو همهداشته 

ی دین در کردند، اما قوم هاکا زیر بار آن نرفتند. در عین حال در کتاب جیمز لِگِه دربارهرسم را رعایت می

ه بستن پا گناه است، چون خلقت خوانیم که بر سردر مسجدی در چین نوشته شده بود کچینِ قرن نوزدهم می

جالب آن که این رسم در دوران مانچو بیشترین رواج را در چین یافت، اما خودِ  184دهد.خداوند را تغییر می

 185بستن پای دخترانشان منع شده بودند. از .م( 1644) فرمان امپراتورزنان مانچو طبق 

ل فلسفی برای بانویی که رستورانی را اداره بعد از بازدید از موزه رفتیم و بعد از کلی بحث و استدال

کرد، خوراک خوبی سفارش دادیم که از پلو و میگو و گوشت و قارچ تشکیل شده بود. بانوی میزبان برای می

                                                 
182 Ko, 2005. 

183 Rossi, 1993. 

184 Legge, 1880: 111.  

185 Elliott, 2001: 247. 
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این که دقیقا بفهمد چه می خواهیم، کار جالبی کرد و یک مشت کلم و بادمجان و سیر و خیار چنبر برایمان 

در غذایمان بریزد. آخرش هم چشممان به غذایی افتاد که چند توریستِ اروپایی  آورد تا بگوییم کدامش را

همین جا ها را سفارش دادیم. اش تعریف کردند و هماندر سر میز کناری سفارش داده بودند و چون از مزه

آورند میدر چین گوجه فرنگی را نوعی میوه به حساب ی مهم هم اشاره کنم که شناسانهبه این کشف مردم

جات دانند. این بحران معنایی احتماال بدان دلیل است که چیزی به نام صیفیو در مقابل خیار را نوعی سبزی می

ی دردناکش هم آن است که از خوردن ساالد شیرازی محروم هستند و شان تعریف نشده است. نتیجهدر زبان

 و طبیعتا خیارشور و ترشی خیار هم ندارند. خورند،هایشان پخته میخیار را مثل کدو در سوپ و خوراک

بعد از خوردن نهار به سوجو برگشتیم. قصد داشتیم شانگهای را هم همان روز ببینیم، اما دیدیم موزه 

گروهی  ارزد. پس در سوجو گشتی زدیم و چیزهای جالبی دیدیم. یکیشود و به سفرش نمیزود بسته می

دشان را به آتشگاهی جسد خویشاونگویا ماند، هفت هشت نفره از مردم که لباسهایشان هم به عزادان نمی

خواندند. نفهمیدیم کردند و دعا میسوخت، کرنش میعمومی در کنار خیابانی نهاده بودند و در حالی که می

 اند. سوزانند، یا به احترام کسی عود و پیشکشهای دیگری را بر آتش نهادهخود جسد را دارند می

یار عجیب باشد. مثال مانچوها معتقد بودند بدن تواند بسها گاه میمراسم تدفین چینیناگفته نماند که 

مرد، جسدش را از پنجره بیرون ای میمرده را نباید از در خانه خارج کرد. برای همین هم وقتی کسی در خانه

جینگ ی نانی دیگرِ باورهای عجیب در مورد مردگان، همان بود که در موزهنمونهکردند. بردند و دفن میمی

شناسی چینی یشم تقدس و اهمیت زیادی دارد و نماد جاودانگی در سنت سنگرا دیدیم.  هم نمودی از آن

باعث شده که ساخت تابوتهایی از جنس یشم نیز رواج یابد. مثال از قرن دوم  . همین همشودمحسوب می
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تابوتی پ.م گوری در استان هِبِئی کشف شده که به مردی به نام لیوشِنگ تعلق داشته است. جسد او را در 

ای زیرزمینی یشم پوشیده شده بود. این تابوت را در خانه قطعه سنگ 2156و از ای شبیه بود یافتند که به جعبه

ی خانه در اطرافش چیده نهاده بودند که اصطبل و حمام هم داشت و دو هزار و هشتصد تکه اسباب و اثاثیه

 جینگ دیده بودیم. ی نانرا در موزهما این تابوت عجیب که به زرهی سنگی شبیه بود شده بود. 

ی منطقه یابد، بهشود و به ایران هم ارتباطی مییک سنت جالب دیگر که به تدفین مربوط می

 .م( 1100شمالی )حدود گورستان امپراتوران دودمان سونگ شود. در اینجا مربوط میشیان در هِنان گونگ

سنگی از این منطقه کشف  یشود. در کل هزار مجسمهمیقرار دارد که با تندیسهای سنگی بزرگش شناخته 

شده که برخی از نگهبانان تنومندِ آن چهار و نیم متر قد دارند. در این گورها تندیس سفیران خارجی نیز با 

های موزه عرب دانسته شده، نمایی بسیار ساخته شده و تندیس سفیری ایرانی که به غلط در برگهدقت و واقع

 شود. یده و سبیل بلند و دستارش مشخص میبا ریش تراش

آن روز قرار بود بزرگترین خورگرفت قرن رخ دهد، و ما که به خاطر دیدن این منظره زمان سفر 

ی جنوب شرقی چین را خود را تغییر داده بودیم، با کمال حیرت دریافتیم که بخشی از آسمان که منطقه

 واهد بود. با این وجود تصمیم گرفتیم به جایی در کناری وقوع خورگرفت ابری خپوشاند، در لحظهمی

این منظره را در همان ابر ببینیم. چیزی که هیچ انتظارش را نداشتیم، این بود که این برویم و هو ی تایدریاچه

 های سفرمان تبدیل شود. انگیزترین تجربهخورگرفت به یکی از شگفت

آمد، بارید و مردم که از خیس شدن خوششان نمیرسیدیم، باران ریزی میآب ی وقتی به کرانه

ی دنجی را بر دیواری مشرف به دریا پیدا کردم و بوستانِ اطراف را ترک کرده بودند. من برای خودم گوشه
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کم کم بارش باران شدیدتر شد و دوستانم که متوجه شده بودند میل به خلوت دارم، کم کم به آنجا نشستم. 

ای از آنچه که آنجا گذشت به دست دهم. پس توانم توصیف دقیق و نوشتنیبخشهای دیگر دماغه رفتند. نمی

ی کسوف گرفته بود. هرچند خورشید پشت ابرهای سنگینی کنم که پویان از صحنهبه توصیف فیلمی بسنده می

ل شد، تاریکی کاملی بر همه جا پنهان بود، اما پنهان شدنش پشت ماه کامال نمایان بود. وقتی خورگرفت کام

رسید، ناگهان سکوت کردند. شان تا پیش از آن به گوش میحاکم شد و جانوران و پرندگانی که صدای زمزمه

ای شدند، ناگهان روشن شدند و هشت دقیقهچراغهای شهر که انگار به طور خودکار با تاریکی هوا روشن می

ی بازشد روی خورشید و روشن زمین حاکم بود، همچون صحنهکه گرفتن خورشید طول کشید و تاریکی بر 

 شدن مجدد هوا، مهیب و باشکوه بود. 

و باز هوا روشن شد، به خود آمدم و به دوستانم  دوباره رخ نموددقایقی بعد از این که روی خورشید 

راه داشت،  چهدریا ای که بهکاری شدهپیوستم. بدنم بسیار داغ شده بود، پس رفتم و در استخر زیبای کاشی

مان آنجا نشستیم، در حالی که تا سینه چهار تننشستم. امیرحسین و عباس و بعد پویان هم به ما پیوستند و هر 

ها در آب قرار داشت. دستان هم را گرفتیم و سرودی خواندیم و برخاستیم، در حالی که جمعیتی از چینی

ها به قدر دیدن ی ما آن روز برای چینیکر کنم منظرهکردند. فدورمان حلقه زده بودند و تشویقمان می

 خورگرفتی از پشت ابرها دیدنی بود!

آن عصرگاه را برای مدت درازی در بوستانهای شهر قدم زدیم، در حالی که سراپا خیس بودیم و از 

امیرحسین برای  ی عباس بازگشتیم. در راهبردیم. بعد به خانهی خیابانها و بوستانها لذت میخلوتی نامنتظره

است، وارد یک سلمانی شد و موهایش را کوتاه کرد. بینی این که نشان بدهد رفتارهای ما کامال غیرقابل پیش
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پویان هم نزدیک بود ریشش را به باد بدهد که من و عباس موفق شدیم جلویش را بگیریم. در صورتی که 

شد، که کمترینش ناپذیری وارد میی جبرانلطمهزد به بخش مهمی از هویت گروهی ما دوستمان ریشش را می

آمدیم. وقتی از سلمانی بیرون آمدیم، عباس را دیدیم که ای در میآن بود که دیگر از حالت سه برادرِ افسانه

یک هندوانه در دست منتظرمان ایستاده بود. در راه بازگشت مقداری با ناپذیرمان، بینیدر امتداد رفتارهای پیش

به این ترتیب گردش آن روز با ی عباس بازگشتیم. منظره خریدیم و به خانهرِ درشت و خوششیرینی ت

مان از صبح تا آن موقع عبارت بود از ترین حالت ممکن پایان یافت. در حالی که تغییرهای مهمسورئال

پویان و دار شدنِ شدگی عرفانی من در جریان خورگرفت، کوتاه شدن موی سر امیرحسین، شیرینیروشن

 ! مند شدنِ عباسهندوانه

مان را از اخبار ایران مطلع را به گفت و گو گذراندیم و دوست تازهدراز مدتی ی عباس در خانه

باز برای گردش از خانه خارج شدیم. این بار به جایی به ای خوردیم و لباسی عوض کردیم و یکردیم. شیرین

رفتیم. بر خالف سایر بوستانهای چینی، تخت و مسطح نبود و ساختاری پر فراز و « جنگل شیرها»نام بوستان 

شدند. نشیب داشت. اما با این وجود مانند بقیه از بناهایی چوبی تشکیل یافته بود که با باغی زیبا از هم جدا می

 قرمز و برگهای سبز نیلوفر انباشته بود.  ها گرداگرد یک استخر بزرگ و زیبا ساخته شده بود که از ماهیبنا

های دیروزمان در خونمان جریان داشت. به همین دلیل هم از در و دیوار گریهنوز بقایای وحشی

راههای تو در تو در آن  هایی مصنوعیبوستان باال رفتیم. این بوستان جای بسیار زیبایی بود که با صخره

کردم. یعنی به جای این که از راهِ مرسوم همگانی بروم، ساخته بودند، که من آنها را به شکل رو در رو طی می

های بلندی شبیه پانچوی ها را گرفتم و از روی کوه مصنوعی زیبا باال رفتم. پویان و امیرحسین بارانیصخره
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دند. اما من که از بارش باران بر تنم خوشنود بودم، بارانی نپوشیدم. پوستها خریده بودند و تنشان کرسرخ

بارید به وجد آمده بودند و مدتی را به امیرحسین و پویان هم به خاطر زیبایی محیط و باران مالیمی که می

با شگفتی دورشان حلقه زده بودند و  ی شکلک در آوردن گذراندند، در حالی که گردشگران چینیمسابقه

 کردند.گاهشان مین

ها تا اش مثل ردای رومیی بارانیپویان که کفش تابستانی روبازی در پا داشت و ادامهدر این میان 

رسید، باالی سنگی رفت و خرناسی بلند کشید و ادعا کرد که سزار روم است. من البته این یش میروی زانو

سیحیت ارتدوکس سازگاری کامل داشت، اثبات نظریه را رد کردم و با توجه به ریش بلندش که با سنن م

مان عباس هم کامال رفتارهایی شبیه به خودمان کردم که بیشتر تزار است تا سزار. جالب این بود که دوست تازه

 ایم. داشت و طی همین یکی دو روز به قدری با او رفیق و نزدیک شدیم که انگار از ابتدای سفر با او بوده

آن که تلفاتی جدی به جمعیت گردشگر چین وارد شود بوستان را ترک کردیم  به هر صورت، پیش از

و رفتیم به رستورانی که عباس سراغ داشت و از غذایش تعریف کرده بود. این رستوران آشپزهایی چینی 

اش این بود که یک بار العاده بود و خوبیپخت. کیفیت غذایش واقعا فوقداشت، اما به سبک ژاپنی غذا می

خوردی. هر میز یک آشپز و یک کشید میات میخواستی به هر مقدار که میلدادی و بعد هرچه را میل میپو

کرد و آشپز که پسر نوجوانی بیش نبود، با بیشترین پیشخدمت داشت. پیشخدمت سفارش را دریافت می

 داد. خرد خرد تحویلمان می کرد ومهارتِ قابل تصور روی سطح داغِ پیشاروی میزمان غذا را برایمان آماده می
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های بر خالف بوفهاش این بود که بدل شد. ویژگیمکانی مقدسی بعد از آن برایمان به این رستوران 

مشابه در ایران که حالت سلف سرویس دارند و هرکس برای خودش از غذاهای چیده شده در گوشه و کنار 

شپز اختصاصی وجود داشت و یک پیشخدمت خاص. دارد، در این رستوران به ازای هر مشتری یک آبر می

ی الزم را برای آشپز بیاورند و او هم جلوی داد تا مواد اولیهگرفت و دستور میپیشخدمت سفارش را می

داد. به این ترتیب میزهای این کرد و به او تحویل میغذای مورد نظرش را حاضر می چشم سفارش دهنده

 . کردندمیشده بود که آشپزها در وسطش ایستاده بودند و هنرنمایی رستوران در اطراف فضایی چیده 

داد، چندان هم گران نبود. به پول ما نظیری که ارائه میاین رستوران با وجود خدمات عالی و بی

مهابا برسد. ی خودمختاری کامل و خوردنِ بیتوانست به مرحلهای هزار تومان میهرکس با بیست و خرده

پولی کمتر داد و طیفی محدودتر از غذاها را هم انتخاب کرد، یا این که کال غذای خاصی را  شدهرچند می

سفارش داد و تنها پول آن را پرداخت. روی هم رفته رستورانی بسیار تمیز و شیک بود و کارکنانش هم کامال 

قعا با مهارتی کردند. به خصوص آشپزهایش حرف نداشتند، چون نه تنها واای و خوب برخورد میحرفه

کردند، که در این حین حرکاتی نمایشی هم برای نشان دادن چشمگیر و سرعتی خیره کننده غذا درست می

 دادند و این چیزی بود که قبال در چند فیلم چینی دیده بودیم.مهارتشان انجام می

بارها و بارها  ما که در این روزهای اخیر به خوردن غذاهای چینی عادت کرده بودیم و در تهران هم

هایی از این دست جمع شده بودیم، با اعتماد به همراه دوستان کانون خورشید برای شام دسته جمعی در بوفه

هایی به نفس کامل و با قصد بلعیدن تمام خوراکهای خلق چین وارد رستوران شدیم. فکر کنم اولین خارجی

کردند و یکی دو نفر که عجب و شگفتی نگاهمان میرسید، چون همه خیلی با تبودیم که پایمان به آنجا می
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خوریم و در میزهای کنارمان نشسته بودند با دقت خیره شده بودند که ببینند چطور با چوبهای چینی غذا می

 مان چقدر است. گنجایش معده

ی اعضای خورشید تشکیل شده بود. امیرحسین جوانی تنومند و خوشبختانه تیم ما از گروه حمله

از او نشنیده بودم. پویان هم برای  «میل ندارم»و  «خورمنمی»الفاظ شنیعی مثل شکار بود که تا به حال ورز

خودش در این زمینه در سطح جهانی ادعا داشت و در سفرهای قبلی دیده بودم که چه چیزهایی را با چه 

ی ما نید که گروه سه نفرهخورد. بهتر است در مورد خودم هم چیزی نگویم، فقط در این حد بداسرعتی می

شد و تا به حال سه چهار رستوران نامدار از این در آن روز یک تیم غذاخوار صاحب سبک محسوب می

 دست را در تهران به تعطیلی کشانده بود. 

های رقیب از گروهی چینیِ خوشحال و خندان و ریزجثه تشکیل وقتی پشت میزها نشستیم، دیدیم تیم

گرفت، و بدیهی بود که ایشان را عددی حساب های یک خانواده را هم در بر میبچهشده که گاهی زن و 

ی کل ها به اندازهنکنیم. اما وقتی سور و سات آغاز شد، به وضوح کم آوردیم و دیدیم هر یکی از این چینی

 جمعیت خورشیدیان گنجایش معدی دارد!

شک یکی از بهترین غذاهای عمرمان را همان جا دور هم ما شروع کردیم به سفارش دادن و بی

بندی دقیق شان به راستی نمونه بود. با ترتیب و زمانی خدماتی ارائههم کیفیت غذاها و هم شیوهخوردیم. 

ایم، غذاهای را مانده کارمان تمام شده یا بیدیدند نوشیدنیآوردند و هر وقت میو درستی غذاها را می

هایشان نبود و این حرکتی آوردند که نیاز به آماده شدن نداشت. جالب آن بود که آب در فهرست نوشیدنیمی
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کند، که البته روی ما کمترین های قندداری مثل نوشابه و آبمیوه زودتر آدم را سیر میرندانه بود، چون نوشیدنی

 تاثیری نداشت. 

ی پرخوری به طور رسمی شکست خوردیم بر ما باقی ماند، این بود که در مسابقه ی ننگی کهتنها لکه

مان به آسانی دو سه برابر ما غذا خوردند و حتا پسر و ی بغل دستیو از میدان به در شدیم. اعضای خانواده

حجم خالصه آن شب ی صمیمانه به آنجا آمده بودند هم چنین کردند! دختری که احتماال برای مکالمه

های مختلف را به خندق بال سرازیر پای کباب شده و استیکچشمگیری از ماهیهای سوشی، صدف، هشت

شدیم احتمال شیوع نقرس در جهان به شکل معناداری افزایش یافته بود. وقتی از رستوران خارج می .کردیم

، کارآیی و اقتدار همان جا به این نتیجه رسیدیم که کیفیت هر جنس چینی که تقلبی و پایین باشد

 شان از ما بیشتر است!گوارشلوله
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 اند و تصویر استخوانهایشانی دختران چینی که طبق سنت بسته شدهپای از ریخت افتاده
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  با آشپزی که غذاهایش گوشت شد به تنمان!عکس یادگاری   آگوستوس اورلیوس امیروس ماحوزیوس!
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شانگهای -2009جوالی  22 -1388تیرماه  31چهارشنبه   

( شهری 上海نگهای )اشحرکت کردیم. شانگهای صبح بلند شدیم و شادان و سرحال برای دیدن 

است بندری که در نزدیکی سوجو واقع شده و در واقع به دنبال رونق اقتصادی و مرکزیت سیاسی سوجو بود 

ی یک ساعتیِ سوجو قرار دارد و ما توانستیم با یک اتوبوس که در قرن بیستم اهمیت یافت. شانگهای به فاصله

ترین شهر دنیا محسوب عیت، پرجمعیتاین شهر با بیست و سه میلیون نفر جمبه سرعت به آنجا برسیم. 

 ترین بندر دنیا هم هست. ترین و فعالشود و در ضمن شلوغمی

( یعنی دریا ساخته شده و به بندرگاه بودنش 海« )های»( یعنی باال و 上« )شانگ»اسم شانگهای از دو بخشِ 

اسم این شهر برای نخستین بار در قرن . این اسم را در دوران سونگ روی این منطقه گذاشتندکند. اشاره می

 تا اوایل قرن بیستم شهر بزرگیشانگهای یازدهم میالدی و عصر سونگ در متون مورد اشاره واقع شده است. 

.م به خاطر دفاع از آن در  1554.م به شهر تبدیل شد و در  1297شد. این منطقه تازه در سال محسوب نمی

برابر دزدان دریایی ژاپنی دورادورش را دیواری کشیدند که ده متر بلندا و پنج کیلومتر درازا داشت. نخستین 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%8A
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B5%B7
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ی مشهوری ی مرکزی محلهاست و هسته .م ساخته شد. این معبد امروز هم باقی 1602سال معبد این شهر در 

کینگ در سال ی نانگاه مردم شهر است. این شهر بعد از معاهدهسازد که تفریحمیائو را میهوانگبه نام چِنگ

.م به صورت گرانیگاه تجارت غربیان با چین در آمد و توسعه یافت و بازرگانی در آن رونق یافت. به  1842

ان بزرگترین بندر دنیا نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. در همین سال .م به عنو2005طوری که در 

جهانی دوم  ها در دوران جنگهای این شهر را ژاپنیترین فرودگاه دنیا هم بود. اولین کارخانهصاحب شلوغ

آن که  تا اواسط قرن نوزدهم در این منطقه تنها روستایی کم جمعیت وجود داشت. تادر آنجا تاسیس کردند. 

جینگ تاسیس یک بندرگاهِ آزاد و تقریبا خودمختار در ی نانموفق شدند در عهدنامه .م 1842ها در اروپایی

.م به  1930ی و تا دههاین منطقه را به دولت چین تحمیل کنند. در نتیجه این منطقه کم کم اهمیت یافت 

قرن بیستم با به قدرت رسیدن کمونیستها از ی بزرگترین گرانیگاه تجارت در شرق آسیا بدل شد. در میانه

شیائوپینگ بار دیگر رونق به با اصالحات اقتصادی دنگ . م 1990ی اهمیت این شهر کاسته شد، اما در دهه

 این بندرگاه بازگشت. 

شد. در این دوران های تبهکاری چین هم محسوب مییکی از قطب .م 1930ی در دههشانگهای  

شک کاینامید. او برادر همخون چیانگسن نام داشت و گروه خود را انجمن سبز میویوئهرهبر مافیای چین ت

بود و با همین رابطه توانسته بود انحصار تجارت تریاک را در چین به دست آورد. او همچنین رهبر صنف 

سودآور و  دزدان و گداها بود و ایشان را به عنوان جاسوس و خبرچین در سیاست داخل کرده بود. انحصار

شد. این حق به اش برای ترابری مردگان مربوط میعجیب دیگری که او در اختیار داشت، به حق اختصاصی

گشت که طبق آن هر چینی در هر جای دنیا که بمیرد، باید در زادگاه خودش به خاک سنتی چینی باز می

ولی کالن جسدها را از سراسر دنیا به سپرده شود. در نتیجه یک مافیای بزرگ شکل گرفته بود که با دریافت پ
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کرد. حق انحصاری دیگری که در اختیار این مرد بود، به گردآوری مدفوع انسانی از خیابانهای چین وارد می

سن با تریاک، مدفوع و جسد یک شد. به این ترتیب تویوئهشهر و تبدیلش به کود کشاورزی مربوط می

آورده ی خودش چه بوده، ولی پولی که در میدانم عقیدهنمیکرد.  امپراتوری مالی بزرگ برای خودش تاسیس

 !به معنای واقعی کلمه چرک کف دست بوده است

ی هنر و تاریخ این شهر بود که مان بازدید از موزهآن صبحگاه که ما به شانگهای رفتیم، هدف اصلی 

تازه .م آن را به بنایی  1996.م تاسیس کردند و در  1952در سال اش بسیار خوانده بودیم. این موزه را درباره

. ساختمان موزه بسیار بزرگ و زیباست و با الهام از شکل و ما از همین ساختمان دیدار کردیم منتقل کردند

ایست و ی باالیش دایرهی پایین آن چهارگوش و طبقهظرفی باستانی موسوم به دینگ ساخته شده است. طبقه

گیرد که هرکدامشان تاالرهای چهار طبقه را در بر میگشوده بر مراجعان بخش مربع زیربنا دارد. متر  39200

 بزرگ تو در تویی دارند.

هزار قطعه اثر باستانی و هنری را در خود جای داده است، هرچند بازدید  120این موزه بیش از  

ای ی واقعیجینگ، این دومین موزهی نانتوانند ببینند. بعد از موزهکنندگان تنها بخش کوچکی از آن را می

ها و تعمیمتر بود، هرچند هنوز در مورد برخی از ها بسیار دقیقتر و درستگذاریبود که در چین دیدم. تاریخ

ی بسیار خورد. یک مجموعهشد، اغراق مشخصی به چشم میها و بروشورها دیده میها که بر آگهیاستنتاج

عالی از ظروف مفرغی از دوران شانگ تا هان، و یک تاالر پر از تندیسهای چوبی و سفالی از دوران یوان تا 

گذاری برخی از اشیا به روشنی یان تاریخشد. در این ممحسوب میآن گنجینه چینگ به نظرم گل سر سبد 

-6000تاریخش را ساز بزرگی را گذاشته بودند و های سفالین چرخها و خمرهجای بحث داشت. مثال کوزه
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. در مورد برخی از اشیای مفرغی هم چنین اغراقی پ.م دانسته بودند، که به نظرم بی شک نادرست بود 6200

 ی سوم و چهارم پ.م را به آنها نسبت داده بودند. هزاره شد و تاریخهایی مربوط بهدیده می

به شکلی درست و علمی انجام شده بود و مرور کل تاریخ چین را برای  چیده شدن اشیا در موزه 

ی چین از دیرباز موضوع بحث و کشمکش مورخان تاریخ دیرپا و پیچیدهساخت. بازدید کنندگان ممکن می

ی متقدمی که الگوی تحول تاریخ چین سی تاریخی بوده است. مشهورترین نویسندهشناپردازان جامعهو نظریه

را ویژه و مستقل از سایر بخشهای دنیا در نظر گرفت، ویتفوگل بود. او معتقد بود که دیوانساالری چین بر 

ن و تر مانند دفع حمالت بیگانگااساس سازماندهی آبیاری شکل گرفته، و بعدتر برای کارکردهایی فرعی

ی ای دیگر از همان نگرش شیوهاجرای مراسم و گردآوری مالیات تخصص یافته است. این در واقع نسخه

 تولید آسیایی است که بر مارکس تاثیر فراوان گذاشت. 

خاص بودن تاریخ چین موضوعی است که امروز مورد توافق بیشتر مورخان است. در میان  

توان به نویسندگانِ رادیکالی مانند نایتوتورو جیرو اشاره کرد که معتقد یپردازان امروزینِ این موضوع، منظریه

ی مدرنیته وارد شده است. او معتقد ی عصر امپراتوری و چند قرن پیشتر از اروپا به مرحلهاست چین در میانه

ی اداری، ساالری در بوروکراسی دولتی و تعیین منزلت و نقشها توسط آزمونهااست که اموری مانند شایسته

انجامید. خانوادگی که در زمان ظهور مدرنیته در غرب نیز تجربه شد و به زوال اشرافیت است همان الگویی 

ود تا حدودی با دیدگاه جیرو موافق است، اما دوران مورد نظر وی را کدر میان مورخان غربی، جانت اولو

داند، و نه مدرنیته. چرا که در این دوران انقالب صنعتی به وقوع نپیوست و داری میدارِ ظهور سرمایهطلیعه

ی ی تولید همچنان بر زمین و محصول کشاورزی متمرکز باقی ماند. او این دوران را با عصر زمامدارشیوه
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انگارد. از سوی دیگر هوشیده و رای هوانگ معتقدند که شباهت سیر تاریخی ها در اروپا همسان میفیزیوکرات

چین و اروپا نوعی همگرایی تکاملی است و به ادغام و پیوند هر دو در یک سیستم جهانیِ جوامع انسانی 

 کند. داللت می

شود. بر این مبنا برخی از مهمترین لبی دیده میامروز در میان مورخان چینی گرایشی به تجدید نظر ط 

ی دوم قرن بیستم اند. در نیمهشناسان و مورخان چینی از دیدگاه رسمی حزب کمونیست فاصله گرفتهباستان

های فرهنگی را در چین چارچوب حاکم بر تفکر مورخان چینی آن بود که تاریخ تمدن و برخی از نوآوری

داشتهای سنتی چینی، اقوام و سرزمینهای غرب ببرند، و تا حدودی در امتداد پیشآمیز عقب تا زمانی اغراق

مانده بدانند. امروزه نفوذ فرهنگ سکاها و اقوام ایرانی ساکن در آسیای میانه توجه  چین را بربر و عقب

و قومیِ  های محلیروایتهایی که به تاریخبیشتری را به خود جلب کرده و بسیاری از نویسندگان به خرده

 اند. شود پرداختهخاص مربوط می

های ی بسیار کامل و بزرگ سکهی شانگهای، مجموعهانگیز موزههای نامنتظره و شگفتیکی از دیدنی

ی شانگهای هدیه کرده بود و در آن بیش از پانصد ایرانی این موزه بود. این کلکسیون را یک آمریکایی به موزه

های دوران پیش از اسالمش ی سکهنهای تاریخی وجود داشت. به ویژه مجموعهی ایرانی از تمام دوراسکه

های گندفرنه، فرهاد اول، ارشک، شاهان کوشانی، واقعا دیدنی بود. در اینجا من برای نخستین بار سکه

ی های کمیاب دیگر ایرانی را دیدم. مجموعه را بسیار خوب نگهدارپوراندخت، یزدگرد سوم، و بسیاری از سکه

ای گذاشته بودند که درست بود. هرچند با روحیه« های پادشاهی پارسسکه»کرده بودند و اسمشان تاالرش را 
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شان اهدا شده، ها به موزهشناختم نگران بودم بعد از ده بیست سال ادعا کنند چون این سکهها میکه از چینی

 اند!هگذار امپراتوران چینی بودهای دور خراجاین شاهان در گذشته

ی شانگهای، به راه افتادیم و خودِ شهر را خوب گشتیم. یکی دو تا از برجهای بعد از بازدید از موزه

دیدیم. هریک از برجها بیست سی طبقه داشتند و انبوهی از بزرگ تجاری را نشان کردیم و درونش را خوب 

روشی بسیار توجهمان را جلب کرد و بازی فدادند. در این میان یک اسبابها را در خود جای میفروشگاه

بازیها را بررسی کردم. بازیهای فکری به شکل مشخصی من یک ساعتی را گذاشتم و با دقت انواع اسباب

شد و به خصوص بازیهایی که مانند آجر لگو با ساختن چیزها سر و کار داشتند زیاد بودند. یک ترویج می

شد هایی آهنی تشکیل شده بود و میخم شدنی از آهنربا و گوی هاییجور اسباب بازی جالب بود که از لوله

با آن حجمهای هندسی متفاوتی را ساخت. عروسک و اشیای تزیینی وجود داشت، اما در اقلیت بود، و جالب 

های هالیوودی هم به فراوانی های غربی مثل عروسک باربی و موجودات تخیلی فیلمبازیاین بود که اسباب

شدند و های زیبا و قشنگی بودند که تکه تکه فروخته میآهنیها، آدمهمتای چینی این عروسک شد.دیده می

 کردند. بایست سر همشان میها میخود بچه

ی هفتم یکی از آنها یک ورزشگاه کامل دیدیم که انگار چند برج دیگر را هم بازدید کردیم و در طبقه

ن سر ظهر بود شمار زیادی از مردم آنجا بودند و زن و مرد و پیر و استفاده از آن برای همه آزاد بود. با ای

 کردند. های بدنسازی ورزش میدویدند و با دستگاهجوان بر روی تردمیل می

مان را چک کنیم. نت پیدا کردیم و تصمیم گرفتیم برویم و پست الکترونیکدر این میان یک کافی

مان بودیم و تنها گاهی تلفنی با خانواده در حد خبر دادنِ سالمت خبرشد که از اخبار ایران بییک ماهی می
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ی خبررسانی ناگفته نماند که گفتگوهای امیرحسین و نامزدش به ما اثبات کرد مسئلهصحبتی کوتاه داشتیم. 

شود. اما به طور گیر محسوب میی سالمت برای زوجهای تازه ازدواج کرده امری بسیار پیچیده و زماندرباره

این امکان فراهم آمد  در این موقعیتی اخبار دور افتاده بودیم. کلی از وقتی ایران را ترک کرده بودیم از همه

نمود، هایمان را چک کنیم و ببینیم در کشورمان چه خبر است. آنچه که در همان نگاه اول جالب میمیلکه ای

های خبری را بوک کامال بسته بود و بسیاری از سایتی بیشتر سایتها بود. فیسفیلترینگ شدید و سرسختانه

میل یاهو تعمیم نیافته بود. اما نتیجه همچنان ناراحت کننده بود. شد بازدید کرد. خوشبختانه قضیه به اینمی

خبرهایی ناخوشایند از اوضاع متشنج تهران و شهرستانها را خواندیم و فیلم کوتاهی را با دوستانم دیدیم که 

کردند. نتیجه، شکسته شدن ی دوم ساختمانی به پایین پرت میدر آن کسانی را دست و پا بسته از طبقه

نظامی شان بود. فیلم مستند بود و ادعا شده بود که نیروهای شبهتخوانها و به احتمال زیاد قطع نخاع شدناس

شده که اند. خوشبختانه بعدتر خبردار شدیم که این فیلم به نیروهای بعثی صدام مربوط میدولتی چنین کرده

کرد و قساوت و حماقت ت چندانی نمیاند. اما اصل قضیه تفاوکردهشان چنین میی مخالفانبرای شکنجه

 شان رفتاری ناشایست داشتند. داد که با همنوعمردمی را نشان می

از شانگهای با قطار بعد از آن که بزرگترین بندر دنیا را در حد گردشی یک روزه زیر و رو کردیم، 

یک که به آنجا رسیدیم و  رسید، به پکن رفتیم. عصرگاه بودتندرویی که سرعتش به باالی سیصد کیلومتر می

سونا همان طور که گفتم، در رادیوی راست رفتیم پیش سونا که همچنان پذیرفته بود تا میزبان مهربان ما باشد. 

کرد و پیشتر برای ما در مورد یکی از همکارانش به نام مجتبا صحبت کرده چین در بخش زبان فارسی کار می

م و در این مدت برای او هم چیزهایی گفته بود و به این ترتیب در این بود. ما مشتاق شده بودیم او را ببینی

در این هنگام مثل همیشه مانند میزبانی سخاوتمند عمل سونا  .روز فرصتی دست داد تا دور هم جمع شویم
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خوردیم و گفتیم و خندیدیم. مجتبا، که میل داشت پویا نامیده شود و لذیذی قورمه سبزی کرد و ما دور هم 

شد به چین آمده بود و اش دیدم، جوان خوشرو و آرامی بود که دو سالی میهم این نام را بیشتر شایسته من

در پکن ماندگار شده بود. تباری آذری داشت و مشتاق بود تا از خبرهای روز ایران آگاه شود. آن شب تا 

 ه سرعت صمیمی شدیم. دیرگاه گفتیم و خاطره تعریف کردیم و خندیدیم و با او نیز مانند عباس ب
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پکن -2009جوالی  23 -1388امردادماه  1شنبه پنج  

صبح را قرار شد هرکس برای خودش در شهر فردای آن روز را باز به گردش در شهر پرداختیم. 

بود که من به بازار سنگ پانجایوان بروم و پویان و امیرحسین و سونا به گردش در گردش کند. این بدان معنا 

های متروی پکن بود. من آنمن و اطراف تئاتر بزرگ پکن بپردازند. قرارمان حدود ظهر در یکی از ایستگاهتیان

ی اضافه بار هکه تا همان لحظه بیش از سی کیلو سنگ خریده بودم و نگرانِ رد کردنش در فرودگاه و هزین

رفتم، بودم، سعی کردم دست نگه دارم و زیاد خرید نکنم. اما زیاد فایده نکرد و وقتی به نزد دوستانم می

های جالبتری از بازار سنگ پکن دست یافتم ام شش هفت کیلویی سنگ را در خود داشت. این بار به الیهکوله

کردند. این بخش نگهای خام را خرید و فروش میو جاهایی را پیدا کردم که دستگاههای تراش سنگ یا س

 تعلق داشت. و سنگتراشان هنرمند های آثار در واقع به تولید کننده

گفتند برای خوردن ناهار به رستوران مشهوری رفتیم که میحدود ظهر بود که به دوستانم پیوستم. 

اش شهرتی جهانی دارد. رفتیم و اردکی سفارش دادیم بیش از یک قرن است برپاست و خوراک اردک چینی

و پیشخدمتی مرتب و منظم آمد و برشهایی کوچک از مرغابی بریان را جلوی رویمان برید و برایمان در 
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مرغابیو رد کن داداش، »برد. پس به زبان چینی سلیس گفتیم ی مرغابی را مید بقیهبشقابی ریخت. دیدیم دار

ی گوشت هنوز بر مرغابی باقی مانده بود. این شد او هم متوجه شد و مرغابی را رد کرد. بخش عمده«. بیاد!

در آن  ی خودمان مرغابی را به نیش کشیدیم و کل چند میلیون چینیِ باکالسی کهکه به سبک وحشیانه

کنم از زمان تاسیس آن رستوران در قرن گذشته تا آن فکر می زده کردیم.رستوران گرد آمده بودند را شگفت

 ای در آنجا مشاهده نشده بود.روز چنین صحنه

ای هست که در سونا گفته بود که محلهبعد از آن فکر کردیم بخش هنری سفرمان را تقویت کنیم. 

آنمن، به صورت پایگاه دانشجویان در آمده بود و به ود زمانیِ ماجرای میدان تیانو در حدمیالدی ی نود دهه

خصوص جنبشهای هنری اعتراضی زیادی در آنجا شکوفا شده بود. این محله همچنان باقی مانده بود و به 

رفتیم.  پایگاهی از هنر پیشرو در پکن تبدیل شده بود. آن روز صبح ما به اتفاق سونا برای دیدن این محله

های ی شهر بود که درونش را منظم کرده و به آتلیهی متروک در حومهی مورد نظر، در واقع یک کارخانهمحله

ها در آنجا فعال سازان و گرافیستهنری پرشماری تبدیل کرده بودند. گروههای زیادی از نقاشان و مجسمه

 فروختند. بودند و آثارشان را به جهانگردان می

اش با عد از ظهر را در این محله گردش کردیم. همان جا در زیر درختی بلند که تمام تنهتمام آن ب

راهبردهای  ی هنر ایرانی وپیچ شده بود، نشستیم و ناهاری خوردیم و کلی دربارهی سرخی طنابنخ قرقره

در همین محله هایش را شکوفا کردنش بحث کردیم. راستش را بخواهید، هنرِ مدرن چینی که بهترین نمونه

آورانه بود تا هنرِ جوشان و امرِ دیده بودیم، چندان چنگی به دلم نزد و بیشتر نوعی امر تبلیغاتی و فن

ی اصیل باشد. در مورد چین هم، تا حدودی مثل ایران، به نظرم رسید هنر مدرن به آن جوش شناسانهزیبایی
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بینیم انعکاسهایی معموال سطحی نشده و آنچه که میای که در اروپا تکامل یافته، وارد و خروش و سرزندگی

و شتابزده از رخدادهای آنسوی آب است، نه آفرینشی درونزاد و منسجم که به هنرمند بازگردد، یا فرآیندی 

ابایی ماجرای هنر سنتی چین، اما، یکسره متفاوت بود. هیچ  که در دل سنتی هنری و جریانی فکری قرار گیرد.

شان به هیچ عنوان اعالم کنم هنر مدرنی که در چین دیدم نسبت به هنر سنتیِ پیچیده و دیرینهندارم که صریحا 

های زیادی در اندرونِ بافت هنرهای سنتی چینی انجام شده بود که شناسانه ندارد. البته نوآوریارزش زیبایی

ر آن محله به نمایش گذاشته شده بود نواز بود. اما آنچه به تقلید از هنر اروپایی دآنها هم بسیار دیدنی و چشم

هایی که در دل بافت سنتی هنر ها و نقاشیها و خطاطیزد. این در حالی بود که مجسمهواقعا چنگی به دل نمی

اند، به راستی تکان دهنده و زیبا هستند و بیهوده نبوده که نیاکان ما در شعرهایشان این همه چینی آفریده شده

 اند.ی ستودهها را به هنرمندچینی

یکی از این مراکز خرید، بازار راه ابریشم نام شبانگاه راه افتادیم و رفتیم تا بازارهای پکن را ببینیم. 

شد ها را میهای پرشمار و وسیع که در هریک شمار زیادی از فروشگاهداشت و ساختمان بزرگی بود با طبقه

ها همگی دختران جوانی هستند و بیشترشان هم کمی دید. بار اولی که به آنجا رفتیم، از دیدن این که فروشنده

ی ایرانیان با کشور دوست و برادر چین بر داد که روابط حسنهجا خوردیم. این نشان می فارسی بلد هستند،

 های بزرگ پکن است! موضوع خاصی متمرکز است و آن هم خرید مسافران ایرانی از فروشگاه

به در جریان این دید و بازدید اتفاق جالبی افتاد، و آن هم این که یکی از این دخترهای فروشنده 

ی از مسائل دنیوی و سوداگرانه درگذشت و به شکلی استعالیی و معنوی از بنده خواستگاری کرد! قضیه تعبیر

ی این دختر خانم چشمم به کاپشن زیبایی افتاد و قصد کردم آن را بخرم. طبق معمول این بود که در مغازه
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جکاو است بداند کجایی هستم و زنی شدم، اما دیدم فروشنده زیاد اهل چانه زدن نیست و بیشتر کنوارد چانه

اسمم چیست و از این حرفها. خالصه صحبتمان از اینجا شروع شد که وقتی فهمید ایرانی هستم تعجب کرد 

تو قاعدتا نباید ایرانی باشی. ها همگی این شکلی هستند و و چند نفر را به من نشان داد و گفت ایرانی

 بینانه نبود، و خوشبختانه من به واقع آن شکلی نبودم!خوشخیلی مساعد و « این شکلی»منظورش از 

، ایرانی بودند، اما متاسفانه به رونوشتهایی همسان از تصویری رنگ و رو آنهایی که نشان داده بود

ی تلویزیونی شباهت داشتند. به خاطر لباسهای چروک رفته و کج و کوله از سریالهای پاکیزه و بررسی شده

 شان حتا از تک و توک عربهای تپل و اخموی حاضر در فروشگاه هم بدنماتر بودند.نامنظمو نوع راه رفتن 

های خاصی را در ی من و شما که انگار ناگزیر بودند استاندههایی بودند لنگهخالصه آن که اینها هم ایرانی

ی نانشان بودند و نه نمایندهوطهمی سرافرازی مایهی بدلباسی و بدریختی رعایت کنند و به همین دلیل نه زمینه

 . ندشدایرانیان محسوب میخوبی برای هویت 

ها چیست، و دریافتم که در کل ی ایرانیی این فروشندگان دربارهاز اینجا برایم جالب شد که انگاره

 دانند. برایشریخت، خسیس، و در ضمن پولدار و اهل داد و ستد میها را یک مشت آدمِ بدلباس، بیایرانی

ای خاص از ساکنان ایران را دیده که خوشبختانه در حال انقراض هستند. به عنوان توضیح دادم که تنها رده

های اصلیِ گشتند و آنها را به عنوان نمونهگواه هم پویان و امیرحسین را نشانش دادم که همان حوالی می

ی ما را بیشتر شد آن دختر خانم مکالمهایرانی معرفی کردم. در این بین ناگهان اوضاع پیچیده شد و معلوم 

ها در ی ایرانیی انگارهگپی صمیمانه و دوستانه برای آشنایی با هم قلمداد کرده، تا پژوهشی میدانی در زمینه

 چین. 
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 و گوشزد کردنِ محاسن تشکیل خانواده، ابراز عالقهای شروع کرد به لحظهاز بختِ بدِ من، دقیقا در 

ی ان سر رسیده بودند. دیگر خودتان حساب کنید چقدر به من خندیدند و چه ها که دربارهکه امیرحسین و پوی

لزوم ازدواج در چین گفتند و شنیدند. با شوخی و خنده سر و ته قضیه را با آن دختر هم آوردیم و عکسی 

ا نسبت به کیفیت انداختیم و او هم کاپشن را به قیمت باورنکردنیِ صد و پنجاه یوان به من فروخت، که واقع

جنس ارزان بود. آن شب مجرای خواستگاری دختر چینی از من همچنان نقل محفل بود. گپ و گفتهایم با 

سایر مردمی که در راه دیده بودیم ناگهان به هم وصل شد و با هنر روایتگری دوستان به صورت گشوده شدن 

 شد.  فصل جدیدی از ارتباط ژنتیکی اهالی ایران زمین و چین تفسیر
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پکن -2009جوالی  24 -1388امردادماه  2جمعه   

آنمن این روز را گذاشته بودیم تا برویم و شهر ممنوع را ببینیم. صبح راه افتادیم و رفتیم میدان تیان

ای که ای خوردیم با پیراشکی گوشتیاش سوپ ارزن بدمزههای کارگریفروشیرا گشتیم و در یکی از اغذیه

 ای بود که در چین خورده بودیم و خوشبختانه آخرینش هم شد. ر بود. این اولین سوپ بدمزهبیشترش خمی

خواستیم وقت کافی شهر ممنوع را بار اولی که پایمان به پکن رسید، دیدیم، اما چون بلیطش گران بود و می

برای گردش در آن داشته باشیم، گذاشتیم در راه برگشت بازدیدش کنیم. این کار را هم کردیم و یک روز راه 

آنجا برایمان جالب بود، میدان تیان آنمن افتادیم و رفتیم برای دیدن شهر ممنوعه. چیزی که پیش از رسیدن به 

 های اصلی شهر ممنوعه مشرف است. بود که بر دروازه

اش یا همان تیان آنمن یعنی نامند! اما کوتاه شدهاین میدان را به چینی تیان آنمن وانگ چانگ می

داده است. تیان عنا میی فرمان آسمانی ماش چِنگ تیان من بوده که دروازهی صلح آسمانی. اسم قدیمیدروازه

آنمن بزرگترین میدان دنیاست و بیش از چهل هکتار مساحت دارد. یعنی اگر یک طرفش بایستید، به سختی 
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بینید. دست کم ما که به سختی دیدیم، البته آلودگی هوای پکن هم به این ماجرا کمی کمک آن طرفش را می

 کرد. 

ای پر جنب و جوش بود که بازار بزرگی با محوطهآنمن  تا همین پنجاه سال پیش، میدان تیان 

ی پنجاه میالدی، این پرسش برای مائو پیش خیابانهای باریک شطرنجی در آن وجود داشت. در اواخر دهه

شود از این طرف میدان آن طرفش را دید یا نه. بنابراین زدند و کل بازار را خراب کردند و آمد که واقعا می

شده از این طرف آن طرف وش صدام حسین صافکاری کردند. انگار آن وقتها هنوز میآن چهل هکتار را به ر

میدان را دید، چون بعدش صنایع خودروسازی چین پیشرفت کرد و امروز به یمن دودی بودن هوای شهر 

ا توان این کار را کرد. به هر صورت چون مائو نگران بود با تخریب بناهای کمونیستی به دشمنی بدیگر نمی

از بین تمام بناهای موجود در این میدان تنها دو تا را نگه داشت. یکی به قهرمانان جنگی  خلق متهم شود،

 و دیگری هم یادبودی برای خود مائو بود.  شدمربوط می.م  1958سال 

ی ملی چین و تاالر بزرگ مردم قرار دارد. خیلی برای دیدن موزه مشتاق در اطراف این میدان موزه 

دهند و موزه برای مدتی تعطیل است. این مدتی گردانی را انجام میم، اما خبر رسید که دارند عملیات موزهبود

را بازگشایی کنند. حاال خودتان حساب کنید  آن 2012در شد به دو یا سه سال. چون قرار بود هم بالغ می

 ه وقت نیاز دارد. توی این موزه چقدر باید چیزهای جالب باشد که گرداندنشان به این هم

تئاتر بزرگ ملی چین هم در نزدیکی شهر ممنوعه قرار داشت. اما ما وقت نکردیم برای دیدنش  

اش را از شیشه و ی اصلیآن را ساخت و بدنه .م 2007تا  2001سالهای برویم. معماری به نام پل آندرو بین 

ی مصنوعی ساخت و راه سط یک دریاچهتیتانیوم درست کرد. او تئاتر را به شکل تخم مرغ بزرگی در و
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اش را هم از زیر همین دریاچه تعبیه کرده است. مساحتش دوازده هزار متر مربع است و  روی هم ورودی

متر است. سه سالن در آن وجود دارد. یک  46در  212در  144اش صندلی دارد. ابعاد سالن اصلی 5452رفته 

با دو هزار صندلی و یک تئاتر کوچک که فقط هزار صندلی دارد! صندلی، یک تاالر موسیقی  2400اپرا با 

ساخته شدنش سه میلیارد و دویست میلیون یوآن خرج برداشته است که عمال برگشت ناپذیر است. چون 

اش آید صرفِ نگهداریپولی که از فروش بلیط در آن به دست می درصد 80-60اینطور که خوانده بودم، 

از ملت  -حدود ده بیست یوآن–قرار شد پول کمی  .م 2007که از سال  دلیل است شود. شاید به همینمی

 بگیرند و عوضش بگذارند آنها وارد شوند و در سالنها به صورت ایستاده نمایشها را ببینند. 

م بعد از فروپاشی شوروی . 1989چون در سال میدان تیان آنمن احتماال برای ایرانیان هم آشناست،  

و بعد از مرگ هو یائو بانگ که سیاستمداری دموکرات و محبوب خودی نشان دادند چینی هم دانشجویان 

ی عزاداری مرتب بر تعدادشان افزون شد. به در این میدان جمع شدند و تظاهرات کردند و به بهانه بود،

ز هفت هفته تدریج ترکیب جمعیت در این ناحیه زیاد شد و تظاهراتشان هم ادامه یافت. تا آن که بعد ا

ی مردم ترکیب شده بودند شمارشان به صد هزار نفر رسیده بود. دانشجویان در این هنگام با کارگران و بقیه

و خواهان دموکراسی و اصالحات بودند. کمونیستها که نگران بودند نکند کشورشان به تباهی دموکراسی 

در ذهن  57ایران در زمان انقالب سال  ی مبهمی هم از مراسم عاشورایغربی آلوده شود، و البد خاطره

 -یعنی نزدیک به دو ماه بعد از شروع اعتراضها –داشتند، یک دفعه زدند به سیم آخر و در روز چهارم ژوئن 

ارتش سرخ به جمعیت حمله کرد. بعد کشتار وحشتناکی شروع شد که تخمینهای متعادل شمار قربانیانش را 

دار دویست تا سیصد نفر ها در حد عددِ خندهزنند. هرچند آمار رسمی چینیدو تا سه هزار نفر تخمین می

 محدود مانده است. 
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های سیاسی های انقالبی و تراژدیبه یکی از حماسهآنمن از آن به بعد  ی میدان تیانبه هر حال، حادثه 

جهان تبدیل شد و به خصوص فیلمهایی که از رفتن یک نفر زیر تانک گرفته شده بود، دنیا را برای مدتی 

و  را سراغ داشتیمای به این میدان رسیده بودیم که میدانی بزرگتر از همین جنس تکان داد. ما در آن لحظه

به خصوص که این ی شهدای چینی قرار بگیریم. گذاشت زیاد تحت تاثیر خاطرهمینمان کوتاه مدتی خاطره

 بار هم گویا باز تجهیزات ارتش سرخ چین بود که بر ضد دانشجویان به کار افتاده بود!

 1420سال  های اخیر، از این نظر هم اهمیت دارد که بهآنمن عالوه بر حوادث سیاسی دههمیدان تیان 

اند. اگر راستش را بخواهید، اصوال به خاطر همین اش ساختهی شهر ممنوعه را در ضلع شمالیدروازه.م 

که دروازه را در همین سال دروازه و کاخ پشتش بوده که این میدان این قدر مشهور شده و قد کشیده است. 

با ساخته شدنِ این دروازه  ی مشابهی ساخته شد. اما انگار خدایانجینگ هم میدان و دروازهدر نانساختند، می

خبر های از خدا بیبه این بنا برخورد کرد و آن را سوزاند. اما چینی .م آذرخشی 1457چون در موافق نبودند. 

هایی از کمونیسم و مارکسیسم در عقایدشان وجود داشت، دوباره دروازه را بازسازی که از همان موقع هم رگه

آمیز را انجام داد، چنگ هوا نام داشت و جانشینش زی زی گولو )نه، ببخشید، کردند. امپراتوری که این کار کفر

 امروزینش بازسازی کرد.  .م به شکل1465را در زی گوئی( آن 

به نام لی زی چنگ کودتا کرد و در شهر ممنوعه آتش سوزاند، دروازه .م وقتی سرداری  1644در  

هم تخریب شد. اما شش سال بعد امپراتوران مانچو آن را بازسازی کردند. امروز این دروازه که با سرسختی 

یا ی نیمروز از تمام این باال جان به در برده و امروزه هم در برابر چشم جهانگردان قد علم کرده را دروازه

چوبی است که پنج ساختمان و دروازه در آن  آسا با درهاینامند. وومن در واقع حصاری غولوومن می
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اش در روز عروسی و همچنین سه تن از بزرگترین دانشمندان گفتند تنها امپراتور و زن رسمیاند. میساخته

ی مردم و دیوانساالران بوده است. در اند از درِ میانی وارد شوند، و چهار تا درِ کناری براتوانستهچین می

های اند و دو ستون سنگی بلند با حکاکیکه با زیبایی تراشیده شدهتوان دید میبرابرش شیرهایی سنگی را 

اند. این دروازه همان جایی بوده که امپراتوران چین از سپاهیانشان پیش از گسیل زیبا هم در کنارشان نهاده

اند و اسیران را همچون پذیرفتهند و ارتشهای پیروزمند را هم به حضور میادیدهشدن به جنگ سان می

اند بستهگویند در جلوی همین دروازه دشمنان امپراتور را به تیرهای چوبی میاند. میکردهپیشکشی دریافت می

هر صورت، اند. اما فکر نکنم این حرف صحت تاریخی داشته باشد. به کردهداده یا اعدام میو شکنجه می

 ی کاخ شاه نیست.ی دروازهچنین کارکرد رمانتیکی خیلی برازنده

خواهند وارد شهر ممنوعه شوند، این دروازه را به صورت یک بلوک خشتی و کسانی که امروز می  

ی عکس اند. یعندارد. دروازه را کامال مائوئیزه کرده متر بلندا 32متر پهنا و  37متر درازا،  66بینند که میچوبی 

اند زنده باد جمهوری خلق چین و اند و سمت چپش به چینی نوشتهی وسطی زدهبزرگ مائو را روی دروازه

ی باد انقالب کارگری جهانی. به گمانم روح امپراتوران چینی به خصوص سازنده اند زندهدست راستش نوشته

 جرا. در قبر دچار رعشه است از این ما -اسمش زی زی گولو بود؟–دروازه 

و اما خودِ شهر ممنوعه، در واقع کاخ امپراتوران چین بوده و همین طور در طول قرنها به ابعادش  

تا  1406سالهای اش بین ی مرکزیآسای امروزینش دست یافته است. هستهافزوده شده تا به مقیاس غول

ساخت. را در سمرقند می اشمیالدی ساخته شده، یعنی تقریبا همان دورانی که الغ بیک رصدخانه 1420

اش یکی از امپراتوران مینگ بود به نام یونگ بِه که یک میلیون کارگر را به بیگاری گرفت تا این هسازند
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آخرین  کردند،شد و مانچوها پکن را فتح میساخت و ساز را انجام دهد. وقتی دودمان مینگ منقرض می

شهر ممنوعه را آتش زد تا داغش را به دل فاتحان بگذارد،  امپراتور این سلسله که لی زی چِنگ نام داشت،

اش وارد کردند. با اما مانچوها نه تنها آن را بازسازی کردند، که عناصری از دین شمنی خود را در معماری

تریاک با پیروزی دولتهای قاچاقچیِ  .م جنگ1860وقتی در شان و این وجود در نهایت آهِ لی زی چنگ گرفت

 چی در این شهر لنگر انداختند و مانچوها را از آنجا بیرون کردند. یافت، آقایان مستعمره غربی پایان

آمده بود، شهر ممنوعه همچنان تا به امروز بزرگترین  با وجود تمام این بالهایی که سر این منطقه

هکتار است. در  72متر دراز دارد. به عبارت دیگر، مساحتش حدود  961متر پهنا و  753، و قصر جهان است

گیرد. گرداگردش را دیواری گرفته که اتاق را در بر می 8707ساختمان وجود دارد که روی هم رفته  980آن 

اند که متر پهنا دارد. روی این دیوار چند بنای کاله فرنگی ساخته 8/6تا  /6/6حدود هشت متر بلندا و 

شود، که یعنی کاله فرنگیِ ملکه ه نامیده میمشهورترینش در جهت شمال غربی قرار دارد و تِنگ وانگ گِ

باز  .م 653اند که در نان چانگ قرار دارد و تاریخ ساخته شدنش به تِنگ. آن را از روی بنای مشابهی ساخته

گردد. برج مشهور دیگرش هوانگ هِه لو نام دارد که یعنی برج درنای زرد. آن را به افتخار یکی از می

شود. اند که وانگ زی آن نام دارد و معموال سوار بر درنایی زرد نموده میینی ساختههای اساطیری چجاویدان

دانند که در قرن هشتم میالدی یک شاعر مهمی به اسم کوئی هائو آن کسانی که با شعر چینی آشنایی دارند می

 . کرد که سرود دلکشی برای این جاویدان ساخت و اسمش را در تاریخ ماندگار کردزندگی می

شهرِ »چِنگ است که یعنی جیناش زینامند ولی اسم رسمیها شهر ممنوعه را گوگ نگ میخودِ چینی

دهد ی قطبی هم معنی میی ارغوانی )زی( در ضمن ستارهناگفته نماند که این کلمه. «محصورِ ممنوعِ ارغوانی
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ای قطبی است که در مرکزِ سپهرِ ها امپراتور همچون ستارهو دلیل این نامگذاری آن است که از دید چینی

اطراف محور آسمان )زی وِئی( قرار گرفته است. به همین دلیل هم نام دیگر این شهر زی وِئی یوان است و 

کند. با این در محیطی مقدس داللت می ی ستارگان(اش )بقیهی قطبی )امپراتور( و خانوادهبه حضور ستاره

ها اند و دربانکردهو قمرها و ماههایشان قلمداد می وانساالران چینی را سیارهها وزیران و دیتعبیر قاعدتا چینی

 اند. و شهابسنگ بوده های کاخ هم البد خرده سیارهو فراش

ی مهم کاخ ی اصلی دارد. دروازهدیوار دور شهر ممنوعه در هریک از جهتهای اصلی یک دروازه 

ی مهم دیگری نمن واقع شده، اما در جهت شمالی هم دروازههمان است که در جهت جنوبی و میدان تیان آ

ی قدرت آسمانی. این دروازه به پارک جینگ شان مشرف ، یعنی دروازه(神武門) وومِنهست به اسم شِن

ای مصنوعی ی مرکزی این بوستان تپهی شی چِنگ قرار دارد. هستهاست که در بیرون شهر ممنوعه و کنار محله

ی بلند در آن احداث شده و متر که دویست و سی هزار متر مربع وسعت دارد. پنج قله 45/7است با ارتفاع 

شود و امپراتور یونگ اند. بوستان و تپه با خندقی از شهر ممنوعه جدا میبر هریک کاله فرنگی زیبایی ساخته

ی فِنگ شویی لسفهاش آن را ساخت. دلیلش هم این بود که در فبه با همان یک میلیون کارگرِ بخت برگشته

شیرین عقل هم به جای این شود. این امپراتورِ وجود یک تپه در جهت شمال خوب و خوش یمن تلقی می

ای حاضر و آماده بسازد، اول شهر ممنوعه را ساخت و بعد یک روز صبح از که کاخش را پایین دستِ تپه

را بیچاره اش کو؟ بنابراین کارگران تپهخواب بیدار شد و به جهت شمال نگریست و گفت: ای دادِ بیداد، 

ها دوباره بسیج کرد و یک تپه به این بزرگی در باالیش ساخت. این ماجرا تا حدودی دلیل احترام عمیق چینی

ی فنگ شویی در کند و از طرف دیگر هشداری است به هواداران فلسفهشان را توجیه میبه حزب کارگری

های فنگ شویی آن که آخرین امپراتور دودمان مینگ، اعتباریِ سعد و نحست بیایران. دلیلی تکمیلی برای اثبا
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گفتند خوش همین تپه گریخت و در همان جایی که همه می .م( به1664سقوط پکن )دست بر قضا موقع 

 یمن است ناچار شد خودکشی کند. 

عنی وقتی از میدان تیان چینیِ خوبی دارد. یی شهر ممنوعه آن است که مقدمهویژگی خوب و برازنده 

بینید که گذرید، خود را در فضایی گسترده و بزرگ میای میهای افسانهشوید و از این دروازهآنمن رد می

نشین چشمگیری بر آن مشرف هستند. خودِ همین محوطه به قدری زیبا و دیوار بزرگ شهر ممنوعه و شاه

ایم. البته به زودی صفی طوالنی بلیط وارد حریم قصر شدهکردیم بی خریدِ بزرگ بود که ما تا مدتی فکر می

ی های دیگری ایستاده بودند ما را از توهم بیرون آوردند. در همین محوطهاز جهانگردان که پشت دروازه

ای که کاغذهای بریده شدند. به خصوص عدهپشت دیوار کاخ شمار زیادی از دستفروشها و ولگردان دیده می

کردند. این هنرِ بریدن نقوشی در کاغذهای بزرگ و درست کردن چیزهای جلب نظر می فروختندشده می

  ظریفی مانند تابلو در چین بسیار رایج بود و برخی از کارهایشان در این زمینه به راستی هنرمندانه بود. 

خصوص دلگشا و زیبا بود و به  اشدر نهایت بلیط گرفتیم و وارد شهر ممنوعه شدیم. فضای داخلی 

رفتند، باعث نواز و دیدنی بود. هرچند شمار زیاد جهانگردانی که از سر و کول هم باال میمعماری کاخها چشم

شده بود آرامش و سکوتی که زمانی در این فضا حاکم بوده رخت بربندد. به هر صورت، ما هم قاطیِ همین 

و بنابراین جای زیادی برای شکایت باقی های عظیم این شهر راه یافته بودیم جهانگردان به درون دروازه

 ماند. نمی

بخش بودنِ رخدادهای تاریخی مهمی که در آن واقع با وجود عظمت و بزرگی شهر ممنوعه و الهام 

تر از آب در آمد. کاخها که از بیرون معماری چشمگیر و شده، در کل از آنچه انتظارش را داشتیم فروپایه
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شدی در عمل لخت و خالی بودند. فضای داخلی کاخها را طوری ان میدلنوازی داشتند، وقتی واردش

ی دیگر خارج شوند. درها را اش وارد شوند و از گوشهسازماندهی کرده بودند که جهانگردان از یک حاشیه

گشوده بودند تا بتوان اتاقها و فضاهای درونی را دید، اما ورود به آن بخشها ممنوع بود. داخل قصرها جز 

چیز دیگری وجود نداشت. در حیاط تندیسهای سنگی زیادی از شیرها  چهارپایه و گاهی اورنگِ امپراتورچند 

نواز بود. اما و اژدهاهای نگهبان وجود داشت که دیدنش برای کسی که مثل من دوستدار سنگ باشد، چشم

 گذشته از این تندیسها و معماری کاخها، چیز زیادی برای دیدن وجود نداشت. 

فقیرانه بودنِ قصرهای شهر ممنوعه را ابتدا به غارت شدنش حمل کردیم، اما بعدتر معلوم شد که 

.م،  1925در اندازی کنند. خبر داشتم که ای را راهاند تا موزهی اشیای درونش را گردآوردهها همهخودِ چینی

ای در آوردند و ا به صورت موزههای شهر ممنوعه رگراها در چین به قدرت رسیدند، تمام گنجینهوقتی ملی

در آن هنگام این موزه یک میلیون و هفتصد هزار قطعه چیزِ گرانبها داشت. من بیشتر به شوق دیدن این موزه 

بود که به شهر ممنوعه آمده بودم و طبیعی است که وقتی دیدم جا تر است و بچه نیست، توی ذوقم خورد. 

کشید، کسی جز بارِ تقصیرِ تر کردن این جایگاه فرازین را بر دوش میی شیطانی که ناگفته نماند که آن بچه

ها وقتی در ابتدای جنگ جهانی دوم به چین حمله کردند، آنقدر خشونت و غارتگری دولت ژاپن نبود. ژاپنی

ی شهر ممنوعه را از دسترسشان دور کند. برای از خود نشان دادند که دولت چین تصمیم گرفت تمام گنجینه

کینگ از آن را به تایپه و نیم دیگر را به نان بندی کردند و نیمیجعبه بسته 13427ین هم تمام این اشیا را در هم

 ی نقاشی و ده هزار تندیس برنزی وجود داشت. هزار پرده 50هزار قطعه چینی،  320بردند. در این مجموعه 
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رین دلیلی بود که باعث شد بازدید از آنجا زیاد به احتماال خالی بودنِ شهر ممنوعه از این اشیای گرانبها مهمت

دیدیم و آنقدر چیزهای جالب و شگفت در این مدت ما نچسبد. ناگفته نماند که ما در آخر سفرمان آنجا را می

مان را تحریک کند. به هر صورت طنزآمیز بایست جایی باشکوهِ غیرعادی حساسیتدیده بودیم که حتما می

 ین جاهای چین که دیدیم، دیوار چین بود و شهر ممنوعه!تربود که غیرجذاب

ها جذابیت خاص خودش را داشت. ضمن گذر از قصرهای مختلفش شهر ممنوعه البته از خیلی جنبه

توانستیم جاهایی را ببینیم که فیلم آخرین امپراتور را در آن ساخته بودند. همچنین تصور این که امپراتوران می

بندی بناها هم جالب اند برایمان دلپذیر بود. رنگکردهو بر این سنگفرشها رفت و آمد میدودمان مینگ و مانچ

بندی کامال متفاوتی برای عناصر دارند و نیروهای طبیعی را با رنگهایی متفاوت با قلمرو ها رنگبود. چینی

ا عالمت قدرت امپراتور و کنند. مثال رنگ زرد ررمزگذاری می -ی شرقی اوراسیا و شمال آفریقانیمه–میانی 

های کاخ رنگ زرد زده بودند. تنها استثنا در این مورد به کاخ سقفبه دانند و به همین دلیل هم دولت می

شد که سقفش سبز بود. این بدان دلیل بود که این رنگ در چین عالمت عنصرِ چوب شاهزادگان مربوط می

عتقد بودند برای قد کشیدن و بزرگ شدنِ شاهزادگانِ زیر این است و با رشد و زندگی پیوند دارد و بنابراین م

ها در کمال تعجب، شود. چینیی شهر ممنوعه مربوط میسقفهای سبز سودمند است. استثنای دیگر به کتابخانه

شان کنند. به همین دلیل هم سقف کتابخانهدانند و رنگ سیاه را به آن منسوب میآب را با ظلمت همسان می

 ه کرده بودند تا یک وقت آتش نگیرد!را سیا

ی ها چندین تندیس از انسانی که به ققنس شبیه بود نهاده بودند. تعداد این تندیسها نشان دهندهروی یال سقف

اهمیت ساختمان بود. چنان که بیشتر بناها سه تا پنج تندیس از این آدمهای بالدار را بر خود داشتند، اما برخی 
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کردند و اینها مهمترین کاخها بودند. آنها را به چینی هانگ ز آنها را بر دوش خود حمل میتا ااز تاالرها ده

 !«ی دهرتبه»نامیدند، که یعنی شی می

نامیدند. جالب بعد از دیدن خودِ شهر ممنوعه به بوستانی زیبا وارد شدیم که آن را باغ امپراتور می

ساز بود و هرگز امپراتوری ساختند. یعنی به نظرم کل بنا تازهمی اش را داشتند تازهاین بود که بخشهای انتهایی

ی کوچک هم داشت که اشیای مفرغی و در آن قدم نزده بود. به هر صورت بنای زیبایی بود و چند موزه

 هایی قدیمی را در آن به نمایش گذاشته بودند.نقاشی

ترین ربطترین و بین یکی از غیرجذاببعد از بازدید از شهر ممنوعه، همه متفق القول بودیم که ای

بخشهای سفرمان بوده است. برای جبران مافات رفتیم به رستورانی سنتی که غذا را به صورت خام به مشتری 

هایی گشوده داشت و درونش ی میز قرار داشت که لبهآسا در میانهداد. چیزی شبیه سماوری غولتحویل می

های سبزی و گوشت را خودش درون آب جوش بریزند و هر ست تکهبایپر از آب جوش بود. مشتری می

وقت خواست با چوب آنها را بیرون بیاورد و بخورد. در کل فعالیت مفرح و عجیبی بود و ترکیبی بود از 

 ناهار خوردن که با آشپزی و ماهیگیری و کشیدن قلیان ترکیب شده بود!

خواست برای خرید امیرحسین میدش کردم. آن روز عصر را هم در بوستانها و باغهای پکن گر

های پکن برود و پویان و سونا هم تمایل داشتند او را همراهی کنند. این بود که از آنها چیزهایی به فروشگاه

در پکن چندین معبد تائویی بزرگ وجود دارد جدا شدم و رفتم تا از یکی از معبدهای مهم پکن دیدار کنم. 

ها مهمتر از بقیه هستند و که من تنها توانستم یکی از آنها یعنی معبد آسمان را ببینم. چهارتا از این پرستشگاه

اند که گرایش تائویی داشت و به همین خاطر هم به راهبان شان در دوران امپراتور جیا جینگ ساخته شدههمه



482 

 

.م ساخته شده و در شرق  1530که در سال تان یا معبد خورشید نام دارد داد. یکی از آنها ریمی تائو بال و پر

که باز اوضاع چین قمر در عقرب شد و  2008های خارجی قرار دارد. در سال ی سفارتخانهپکن، در محله

تان نام دارد که یوییمردم بر ضد دولت تظاهرات کردند، این معبد یکی از سه محل تجمع مردم بود. دیگری 

تان قرار گرفته است. معبد سوم دی -ی فو چِنگ مِندر محله –طبعا یعنی معبد ماه، و در جایی دیگر از شهر 

شود که یعنی معبد زمین. این یکی در شمال شهر ساخته شده و دلیلش هم این است که از دید نامیده می

و بعد از معبد آسمان بزرگترین  هکتار مساحت دارد 42/7د . این معبها جهت شمال با زمین مترادف استچینی

 ی آن دینگ مِن است. پرستشگاه پکن است. جایش در محله

رفت و برای امپراتور چین در مراسمی ساالنه به هنگام اوج مدار خورشید در تابستان به این معبد می

شد که زمانش کمابیش با شب نجام میکرد. مراسم مشابهی در زمستان هم اخدایان قدیمی چینی قربانی می

ی خودمان در ایران برابر است. این معبد با وجود وسعت زیادش ساختمان کوچکی دارد و بوستانِ چله

روند. در کل طرح باغ و بناها به شکل اطرافش پاتوق ورزشکارانی است که برای اجرای تای چی به آنجا می

ی زمین در فرهنگ چینی به همین شکل ساخته شده و این نشانهمربع ساخته شده و قربانگاهِ مرکز آن هم 

 است. 

ی چند صدمتری این معبد، پرستشگاه دیگری به نام یونگ هِه وجود دارد ناگفته نماند که به فاصله

که توسط راهبی بودایی به نام گِلوک بنیان نهاده شده است و به مکتب المایی تبت تعلق دارد. هرچند ما 

عبد زمین را ببینیم، اما به معبد المایی سری زدیم و در آن گردشی کردیم. این همان جایی بود که نتوانستیم م
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مان در چین به آن سری زده بودیم. ولی من خیلی چیزی از آنجا دستگیرم نشد چون عصر روز نخست اقامت

 آوردم. ما چشم فتنه را در میکردم و به اصطالح علی گوارشم مقابله میدر آن هنگام داشتم با انقالبیون لوله

بزرگتر از همه تیان تان است که یعنی معبد آسمان. این مکان در در میان این چهار معبد مهم تائویی، 

ای محصور در درون مربعی ساخته شده است که واقع بخشی بزرگ و بوستانی دلگشاست که به شکل دایره

ای که شوان وو نام دارد. اینجا رقی پکن است، در محلهیعنی اتحاد میان زمین و آسمان. جایش در جنوب ش

.م ساخت و از آن به بعد رسم شد که امپراتوران چین برای  420تا  1406یرا امپراتور یونگ لِه در فاصله

دروی محصول خوب در آنجا قربانی به خدایان تائویی پیشکش کنند. این رسم آنقدر جا افتاده بود که وقتی 

جمهوری شد، یوان شیه کای که رئیس جمهور بود به آنجا رفت و این مراسم را انجام داد  .م چین1914در 

 خواهد ادعای امپراطوریت کند. ی مشروطیت طرف میو بعدش هم مردم پچ پچ کردند که در بحبوحه

هکتار که در آن سه گروه ساختمان وجود دارد.  2/7با مساحت معبد آسمان در واقع بوستانی است 

تاالر دروی خوب نام دارد که همان مکان قربانی کردن است. بنایی است چوبی و سه طبقه که سی و یکی 

روز  دو متر ارتقاع دارد و در سراسرش هیچ میخی به کار نرفته است. در درونش به عالمت دوازده ساعتِ

اند. در جنوب آن گنبد تهی دوازده ماه ساختای دیگر به نشانهاند و بیرونش هم دوازدهدوازده ستون ساخته

سلطنتی آسمان قرار دارد که ساختمانی یک طبقه و گرد است و کوچکتر از ساختمان پیشین است. دورادورش 

ساختمان دیگری است که شود. در جنوب آن، طوری که صدا در داخلش منعکس می اند،را دیواری کشیده

شود، اگر اسم تاالرها و ساختمانها را تا ای نامیده میتپه و قربانگاهِ گردِ .م ساخته شده 1530کمی دیرتر، در 

ها برای چینی -یعنی در اواسط قرن شانزدهم میالدی–اید که در این زمان اینجا مرور کرده باشید متوجه شده
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بناهایشان اسم کم آورده بودند و اسم این بنا نمادی از این بحران معنوی است. این ساختمان مسطح و خالی 

رهنه است و رسم بوده که امپراتور در آن برای هوای خوب دعا بخواند، البد درونش را هم خالی کرده و ب

 بررسی کند.  on lineبودند تا هوا در آن جریان داشته باشد و امپراتور بتواند اثرات دعایش را به صورت 

 -درالمتأهلینملقب به ص–من در زمانی به دیدار این معبد رفتم که دوست عزیزم امیرحسین 

های بزرگ پکن هجوم برد. واده اثبات کرد و با یادِ نامزدش با لشکری جرار به فروشگاهاش را به خانوفاداری

معرکه من از آب  گذاشت، تنها خائنِاز آنجا که پویان هم در این عملیات جنگی امیرحسین را دست تنها نمی

شرمِ تنها گذاشتنِ یار غارم را در این معرکه از لوح اعمالم در آمدم. پس برای این که گناهانم بخشوده شود و 

 ای بخوانم. پاک کنم، به معبد آسمان رفتم تا برای خدایان تائویی فاتحه

ی خیلی زیادی از مردم در آن نواز بود که عدهبوستانِ اطراف معبد چنان که گفتم جایی زیبا و چشم

شود و اهالی پکن به نوز مکانی محبوب و مشهور محسوب میکردند. معلوم بود این معبد هرفت و آمد می

کرد، سرزندگی و زیباییِ همزیستی کنند. چیزی که در آنجا خیلی جلب نظر میعنوان مرکز تفریح به آن نگاه می

کردند آدمها با هم بود. از بلندگوهایی که در گوشه و کنار کار گذاشته بودند داشتند آهنگی چینی پخش می

نمود، اما بعید نبود محتوایش همان سخنان صدر مائو بوده باشد. مردمی که در باغ معبد ین و زیبا میکه آهنگ

آوردند و هرکدام به حال خودشان بودند خیلی گرد آمده بودند شادمان و سرحال بودند و از این که ادا در نمی

رفت و م که به تنهایی داشت راه میی معبد، مردی به نسبت سالخورده را دیدخوشم آمد. در ابتدای دروازه

رفت، و هیچ کس حتی نیم نگاهی رقصید و راه میداد و در واقع میهر چند قدم یکبار با همان آهنگ قری می

 انداخت. هم به او نمی
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ی بزرگی درست کرده بودند که دو طرفش برای نشستن ی بوستان، راهروی سرپوشیدهدر میانه

دار غوغایی بود. یک کرد. زیر این بخش سقفسکوهایی چوبی داشت و بناهای معبد را به هم متصل می

زیبا را  ای موزیکیی کامل از خوانندگان و نوازندگان دور هم جمع شده بودند و داشتند خیلی حرفهدسته

اش به سادگی این اش کرده بودند. نقشی زیادی دورهنواختند. کمی جلوتر مردی معرکه گرفته بود و عدهمی

کنند، با خنده و مهربانی داد تا آواز بخوانند. وقتی بینشان ایستادم تا ببینم چه کار میبود که به مردم نوبت می

مجبور کنند آواز بخوانم، که به زحمت توانستم منصرفشان کنم مرا بین خود پذیرفتند. اما نزدیک بود مرا هم 

ی زیست محیطی پیشگیری کردم. کمی بعد بانوی زیبارویی به جمع کسانی که و به این ترتیب از یک فاجعه

دور مرد جمع شده بودند پیوست و با صدای بلند و شش دانگی که داشت همه را به ستایش و تشویق وا 

 ای بوده باشد، چون صدایش به مشاهیر اپرا شباهتی داشت.ای حرفهنندهگمان کنم خواداشت. 

کردند. چند جور بازی جلوتر که رفتم پیرمردانی را دیدم که کنار هم نشسته بودند و گو بازی می

ای معرکه گرفته بودند و با نقابها شان. جالب آن بود که سه نفر در گوشهشناختمای دیگر هم بود که نمیتخته

ای بر سر گذاشته بود و شلوار هشان عمامکردند. یکیو لباسهای مجللی داشتند برای مردم تئاتر بازی می

گشادی پوشیده بود و سبیلی کلفت و مصنوعی گذاشته بود و معلوم بود که دارد نقش یک هندی یا ایرانی را 

کند، خواهد میشد و روشن بود که هرکس در آنجا هرکار میکند. در هیچ جا نشانی از گدایی دیده نمیایفا می

های شود. حتی در کنجی دو بانوی خندان را دیدم که کلوچهمند میبهرهو هرکس از هر بخشی که دوست دارد 

دادند. به من هم دادند و پول هم نگرفتند. این تنها موردی پختند و به مردم میکوچکی در دیگی پربخار می

 بود که در چین با چیزی شبیه به خیراتی یا نذری روبرو شدم. 
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هایی با توپِ پردار ا تحرک بیشتری جریان داشت. دستهدر فضای سرسبز بوستان هم همین ماجرا ب

کردند. در کل معبد کردند و یکی دو نفر هم داشتند با نرمی حرکات تای چی را اجرا میفوتبال چینی بازی می

آسمان به حیاط مهدکودکی بزرگ شبیه بود که شاگردانش به گروههای سنی متفاوت تعلق داشته باشند و در 

 پا برای خودشان خوش بگذرانند.  زنگ تفریحی دیر

پویا هم به ما پیوست و در به دوستانم پیوستم. مجتبا حوالی عصر بعد از دیدار از معبد، طبق قرار 

بارید، در یکی از بوستانهای سرسبز و زیبای شهر قدم زدیم و با هم صحبت کردیم. حالی که باران مالیمی می

شد، در واقع جوان با مطالعه ترکیستی که گاهی در سخنش شنیده میپانهایی از باورهای دریافتم با وجود رگه

های دیگر از اوضاع ایران دلزده شده و به دنبال هویتی جایگزین برای خودش و مهربانی است که مثل خیلی

گردد. با هم در مورد امکان بازتعریف هویت ایرانی صحبت کردیم، و بخشهایی از کاری که در خورشید می

 دهیم را برایش گفتم و شادمان شدم وقتی دیدم نور امیدی در چشمانش درخشید. م میانجا

ها دل خوشی ندارند و به خصوص پویا برایم تعریف کرد که مردم ترکستان از هویت تحمیلی چینی

ای نامتوازن را با تمرکز بر شرق چین ایجاد کرده، مورد اعتراضشان است. همان نظام کمونیستی که توسعه

توانند رادیوی روزهایی که در چین بودیم، شورشی در ترکستان رخ داده بود. پویا گفت که مردم ترکستان می

های این کشور ترکی رسانهترکیه را بگیرند و در قحطی اطالعات واقعی از جهان خارج، ترکیه و تبلیغات پان

 پندارند. را حجت می

ان ما را به رستورانی گران قیمت برد و شام عالی و خوبی آن شب، مهمان پویا بودیم. او با سخاوت فراو

 خوردیم.
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برنامه ریخته بودیم. سونا هم با ما آمد. ی هوهائی صبح آن روز برای گشت و گذار در اطراف دریاچه

هایی را کرایه کردند و خیابانهای منتهی به دریاچه را بردند، دوچرخهسواری لذت میدوستانم که از دوچرخه

ای بر پا داشت، با آن ریش بلند بور و کاله گلیسوار بر دورچرخه گشتند. در این میان پویان که شلوارک گل

سر گذاشته بود شباهت عجیبی به دوران بازنشستگی داستایوسکی پیدا کرده بود. من چون دار پهنی که بر لبه

های مردم سر و گوش خواستم در خانهبردم و میروی بیشتر لذت میاز پیادهای نداشتم و میانه با دوچرخه

 آب بدهم، پیاده مسیر را طی کردم. 

شوند، وجود داشتند. نی که هوتونگ نامیده میهای قدیمی چیهای هنوز محلهی بئیدورادور دریاچه

های درهم تنیده بودند که بیشترشان به یک خاندان تعلق داشتند. هایی بسته با خانهها محلهاین هوتونگ

شد. مردمش دار از بقیه جدا میای اسم و رسمهای میانشان باریک بود و هر هوتونگ یا محله با دروازهکوچه

کردند و معلوم بود از مردم مرکز شهر فقیرتر هستند. مهربان بودند ی سنتی زندگی میهمچنان به همان شیوه
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دانم ها چندان مجلل نبود و نمیدادند. خانههایشان راهم میدیدند، به داخل خانهام را میو وقتی کنجکاوی

از بچه بود و به نظر  چرا بیشتر دیوارهایشان طبله کرده بود و رنگهایش پوسته پوسته شده بود. همه جا پر

های هایی که من دیدم بچهها اجرا نشود، یا خانوادهرسید قانون یک بچه برای هر خانواده در این محلهمی

ها به کنار دریاچه رفتم و در هوایی بارانی پروردند. بعد از دیدن هوتونگخویشاوندانشان را هم نزد خود می

 هایشان را تحویل دادند. م کم کم به من پیوستند و دوچرخهروی خوبی کردم. دوستانم هو عالی پیاده

هایی را نگه ها رسیدیم. در قفسی زنجرهحدود ظهر به رستورانی سنتی و قدیمی در همین محله

ی مشرف به رستوران آگهی بزرگی خواند. در کوچهداشتند که برای مردم با آن صدای عجیبش آواز میمی

تعلق دارد. ما که کنجکاو شده « های چینیهولهی احیای هلهاتحادیه»ه این مکان به زده بودند و نوشته بودند ک

فروشند. تصمیم گرفتیم دل به دریا ها را در آنجا میهولهبودیم، وارد شدیم و دیدیم واقعا تنوع عجیبی از هله

ی دریایی، اسب دریایی، ستارهمان بزنیم و هرچه دارند و ندارند بخوریم. این بود که به همراه غذای اصلی

داد و زیاد به دلم نچسبید. اما عقرب ی دریایی بوی ز هم تندی میزنجره، و عقرب خوردیم. در میانشان ستاره

ی شوری داشت و به خصوص اسب دریایی ظریف و کوچکِ کباب شده به راستی خوشمزه کباب شده که مزه

کرد و ما سه نفر هم مثل ت و نگرانی نگاهمان میبود. در زمان خوردن این خرت و پرتها سونا با وحش

ی این خوراکها خوردیم. بعد هم یک دسر مفصل سفارش دادیم که همان ای از همهخورهای حرفههولههله

 تر!تر و شیکایتر و میوهزدایی خودمان بود، با ساختاری سفتمایع تنش

دسرِ چینی خوراکی است شیرین و معموال ساخته برای ثبت در تاریخ به این نکته هم اشاره کنم که 

ایست به نام بینگ که شود. مشهورترین دسر، کلوچهشده از نشاسته که بعد از غذا به همراه چای خورده می
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دار شبیه شود. یک نوع از آن سو نام دارد و به کیکی پف کرده و دانهبا مخلوط آرد و چربی خوک درست می

م دسرهای چینی نشاسته نیست. خوراکی به نام تَنگ که به آب نبات خودمان شباهتی است. البته زیربنای تما

هولو است که از کنند. یک نوعش تانگدارد. آن را با نیشکر یا عسلِ آمیخته با میوه یا خشکبار درست می

شیره  ی ضخیمی ازایست که به سیخ کشیده شده و با الیههای سنتی شمال شرقی چین است و میوهشیرینی

ها با رغبت و شکر پوشیده شده باشد. برای چشایی ایرانی بیش از حد شیرین است و زننده، اما خودِ چینی

 خورند. آن را می

شود. چیزی شبیه ژله است و یک شیرینی دیگرشان گائو نام دارد که با برنجِ کوبیده شده درست می

ها با امکاناتی بسیار ابتدایی ده یا خمیر مانند باشد.  چینیتواند سفت، ژالتینی، پف کرانواع متفاوتی دارد که می

کنند و آن دقیقا همان است که ما در ی آگار درست میکنند. به طور سنتی آن را از عصارههم درست می ژله

ی شود و از عصارهی علف نامیده میدهیم. یک نوع دیگرش  ژلههایمان روش باکتری کشت میآزمایشگاه

اش تلخ و شود. مزهی گیاه مِسونا ساخته میی تقریبا فاسد شده و لیچ انداختهی برگها و ساقهجوشانده

ناخوشایند است و بیشتر به عنوان دارویی برای افزایش نیروی یین )تقریبا معادل سردی در طب سنتی 

نسبی کانتونی دارد تانگ هم دارند که اصل و شود. یک جور سوپ داغ شیرین به نام تیانخودمان( خورده می

 شود. سوئی نامیده میو در این زبان تونگ

قرار بود به ورزشگاه مرکزی پکن برویم و با یک ایرانی دیگر بازدید کنیم. این شخص، آن روز عصر 

ی امیرحسین بود که شهاب نام داشت. ما پرسان پرسان ورزشگاه بزرگ پکن را یافتیم و وقتی پسرخاله

اش وارد شویم، با ممانعت نگهبانان روبرو شدیم. نام و نشان شهاب را دادیم و اخلیخواستیم به بخشهای د
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مان را موقوف کنیم تا به یک عده منتظر ماندیم تا بیاید. در این مدت با ناکامی سعی کردیم گفتگو و خنده

اش الزم است. قهای افتاد که تعریف سابمسافر خارجی محترم و مهم شبیه شویم. در این هنگام اتفاق بامزه

قضیه چنین بود که طی سفر، امیرحسین برایمان ماجرای مجلس ختم یکی از خویشاوندانش را تعریف کرده 

سخنانی بسیار جالب بر زبان که انگار استاد دانشگاه هم بوده، ی بامزه بود که در آن یک واعظ خودشیفته

تخیلی به دست -هایی علمیابهای جهنم تعریفآورده بود. یکی از این سخنان نغز، آن بود که وقتی از عذ

خندی؟ می»داده، امیرحسین و دوستانش خندیده بودند و او خطاب به آنها با لحنی پرطمطراق گفته بود: می

در جریان سفر به تدریج به یکی از تکیه کالمهای ما تبدیل « خندی روشنفکر؟می»این اصطالح «. روشنفکر؟

بردیم. حاال این زمینه را داشته باشید، و در نظر بگیرید که این عبارت را به کار می ایشده بود و به هر بهانه

ورت داده منتظر بودیم شهاب بیاید و یک جوری ما را وارد ورزشگاه قعصا در وضعیت نیمه ما همان طور 

اه راه داشت، ای که به طبقات زیرین ورزشگکند. در همین محیط رسمی و اداری، یک دفعه دیدیم از راه پله

 «خندی؟ روشنفکر؟می»صدایی آمد که دقیقا با همان لحن امیرحسین گفت: 

آید تا خود را به ما برساند. شهاب جوانی ها را دو تا یکی باال میبعد هم شهاب را دیدیم که پله

ا طبق ورزشکار و دوست داشتنی بود که در دوران نوجوانی در تیم ملی ووشوی ایران مقام آورده بود، ام

معمول هنگام انتخاب تیم برای المپیک او انگار به خاطر سازگار نبودن ظاهرش با قالب مقبول، کنارش گذاشته 

بودند. او هم به آمریکا مهاجرت کرده بود و در همان مسابقات المپیک شرکت کرده و مدال طالی جهان را 

ی بدل از منش اخالقی به یک نسخه صحبتی وآورده بود. استاد فرم شمشیر باریک بود و از نظر خوش

های حاضر در چین ی ایرانیای که در چین کشفش کرده بودیم، همهطبق قاعدهامیرحسین شباهت داشت. 

 دیدیم آدمهای باحالی بودند، و شهاب هم مثل سونا و عباس مصداق کامل این قضیه از آب درآمد. که ما می
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ت در پکن حضورداشت و دوستانش همه یا مربی بودند شهاب در آن هنگام به عنوان مربی و سرپرس

خواند و یا داور مسابقات ووشو. جوانی بسیار خونگرم و مهربان و باسواد بود. داشت در آمریکا کارگردانی می

ها( است. ی ارباب حلقهاش پیتر جکسون )سازندهنامهمان خبردار شدم که استاد پایانو کمی بعد از بازگشت

ه که دیدیمش با او صمیمی شدیم. ما را به بخشهای درونی ورزشگاه برد و فرصتی منحصر به در همان لحظ

کاران چینی آشنا شدیم. باشگاهی که به آن وارد ی رزمیفرد برایمان فراهم آورد که طی آن با پشت صحنه

محسوب  های سبک خودکارانی بود که در سطح جهانی بهترینشده بودیم، مرکز تمرین و پرورش رزمی

که اجرای فنون شمشیرش به نام وودی شدند. دوستان شهاب در آنجا عبارت بودند از یک جوان چینی می

ی بسیار زیبا و خوب بود، و یک جوان تنومند که معلوم شد اسپارتی است و در آفریقای جنوبی مغازه

در میان گروه ورزشکارانی  های جهانی شمشیرزنی هم هست!بازی فروشی دارد و در ضمن داور مسابقهاسباب

شد، این دو نفر از همه بیشتر مان محسوب میکه دیدیم، گذشته از خودِ شهاب که مثل عضوی از خانواده

هنرپیشه هم وودی عالوه بر این که قهرمان اجرای فرم شمشیر باریک بود، توجه مرا به خود جلب کردند. 

واهد گرفت. سن و سال زیادی نداشت و بیست و لی را خگفتند به زودی جای جتو میشد محسوب می

کند و وقتی چند ساله بود. وقتی از باشگاه بیرون آمدیم با تعجب دیدم سیگار بوگندوی وحشتناکی دود می

 اش چند سال محدود داردای ورزشیفعالیت حرفهاش زیان دارد، خندید و گفت گفتم برای سالمت و ورزش

 اش لذت ببرد!خواهد از زندگیو می

المللی بود. در همان سالنی که ما در آن نشسته بودیم و تمرین ورزشگاه پکن به راستی مرکزی بین

چند کودک و پسر  کردیم، دو جوان از ازبکستان هم حضور داشتند.شهاب و چند نفر دیگر را تماشا می

گذاری شده است. بعد شان سرمایهسنین پایین روی ورزش نوجوان چینی هم در آنجا بودند و معلوم بود از
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هایشان را ببینیم. شهاب ما را به اتاق خود برد و از ساعتی با این دوستان تازه راه افتادیم و رفتیم تا خوابگاه

اتاقش بودند و برای آموختن هنرهای رزمی به چین آمده در آنجا با دو سه جوان فرانسوی آشنا شدیم که هم

 ند. این ورزشگاه به خوبی با جلب این هنرآموزان خارجی درآمدی سرشار را عاید خود کرده بود.بود

آن شبی شام را مهمان شهاب بودیم. ما را به یکی از همان رستورانهای ژاپنی مردافکن برد که غذا 

چند نفر بود. خوردن تا حد مرگ در آن روا بود. این بار خوراکها بیشتر از جنس سوشی و غذاهای دریایی 

دیگر هم به ما پیوستند. مردی میانسال به نام کریستوفر لی که خبرنگاری آمریکایی بود، دو جوان تنومند چینی 

. با دوست دخترش آمده بود کهوودی های فیلمهای رزمی بودند و زود هم رفتند، و که شبیه شخصیت منفی

شد و ص که بیشتر حرفها به فارسی رد و بدل میی ما خیلی راحت نبود، به خصواین دختر در جمع مردانه

ی مشهور است. آن شب کلی با دوست معلوم شد یک مدل و خواننده آورد. بعدترچیزی از آن سر در نمی

مان گفتیم و خندیدیم. شخصیت جالبی داشت و از کسانی بود که در دوران کودکی در به در جدید اسپارتی

ای و پسری فریقای جنوبی کوچ کرده بود. حاال در ژوهانسبورگ خانوادهاش به آشده و به همراه خانواده

ی ناامنی شهرش تعریف کرد و فساد گرداند. برایمان دربارهبازی فروشی را میی اسبابداشت و یک مغازه

 .خیلی خوب و متمدنانه استایران احساس کنیم وضع پلیس، و باعث شد 

رکس که دور میز بود پیامی برای مردم ایران فرستاد. وودی بعد هم پویان با دوربینش چرخی زد و ه

برای این که این ماجرا را جشن بگیرد، شعری را خواند که نشان می داد شهاب به راستی در ترویج فرهنگ 

«. امشو شوشه، یار م ب رازجونه!»اش شروع کرد به خواندن شعرِ ی چینی بامزهایرانی کوشا بوده است. او با لهجه

مه دست زدیم و تشویقش کردیم، در حالی که دوست دخترش انگار از این خودباختگی فرهنگی دلخور ما ه
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ی فارسی شده بود. کریستوفر هم از نفوذ فرهنگی ایران در امان نمانده بود و پیامش برای مردم ایران این جمله

مان مربوط به همان رفیق اسپارتیجالبترین پیام به نظرم « بوس بده جونم!»بود که از شهاب یاد گرفته بود: 

باالخره به طور رسمی اعالم کرد که شد که از شهاب به خاطر آشتی دادن پارسها و اسپارتها تشکر کرد و می

 است. برقرار شده قوم صلح و آشتی بین دو بعد از بیست و پنج قرن 
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چین دائو -2009جوالی  26 -1388امردادماه  4یکشنبه   

خواستیم به کنار دریا برویم و اقیانوس را ببینیم. صبح اول وقت بلند شدیم و همراه با آن روز می

ها و بافت جمعیتی این شهر ساحلی سخت از رفت. خانهدائو میسونا سوار قطاری شدیم که به ساحلِ چین

مدتی را م روس بودند. ها سبکی روسی داشت و بسیاری از ساکنانش هروسها متاثر بود. چون معماری خانه

ام های بزرگ زندگیدر ساحل گردش کردیم. پویان و امیرحسین تنی به آب زدند و من که یکی از لذت

روی در ساحل و جمع کردن صدف بود، برای مدتی طوالنی چنین کردم و کلی صدفهای عالی جمع پیاده

 کردم و کلی هم از دستفروشها به قیمتهای باورنکردنی خریدم. 

تنی، راه افتادیم و شروع کردیم به گردش در خیابانهای زیبای ساحلی شهر. در این جا بود عد از آبب 

روبرو شدیم. احتماال تا اینجای کار متوجه  -ی جانورشناسانهاز زاویه–ترین بخش از سفرمان که با علمی

دم. یعنی عالوه بر دیدنِ جانداران ای فراوان برده بواید که من به عنوان یک جانورشناس از این سفر بهرهشده

متنوعِ اقلیم چین، با شمار زیادی از جانوران مشهور از جمله پاندا و طاووس و میمون چینی از نزدیک روبرو 
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پشت و عقرب و زنجره و اسب دریایی، در مورد ی دریایی و الکبودم. همچنین بعد از خوردن ستاره شده

 پیدا کرده بودم. این موجودات هم درکی بسیار عمیق 

شود. اسم مربوط مینوعی فسیل زنده به نام خرچنگ نعل اسبی به  ی سفراما اوج جانورشناسانه

است و من موقعی که در دانشگاه تهران جانورشناسی  Limulus polypohemusاین جانور  علمی

اش کنجکاو شده بودم. این موجود در واقع بندپای درشتی بود که درازای بدنش گاه خواندم، خیلی دربارهمی

بندی، در واقع از نظر ردهبود که تغییری نکرده بود.  میلیون سال 450این جانور رسید. متر میبه پنجاه سانتی

 ابتدایی بود و از کهنترین موجوداتی بود که از آب دریاها خارج شده و وارد خشکی شده بود. نوعی عقربِ

شد. از این موجود تنها چهار گونه ها محدود میگذاری در کنار ساحلهرچند فعالیتش در خشکی به تخم

انی که جانورشناسی شد. من در زمو تنها در ساحل جایی در چین و جایی در برزیل یافت می باقی مانده بود

این موجود شده بودم، که با شکلِ زیبای ی دستگاه عصبی ابتدایی و اندامهای خواندم، سخت شیفتهمی

هیدرودینامیک بدنش سازگاری داشت. آن روزها یکی از آرزوهایم این بود که یک نمونه از این موجودات 

شد که آن هم در الکل ان دو نمونه از آن یافت میی دانشگاه تهررا گیر بیاورم و تشریح کنم. اما در کل موزه

 متر قد داشت.بود و هر کدامش هفت هشت سانتی

زدیم و همچنان باقی ماند، تا آن که روزی در ساحل دریا داشتیم قدم مینوجوانی این آرزوی دوران 

مانند کذایی را به شنل هایتازه متوقف شده بود. پویان و امیرحسین همان بارانی ،باریدباران مالیمی که می

ی ژولیوس سزارِ شکسپیر را به روایت خودشان اجرا تنشان کرده بودند و داشتند یکی از فرازهای نمایشنامه

شدیم که کردند. در این میان، داشتیم از میدانگاهی رد میکردند و همدیگر را با نامهایی رومی صدا میمی
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ها جلوی هریک آکواریوم بزرگی گذاشته بودند و سم چینیچهار طرفش رستورانهایی قرار داشت و به ر

شان را سفارش دهد تا ای بیاید و یکیکردند و منتظر بودند مشتریدرونش جانوران دریایی زنده شنا می

رفتم که ناگهان به نظرم رسید جانوری در خورده شوند. من همچنان در حال خودم بودم و جلو جلو راه می

نماید. با یک نگاه دریافتم که دو خرچنگ نعل اسبی بسیار بزرگ دارند ومها غیرعادی مییکی از این آکواری

 فموس!فموس، لیمولوس پولیکنند. با هیجان به دوستانم گفتم: لیمولوس پولیها شنا میدر یکی از آکواریوم

ه، ای کلودیوس مارکوس، دم، با هم گفتند: بلشان پیوسته بوامیرحسین و پویان هم خوشحال از این که به بازی

 لیمولوس.

شان کنم این اسم یک سردار رومی نیست و عقربی باستانی است خالصه مدتی طول کشید تا قانع

 کند! ی درِ رستورانی شنا میکه دارد در آن طرف خیابان در آستانه

آسا و بزرگ در آکواریوم دارند به سوی رستوران هجوم بردیم و با شادی دیدم که یک جفت لیمولوسِ غول

ی قیمتش چرخند. بدن سیاهشان به راستی باشکوه و زیبا بود. از صاحب رستوران دربارهبرای خودشان می

شد. امیرحسین و تومان میفروشد که چیزی معادل سی هزار اش را دویست یوان میپرسیدم و دیدم یک دانه

گفت آن آن را بخریم. صاحب رستوران میشریکی پویان که شور و شوق مرا دیده بودند قبول کردند که 

ی کمیاب است و حاضر است آن را برایمان بپزد و بخوریمش. من هم که به خواب جانور نوعی غذای شاهانه

دم. اما قبلش شرط کردیم که آن را تشریح کنیم و بعد دیدم این جانور را بعد از تشریح بخورم، قبول کرنمی

 بخوریم.
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پویان دوربینش را راه انداخت و از آشپز رستوران خواستم تا ابزاری برای تشریح جانور و بیهوش  

گفت این روش عادی خواست حیوان را زنده زنده در آب جوش بیندازد و میکردنش به من بدهد. می

ا گرفتم و از این رفتار وحشیانه بسیار ناراحت شدم. باالخره بعد از رایزنی شان است، که جلویش رپختن

شان رفتم و یک ساطور و یکی دو جور چاقو و چند چوبِ نوک تیز و بلندِ همتای فراوان خودم به آشپزخانه

 زدها را یافتم و با آن پیش دوستانم برگشتم. در این مدت پیشخدمت رستوران که حدس میچنگال چینی

خواهیم کاری بکنیم، دوستان و خویشاوندانش را جمع کرده بود و یک دسته تماشاچی چینی هم این می

دختر خانمی که تا حدودی انگلیسی بلد بود و بخشی از معامله را به کردند. ی علمی را مشاهده میواقعه

 کمک او جوش داده بودیم هم به ما پیوست و همراهمان بود.

اش به سی ی درشت بود که قطر کاسهودیم، یک خرچنگ نعل اسبی مادهجانوری که خریده ب 

کرد به سختی بدنش را رسید. عضالت بدنش بسیار زورمند بود، طوری که وقتی خود را خم میمتر میسانتی

و پویان نشان حاضران دادم اش را اندامهای بیرونیکردم. او را روی میزی در هوای آزاد گذاشتم و راست می

وقتی کرد. فیلم گرفت. در حالی که همان دختر خانم داشت حرفهایم را ترجمه میهایم و توضیحاز آن هم 

های عصبی جانور را برای جلوگیری از درد کشیدنش خراب گفتم بدنش را نخواهم شکافت، چون باید گره

دایی هستم که بر طب ی تاییدآمیزی از جمع برخاست. انگار فکر کرده بودند یک راهب بوکرد، صدای همهمه

بتوانم به سرعت کردم که شک سازی ناگهان ی سرنوشتاما در لحظههای زنده تبحر دارم. سوزنی فسیل

ترسیدم حسی در او باقی بماند و موقع تشریح شدن زجر بکشد. دستگاه عصبی جانور را از کار بیندازم و می

ی بیرونی بسنده کردم. آشپز شناسانهتوصیف ریخت این بود که از خیرِ زنده تشریح کردنش گذشتم و به همان

در هنگام خوردن بررسی کنیم. بعد توانستیم آن را پزد و قاعدتا میگفته بود کل اندامهای درونی را با هم می
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اش کند. او هم با روشی که به نظرم وحشیانه از دیدن بدن حیوان، آن را به آشپز سپردم تا برای خوردن آماده

ی پشتش جدا کرد. خوشبختانه جانور زود مرد، و من بابت این که وسواس بدنش را با قیچی از کاسهرسید، می

 اش را نابود نکرده بودم پشیمان شدم. به خرج داده و زودتر دستگاه عصبی

با ابزار ی کار ی جانور را چند دقیقه بعد در بشقابی برایمان آوردند. ادامهبه هر صورت بدن پخته 

ی . لولهو چند چوبِ غذاخوری چینی عبارت بود از یک چاقوانجام شد که داری بتدایی و خندهتشریح ا

ی شش اش که مقدمهکتابیهای اش بسیار جالب بود و به خصوص آبششی عضالنیگوارش بلند و معده

 اش به نسبت کوچک بود. شد بسیار جالب بود. دستگاه عصبیعقربها محسوب می

ی این مان دربارهبه این ترتیب ما دانش ، شروع کردیم به خوردن فسیل زنده وریحبعد از پایان تش

جانور را به طور عمیقی در سطح گوارشی نیز تجربه کردیم. گوشت بدنش بسیار ترد و خوشمزه بود و به 

با چاقو  ی او را بعد از پایان غذایمان به آشپزخانه بردم و در آب داغ جوشاندم ومیگو شباهتی داشت. کاسه

ام گذاشتم. چین برای خارج کردن بقایای ای نهادمش و آن را در کولهخوب تمیزش کردم. بعد هم در کیسه

های ی ژنتیکی جاندارانِ سرزمینش پافشاری و اصرار عجیبی داشت و جریمهموجودات زنده و حفظ خزانه

نند، در نظر گرفته بود. با این وجود خواستند حشره یا جانوری را از مرز خارج کزیادی برای کسانی که می

های امنیتی فرودگاه زدم اسکلت این موجود به خاطر خالی شدنش از اندامهای درونی در دروازهحدس می

ی خانوادگی شد آن را همراه خودم نیاورم. یک تجربهانعکاس خاصی نداشته باشد، و به هر صورت هیچ نمی

انجام شده بود و آن هم برایم الهام بخش بود، چون همین چند وقت مشابه هم داشتیم که در شرایطی مشابه 

یکی از پدربزرگهایم در هیات مغی اخترشناس به همین سرزمین آمد و  -حدود دو هزار سال پیش–پیش 
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ها صنعت ابریشم ایران در اش جا داد و به ایران آورد و از همانچندین کرم ابریشم را در عصای توخالی

ما هم گفتیم دنیا را چه دیدی، وقتی کرم ابریشم به آن کوچکی و پرخوری کرمان و گیالن بنیان نهاده شد. 

ای از کار ملت ما بتواند گره ای با این عظمت همصنعتی چنین سودآور را ایجاد کرده، شاید فسیل زنده

 بگشاید!

آن روز را همچنان گشتیم و آرام آرام راه بازگشت به پکن را طی کردیم. شب به قدری دیر رسیدیم 

که رستورانهای همه بسته بودند. پویا هم همراهمان بود و تقریبا به زور یک رستوران که هنوز درش را نبسته 

بازی در آوردیم و خودمان را به نفهمیدن زدیم که دلشان آنقدر خنگبود را نشان کردیم و وارد شدیم و 

مان را جمع کردیم. ناهار را سوخت و برایمان غذایی آماده کردند و آوردند. فردا صبح، برخاستیم و وسایل

را به باز با سونا و پویا خوردیم و با بهترین آرزوها از آنها جدا شدیم و به فرودگاه رفتیم. تازه آنجا فرمی 

ی گفتند بیگانهها را میدستمان دادند که رویش نوشته بود که هر مسافر خارجی )به یاد دارید که خارجی

هفتاد و دو کسی کند از آنجا نامه داشته باشد و اگر ( باید حتما در هر هتلی که اقامت میalienفضایی یا 

د، باید فورا خودش را به پلیس معرفی ای فراهم کنساعت در جای مشخصی اقامت نداشت و نتوانست نامه

نماید. خوب، ما تنها حدود سی روز این قانون را زیر پا گذاشته بودیم و حتا جاهایی هم که هتل گرفته بودیم 

ای دریافت نکرده بودیم. این بود که این فرم را ول کردیم و صدایش را در نیاوردیم و دولت چین هم که نامه

مان باز برگردیم و در کشورشان بمانیم، در این مورد سکوت کرد و الل در مسیر رفتننگران بود مبادا با اخت

 حتا اضافه بارِ بیست کیلویی سنگهای من و عقرب باستانی درون کیفم را هم نادیده انگاشتند. 
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یم که وقتی در هواپیما نشستیم و راه طوالنیِ بازگشت به ایران را آغاز کردیم، هر سه نفرمان تردیدی نداشت

 ایم.اش کردهاین بهترین سفری بوده که در عمرمان تجربه
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 ای از تاریخ چین باستانپیوست: فشرده

 

. این دوران با حکومت یابدادامه میاساطیری دوردست و دورانی  تاتاریخ چین به زعم مورخان چینی 

نام دارد که ( 伏羲)شود که نخستینِ ایشان فوشی آغاز می( 三皇五帝)سان هوانگ وودی: سه فرمانروا 

ار کگذاری برای شی دوران گردآوری و شکار در جوامع بدوی بوده باشد. چون مبتکر تلهگویا نماینده

 2737تا  2852سال عمر کرد و بین سالهای  197گویند میشود. ماهیگیری دانسته میمخترع ابزار  حیوانات و

 «چینگیی»ی کرده است. او را نویسندهبر چین حکومت می پ.م( 2836-2952پ.م )یا به روایتی دیگر در 

(易經 )زگار ما باقی مانده و به فارسی هم ترجمه شده و کتاب فالگیری واند و این یکی تا رهم دانسته

گیران توصیه و فال هااساطیر چینی و همچنین رمال و مندان به فلسفهقایست که خواندنش را به عالبامزه

ها استوار است و بنابراین خطیبر مفهومِ شش دانند که ساختارشاند میچینگ را خواندهکنم. آنان که ییمی

 دانند. فوشی را مبتکر این عالیم هم می

دمان را از بین برد، زمانی که سیل بزرگی در رود زرد جاری شد و تمام مربر اساس روایتهای چینی، 

جان به در بردند و از این رو شباهتی به نوحِ خودمان داشته است.  (女媧)تنها او و زنش و خواهرش نووا 

دانیم. مثال با این تفاوت که از خواهر نوح اطالعات زیادی در دست نداریم. در مورد نووا اما، به قدر کافی می

http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%89
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%89
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%89
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BA%94
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BA%94
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انسان بوده است. او پس از برادرش به قدرت رسید و همان  دانیم تنی همچون مار داشته و سرش شبیهمی

  186کسی بود که انسان را از سفال آفرید.

نام داشت. او در واقع نوعی ( 神農)نونگ پس از نووا، سومین فرمانروا بر تخت نشست که شِن

است و پیدایش کشت و زرع را به او منسوب  «کشاورز آسمانی»خدای کشاورزی است. نامش به معنای 

شود. ها و مردم ویتنام محسوب میزیسته است و جد مشترک چینیپ.م می 3000در حدود گویند کنند. میمی

او بذرافشانی را به مردمان آموخت و کشتن جانوران سودمند و اهلی را منع کرد و برای آن که خواص گیاهان 

گیاه را چشید. با این روش تجربیِ چشمگیر بود که توانست چای را کشف کند  دارویی را دریابد، صد هزار

شود. به طور سنتی، پزشکی نیز پنداشته میو نوشیدنش را رایج سازد. او همچنین یکی از آفرینندگان سوزن

 «کائوجینگبِننونگشِن»کنند. این کتاب که نگارش نخستین کتاب داروسازی چینی را به وی منسوب می

(神農本草經) دهد و در واقع در گیاه دارویی را شرح می 365خواص ایست که نام دارد، فرهنگنامه

دوران حکومت هان غربی نوشته شده است. با این وجود برخی از مورخان سنتی چینی تاریخ نگارش این 

در عنوان این نونگ آورند. اول این که اسم شندانند و دو شاهد محکم و معتبر میپ.م می 2737کتاب را 

کتاب آمده، و دوم این که طبق روایتهای باستان این شخصیت باستانی در همین تاریخ موفق شد چای را هم 

آمد و در زمان یاد شده وجود  پ.م پدید 1100طبعا از دید ایشان این که خط چینی تازه در  187کشف کند.

  نداشته، ربطی به موضوع ندارد.  

                                                 
186 Wu, 1982. 

187 Reynolds et al., 1994: 44. 
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های تمدن چینی را در ای اعتقاد دارند که شالودهبه پنج امپراتور افسانهچینیان پس از سه فرمانروا 

نام دارد که نیای مشترک قوم هان ( 黃帝)دی ی سوم پیش از میالد بنا نهادند. نخستین ایشان، هوانگهزاره

های امروزین بدان تعلق دارند. بسیاری از مورخان شود و این قومیتی است که نود درصد چینیانگاشته می

رسمی چینی در غیاب هر نوع شاهد باستان شناسانه و در تعارض با سیر تحول جوامع دوران نوسنگی در 

)یا به روایتی پ.م  2398تا  2497ی و در فاصلهن نام وجود داشته چین، معتقدند که به راستی امپراتوری با ای

ی جاهای ترِ مورخان بقیهروایت معقول 188کرده است.بر این کشور حکومت پ.م!(  2598تا  2696دیگر بین 

ی هان در ابتدای دی موجودی اساطیری است و شکلی تشخص یافته از قبیلهدنیا آن است که این هوانگ

یک چیزی شبیه به کیومرث خودمان در روایتهای زرتشتی، یا جمشید در اساطیر دهد. نشان می اش راپیدایش

شناسی چینی به نام یانگ کوان نشان داده که تا دوران استانهای جنگاور امپراتور زرد را باستانآریایی قدیمی. 

و شکلی زمینی شده از خدای آسمانی اند، و از این رو اعتقاد دارد اشناختهبه عنوان بنیانگذار تمدن چینی نمی

 189ای تاریخی بازتعریف شده است.است که در این دوران به صورت چهره -دیشانگ–کهن چینیان 

ها از بند وسواس و سختگیری در مورد موضوعی فرعی مثل شواهد چینیاکثریت به هر صورت  

شان به رخدادی در زمانی دوردست ع قدیمیشناسانه بری هستند و برایشان کافی است که در یکی از منابباستان

کنند. مثال برخی از ایشان به شناختی همتا فرض میاشاره شده باشد و همین را از نظر اعتبار با شواهد باستان

کاشف کرم ابریشم و صنعت نساجی بوده است. همچنین  -زولِی–کنند زنِ نخستین امپراتور راستی فکر می

                                                 
188 Veith, 2002: 5. 

189  Allan, 1991: 64. 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%BB%83
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%BB%83
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%BB%83
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Emperor#CITEREFVeith2002
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Emperor#CITEREFAllan1991
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گیرند که در دانند و دیگر این نکته را نادیده میرا هم مخترع خط چینی می –جیِه کانگ–مشاور و وزیر او 

چهار چشم و هشت مردمک داشته و بعد از دیدن رد پای موجودی  هجیهمین منابع قدیمی آمده که کانگ

 خط را ابداع کرد.  این -که از چنگ ققنوسی رها شده و از آسمان به زمین افتاده بود –شیو ای به نام پیافسانه

گویند می 190شود.دی در واقع نوعی قهرمان فرهنگی است که آغازگر تمدن چینی محسوب میهوانگ

دی را با همین اعتماد به منابع باستانی، هوانگ 191او پزشکی زبده هم بوده و بنیانگذار طب چینی هم هست.

چنین ابداع ساز گوچین )تقریبا همان دانند. همموسس گاهشماری و موسیقی و هنرهای رزمی چینی هم می

این سیاهه ادامه دارد و چیزهایی مثل لباس و قایق و گاری  192کنند.سه تار خودمان( را هم به وی منسوب می

ی تایشان پسر بودند و همهاین امپراتور بیست و پنج فرزند داشت که چهارده 193گیرد.را هم در بر می

 دانند. ی یکی از آنها میرا نواده های سلطنتی بعدی چین خودشانخاندان

یعنی ساحل : 白泽زه )وانگ رفت و بر غولی به نام بایکسی بود که به کوه دونگدی همان هوانگ

شد. او پس از این پیروزی شرحی در مورد تک تک این هیوال پشتیبانی می 11520سپید( غلبه کرد که توسط 

شد یک داستان وگرنه می 195که متاسفانه گم شده است، 194«توزِهبای»هیوالها نوشت و این کتابی شد به نام 

                                                 
190 Chang, 1983: 2. 

191 Ebrey, 1996: 10. 

192 Wang, 2005: 13. 

193 Dai and Gong, 2003 (vol. 1): 33. 

194 Christie, 1968. 

195 Harper, 1985: 491–492. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Emperor#CITEREFChang1983
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Emperor#CITEREFEbrey1996
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Emperor#CITEREFWang1997
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Emperor#CITEREFDaiGong2003
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صد سال سوار بر اژدها در آسمان این مرد ماجراجو بعد از این جریان  لی خوب از رویش نوشت.یتخ -علمی

 ها پیوست. اما پیش از این ماجرا، ماموریتهایی زمینی را نیز به انجام رساند.گردش کرد و در نهایت به جاویدان

دی امپراتور نبود، اما به ابرانسانی نونگ بود پیروز شد. یانی شِندی که رهبر قبیلهاو بر پهلوانی به نام یان

پ.م رخ داد و در این هنگام هشت تا از قبایل چینی با  4000در سال گویند شکست او زورمند شبیه بود. می

د. تفسیر مورخان معاصر آن است که این داستان ها با هم متحد شدند و کشور چین را تاسیس کردنرهبری هان

دهد. از محتوای این تاریخ نونگ را نشان میی هان و شنکند و اتحاد دو قبیلهبه رخدادی تاریخی اشاره می

 اند. ها توتم گاو داشتهنونگخرس و شن ها توتمآید که هاناساطیری بر می

( 蚩尤) یودی و غولی به نام چیماجرای نبرد هوانگ ردپای دیگری که از این افسانه باز مانده، به

های خودِ این مردم با نام تْشیویاوْگ ی هْمونگ است و در افسانهیو نیای اساطیری قبیلهشود. چیمربوط می

ای را حمل شود. او غولی بوده با سرِ آهنین و چهار چشم و چهار دست که با هرکدامشان اسلحهشناخته می

. بنابراین چیزی بوده است بین ترمیناتورِ آمریکایی بدنش ترکیبی از اعضای بدن گاو و انسان بودکرده است. می

این موجود هشتاد و  196شده است.انگار در چین باستان نوعی خدای باران محسوب می و مینوتورِ یونانی، اما

ورد و بعد با توفان و باد به دی جنگید. او مهی تیره پدید آیک برادر داشت و با پشتیبانی ایشان با هوانگ

چِه نانای جادویی به نام چیمانند برخوردار بود، گردونهدی که از حکمتی بیجنگ حریف شتافت. اما هوانگ

                                                 
196 Dai and Gong, 2003: 32. 
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یو داد. در نتیجه چینما بود و جهت درست پیشروی را به وی نشان میساخت که در واقع نوعی قطب

 197شکست خورد.

سپرد ( 少昊)اش شائوهائو رزادهن حکومت چین را به پسر یا براددی بعد از عروج به آسماهوانگ 

ی پرندگان بندی بیشتر در خانوادهکه دومین امپراتور بود. وی نیز موجودی اساطیری بود و از نظر رده

گنجید. چون در مشرق سرزمینی آفرید که ساکنانش همگی پرنده بودند و آنجا را به پسرش چونگ سپرد. می

شان کرکس بوده است. چون ی یی بوده باشد که توتم باستانیوهائو انگار نیای اساطیری قبیلهخودِ این شائ

ا بنا رپایتخت خود  -کنفوسیوس زادگاه–اند که در شهر چوفو این امپراتور را به صورت کرکسی مجسم کرده

اش زش و پرورشی درباریانش هم بال و پر داشتند. چنان که نخست وزیرش ققنوس، وزیر آمونهاد. همه

ی بالدار مدتی حکومت کرد و در نهایت اش عقاب بود. شائوهائو با این کابینهگذاریکبوتر، و وزیر قانون

ی شی بود و در شو باقی گذاشت. این یکی نیای اساطیری قبیلهاش جواناورنگ امپراتوری را برای برادرزاده

رستش نجوم چینی را بنیان نهاد و دین رسمی پ بیست سالگی به تاج و تخت دست یافت. او گاهشماری و

ی شی به نیاکان را از شمنیسم سنتی جدا ساخت. او ازدواج خویشاوندان را منع کرد و رهبری کوچ قبیله

یی ادغام شدند و اینها احتماال دونگ یسوی شرق را بر عهده گرفت. در آنجا بود که پیروان او با اعضای قبیله

 اند. یوا بودهچی همان بقایای پیروان

دانم برایتان خیلی مهم است، و احتماال برایتان پرسش ایجاد شده، به این نکته هم اشاره کنم چون می 

دی همان شائوهائو بوده و بنابراین وی دی چنین آمده که هوانگشیوانگشوشو و دیدر کتابهای شانگکه 

                                                 
197 Wang, 2005: 11–13. 
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ای جی به شوائوهائو اشارهاند. در حالی که کتاب شیردهآو ی پنج امپراتور نخستین به شماررا نیز در زمره

نام برده است. از این رو باید این شخص را دومین ( 顓頊)شو دی از جواننکرده و بالفاصله پس از هوانگ

به  «کو»بنابراین باید در این مورد دقت کافی را مبذول داشت! به هر صورت بعدش امپراتور محسوب کرد. 

کرد و اولین پ.م حکومت می 2366تا  2436گرای چینی بین سالهای دید مورخان سنت قدرت رسید که از

ای های افسانهگذاریبه قدرت رسید که طبق این تاریخ «جی»شاهی بود که چند زن گرفت. پس از او پسرش 

م نامیده شی هپ.م بر چین حاکم بود. پس از او برادرش یائو به قدرت رسید که تائوتانگ 2358تا  2366از 

اختراع کرد. یائو تا سال  -جودان–( را برای پسرش 圍棋چیشود. او همان کسی بود که بازی گو )وِئیمی

هوا هم خوانده یی و همچنین یائوچونگو بعد جایش را به دامادش شون داد که دونگ پ.م حاکم بود 2258

سالگی درگذشت. مادرش وودِنگ در شد. او در پنجاه و سه سالگی به تاج و تخت دست یافت و در صد می

اما او عاقبت به خیر شد  گر تنها گذاشت.شکنجه زمان تولد او درگذشت و او را با یک نامادری و برادر ناتنی

ساز موسیقی  9ساخت و در آنجا  -در استان شانگسی–و بعد از رسیدن به تاج و تخت پایتختی در پوبان 

 چینی را ابداع کرد. 

جی فهرست ایشان اند. شیاریخ چین نام پنج امپراتور را به اشکال گوناگون ثبت کردهمنابع کالسیک ت

دی شیوانگشوشو و دیشو، کو، یائو، و شون. کتابهای شانگدی، جوانرا به این ترتیب آورده است: هوانگ

ز شائوهائو نام دی ااند، با این تفاوت که به جای هوانگهم چنان که گفتیم، همین ترتیب را رعایت کرده

کنند. بدین خوانیم که پنج امپراتور در واقع به جهتهای جغرافیایی اشاره میاند. در کتاب سرودهای چو میبرده

شو نونگ )باختر(، جواندی یا امپراتور زرد معادل مرکز است، و شائوهائو )خاور(، شنشکل که هوانگ
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جی( نام این پنج تن به صورتِ . در کتاب مراسم )لیگیرند)شمال( و فوشی )جنوب( در اطراف وی قرار می

شی آمده است و با توجه به پسوندها روشن -نونگشی و شن-شی، نووا-شی، فوشی-رِنشی، سویی-یوچائو

 داند. است که این کتاب این پنج تن را موسسان خاندانهای سلطنتی مهم بعدی می

های خالقانه و متنوع کنجکاو از مرور این توالی ی معصوم وبه احتمال زیاد تا اینجای کار خواننده

کنیم هدف این بخش از کتاب ی چینی به قدر کافی لذت برده است. بنابراین فرض میکنندهاز اسمهای گیج

اند و تمایزی که سایر ها آغازگاه تاریخ خود را با اسطوره در آمیختهبرآورده شده و معلوم شده باشد که چینی

البته فقط -در میان مورخان چینی آنهایی که کمی گیرند. ن دو حوزه قایل هستند را به هیچ میتمدنها میان ای

پذیرند که دوران سه فرماندار و پنج دهند، میشکاکتر هستند و به شواهد تاریخی بهای بیشتری می  -کمی

الب در میان این افراد آن دهند. گرایش غامپراتوری در اساطیر ریشه دارند و رخدادهایی تاریخی را نشان نمی

ی ا( از دید مورخان غیرچینی همچنان مرحله夏朝است که تاریخ چین را از دوران شیا آغاز کنند. دوران شیا )

های مربوط به نام دهد، چون خط هنوز در این دوران پدید نیامده و بنابراین دادهپیشاتاریخی را نشان می

شناختی تایید شود و توسط شواهد باستاناساطیر مربوط می یشاهان و جنگهای میانشان همچنان به دایره

یابد. از نظر تاریخی با دورانِ میان ه میادام پ.م 1600شود و تا پ.م شروع می 2070گردد. این دوران از نمی

 دودمان اور سوم سومر تا عصر حمورابی در تاریخ ایران زمین برابر است، 

هنوز در چین آغاز به معنای شهرنشینی نویسا تاریخ حقیقت آن است که در سراسر این دوره هنوز 

زمان منسوب دهد. در این دوره نشان نمیرا وجود یک دولت متمرکز شواهد باستانشناسی یعنی نشده است. 

تمدن چینی است که در آن تازه کشاورزی آغازین دوران مفرغ  پ.م( در واقع 2100-1700به دودمان شیا )

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A4%8F
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A4%8F
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A4%8F
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ها از شهرها ظاهر شدند. در این دوران احتماال حاکمهایی محلی و چیزهایی ابتدایی پدید آمد و اولین نشانه

اند، هرچند حدود دو هزار سال طول کشید تا این واحدهای مری وجود داشتهمانند دولتشهرهای ایالمی و سو

ها البته به منابعی نوشتاری است که توصیفی از جمعیتی نامنظم به دولتی متمرکز تبدیل شوند. ارجاع چینی

وشته ی این متون قرنها بعد نهمهدهد. اما مشکل آن است که دوران شکوهمند امپراتوران شیا را به دست می

خوانیم که خودش به روایتی در زمان می 198ی خیزرانترین شرح در این مورد را در سالنامهمفصلاند. شده

شود. مربوط می میالدی 281سال امروزین ما ی وِی نوشته شده و یک بار گم شده و به هر صورت نسخه

ایالمی و اکدیِ ما که در همان دوران های نامهیعنی از سراسر دوران شیا، چیزی شبیه به الواح سومری یا فتح

 نوشته شده، پیدا نشده است. 

ای به این دوره کرده اما در آن از داستانهایی ی زو اشارهناگفته نماند که زوچیومینگ هم در سالنامه

رخدادهای سالهای که شرحش گذشت خبری نیست و همه چیز به سادگی برگزار شده است. این متن بیشتر 

ی اول عصر هخامنشی همزمان که با دوران جنگهای ایالم و آشور و نیمهدهد را شرح می پ.م 722-488

شان را ها تاریخخودِ چینی بنابراین به تاریخی بسیار متاخر از دوران شیا توجه دارد. به هر صورتشود و می

صحت این روایتهای ی بیست میالدی بود که دانشمندان چینی تازه در دههکنند و از دوران شیا شروع می

 بود. 199ای را زیر سوال بردند. رهبر این جنبش نقد تاریخ سنتی گو جیِگانگسنتی و افسانه

                                                 
 نیان است!، یادآوری کنم که این همان کتابِ چوشوجیدانم یادتان رفتهچون می  198

199 Gu Jiegang 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gu_Jiegang
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ی عبرت و انبساط خاطر تواند بود. ی شیا مایهبه هر صورت، مرور داستانهای مربوط به دوره

دی( مردی بود به نام انگطبق اساطیر چینی، یکی از کارگزاران امپراتور زرد )هومشهورترین روایت این که 

گون که به امر اربابش بر روی رودی سد زد. اما این سد شکست و شمار زیاد از مردم کشته شدند. امپراتور 

گون را مقصر دانست و او را اعدام کرد و منصب وی را به پسرش یو داد. یو برای جبران اشتباه پدرش سی 

بزرگ را کند و چندان در این کار اراده به خرج داد که در این سال کار کرد و با بیست هزار تن کارگر کانال 

سالها تنها سه بار برای دیدن خانواده و پسرش به خانه رفت. آنگاه بعد ار پایان این کار بزرگ به لقب دایو 

به عنوان جانشین امپراتور زرد بر تخت نشست و دودمان شیا را  پ.م 2059در و  200)یوی بزرگ( مفتخر شد

 کرد. او شهر یانگ را پایتخت خود قرار داد و روشهای کنترل سیل را به مردم آموخت. تاسیس 

کند که به واقع این حدس را تقویت می ،های چینی نوشته شدهدر سالنامهی دایو که دربارهچیزهایی 

ش گویند در سال پنجم حکومتبا این مشخصات وجود داشته است. مثال میدر دوران پیشاتاریخی رهبری 

جی استاندارانش را در شهر توشان جمع کرد و سه سال بعد هم گردهمایی مشابهی در شهر کوای یهمه

تشکیل داد و به عنوان استقبال از مهمانانش داد یکی از فرمانروایان سرزمینهای شمالی که فانگ فِنگ نام 

از کهنترین حاکمان محلی چینی  توان او را یکیها میالمجلس اعدام کردند. بر اساس این دادهداشت را فی

                                                 
یزهای مختلفِ مربوط چترکها را دارند و مرتب ها فارسی یاد نگیرند. چون کمی خلق و خوی پانباید مراقب بود که چینی  200

ترک ما در این است که یک چیزی دارند که بندند. البته تفاوتشان با دوستان و برادران پانبه تمدنهای دیگر را به خودشان می

ها پیشوند دا )که در چینی گویند ما ایرانیها فارسی یاد بگیرند البد میهر صورت اگر چینی چیزهای دیگر را به آن ببندند. به

گویند عارف مشهورمان صدرالدین دایه البد چینی و فامیل همین دایو بوده و دایه ایم. آن وقت مییعنی بزرگ( را از آنها گرفته

ن آخری باید همان برادر بزرگتر، مرحوم اتحاد جماهیر شوروی دهند، که ایی بزرگ و داشِ بزرگ معنی میو داداش هم یه

 باشد!
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دانست که در موردشان اطالعاتی در دست است. با این وجود این تصور که در زمان او کشور متحد چین 

ی چینی که بروید، وجود داشته و او هم امپراتورش بوده باشد، بسیار نامحتمل است. هرچند به هر موزه

ها خیلی جدی به این امر باور اند و خودِ چینیبندی شدهردهی شیا بینید که زیر عنوان سلسلهاشیایی را می

 آباد هم دهی بوده و دولتی متمرکز و دم و دستگاهی وجود داشته است. عا علیقدارند که در زمان این بابا وا

طبق روایتهای چینی، دایو پس از سالها حکومت درگذشت و تاج و تخت را پسرش چی واگذار  

و دلیل این نامگذاری این است که پدرش پس از زاده شدنش تنها پنج  «پنج»چینی یعنی  کرد. اسم این پسر به

بار او را دید چون همواره درگیر ساختن سد و زدن کانال و انجام فعالیتهای سازندگی و عمرانی و جهادگرانه 

آمد، نشان به آن  ی پدر باالی سرش نبود اما آدم خوش ذوقی از آب دربود. این پسر با وجود این که سایه

چندان زندگی شادی نداشت. چون زمانی اما  ،نشانی که در سال دهم حکومتش رقصِ ن ه شائو را ابداع کرد

اش برگشت، همچنان نخست وزیرش که پدرش باالخره از کار مهندسی دست کشید و سر خانه و زندگی

ان جانشین خود منصوب کند و به خواست وی را به عنوبویی را محرم اسرار خود ساخته بود و گویا می

ی خیزران مدت کوتاهی هم چنین شد، اما این نخست وزیر به دست چی کشته شد. روایت روایت سالنامه

فتمندانه به جانشینی پدرش برگزیده شد و بویی هم تا شش اسایر منابع آن است که چی به طور عادی و شر

و چی برایش معبدی هم ساخت. با این وجود بعید سال در خدمت وی بود تا این که پیر شد و درگذشت 

–گویند چی در سال یازدهم حکومتش پسرش ی خیزران درست باشد، چون مینیست همان روایت سالنامه

هِه تبعید کرد که از اسمش پیداست نباید چندان جای خوش آب و هوایی را به شهری به نام شی -ووگوان

و بسیاری از مخالفانش را از دم  ه این پسر چهار سال بعد شورش کردبوده باشد. شاید به همین دلیل بود ک
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در واقع چی شانس آورد که کل ماجراهای دودمان شیا اصالت تاریخی ندارد. چون اگر تمام این تیغ گذراند. 

 آمد. حرفها قصه و افسانه نبود، با این همه آدمکشی شخصیت رذلی از آب در می

کانگ سپرد در متون چینی ادامه پیدا کرد که چی اورنگ را به پسرش تایدودمان شیا به این ترتیب  

ای غرق شد. با این جربزه و ولگردی بود که عاشق شکار بود و آخرش هم موقع شکار در دریاچهکه آدم بی

کانگ شون را به عنوان پایتختش برگزید. بعد از او برادرش جونگوجود نوزده سال حکومت کرد و شهر جنگ

شد. او از سرنوشت بردارش پند گرفت و به جای این که به عیش و نوش روی بیاورد، در سرزمینهای  شاه

هِه پیدا کرد عرضه باشد. به زودی نامزد مناسبی را در سرزمین ییهمسایه دنبال شاهی گشت که عیاش و بی

گ شاه شد که پایتخت را به و سرداری به نام زِنگ را فرستاد و او هم آنجا را گرفت. بعد از او پسرش شیان

شانگ چیو تغییر داد. او بر بربرهای سرزمین هوای و فِئی پیروز شد. اما در همین گیر و دار رقیبی برایش پیدا 

ساالری به نام هویی غلبه کرد و شهر گِه را فتح کرد. پسرِ این شخص جو بر جنگشد و شخصی به نام هان

طلبی روی آورد. یی به توسعهرا پی گرفت و با سرداری به نام هانجیائو نام داشت، فتوحات پدرش که هان

این دو خاک قلمرو شیا را به توبره کشیدند و شیانگ را در جنگ به قتل رساندند. از درباریان شیا تنها زن 

به شد توانست فرار کند. این زن با حمایت وزیرِ شیانگ که او هم زنده مانده بود، باردارش که جی نامیده می

گیری میان قبایل شمالی گریخت و در آنجا پسری به دنیا آورد که شائوکانگ نام گرفت و به زودی برای بازپس

تاج و تخت پدرش پا به میدان نهاد. او زمانی که شانزده سال داشت، با پشتیبانی همان قبایلی که به وی پناه 

شکست داد و از سرزمین خود راند و باز شاه داده بودند، به دشمنانش پاتک زد و هان جیائو و رفقایش را 

کنگی های هنگجیائو جنگید و این بار او را کشت و به این ترتیب مثل فیلمشیا شد. او پنج سال بعد باز با هان

 باالخره انتقام پدرش را گرفت. 
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شده که آید که تاریخِ این دوره در واقع به درگیری های محلی امیرانی مربوط میاز همین جا بر می

کند که این اند. به هر صورت داستان این طوری ادامه پیدا میهر کدامشان بر قبیله یا شهری فرمانروایی داشته

اش تقسیم کرد و بعد از او یکی از ایشان که جو نام جوان جنگاور قلمروش را میان سرداران دست نشانده

قی بود و پایتخت را که در این هنگام در یوان داشت، به حکومت رسید. این جو هفده سال بر سریر قدرت با

قرار داشت به شهر الئوچیو منتقل کرد که اهمیتش برای خوانندگان ایرانی کامال مبرهن است. پس از او 

شخصی به نام فِن مدت چهل و چهار سال حکومت کرد که مدتی طوالنی است. این شاه مرتب با درگیری 

ود آن قدر برای خودش اوقات فراغت داشت که بتواند در سال سی و و جنگ داخلی روبرو بود، با این وج

 تو را ابداع کند. ششم حکومتش آهنگ و شعرِ سبکِ هوان

، شیِه، بوجیانگ، جیونگ، ای از شخصیتها به قدرت رسیدند که نامهایی مانند مانگبعد از او هم زنجیره

عاشق پیشه و اهل حال از آب در آمد که مرتب  جیا )!( داشتند. این آخری شاهی مست وجین، و حتی کونگ

ها و پیشگوها بود و در زمان اداری وقتش را صرف تصنیف سرود و مطربی در حال گوش دادن به رمال

های اوست که بدک هم نیست. بعد از این شاه قدرت از ساخته «آهنگ شرقی»گویند کرد. به هر صورت میمی

خره با گذر از دو نفر به نامهای گائو و فا، در زمان شاهی ستمگر به نام دودمان شیا رو به زوال رفت و باال

ی امور از هم گسسته شد. این شاه به قدری ستمگر بود که باعث تغییرات اقلیمی شد و بعد از جیه، شیرازه

چند یخبندان شدید باعث شد رود لی و لو خشک شوند. به عبارت دیگر خیلی ستمگر بود! زنش هم با وجود 

ای پر گویند دستور داده بود دریاچهاین که موشی نام داشت )!(، به همین ترتیب آدم خشن و فاسدی بود. می

گرفت و در آن دریاچه به راههای از شراب درست کنند و یکی از تفریحاتش این بود که بندگان خدا را می

  موشی است که فرموده: ی شیراز احتماال با الهام از این دلبرِکرد. خواجهشان میمتنوع غرق
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 خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز  بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

 اند نیکویی کن و در آب اندازکه گفته مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی

 ی بدی نبوده باشد.چندان هم ملکه یاگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم شاید این موش

ی تاریخی واقعی چین آغاز شد. ستم و بیدادگری دودمان شیا بود که نخستین دورهبعد از انقراض  

ی ی هِنان و درهآخرین شاه شیا چندان بود که مردم بر ضد او شورش کردند و در این بین دولتی نو در دره

نامند. این نخستین دولتی است ( می殷代( یا یین )商朝ها شانگ )رود زرد پدید آمد. این دولت را چینی

شناسی هم برایش در دست داریم. یعنی بقایایی از شهرهای دوران شانگ یافته شده که در که شواهدی باستان

های فلزکاری، مراکز حکومتی و نخستین اشکال از خط چینی آنها عناصری تمدنی مانند اشیای مفرغ، نشانه

 یافت شده است. 

از نظر سطح پیچیدگی تمدن با  کهاست چینی عصر تاریخی درست و حسابی اولین شانگ  دوران 

ی سوم پ.م شباهت دارد. هنوز دولت متمرکزی در کار نیست و تمدن سومر و ایالم اولیه در ابتدای هزاره

ین عناصر در اند. اما به هر صورت بذرهایی از اچیزهایی مانند دیوانساالری و نویساییِ واقعی رواج نیافته

ی شود. درازای دوران شانگ در منابع گوناگون به اشکال متفاوتی قید شده است. سالنامهگوشه و کنار دیده می

. گنجاندهپ.م  1122تا  1766و لیوشین آن را میان سالهای دانسته پ.م  1046تا  1556بین خیزران این دوره را 

دهند. می قرارپ.م  1046در را کنند و پایانش پ.م آغاز می 1600مورخان امروزین این دوران را از حدود 

 توان با دقت زیادی دوران آن را چهارصد پانصد سال دانست!روی هم رفته می

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%95%86
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%95%86
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%95%86
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%AE%B7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%AE%B7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%AE%B7
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ای با سلسلهی شانگ هم مانند شیا در واقع نام دورانی است، و نه دودمانی، هرچند در مورد تبارنامه 

این نام هم اطالعاتی در دست داریم، که نباید دچار خطا شویم و ایشان را بر کل چین حاکم بدانیم. دودمان 

ی زمانی های امیران محلی هستند که در کنار دولتشهرهای رقیب در این بازهشانگ در واقع یکی از سلسله

شان را تغییر دادند و اهان شانگ شش بار پایتختاند. در منابع آمده که شقدرتی محدود را در دست داشته

اند ی وسیعی انجام شده که باید پذیرفت در اصل شش دودمان متفاوت وجود داشتهاین کار در چنان دایره

یانگ اند. مرکز نهایی این دولت، شهر آنبندی کردهشان را زیر یک نام ردهکه پس از گذر قرنها، مورخان همه

ی یین. در همین شهر است که نامیدند که یعنی ویرانهشو میت. این شهر را در گذشته ییندر استان هنان اس

اند. های خط چینی را در قالب نقشهای حک شده بر استخوانهای مراسم پیشگویی پیدا کردهنخستین نشانه

رِ این داوران و شهر شناسیم، بیشتر به چند قرنِ آخبنابراین آنچه ما به نام تمدن شانگ و فلزکاری و خطش می

شود. این شهر در زمان خودش مرکز جمعیتی بزرگی بوده و سی کیلومتر مربع مساحت یانگ مربوط میآن

هم یکی از  شیاشود. به احتمال زیاد دودمان داشته است که بزرگترین میدان حفاری چین باستان محسوب می

اند و این را شاید در سرزمینی همسایه مستقر بوده یانگ وخاندانهایی حاکمی بوده که همزمان با حاکمان آن

 بتوان در مورد دودمانهای باستانی دیگر هم فرض کرد. 

شود که با شیا داشتند. موسس دانیم که تاریخ شانگ با جنگهایی آغاز میبه هر صورت، این را می 

ا بر عهده گرفت. او قاعدتا در اش رتانگ بود که در هفده سالگی رهبری قبیلهاین دودمان مردی به نام چنگ

اند قبیله دانسته 9ای رشد کرده و بالیده است، چرا که در نهایت هم ستون فقرات هواداران او را فضایی قبیله

که در میانشان قبایل وی و اَچیانگ از بقیه مهمتر بودند. او یازده بار با شاهان شیا جنگید تا آن در نهایت ایشان 

توان از اینجا دریافت وی برای خود به دست آورد. موازی بودنِ دوران وی با شیا را میرا شکست داد و قلمر
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که برای یادبود شاهان شیا کاخی به نام شیاشِه ساخت. ناگفته نماند که خاندان شیا بعدتر در دوران شانگ 

پسری به  -موشی!همان آخرین شاه ستمکارِ شیا و شوهرِ  –همچنان باقی بودند و سیماچیان نوشته که جیه 

نوها هم چنان که به زودی خواهیم دید، نو است. این شیونگوِئی داشت که نیای بزرگ قبایل شیونگنام چون

تاختند و در تاریخ این سرزمین در اصل قبایلی ایرانی و سکا بودند که از شرق و قلمرو ترکستان به چین می

 خ سنتی خود، بر نوعی خویشاوندی با سکاها و قبایل ایرانیها در تاریبنابراین چینینقشی بزرگ ایفا کردند. 

 هایشان طبیعی هم هست.اند که با توجه به در هم تنیدگی تاریخ جمعیتمقیم ترکستان پافشاری داشته

 باقی ماندهی شانگ، داستانهای زیادی ، موسس سلسلهتانگچنگی دربارهدر منابع باستانی القصه، 

شود. او را همچون شاهی خردمند و می پ.م مربوط 1646تا  1675اش احتماال به است. دوران زمامداری 

دهقانان را کاهش داد و رسم سربازگیری از پسران رعیت را محدود کرد  اند که مالیاتنیکوکار تصویر کرده

ن به اش را به مردم داد تا از فروختن فرزندانشاو وقتی خشکسالی در کشورش بیداد کرد، طالهای خزانه

یک د. شبرخی نظمهای سیاسی به تدریج پدیدار شانگ برای نخستین بار بردگی خودداری کنند. در دوران 

نشستند. یعنی پس های باستان به جای برادرشان بر تخت میشاهان شانگ هم مانند ایالمیاش این که نمونه

نشستند. تا آن که آخرین ب بر تخت میبرادر و بعد از مرگ وی سایر برادرانش به ترتی یناز مرگ شاه بزرگتر

 آورد. برادر بمیرد. آن وقت بزرگترین پسرِ شاهِ اولی تاج و تخت را به دست می

تانگ پسرش تای دینگ به قدرت رسید و گویا نتوانست افتخارات پدرش را حفظ کند. پس از چنگ 

به او داده شد. هرچند برخی از  اشچون سیماچیان گفته که لقب پادشاه پس از دوران طوالنیِ زمامداری

اند. بعد برادرش بوبینگ شاه شد. بعد از او برادر دیگرش استخوانهای پیشگویی او را با لقب امپراتور نواخته
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دینگ رسید که شد. بعد از اینها، نوبت به حکومتِ پسرِ تاییونگ هم نامیده میرِن قدرت یافت که زیچونگ

در اما ستمگر از آب در آمد. او پایتختش را در شهر بو قرار داد و نخست وزیر جیا نام داشت و شاهی مقتتای

برخاسته بود و از همان ابتدا در  «هوا»ی یین را در سمت خود ابقا کرد. این مرد از قبیلهپیر و الیقِ پدرش یی

تانگ هم بود و او را در پیروزی بر شیا یاری داده بود. در تمام دولت شانگ جایگاهی داشت و وزیر چنگ

شد. دورانی که شرحش گذشت او وزیر اصلی دربار بود و بنابراین ستون اصلی سلطنت شانگ محسوب می

جیا در ابتدای گوید که تایاست. تاریخ رسمی سیماچیان میدر مورد سرنوشت او روایتهای متفاوتی در دست 

یین کار از قدرت کنار گذاشته شده بود و در سومین سال پس از مرگ پدرش بود که به سن بلوغ رسید و یی

تاج و تخت را به او تحویل داد. اما او این وزیر الیق را به قصرِ تونگ در گورتانگ تبعید کرد که قاعدتا باید 

جیا برای سرنگونی گویند که او در هفتمین سال از حکومت تایهای خیزران میرتی بوده باشد. سالنامهجای پ

او توطئه کرد، اما رسوا شد و به قتل رسید. با این وجود همه در این مورد توافق دارند که شاهان بعدی شانگ 

 کردند. می اشبرای او اعتبار و احترام زیادی قایل بودند و همچون ایزدی پرستش

اهمیت بر تخت نشستند که فقط محض سرگرمی و همدردی ای از شاهان بیجیا زنجیرهبعد از تای 

کِنگ، بعد پسرش شیائوجیا، بعد آورم. ابتدا وودینگ، بعد از او برادرش تایبا مورخان چینی اسمهایشان را می

جیا رِن، بعد پسرش هِدانبرادرش وای دینگ، بعدوو، بعد پسرش جونگجی، بعد برادرش تایبرادرش یونگ

اش رودینگ، بعد پسرعمویش و بعد پسرش زویی، بعد پسرش زوشین، بعد برادرش ووجیا و بعد برادرزاده

گِنگ، بعد برادرش شیائوشین، بعد برادرش شیائویی، و گِنگ، بعد پسرعمویش یانگ جیا، بعد برادرش پاننان

 بعد پسرش وودینگ بر تخت نشستند. 
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ا اینجای کار شخصیتهایی که نامشان گذشت چیزی بیش از همان امیران محلی نبودند که بر خالف ت

اسامی شاهان شیا، ردپاهایی تاریخی هم از خود باقی گذاشته بودند. این وودینگ اما، شاهی مهم است، چون 

هم از دورانش به دست  انگیزیی هیجانشناسانههای باستاندر موردش اطالعاتی بیشتر داریم و دست یافته

آمده است. وودینگ به روایتی پنجاه و نه سال حکومت کرد و بنابراین یکی از دیرپاترین شاهان چینی است. 

پان تحصیل کند. این وقتی نوجوانی بیش نبود، به دستور پدرش به شهر هِه رفت تا نزد دانشمندی به نام گان

گذاری به مقام وزیر اعظم برکشیده شد. او در سومین سال اجاستاد به قدری بر او نفوذ یافت که بعد از ت

 ای شد و دستورهایی در مورد سلطنت بهینه به او داد. حکومت شاگردش دستخوش مکاشفه

و قوانین قبلی را اصالح کرد و دستور  از آب در آمدشاهی خوشنام  وودینگ یا اجرای این رهنمودها

با وجود این رقت قلب، همچنان در  د از پیرمردان و پیرزنان مراقبت کنند!ای داد مبنی بر این که همه بایبامزه

کار حکومت سختگیر بود و وقتی پسرش زوجی عالیم سرکشی نشان داد، او را تبعید کرد و انگار در همان 

و  کردسر به نیستش کردند. سیاست وودینگ این بود که با دختران رهبران قبایل همسایه ازدواج می تبعیدگاه

آورد. با این وجود در میان این زنان گاه کسانی پیدا ی دولت خود در میبه این ترتیب ایشان را زیر سلطه

زدند. مشهورترین زنِ او، که در ضمن مشهورترین زنِ تاریخی دوران شانگ شدند که به سیاستش پاتک میمی

و شانگ بود. او به اصطالح صاحب هم هست، فوهائو نام داشت و دختر یکی از قبایل مهم ساکن در قلمر

ی اعظم یکی از خدایان مهم چینی بود، و از طرف دیگر سرداری السیف والقلم بود. یعنی از طرفی کاهنه

ای به نام توفانگ دالور بود و یک بار رهبری سیزده هزار سرباز را بر عهده گرفت و رفت دمار از روزگار قبیله

نخستین شبیخون  ،«با»یی، و چینگ نیز چیره شد و در هنگام حمله به مردمِ  در آورد. او همچنین بر قبایل با،

کردن به دشمن نامردی  ثبت شده در تاریخ چین را هم انجام داد. در آن دوران البته ناغافل و شبانه حمله
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 های اخالقی نبود.شد. اما این خانم چون ادعای مردی هم نداشت، چندان در قید این وسواسمحسوب می

شد و معلوم شد  .م کشف 1976در سال ی شگفتی وجود دارد و آن هم این که گورش در مورد این زن نکته

که در مراسم تدفین او شمار زیادی از اسبها و بردگان و کنیزان را قربانی کرده بودند و این کار تنها در مورد 

 . ه استمراسم خاکسپاری پادشاهان مرسوم بود

ای از شخصیتهای نه چندان برجسته به قدرت ، باز زنجیرهی که دلدارش بودپس از وودینگ و شیرزن

 پ.م( 1112-1147، و بعد وویی )دینگشین، بعد کانگرسیدند. ابتدا پسرشان زوگِنگ، بعد زوجیا، بعد لین

ی تندی داشت. از یک طرف بتی به قدرت رسیدند. این آخری از این نظر جالب است که گرایشهای کافرانه

رگ از خدای آسمان تراشید و به همه امر کرد آن را بپرستند. اما از طرف دیگر  کمی بعد تصمیم گرفت با بز

این خدای بزرگ شترنج بازی کند. البته هنوز در این تاریخ شترنج از ایران به چین نرفته و چینیزه نشده بود. 

اشت. چون خودِ خدای آسمان اما نوعی بازی روی تخته در چین رواج داشت که به شترنج شباهتی د

ها را حرکت دهد. اما اعتقاد اش مهرهتوانست بازی کند، قرار شد کاهن اعظم این خدا به عنوان نمایندهنمی

این کاهن به خدای یاد شده انگار بیش از توجهش به امور سیاسی بوده باشد. چون او شاه را سه بار پیاپی در 

زد و بتِ خدای آسمان را شکست و پرستش او خشمگین د. شاهِ بازی برد و باعث شد وویی خشمگین شو

اند وقتی به شکار رفته بود در اثر برخورد آذرخش کشته شد. اگر را ممنوع کرد. در مورد مرگش هم گفته

 شود. ای مربوط میماجرا به انتقام خدای آسمان مربوط نبوده باشد، به تمایل مردم برای باور به چنین مداخله

شین ترکیب شین به قدرت رسیدند. این دییی و بعد پسرش دیدینگ و بعد دیون ،وویی بعد از

گفتند خیلی زورمند و باهوش است. ضعفهای انسانی بود. از طرفی می عجیبی از قدرتهای شاهانه و نقطه
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بحث و  رفت و درآورد و بدون اسلحه به شکار میطوری که با دست خالی جانوران وحشی را از پا در می

اش را به قتل رساند شد. از طرف دیگر شاهی تندخو و خشن بود و دو برادر ناتنیمشاعره بر همه چیره می

و قلبِ یکی از عموهایش را از سینه بیرون آورد و برای عموی دیگرش تحفه فرستاد و باعث شد بیچاره 

گی زده باشد تا از سرنوشتی مشابه پیرمرد دیوانه شود. شاید هم عموی دومی عقل کرده و خود را به دیوان

ی سرِ فرد وجود ندارد، تضمینی مناسب ، این ادعا که مغزی در کاسهی مازمانهبرهد. در چین قدیم هم مثل 

 بوده برای این که قلبش همچنان به تپیدن ادامه دهد. 

ودمان جو بو را اعدام کرد و به کشورهای همسایه حمله کرد و دشین همچنین وزیر الیقش مِیدی

گویند در این تباهی زنش داجی را منقرض کرد. بعد هم به تدریج به شاهی فاسد و خوشگذران تبدیل شد. می

هم نقشی مهم ایفا کرده بود. این زن دختر یوسو، حاکم سرزمین سو بود. او آنقدر در میان مردم چین منفور 

اش دادند. شود، نمایشباهی با نه دم ظاهر میبود که بعدها در اساطیرشان همچون روح پلیدی که در قالب رو

ای از شراب برایشان درست کنند، شین و زنش طبق سنت مرسوم شاهان ناالیق چینی، دستور دادند برکهدی

اند که البته خطرش برای مردم کردهاما انگار به جای این که خالیق را در آن خفه کنند، خودشان در آن شنا می

ی شراب شنا اش در برکهظر بهداشتی هیچ درست نیست. در نهایت اینقدر این شاه و ملکهکمتر است، اما از ن

شین و تمام ی جو به سرزمین شانگ تاخت و دیکردند که قبایل همسایه برآشفته شدند. در نتیجه قبیله

، دستور درباریانش را از میان برد. این شاهِ عجیب قبل از این که در قصرش محاصره شود و خودکشی کند

 داد تمام گنجها و نفایسی که گرد آورده بود را در کاخش جمع کنند و همه را آتش زد.
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شانگ به پایان رسید و دوران جدیدی شروع شد که با نام  پ.م دوران 1046با مرگ او در سال 

از  ی شانگ برای حدود هفت قرن دوام آورد وی جوی غربی شهرت یافته است. به این ترتیب دورهسلسله

شود که ما با یک دودمان و دولت یگانه سر و کار نداریم، بلکه با اسمی عمومی روبرو همین جا روشن می

 بندی کند.ای از دولتها و دودمانها داده شده تا عصر مفرغ چین را ردههستیم که به مجموعه

ی گر دارند. هستهاما مردم سرزمین جو که دوران شانگ را به پایان رساندند، برای خود داستانی دی

کردند و برای دیرزمانی زیر فرمان دودمانی از امیران محلی مرکزی این مردم در سرزمینی به نام جو زندگی می

شدند. یکی از امیران این سرزمین جی نام داشت که در ها محسوب میی شانگبودند که حاکمِ دست نشانده

ون شود. دوکس دودمان جوی غربی محسوب میوِن به تعبیری موسخردمندی شهره بود و پسرش دوک

سی ازدواج کرد و ی شاهان شانگ بود. او با زنی به نام تایدست نشانده پ.م( در ابتدای کار 1099-1050)

فا شد که قرار بود نخستین شاه دودمان جو شود. او یک بار بر ضد سروران خود صاحب پسری به نام جی

. بعد آزاد شد و توانست چند امیرنشین کوچک همسایه را مطیع خود سازد شورش کرد، اما اسیر و زندانی شد

ای به نام می، ایشان را نیز فرمانبر خود سازد. دستاوردهای او که انگار با امر ی قبیلهو بعد از دفع کردن حمله

ایجاد یک قدرت شاهان شانگ انجام شده بود، از سویی اعتبار او را نزد ایشان افزایش داد و از سوی دیگر به 

ی مهاجم )چونگ، جِه، اِر و بعد از یک سال کون( محلی متمرکز منتهی شد. بعد از چند سال وقتی چند قبیله

ون بود که ایشان را شکست داد. چند سال بعد خشکسالی و قحطی به قلمرو شانگ حمله کردند، این دوک 

ی کون حمله همراه امیران فرمانبر به قلمرو قبیله ون بود که بهبر قلمرو جو مستولی شد و این بار نوبت دوک

 فا را هم به همراه برده بود. کند. در این جنگ او پسرش جی
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این پسر در چهل و یک سالگی پس از مرگ پدرش به قدرت رسید و نامش را به دوک وو یا شاه 

( تغییر داد. او بعد از فتح چند شهر همسایه به مصاف سرورانش رفت. در این هنگام شاهان 周武王وو )

توانستند از خود دفاع کنند. با این شانگ در مرزهای غربی خود درگیر جنگ با قبایل مهاجم بودند و نمی

فا ی جیهزار نفره وجود شاه شانگ توانست پنجاه و سه هزار نفر را بسیج کند و این کمی از نیروهای پنجاه

های یونگ، شو، چیانگ، مائو، وِئی، لو، پِنگ و پو تشکیل شده بودند. در سال بیشتر بود که از نیروی واسال

سازی در جایی به نام مویِه درگرفت و او توانست تومار قدرت شانگ را کامال در پ.م نبرد سرنوشت 1046

نویسند: ( را تاسیس کرد که اسمش را در چینی این طور میمپ. 256-1045هم بپیچید. بعد از آن دودمان جو )

周朝 خوانند جوچائو! و می 

ای تاریخی ی تاریخی واقعی باشد، دورهاین دودمان هم مانند شیا و شانگ بیش از آن که یک سلسله

دست با هم درگیری داشتند و روایتهایی در مورد برخی از آنها به  است که طی آن دولتهای کوچک همسایه

ی جو شهرت یافته است. این گوشزد را باز باید تکرار کرد، چون ما رسیده و در ترکیب با هم به نام سلسله

کنند که گویی در این دوران هشتصد ساله به آمیز را به ذهن متبادر میبرخی از منابع چینی این تصویر اشتباه

پدیا طبق آنچه که ویکی–ست و جمعیتش هم کرده اراستی یک دودمان یگانه بر دولت متحد چین حکومت می

  !سی تا سی و هشت میلیون نفر بوده است -نوشته

دوران جو در واقع همان عصر آهن چین است که با داستانهایی در مورد پهلوانان و امیران گوناگون 

ع مارکسیستی آراسته شده است و از سوی مورخان چینی همچون تاریخ پذیرفته شده است. ناگفته نماند که مناب

ی ادبیات تاریخی رایج در چین کمونیست دوران جو را با عصر فئودالی کالسیک یکسان فرض و بخش عمده
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ای که شبیه به دوران اجتماعی و ساختار سیاسیبافت کنند که کامال نادرست است و در این دوران هیچ می

باهت در این میان آن است که در این دوره برای . تنها ششوددیده نمی ،فئودالیسم اروپایی در قرون میانه باشد

شویم. این شهرها و دژهای بزرگ را به چینی نخستین بار با شهرهای دارای حصار در چین روبرو می

جیان شباهت دارد، این شهرها هم قدر که فیل با فنجان و فنجان با فِنگنامند. اما همان( می封建جیان )فینگ

 !اندبودههای اروپایی یی خانهای قرون وسطاهمتای بورگ

میزی فراوان ادامه یافت. آبه هر صورت داستان دوک وو پس از مستقر شدنش بر سریر قدرت با رنگ

وزیر خود برگزید و با دخترش او پیرمرد خردمندی را که به ماهیگیری اشتغال داشت به عنوان نخست

تاریخ چین است و کسی است که در جریان نبردهایش  201آرایجیانگ ازدواج کرد. این پیرمرد نخستین رزمیی

با قوای شانگ از روشهایی مانند کوفتن بر طبل و حمالت دروغین برای گمراه کردن دشمن و پیروزی بر وی 

ای عادالنه پدید استفاده کرد. او همچنین برای نخستین بار مهر سلطنتی امپراتور را ابداع کرد و دیوانساالری

 1021تا  1042ی در فاصلهه از ازدواج دخترش با دوک وو زاده شده بود، چِنگ نام گرفت و اش کآورد. نوه

پ.م شاه بعدی جو شد. بعد از او پسرش کانگ به قدرت رسید که مردی الیق بود و شکوفایی اقتصادی 

دلیل دان قابلی بود اما به شهرهایش را مدیریت کرد. بعد پسرش جائو شاه شد که جانورشناس و طبیعی

او چون شنید در استان چو جانوران و اش شاه خوبی از آب در نیامد. های علمیخوشگذرانی و مشغولیت

ای کمیاب را در آنجا شکار کند. ماهیت ای وجود دارد به این سرزمین رفت و موفق شد پرندهگیاهان ناشناخته

حاکم چو به او تاخت و شاه جو در  شود که در این هنگامخانخانیِ فضای سیاسی چین از اینجا معلوم می
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-977در رود هان غرق شد و مردمش توسط سپاهیان چو چاپیده شدند. بعد از او مو )جریان فرار از چنگ او 

مردی بلندپرواز بود و سفرهای دور و درازی کرد و یک بار هم به چندین معنا که  پ.م( به قدرت رسید 922

اخت و به روایتی نود هزار کیلومتر در این راستا پیشروی کرد. اما با با سپاهیانی پرشمار به سمت افق غرب ت

ی جونگ تشکر مقاومت قبایل جونگ روبرو شد و ناچار شد دست خالی برگردد. در اینجا باید رسما از قبیله

 آورد وداد احتماال از بلخ و سمرقند سر در میاش احتمال میکنم چون این بابا اگر همین طور به پیشروی

 کرد. شاگردان زرتشت را که تازه صد سالی از مرگ استادشان گذشته بود را منقرض می

周穆王 نوشتند:که اسمش را این طور مینقطه ضعف مهلک با وجود این –به هرصورت این مو 

تا صد و پنج سالگی زندگی کرد. هرچند این گزارش خیلی هم قابل اعتماد نیست. چون کیفیت مرگش را  -

ی درخت هلوی اند که به خاطر رویایی که دیده بود، تصمیم گرفت به آسمان برود و از میوهچنین نوشته

ای به نام زائوفو به آسمان تاخت و در آنجا به صورت ای هشت اسبه و رانندهجاودانگی بخورد. پس با گردونه

سفئوس  -ی زِتاورت ستارهاش را هم به صرانتوانید ارابهتبدیل شد. اگر وقت کردید می 202رانفلکی گردونه

 در کنار دست اربابش ببینید. 

توان گرفت این است که سن و سالِ مو برای چنین سفری هیچ مناسب ایرادی که به این روایت می

همگی  -از کیکاووس بگیرید تا نمرود–هایی که مسیر مشابهی را طی کردند ی بر و بچهنبوده است و بقیه

این روایت را البته منبعی نه چندان راستگو نقل کرده جوان و قبراق بودند. البته این نقد هم وارد است که 

شود. در کنار این ماجرا شرح داده که مهندسی به نام زی که به قرن سوم پ.م مربوط میاست. کتاب لیِه
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د که موفق شد یک آدم مصنوعی بسازد که درست شبیه آدم بود و راه کرشی در دربار مو زندگی مییان

شی روبوتش را شبیه به یکی از زنان حرم ساخته بود خواند. اما مو به خاطر این که یانرفت و آواز هم میمی

تور خشمگین شد و دستور داد اعدامش کنند. به این ترتیب تا سه هزار سال راه بر اختراع فرانکشتاین و ترمینا

 مسدود شد.

نوادگان این مو تا هشت نسل دیگر بر تخت سلطنت باقی بودند. تا این که در زمان پادشاهی به نام 

ای که هرگز پ.م( کشور دستخوش بالهای مختلفی شد که از میانشان زلزله و حضور ملکه 771-781یو )

د. در همین دوران بود که قبایل خورد، به شمار بوعرضه که در جنگها شکست میخندید و ولیعهدی بینمی

ای که در همان دورهنورد بسته بودند، به حرکت در آمدند و غربی جونگ که گفتیم راه را بر موی آسمان

 .م، 771سال  کردند، بهآوردند و مرتب به ایران غربی حمله میها دیگر داشتند شورش را در میآشوری

ی این را فتح کردند. با توجه به کاوشهایی که در ویرانه -جونگجایی به نام هائو یا زو –پایتخت دولت جو 

دانیم که به راستی در این تاریخ چنین هجومی انجام شده و به این ترتیب این رخداد یکی شهر انجام شده، می

ز ها، عینیتی علمی هم دارد. دولت جو بعد ااز کهنترین وقایع تاریخی چین است که خارج از اساطیر و افسانه

ی سهمگین همچنان به بقای خود ادامه داد و پایتخت جدیدی را در شهر لویانگ تاسیس کرد. با این ضربه

ی این وجود بخشهای غربی قلمرو خود را از دست داد. مورخان به همین دلیل دوران جو را به دو دوره

 کنند. جو )جوی شرقی( تقسیم میجو )جوی غربی( و دونگشی

هائو دیگر اعتبار و اقتدار شاهان جو در میان سایر حاکمان خریداری نداشت و  پس از نابودی شهر

ها که یکی پس از دیگری بر تخت نشستند، ها و چینگها و کوانگسر و تهی از دینگی بیبا وجود زنجیره
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ما و اواسط دوران هخامنشی این دودمان دیگر شکوه و عظمتی را به خود ندید. با این وجود دوران جو تا 

ادامه یافت و این زمانی بود که آخرین بقایای اقتدار جو نیز فروپاشید و دورانی از  پ.م همچنان 481سال 

 شود. های رقیب آغاز شد که دوران بهار و پاییز خوانده میجنگ داخلی میان ایالت

ی گذار دورهگویند. این عصر یک ( می春秋時代دای )شیچیودوران بهار و پاییز را به چینی چون

پ.م( قرار گرفته  481تا  722)یعنی بین جوی شرقی  ضی انقراض جوی غربی تا انقرااست که در فاصله

. اسم این شودایران زمین همزمان می ی هخامنشی درو کمابیش با دوران زمامداری مادها و شاهان اولیه است

شته شد. در این دوران سرزمین چین بین حدود ی بهار و پاییز گرفته شده که در دولت لو نوعصر از سالنامه

گویند اند. حتی میگویند به طور صوری تابع شاه جو در لو یانگ بودهدوازده امیرنشین تقسیم شده بود که می

诸侯/諸این امیران همگی شاهزادگان خویشاوندی از تبار شاهان جو بودند و به همین دلیل هم جوهو )

侯اِرجوهو و -شود شوگویند دوازده واسالِ جو، که به چینی میهم به آنها می شدند. برای همین( نامیده می

بنده  -اشحتی به شکل صوری –در این تمرکز قدرت . 十二諸侯شود: صدالبته که اینطوری نوشته می

ی چین قرنها شک دارم. چون چنان که خواهم گفت تردیدی وجود ندارد که اولین شکل از دولت یکپارچه

بند بود و با یک فوت فرو دودمان چین پدیدار شده و تازه آن هم ساختاری شکننده و نیم بعد در دوران

 ریخت. 

کافی است فهرست این دوازده ایالت را مرور کنیم تا دریابیم که نه تنها دولت متحدی در این قلمرو 

و زبان مردم این قلمرو هم متفاوت بوده است. مثال یکی از بزرگترین  بزرگ حاکم نبوده، که حتی قوم و قبیله

ول یکی از سرداران دولت جو بوده است. گویند در ابتدای کار تیشده که میایالتهای این دوران کای نامیده می
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دو بخشید. با این وجود پ.م این قلمرو را به سرداری به نام جی 1043وو در سال طبق این روایت، امپراتور 

دانیم که پایتخت این شود. چون میای که از این قلمرو داریم به پانصد سال بعد مربوط میاولین خبر تاریخی

تائیِ کای که همان فِنگاش )شینکای در هِنان( به جای بعدیاش )شانگز جای قبلیپ.م ا 531قلمرو در سال 

شود پانصد سال آزگار این منطقه دولتی داشته باشد که تازه امروزین باشد( منتقل شده است. خوب، مگر می

چهار پنج همین جهان ترین دودمانهای تاریخ تیول یک جای دیگر هم باشد؟ آن هم در شرایطی که طوالنی

اند. اند؟ تازه این را هم داشته باشید که اصال مردم ساکن در این منطقه قومیتی چینی هم نداشتهقرن طول کشیده

دونگ سرازیر شدند چائو به فوجیان و گوانگدر جریان انقالب هوانگ .م 875ای بودند که در سال اینها قبیله

گا که همچنان قومیتی متمایز بودند. چندان که کوشینمیالدی بعدتر هم در قرن هفدهم دو هزار سال و 

اش کای است، تبعید شود و برود ی دولت مینگ در آن زمان بود دستور داد هرکس در ارتش فامیلیکارههمه

 ویتنام غاز بچراند. به این ترتیب بخش مهمی از مردم ویتنام همین امروز هم از قوم کای هستند. 

ماجرا همین است. ایالت کوچکِ چِن که در شرق هنان قرار داشت، در مورد باقی دولتها هم 

کرد. ایالت هوا که آن هم در هِنان امروزین بود، قومی داشت گری میبنیانگذاری داشت که در ابتدای کار کوزه

چین به آنجا حمله  پ.م ایالت 627وقتی در سال ای داشتند. چون های بعدی خویشاوندیکه انگار با تورانی

متحد شدند و بعد هم  -که سکا بودند –نوها رد و همه را کشتار کرد، مردمش به غرب گریختند و با شیونگب

به تدریج به ایران زمین کوچ کردند. قضیه در مورد ایالتهای دیگر هم همین جور است. لو، شو، یوئه، چی، 

ای در حد  دولتهای محلیشان هم مناطق کوچکی بودند که احتماالچَی )!(، وِئی، چو، جین، و جونگ

 اند و در کل این دوران درگیر زد و خورد با هم بودند.دولتشهرهای ایالمی و سومری باستان داشته
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شدند و برای سرکوب ها با هم متحد میالبته در دوران بهار و پاییز گهگاهی چند تا از این امیرنشین

شد. اولین کردند. این عملیات نظامی با رهبری یکی از امیرها انجام میقبایل همسایه به اطراف لشکرکشی می

 سرزمین جِنگ بود. اسم واقعی که امیرِ پ.م( 701-757کسی بود به اسم جوانگ )رهبر نظامی از این رده 

تولدِ »این بابا ووشِنگ بود که آن را به  جوانگ تغییر داده بود و حق هم داشت چون ووشِنگ در چینی یعنی 

، و معلوم است این جناب به سختی به جهان قدم رنجه فرموده و مادرش را آنقدر «مصیبتِ زایمان»یا  «دشوار

اند که جوانگ ایش انتخاب کند. در بسیاری از کتابهای تاریخ چین نوشتهبربلیغ عصبانی کرده که اسمی چنین 

. او بعد و نه ماکیاولی خودش از این ماجرا اطالعی داشتنه سیاستمداری ماکیاولیست بود، هرچند احتماال 

 اندی رونگ را شکست داد و چون دید همه از پیروزی خوشحال شدهاز این که رهبر امیران دیگر شد، قبیله

دوان حمله برد. این برادر، در غیاب خان داداش با مادرش دست به یکی کرده و -شوبه برادر خودش گونگ

ی شورشیان ها مثل برق بال سر رسید و همهدر دولت جِنگ شورش کرده بود. جوانگ بعد از سرکوب رونگ

ختش بود، زندانی شد. بعدتر بدوان هم که شاهد خودکشی پسرِ نگون-شورا از دم تیغ گذراند و مادرِ گونگ

طلبش آسوده شود ی خود جوانگ بوده تا از شرِ برادر مقتدر و جاهگندش در آمد که کل این شورش توطئه

 هایی به ظاهر نیکخواه برادرش را به شورش وا داشته بود. و برای همین پنهانی با واسطه

ت چی بود. او هم از نیرنگی برای شخصیت مهم دیگر این دوره کسی بود به نام هوان که امیر دول

کسی به  –غلبه بر مخالفانش استفاده کرد. به این ترتیب که وقتی دید برادرش جیو با پشتیبانی امیر دولت لو 

متحد شده، به جنگشان رفت. بعد هم با معلم جیو دسیسه کرد  -نام جوانگ که با آن جوانگ قبلی فرق دارد

چیز طبق نقشه پیش رفت راهنمایی معلمش تیری به سوی هوان بیندازد. همهو قرار شد در میدان نبرد جیو با 

و هوان خود را بر زمین انداخت و وانمود کرد که مرده است. اما بعد با سرعت تمام به پایتخت بازگشت و 
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 گذاری کرد. بعد هم بهگشت، تاجی پیروزی به آرامی به آن سو باز میدر غیاب برادرش که سرخوش از باده

جیانگِ اهل لو تاخت و او را شکست داد و وادارش کرد جیو را به قتل برساند و معلمش را به او تحویل 

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

با احترام تمام پذیرفت و او را  -ی مرگ دروغین هوان بودکه انگار طراح نقشه –او این معلم را 

شود. این مرد نقش وو شناخته میجونگ نام داشت و بیشتر با لقبش ییوزیر خود ساخت. این معلم گوان

د و مهمی در سازماندهی اداری دولت چی ایفا کرد و ایالتهای مختلف این سرزمین را به بخشهایی تقسیم کر

گیری از آنها را سر و سامانی داد و به هر یک دستور داد تا به طور تخصصی محصول خاصی را تولید مالیات
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کنند. او تجارت نمک و آهن را در انحصار دولت در آورد و دستور داد تا به طور مستقیم از روستاها 

همین هوان بود که شعار بسیار  سربازگیری کنند تا انحصار اشراف بر سیستم نظامی شکسته شود. در دوران

. "به شاه احترام بگذار و با بربرها بجنگ"، یعنی "ییزون وانگ رانگ "مهمی ابداع شد که عبارت بود از: 

اش بر هیچ کس پوشیده نیست بعدتر به صورت شعار رسمی ی نغز که داللتهای عرفانی و فلسفیاین جمله

 کرد. ژاپنِ عصرِ میجی نیز موقعیتی مشابه را اشغال میدولت چین در آمد و تا همین قرن بیستم در 

گویند یک بار به درباریانش ی غذایی، میهوان بنا بر گزارشها اشتهایی غیرعادی داشته است. در زمینه

دار یا که تازه بچهبعد هم خدمتکاری به نام یی !گر نوزاد انسانِ بخارپزمگفت که تا به حال همه چیز خورده 

فل معصوم را کشت و بخارپز کرد و برای حضرت خان آورد و آقا هم آن را خورد! با وجود این شده بود ط

یک برایش هوان چندان تعریفی نداشت. چون چندین زن داشت و هیچ ، شایستگی ژنتیکیاشتهای عجیب

از مرگ  ی تاج و تخت نیاوردند. در میان کنیزانش اما چند تایی پسر زاییده شدند که بعدفرزندی شایسته

و این حدودا همان زمانی بود که مادها به آشور تاختند و  جنگ در گرفت شانپ.م میان 643هوان در سال 

  دمار از روزگار این دولت در آوردند.

سرزمین جین هم یادی بکنیم که  پ.م( 628-697از میان امیران دیگرِ این دوره باید از وِن حاکم )

کرد و به اصالح امور مشغول بود. او را به خاطر ه سال در کشورش سفر میمردی خردمند و مدبر بود و نوزد

اند. او کسی بود که دولتهای همسایه را به تدریج در کشور خود منضم درستکاری و تیزهوشی بسیارش ستوده

ای دیگر عزل شده بود را به تخت که توسط شاهزاده -مردی به نام شیانگ–ساخت و در نهایت شاه جو 

 ای در مشت خود داشت.داند و او را همچون دست نشاندهبازگر
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شد و امیر دولت چین کرد که مو نامیده میشخصیت جالب توجه دیگری هم در این دوره زندگی می

البته توجه دارید که این مو با موی قبلی که مثل کیکاووس و گاگارین به آسمان رفته بود تفاوت داشت، بود. 

را در جنگ شکست داد و به  -ایالت جین شاه-وِن  آنپسر  ز مو اینجاست! این موی باریکتر و هزار نکته

ی این ازدواج به سبک قتل رساند و دستور داد تا مردان کشورش با زنان کشور جین ازدواج کنند و در نتیجه

دشمنانش  اش ازدانشجویی دو دولت چین و جین در هم ادغام شدند. او در مقطعی از دوران طوالنی زمامداری

تویی چیگویند در این مدت تنها یک مالزم به نام جیِهشکست خورد و به در به دری و بدبختی افتاد. می

همراهش مانده بود. یک روز مو آنقدر گرسنه شده بود که این رفیقِ صادقش یکی از پاهای خودش را برید 

خوشنود شد. بعدتر که باز مو به قدرت و با آن برای سرورش سوپ درست کرد و امیر هم آن را خورد و کلی 

تویی خواست تا وزارت او را بپذیرد. اما این مالزم که حاال یک پا بیشتر نداشت، چیبازگشت، از این جیه

قبول نکرد و چون اصرار بیش از حد امیر مو را دید، همراه با مادرش از دربار گریخت و در غاری منزوی 

ترسیده اگر در دربار نقشی مهم بر عهده بگیرد، ناگزیر اش میران خدمتکاریی دواحتماال به خاطر تجربهشد. 

 استروگانف درست کند.ی دست و پاهایش را هم ببرد و برای اربابش حلیم و بیفشود کم کم بقیه

این دوستش اصرار داشت که مو واقعا ی سوپ پای این آدم، یا هر دلیل دیگری، حاال به خاطر مزه

تویی در آن اقامت گزیده بود. چیی بروند که جیهدستور داد یک لشکر به سراغ کوه. پس حتما وزیر شود

ند ردآتش درست ک ی غاردر دهنه شان نگرفت،سربازان رفتند و او را فرا خواندند و چون دیدند کسی تحویل

مادرش در غار ماندند و ی خدا با از آنجا خارج شود. اما این بندهبه خاطر دود ناگزیر شود وزیر فراری تا 

گیرد که شاید . در واقع با خواندن این سرگذشت این حدس قوت میو به همین سادگی مردند خفه شدند

تویی بوده که اصرار داشته به قصر چیی جیهپایِ این رفیق در کام امیر مو مزه کرده بود و برای خوردنِ بقیه
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توانسته و نمیبا توجه به این که وزیرِ آینده یک پا بیشتر نداشته  بازش گردانند. در هر حال دستورِ دود دادن غار

هایش ای نبوده است. مو بعد از مرگ این دوستِ صمیمی، از کردهکار خردمندانهاز آنجا بیرون بیاید، هیچ 

شی بنیان نهاد که در آن روشن کردن آتش به مدت سه روز ممنوع است و پشیمان شد و جشنی را به نام هان

گیرد. در این جشن مردم از روشن کردن آتش و پختن ر اواخر اسفند ماه و چند روز مانده به نوروز قرار مید

ی او را گرامی تا خاطره کنندکنند و چند روزِ آخر سال خورشیدی را با غذای سرد سر میغذا خودداری می

شده حدودی وزیر هم محسوب می بدارند. چون توجه دارید که این نخستین غذای چینی است که در ضمن تا

 . است

ی سالهای تر فرا رسید و برای همین فاصلهاز دوران بهار و پاییز نوبه به دوران فصلهای افراطیبعد 

نامند که یعنی عصر ایالتهای جنگاور. مورخان می 203دائیا جانگوئو شیر 代戰國時را پ.م 221تا  475

چهل پنجاه بار تا اینجا کنند. چنان که قی محسوب میی جوی شرچینی این دوره را هم بخشی از سلسله

ای به این بزرگی در این دوران اصوال شک دارم که سلسله -گویم!کاری باز هم میو برای محکم-م اهگفت

گذاری نادرست است، چون دولت جوی شرقی که یکی وجود داشته باشد. اگر هم داشته باشد، باز این تاریخ

پ.م منقرض شد. به هر صورت یک بابایی پانصد  256سال چکِ درگیر جنگ بود، در از همین ایالتهای کو

ی دولتهای جنگاور و این نام کم کم مشهور شد سالنامه سال بعد در دوران هان آمد و تاریخی نوشت به نام

نامه شروع و روی این مقطع زمانی باقی ماند. ناگفته نماند که برخی از مورخان چینی با استناد به همین سال

 گیرند. پ.م در نظر می 403این دوران را 

                                                 
203 Zhànguó Shídài 
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ی اسکندر گجستک آشوب بعد از حملهی ایالتهای جنگاور کمابیش با دوران هخامنشی متاخر و دوره

ما همزمان است. در این مقطع هفت دولت در چین وجود داشتند که عبارت بودند از: دولت چین در تاریخ 

ی زِه، دولت شرقیِ چی در منطقهدر غرب، در کنار رود وِئی، دولت چو در جنوب و نزدیک خم رود یانگ

جنوب به  دونگ، دولت یان در شمال شرقی نزدیک پکن امروزین، و سه دولت میانی که به ترتیب ازشان

ی روند تمرکزسیاسی در شمال عبارت بودند از هان، وِئی و جائو. پیدایش این هفت دولت به سادگی ادامه

بینیم. در چین هم مرور مدارک نشان چین بود و این الگویی آشناست که در سایر تمدنها هم نظیرش را می

اشته که کم کم در دوران بهار و پاییز دهد که در ابتدای کار در عصر مفرغ چند دولتشهر کوچک وجود دمی

به دوازده و در عصر ایاالت جنگاور به هفت و در نهایت با تولد دولت چین به یک دولت متمرکز تکامل 

 یابند. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م 260 -ایالتهای جنگاور
 

 

     دای   جی        یان       

 ژائو  خلیج جیلی    

  دانهان        چی          

    یِه         زی لین    

  ییآن    وئی   وِئی               

 یانگ   هان  لویانگ       دالیانگ        دریای زرد  

 جنگ  نان     یانگشیان یانگچین   کای        دان     
  چین     شوچون

  چو  ووشی 
 یانگ    با      یینگ     

 



534 

 

بینیم درگیری و جنگهای خونین میان ی سه قرنه مهمترین چیزی که در تاریخ چین میدر این دوره

این هفت دولت است. برای این که سرتان را با جزئیات و اسمهای عجیب و غریب درد نیاورم، به یاد کردن 

شان کسی بود کنم. یکیزیستند و در سپهر سیاسی موثر بودند بسنده میاز چند آدم مهم که در این دوره می

ای زد. او به نام ووچی که از سرداران وِئی بود و به دولت چو پیوست و در آنجا دست به اصالحات پردامنه

مخارج دربار را کم کرد، شمار زیادی از خدمتکاران را اخراج کرد، و وقتی با مخالفت اشراف روبرو شد همه 

زنگِ مهاجمان بیرونی باشند و هم دستشان از توطئه کوتاه  را به مرزهای کشور تبعید کرد تا هم گوش به

شود. بعد هم قوانینی وضع کرد تا سنن دینی مردم بربر از بین برود و برای این که کاهنان تائویی را به گوشه 

اند. بعد هم کتابی نوشت به نام شدهو کنار گسیل کرد، که در دوران خودشان انگار خیلی مترقی محسوب می

 کشته شد.  پ.م 381است. ووچی در سال ی هنر جنگ که یکی از هفت کتاب کالسیک چینی دربارهووزی 

یانگ که به یکی از کسانی که زیر تاثیر سیاست ووچی قرار گرفته بود، فیلسوفی بود به نام شانگ

م باید دولت ی تعالیم او آن بود که مردزیست. خالصهگرایان تعلق داشت. او در ایالت وئی میمکتب قانون

شان ترجیح دهند و وفاداری به شاه بیش از مهر و محبتشان به خویشاوندانشان باشد. او سخت را بر خانواده

ها، فا نامید که یعنی تثبیت استاندهشان را دینگگرا و هوادار تمرکز قدرت بود. او دو اصل وضع کرد. یکینخبه

 ، یعنیپ.م 356بعد هم در ی مردم. مدارانه با همهقانون مین نام داشت که یعنی رفتار همسان ودیگری یی

 کرد،بابا فیلیپ مقدونی شیطنت میدر همان حدودی که اسکندر تازه به دنیا آمده بود و داشت در قصر خان

هرکس از جرمی یا جای مجرمی خبر داشته باشد و او را . در این کتاب چنین آمده که کتاب قانون را نوشت

 شود. ش هم شریک جرم قلمداد میلو ندهد، خود
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جمعیت را به درون قلمرو وئی کوچاند، زمینها را بین سرداران و سربازان بر حسب  یانگشانگ

شان تقسیم کرد، کتابهای کنفوسیوس و سایر فیلسوفها را سوزاند، و خالصه آنقدر از این نوع شجاعت

و  ور داد اعدامش کنند. وزیرِ تندرو زد به چاکدست -وِنیک آدمی به اسم هوئی–اصالحات کرد که شاه وئی 

ای پنهان شد، اما صاحب مهمانخانه با استناد به کتاب قانونی که خودش نوشته بود، او را لو داد. در مهمانخانه

شاه هم دستور داد تا دست و پایش را به چهار تا گردونه ببندند و آنها را در چهار جهت اصلی پیش برانند. 

 یانگِ بیچاره به چهار قسمتِ تقریبا مساوی تقسیم شد. شانگ پ.م 338سال  در نتیجه در

یافت. پسرِ کشمکش میان شاهان و وزیران دانشمندشان همیشه هم به این شکل یکطرفه پایان نمی

 پ.م حکومت 307تا  310سالهای وِن که بعد از او شاهِ وئی شد، مردی بود به نام وو که بین همین هوئی

را خورد،   -شو منگ–این شاه جوان مرد غیور و مغروری بود. برای همین هم وقتی گول وزیرش کرد. می

کاسه ای زیر نیمفهمید که کاسهکرد از همان اول میدر حالی که اگر به نگارش نامش در فارسی توجه می

را به مبارزه طلبید شاه شباهتی داشت، چون  «دیوانه از قفس پرید»به جک نیکولسون در فیلم  شوهست. منگ

را از روی زمین بلند کنند و تا مسافتی حملش کنند. این چهارپایه ی سنگی و قرار شد به نوبت یک چهارپایه

به شکل اژدها. اعلیحضرت وو که معلوم است از فتق و قولنج و سایر امراض بود عظیم و سنگین یک جسم 

اول نوبت گرفت و چهارپایه را بلند کرد، اما زمین  دانست، برای کم کردن روی وزیرشسنتی چیز زیادی نمی

همین زخم بعد از چند روز درگذشت. البته پیش از مرگ فراموش نکرد که  اخورد و زانویش شکست و ب

دستور بدهد آن وزیر بدبخت را اعدام کنند. این شاهِ زانوشکسته در زمان فوت تنها بیست و سه سال داشت 

 نی سیاسی در کشورش پدید آمد. و چون جانشینی نداشت، بحرا
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 299تا  325و غریب، باید از وولینگ هم یادی بکنیم که بین سالهای در میان این دولتمردانِ عجیب 

ها از پوشاک و پ.م دست به نوآوری بزرگی زد و دستور داد تا چینی 307کرد. او در سال پ.م حکومت می

ی بلند، لباس پشمی، و وع کردند به پوشیدن شلوار، چکمهها شررفتار بربرها تقلید کنند. در نتیجه چینی

اند. دلیلِ رواج این پوشاک کمربند، و زبانم الل انگار که تا پیش از این زمان هیچ یک از این لباسها را نداشته

ن شاها با لباسهای سنتیهم البته این بود که این شاه از بربرها مهارتِ سوارکاری را وام گرفته بود و چینی

ها از بربرها همان پسرعموهای سکای آید که منظور چینیتوانستند سوار اسب شوند. از همین جا بر مینمی

خودمان بوده است که انگار تا آن وقتها پایشان به چین و ماچین هم رسیده بود. نشان به آن نشانی که اسم 

هو که منظور از نو، لیوفان و اینشیونگلباس هم در تواریخ چینی ثبت شده که عبارتند از این بربرهای خوش

 اولی همان سکاهاست.

دوران ایاالت جنگاور با ظهور قدرتی پایان یافت که برای نخستین بار کشور متحد چین را پدید آورد 

و نام خود را به این سرزمین داد. خاستگاه این قدرت دولت چین بود که یکی از هفت ایالت جنگجو بود. در 

ها را هم از ایران زمین بیرون یعنی همان هنگامی که پارتها آخرین بقایای سلوکی پ.م، 250حدود سال 

که پنجاه سال سلطنت کرده بود، درگذشت. پسرش  -مردی به نام جائوشیانگ –کردند، حاکم دولت چین می

شاهِ نوآمده یا در شیائووِن نام داشت و احتماال با توجه به زمامداری دیرپای پدرش بسیار پیر بوده است. این 

اثر پیری شخصا ریغ رحمت را سرکشید، و یا آن که به دست بازرگان بسیار ثروتمند و بانفوذی به نام لوبووِئی 

مسموم شد و به قتل رسید. دولت شیائوون تنها سه ماه طول کشید و بعد از او ساختار قدرت در قلمرو چین 

 267گو که البد به خاطر پیری در شت به نام سرورِ آندستخوش بحران شد. چون شاه درگذشته ولیعهدی دا

اش پسری نداشت، و در مقابل از کنیزانش صاحب بیست پسر پ.م مرده بود. او از هیچ یک از زنان رسمی
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رن بر تخت نشست و در این شده بود که همه مدعی تاج و تخت بودند. در نهایت یکی از ایشان به نام یی

ئی برخوردار شد. این فرد اخیر که گفتیم احتماال شاه قبلی را چیزخور کرده بود، آدم مسیر از پشتیبانی لوبوو

رِن وقتی نوجوان بود، مدتی را در شد. ییباهوش و عجیبی بود که در اصل از اهالی ایالت وِئی محسوب می

تبدیل شد.  سرزمین جائو به صورت گروگان زندگی کرد و همان جا این مرد را دید و به دوست و متحد او

وقتی بعد از مرگ شاه سالخورده کشمکشی میان چین و جائو در گرفت، این بازرگان بود که شاهزاده را از 

رن با نام جوانگ شیانگ بر تخت خطر نجات داد و به همراهش به قلمرو چین گریخت. به این ترتیب یی

 نشست و بازرگان مرموز را به نخست وزیری برگزید. 

بر تخت نشست با دختر رقاص زیبایی به نام شیاجو ازدواج کرد و حاصل این این جوان وقتی 

نماید که این پسر در واقع پسرِ همان لوبووئی وصلت پسری بود به نام یینگ جِنگ. به چند دلیل، چنین می

ود. زاده شد و پدرش در این هنگام نوجوانی تبعیدی بیش نب پ.م 259او در بوده باشد. نخستین دلیل این که 

ی نخست وزیرِ بازرگان است. در ضمن شیاجو و دلیل دوم آن که خیلی زود معلوم شد شیاجو معشوقه

ها کافی است تا فرض کنیم این دو تن لوبووئی در امور سیاسی هم همدست و پشتیبان هم بودند و همین

رن در شرایطی د یییینگ جنگ را به ناف شاهِ تازه بر تخت نشسته بسته بودند. به هر صورت سه سال بع

مشکوک درگذشت و همین پسر که تازه سیزده ساله شده بود، به جای او بر تخت نشست. برای این که 

اعتمادی نبوده، و در ضمن گزکی هم از نخست وزیر در دست داشته، همین مطمئن شوید مادرش آدم قابل

با هم داشته است. به طوری که ماجراهای مهابا را ای و شهوترانی بیافسانه قدر بگویم که این زن زیبایی

بینی بود و شد. لوبووئی که مرد واقعی آبروریزی میاش با اهل دربار و سرداران و خدمه داشت مایهعشقی

دانست مسائل مملکتی را رتق و فتق کند، مردی به نام وزیر خود را متعهد میدر ضمن به عنوان نخست
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طول و کیفیت این قضایا با هنجار رایج  -گالب به رویتان-رت مردانگی و الئوآی را پیدا کرد که از نظر قد

داشت. به دستور نخست وزیر این مرد را به گناهی دروغین دستگیر  ی چشمگیردر میان مردم چین تفاوت

ی اش کنند. اما این کار را نکردند و در مقابل ریشش را تراشیدند و در جامهکردند و محکوم شد که اخته

های حرمسرا به حرم شیاجو گسیلش کردند. الئوآی که به سودای دانه آمده بود و بر شکر اوفتاده بود، هخواج

دیگر از حرم پایش را بیرون نگذاشت و در نتیجه شیاجو هم در اندرونی به انزوایی پارسایانه فرو رفت. از 

م هوسرانی مادرش را به ارث برده پسری زاییده شد که انگار هم مردانگی پدر و هاعتکاف پرهیزگارانه این 

یکی از اشراف بزرگ  بهمدعی تاج و تخت شد و قیام کرد. در این هنگام پدرش  پ.م 238بود. چون در سال 

اش آمد. اما یینگ جنگ که در این هنگام برای خودش مردی شده بود، او را تبدیل شده بود و به پشتیبانی

ی اش کنند. بعد هم داد مادرش و خواجهب ببندند و دو شقهشکست داد و دستور داد پسرک را به دو اس

 حرمسرای دروغینش را بکشند و خویشاوندان و نوادگان آنها را هم تا سه نسل کشتار کرد. 

ای بود که در این سالها به شاهی مقتدر تبدیل شده بود، همان نوجوان سیزده سالهیینگ جنگ که در 

–اش، یا عمویش، یا پدرش وزیرش، یا پدرخواندهتدای کار نخست. در ابپ.م بر تخت نشسته بود 246

ی شهر بود. او در جلب پشتیبانی اشراف کامیاب شده بود و با درایت زمام امور را در کارههمه -لوبووئی

پایتخت دولت چین را در شهر شیان یانگ قرار داد و از سه هزار فیلسوف دعوت کرد تا به  ودست داشت. ا

شود ی بزرگ چینی را نوشتند. از اینجا معلوم میوند. ایشان هم رفتند و همگی نخستین فرهنگنامهاین شهر بر

اند ای از نخبگان فرهنگی بودهدستی به کار گرفته شده و بیشتر طبقهی فیلسوف در موردشان با گشادهکه کلمه

 اند. دانستهکه خواندن و نوشتن می



539 

 

کاره بود، خود را برای قبضه کردن قدرت آماده زیرش همهیینگ جنگ در طی ده سالی که نخست و

اش شورش کرد، خود به نبرد با او شتافت و در این هنگام بیست کرد. به همین دلیل هم وقتی برادر ناتنیمی

و سه ساله بود. او بعد از درهم شکستن شورش کانون قدرتی را که در اطراف مادرش شکل گرفته بود را با 

تغییر  -یا شی هوانگ دی-ن برد و قدرت را به دست گرفت. او نامش را به چین شی هوانگ خشونت از میا

داد و ادعا کرد که نخستین امپراتور چین است. از نظر سیاسی حرفش درست بود، چون او نخستین کسی بود 

تاسیس کرد. که تمام هفت ایالت جنگاور را فتح کرد و به این ترتیب دولت متحد چین را برای نخستین بار 

پ.م سردارش  229دولت هان را فتح کرد که در میان هفت ایالت از همه کوچکتر بود. بعد در پ.م  230او در 

ی .م سیلی در ایالت وئی آمد و منطقهپ 225جیان را سراغ ایالت جائو فرستاد و آنجا هم سقوط کرد. در 

این روزها کمکهای بشردوستانه به دولت  دالیانگ را ویران کرد. چین شی هوانگ هم به جای این که مثل

فِن را با سپاهی به آنجا فرستاد و ایالت وئی را هم تسخیر کرد. همسایه بفرستد، نامردی کرد و سردارش وانگ

جائو با زلزله ویران شد و طبق معمول امپراتور  پ.م ایالت 221پ.م دولت یان سقوط کرد و در  222در 

ی مرکزی بخشهای متمدن چین را . به این ترتیب چین شی هوانگ هستهفرصت طلب آنجا را هم فتح کرد

 خاص امروزین  ِبعد از شانزده سال فتح کرد. کشوری که به این ترتیب پدید آمد، کمابیش با سرزمینِ چین

شد. دودمانی که او تاسیس کرد را ی این منطقه را شامل نمیبرابر است، اما مساحتی کمتر داشت و حاشیه

تا  221بین سالهای برای پانزده سال دودمان تنها ی چین. این نامند که یعنی سلسله( می秦朝ائو )چین چ

 -های کوتاهیا یکی از مهمترین سلسله–های مهم سلسله ترینپ.م بر پا بود و به این ترتیب یکی از کوتاه 206

 شود.محسوب میجهان تاریخ در 
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شود. او شاهی مقتدر و خونریز اتور چین محسوب میچین شی هوانگ به این ترتیب نخستین امپر 

ی چینی راه یافت. او یکاها را استانده کرد و های عامیانهاش به تدریج به افسانهبود که کردار قاطع و زیرکانه

نامیدند که وزنش بین شش تا ده گرم نوسان لیانگ میبرای نخستین بار از پول استفاده کرد. این پول را بان

. او ادعا کرد که دودمان جو به عنصر آتش مربوط بوده و بنابراین با رنگ سرخ پیوند دارد. بر این مبنا کردمی

ها رنگ آب را سیاه ادعا کرد که دودمانی که خودش تاسیس کرده با عنصر آب مربوط است و چون چینی

شود که این امپراتورِ لوم میدانستند، سربازانش سیاهپوش بودند و درفشهای مشکی داشتند. از همین جا معمی

طلبیده و این را با رجوع به تازه به دوران رسیده برای نظم سیاسی نوینی که بنیاد نهاده مشروعیتی دینی را می

 های تاریخی وابسته به عناصر به دست آورده است. های گذشته در مورد پادشاهان جو و دورهافسانه

گ که نقشی مشابه را در ایران زمین ایفا کرده، به نظرم ی شخصیت این آدم با کوروش بزرمقایسه

نه تنها مردی خونریز و مستبد چین شی هوانگ کند. برای سربلندی ایرانیان تا چند هزار سال بعد کفایت می

و ویرانگر بود، که در تاسیس نهادهای سیاسی پایداری برای چینیان نیز ناکام ماند. کوروش و جانشینانش 

ی ایران زمین توسط مهاجمان بیگانه سیاسی چندان پایداری تاسیس کردند که با وجود فتح چندبارهنهادهای 

کشی جدی در کشورمان، همچنان هویت و تمامیت سیاسی کشور ایران را پایدار نگه و دست کم سه نسل

 داشته است. این کاری است که نخستین امپراتور چین در انجامش ناکام ماند.

ماجرای مرگ این اولین امپراتور چینی را در جریان توصیف آرامگاه او شرح دادم. پیش از این 

اش آن که این مرد خشن و خونریز هم در نهایت بعد از خوردن گذرم. خالصهبنابراین از تکرار آن در می

دفنش هایی پر از ماهی گندیده به محل ی فراوان مسموم شد و درگذشت و جسدش را ال به الی ارابهجیوه
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چند نفر از درباریانش توطئه کردند و قدرت بعد از مرگ چین شی هوانگ   بردند و آنجا در گورش نهادند.

را غصب کردند. در زمان مرگ شاه، پسر بزرگش که در ضمن سردار نیرومندی هم بود، در مرزهای شمالی 

ف سیاست ضدفرهنگی پدرش زیست. او جوانی بود به نام فوسو که بر خالقلمرو پدرش به حالت تبعید می

ی کنفوسیوس بود و با گروهی از سرداران وفادار و صد هزار سرباز مرزهای کشور را در برابر هوادار فلسفه

سی با یک کرد. وقتی پدرش مرد، دولتمردی به نام لیاند، حفظ میهجوم بربرهایی که احتماال سکا بوده

ی خاقان ماضی دستور داد تا دو کرد و با تحریف وصیتنامهی حرمسرا به نام جائوگائو دست به یکی خواجه

اعدام شوند. خودِ شاهزاده هم مجبور کردند خودکشی  -مِنگ تیان و منگ یو–تا از مهمترین سرداران همراه او 

 کند. 

به این ترتیب راه برای بر تخت نشستن یک شاه پوشالی و دست نشانده هموار شد و او کسی نبود 

 229که در تاریخ بیشتر به نام هوهای شهرت دارد. این آدم از پسران شاه قبلی بود و به سال  جز چین اِر شی

مزاج و مستبدی بود که پ.م تازه نوزده ساله شده بود. او آدم دمدمی 210پ.م زاده شده بود و بنابراین در 

ی اقتدارش را ن که دامنهتمام شاهزادگان و رقیبان احتمالی سلطنت را به قتل رساند. یک بار هم برای ای

دریابد، دستور داد آهویی را به کاخ بیاورند و با دیدنش بانگ زد که این اسب است. بعد هم از همه در مورد 

ی فوکو بیند را اعدام کرد و به این ترتیب نظریهگفت اسب میماهیت این جانور پرسش کرد و هرکس که می

ی عجیب، د. او عالوه بر این فعالیتهای هرمنوتیک و جانورشناسانهدر مورد ارتباط قدرت و دانش را اثبات کر

فقط یک دلخوشی داشت و آن هم این بود که از مردم مالیات زیادی بگیرد و آن را صرف ساختن کاخی در 

گفتند. یکی از سرداران اش هم که بر خر مراد سوار بودند چیزی به او نمیسی و دوست اختهاِپانگ کند. لی

نگ جیِه و نخست وزیرش فنگ چوچی هم که به این موضوع اعتراض کردند، بالفاصله اعدام شدند مهمش فِ
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.م پ 207پ.م تا  210ی بسیار در فاصلهو بقیه به این ترتیب حساب کارشان را کردند. هوهای با هیاهوی 

پس از او کسی به سی او را مسموم کرد و کشت. بازی درآورد که خودِ لیسلطنت کرد و باالخره آنقدر خل

یینگ به قدرت رسید و پس از مدت کوتاهی شورشها و انقالبهای فراوانی که کشور را در خود غرقه نام زی

 کرده بود چندان قدرت گرفت که دودمان چین را بر باد داد. 

به این ترتیب عمال بعد از مرگ چین شی هوانگ کشور متحد چین فروپاشید و نابود شد. هم این  

امپراتور و هم فرزندانش افراد خل وضع و نامتعادلی بودند که نامی بد از خود در تاریخ به جا  نخستین

تاریخ دودمان  ای ناکام و ناقص دانست. با مرورشان برای متحد کردن چین را باید تجربهاند و تالشگذاشته

شیر ساسانی، که دودمانهایی شود که کسانی مانند کوروش بزرگ و ارشک پارتی و اردزودگذرِ چین معلوم می

 اند. با سه تا پنج قرن دوام را تاسیس کردند و نامشان به نیکی بر جا مانده، چه شخصیتهای بزرگی بوده

ای چین، تا ده پانزده سال آشوب همه جا را گرفته بود، تا آن که دودمان تازهی سلسلهبعد از انقراض  

ه به معنای واقعی کلمه چین را به یک کشورِ یگانه تبدیل کردند. به نام هان به قدرت رسید و اینها بودند ک

 م میالدی بر سر. 22پ.م تا  206از نوشتند، که هان چائو( می) 漢朝را به صورت شانهای قدیم نامچینی

 شود. های چین محسوب میکار بود و به این ترتیب یکی از دیرپاترین سلسله

شد و بعدتر وقتی به قدرت موسس این دودمان مردی بود به نام لیوبانگ که گائوزو هم خوانده می

شی هانجیا( و زنی به نام وانگرسید اسم گائو را برای خود برگزید. این لیوبانگ فرزند یک دهقان فقیر )لیوجی

عنوان سربازی ساده به سپاه چین زاده شده بود. او در ابتدای کار به  پ.م 256یا  247بود. خودش در سال 

شی برساند. در راه گویند زمانی به او ماموریت داده بودند تا چند زندانی را به کوه لو در شاآنپیوست. می
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دانست به خاطر این کوتاهی اعدام خواهد شد، تصمیم گرفت ها فرار کرد و لیوبانگ که مییکی از زندانی

شان به وی، آزادشان کند. آنها پذیرفتند پیشنهاد کرد که در ازای پیوستن های زندانیشورش کند. پس به بقیه

گویند او از ترس قوای چین به ها میشمار شورش کرد. افسانهی جسور با همین پیروان کمزادهو این دهقان

ورد. از پا در آ -که به خاطر عظمتش به درختی شبیه بود –جنگلی گریخت و در آنجا مار کبرای عظیمی را 

بعد هم در جریان یک دستبرد دختر یکی از دولتمردان به نام لوون را اسیر گرفت و با او ازدواج کرد. این 

 ی دودمان هان شد، لوجی نام داشت. دختر که بعدها اولین ملکه

ترین انقالبی چینی تبدیل شده بود. در این پ.م گذشت، لیوبانگ به سرشناس 197وقتی پدرش در 

راند. او در دو کار مهارت داشت، نخست شکست ای فرمان مینگ بر ارتش بزرگ صد هزار نفرهتاریخ لیوبا

 گرددپ.م بر می 204ی شاهکار در این زمینه، به سال خوردن در جنگها، و دوم جان سالم به در بردن. نمونه

هستند، آنها را از بی از قوای چین شکست خورد و چون دید پسر و دخترش دست و پا گیر که در نبرد لینگ

اش بیرون پرت کرد و خودش پا به فرار گذاشت. در این نبرد زنش و پدرش هم اسیر سربازان چین ارابه

یینگ شدند. لیوبانگ آنقدر در جنگها شکست خورد و فرار کرد که همه را به تنگ آورد. در نهایت وقتی زی

گ تسلیم کردند و او هم اعدامش کرد. به این ترتیب ای ندارد، او را به لیوبانبه قدرت رسید و دیدند جربزه

دی( بر تخت نشست و تاسیس این مرد با لقب گائو و برچسبِ امپراتور )هوانگ پ.م بود که 202در سال 

 دودمان هان را اعالم کرد. 

نژاد که در جریان شورش کمکش کرده بودند صلح کرد و مالیاتی چندان نوهای ایرانیاو با شیونگ

فعالیت کشاورزان را تشویق کرد و بر اساس مدلی  بعدبر بازرگانان بست که عمال تجارت را فلج کرد.  سنگین
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اش همان لوجی مشهور بود که گفتیم یک که در دولت چین تجربه شده بود، قدرت را متمرکز ساخت. ملکه

مرد، پسرش هویی که  پ.م 195بار هم در جنگها همراه پدر شوهرش اسیر شده بود. وقتی لیوبانگ در سال 

تخت نشست. عمال مادرش لوجی تمام قدرت را در دست داشت و از  پ.م زاده شده بود، بر 210در سال 

این فرصت استفاده کرد تا در خلوت و جلوت، یعنی هم در بارگاه و هم در خوابگاه بر مردان مقتدر درباری 

 فرمان براند. 

سپرد و قدرت را  -ی لوطایفه–ی خودش نی از قبیلهاو تمام موقعیتهای حساس سیاسی را به مردا

کامال در مشت خود گرفت. پسرش هویی که در نوجوانی به قدرت رسیده بود، همان کسی بود که پدرش در 

در بزرگسالی میدان جنگ برای سبک شدن ارابه او را به بیرون پرت کرده بود، و معلوم بود که چنین کسی 

بعدتر به جوان برازنده و تالش خودش را کرد و هویی با این همه . کندنمی پیدانیرومندی چندان شخصیت 

 مداری تبدیل شد، اما شخصیتی ضعیف داشت و عمال همه کاره مادرش بود. اخالق

های زیبای شوهرِ خدا بیامرزش در رذالت مادرش همین یک نکته را بگوییم که او به یکی از صیغه

به دستش افتاد، دستور داد تا زن بیچاره را به کاخش ببرند و برای مدتی برد. پس از آن که قدرت حسد می

ها، چشمها، گوشها، بینی، و زبانش را اش دادند. طوری که وقتی کارش با او تمام شد سینهطوالنی شکنجه

در  دست وپایش را هم از نیمه قطع کردند. او این زن بدبخت را در همین حالت برای مدتها . بعدبریده بودند

تماشایش برد تا نامید و مهمانانش را میآدم می-داشت و او را خوکها نگه میفاضالب کاخ و بین نجاست

. یک بار پسرش هویی هم این منظره را دید و چندان حالش دگرگون شد که پس از آن از سیاست کناره کنند

هم  ییپسر دالور و زیبارو پیدا کرد، انگیزغمچنین  یسرنوشتکه گرفت و از مادرش متنفر شد. این زن بیچاره 
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داشت که لیویویی نام داشت و زمانی قرار بود ولیعهد لیوبانگ باشد. اما پیش از آن که مادرش به این روز 

 بیفتد توسط لوجی مسموم و کشته شد.  

قدرت رسید. مادرش پیش از آن توسط  پ.م به 188پس از گائو، پسرش چیان شائو در سال  

سر وقتی به قدرت پهای پدرش به قتل رسیده بود. این و یکی دیگر از زن -همان لوجیِ ملعون–مادربزرگش 

رسید دستور داد در مورد مرگ مادرش تحقیق کنند و چون حقیقت امر برمال شد، آن هووی قاتل مادرش را 

م مدت چهار سال بعد خودش درگذشت. لوجی ه ، تا آن کهاعدام کرد، اما زورش به مادربزرگش نرسید

در او حلول کرده  -ی مظلومهمان شاهزاده–گفتند سگ سیاهی که روح لیورویی زیادی در جهان نپایید و می

بود، او را گاز گرفت و باعث شد تا به زخمی عفونی دچار شود و به این ترتیب جان به جان آفرین تسلیم 

 الراوی.کند، که صحت و سقمش علی عهده

ید که شاهان دودمان هان هم چندان آش دهن سوزی نبودند و با این وجود آاز این مرور کوتاه بر می

ی این اهلل کار زیادی نداشتند. نمونهشد و بنابراین به خلقشان صرف توطئه بر ضد همدیگر میبیشتر وقت

و کمی توان دید که در ابتدای کار با پشتیبانی لوجی به قدرت رسیدند ی لو میها را در سرنوشت طایفهتوطئه

 -امپراتور وِن–و درگذشت، توسط شاه بعدی شد گرفتگی ی مادر دچار سگپ.م، وقتی ملکه 180بعد در 

شد و به سال کشتار و تبعید شدند. این ون پدر یکی از بزرگترین امپراتورهای هان بود که جینگ نامیده می

از امپراتوران مهم دودمان هان  پ.م زاده شده بود. این جینگ با وجود اسم جینگولی که داشت، یکی 188

پ.م از طرفی بخشهای دیوانساالری را کوچک کرد تا قدرت را در دربار  154است. او کسی بود که در سال 

به حاکمان ایالتها آزادی عمل زیادی داده بود، به طوری که تقریبا  پ.م 157متمرکز کند، و از سوی دیگر از 
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 متاثر -پ.م( 135ی در گذشتهملکه دو ) –عقاید سیاسی مادرش  نوعی خودمختاری پیدا کردند. جینگ از

را بیشتر دوست داشت و با نفوذ او بود که وی را به  -لیو وو -ی مادر پسر کوچکترش  بود. این ملکه

که از قدیم با او دشمنی داشت،  -لیوپی–حکومت لیانگ برگزیدند. اما مشکل در اینجا بود که پسرعموی او 

 بود.  -همان دولت ووی قدیمی–مسایه حاکم ایالت ه

سرزمین وو به خاطر معادن نمک و مسی که داشت، ایالت ثروتمند و مهمی بود و لیوپی مثل شاهی 

ی عمویش این بود که سالها پیش، در آن زمانی راند. یک دلیل دشمنی لیوپی با خانوادهمستقل در آن فرمان می

کاری به پایتخت فرستاده بود. پسرِ او مرد جوانی بود به نام  که جینگ هنوز ولیعهد بود، پسرش را برای

لیوشیان و تقریبا همسن و سالِ جینگ بود. این دو یک روز نشستند تا نوعی تخته نرد چینی بازی کنند که 

کاری کشید و نتیجه این شد شان جر زد و کارشان به دعوت و کتکشود. در جریان بازی یکیلیوبو نامیده می

ی بازی را به سوی لیوشان پرت کرد و این جوان در اثر برخورد تخته به سرش کشته شد. از گ تختهکه جین

اند و از کردههای بسیار سنگین و نوک تیز و خطرناکی تخته بازی میها بر صفحهیابیم که چینیاینجا در می

کردند. های چوبی عادی نرد بازی میهایی پی برد که در همان دوران با تختهتوان به خردمندی ایرانیاینجا می

ی جینگ را بر عهده گرفت و در اولین فرصت با ایالت چو دست به یکی ی خانوادهخالصه آن که لیوپی کینه

را از میان بردارد. او  -همان برادرِ شاه که محبوب مادرش بود–کرد و به سرزمین لیانگ لشکر کشید تا لیودو 

ه شد. اما هفت استانی که سر به شورش برداشته بودند آرام نشدند، تا آن در این نبرد شکست خورد و کشت

 که لیووو آنها را یکی یکی فتح کرد و مخالفان را سرکوب کرد. 
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اعدام شود. دلیلش هم  -مردی به نام چائوکوئو–خواست اصلی شورشیان آن بود که نخست وزیر 

گیری از شهرها بود و به خاطر هموار ساختنِ راه ظلم این بود که این مرد همان طراح تمرکز قدرت و مالیات

ی وزیران بدنام چینی به مکتب قانون تعلق و ستم بر رعیت، بسیاری از او نفرت داشتند. او هم مثل بقیه

 داشت، هرچند از پیروان کنفوسیوس نبود. 

ندانی به نام چائوکائو با وجود شهرت ناپسندش، مردی کارآمد و مدبر بود. او از شاگردان دانشم

را از تاراج سربازان  «تاریخ رسمی»فوشِنگ بود که از دانشمندان دوران زمامداری چین بود و کتابی به نام 

نوها بر اسب سوار شوند. به ها هم به سبک شیونگنجات داده بود. او همان کسی بود که دستور داد تا چینی

و سیاستهای دولتی در این زمان به سمت حمایت  کردند نظام را از سکاها وامگیریها سوارهاین ترتیب چینی

نوها بود که پسرعموهای خودمان بودند و به خاطر دلیلش هم نفوذ فرهنگ شیونگ .از بازرگانان چرخش کرد

ی خوبی داشتند. پیامد این سیاست آن بود که کشاورزان فقیر و بازرگانان شان با تجارت میانهکوچگردی

ین هنگام جمعیتها در نزدیکی مرزهای دولت چین سازماندهی شد و کشاورزان به درون ثروتمند شدند. در هم

اندازی همسایگان مقابله کنند. در همین دوره بود که اصوال مفهوم مرز به ادبیات ارتش راه یافتند تا با دست

ود پانصد سال دوام شتوان دریافت که دودمانهای پیشینی که گاه ادعا میسیاسی چین وارد شد و از اینجا می

اند، تا چه پایه با مفهوم دقیقِ دولت یا دودمان سیاسی ناسازگار هستند. نخستین رساله در مورد مرز و داشته

 نام داشت. «هاپاسبانی از مرزها و نگهبانی از جبهه»شد و  پ.م نوشته 169مرزبانی در چین به سال 

اند، نامردی کرد و ید شورشیان زورآور شدهبا وجود تمام این خدمات، در مقطعی امپراتور که د

دستور داد چائوکوئو را اعدام کنند. اما این کار رضایت عمومی را حاصل نیاورد و ناآرامی همچنان ادامه یافت. 
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چین دولتهای  نوها کمک خواستند و آنها هم آمدند و با همدستی مردمدر نتیجه شورشیان از شیونگ

شان هائی نام داشتند، و سابقهیوئه و دونگین تشکیل دادند که مهمترینش مینخودمختاری در جنوب این سرزم

 رسید. ی قرن چهارم پ.م میبه میانه

امپراتور بعد از کشتن چائوکوئو تصمیم گرفت یک دولت نظامی سر کار بیاورد. برای همین هم 

او انضباط شدیدی در ارتش برقرار سپهساالری به نام جویافو پسر جوبو را برکشید و او را نخست وزیر کرد. 

کرد، سخت تحت تاثیر قرار گرفت کرده بود، طوری که یک بار وقتی امپراتور سرزده از سپاهیانش بازدید می

ی این سردار شد. جویافو به سرعت شورشیان را سرکوب کرد. با این وجود سرنوشتش چندان و شیفته

پ.م بر پسر بزرگش لیورونگ خشم گرفت و تصمیم گرفت  150خوشایند از آب در نیامد. امپراتور در سال 

او را از ولیعهدی برکنار کند. چنین هم کرد و چون با مخالفت درباریان مواجه شد، همه را گوشمالی داد. 

پ.م عزل شد و به زندان افتاد، تا  147چنان که جویافو هم که با وفاداری به اربابش خدمت کرده بود،  در 

آنقدر او را گرسنگی دادند که مرد. در همین سالها بود که خرید و  پ.م در همان جا 143آن که در سال 

فروش زره ممنوع شد و در انحصار دولت در آمد. امپراتور جینگ در این دوره به راستی بدخو شده بود، 

کند، خشمگین شد. ی مادر از ولیعهد شدنِ یکی از پسرانش به نام لیووو هواداری میچون وقتی دید ملکه

قلق او را بلد بود، سراپا برهنه شد و چاقویی به گردن آویخت و عذرخواهانه نزد او رفت و پیشنهاد لیووو که 

گرفت  پ.م بهانه 144بعد به سال کرد سرش را فدای شاه کند. روی جینگ کم شد و او را بخشید. اما کمی 

ای راهسازانه دانست و ملکه ئهآن کشیده، و این را حمل بر توطی شانگای به منطقهی مادر جادهکه چرا ملکه

 و لیووو را اعدام کرد و خیالش راحت شد. 
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یک دلیل خشمگین و خونریز بودنِ این شاه جینگ، آن بود که در حرمسرایش جنگی مشابه برقرار 

اش در دربار، پ.م با زنی به نام بو ازدواج کرد که کمی بعد به خاطر مرگ حامی 155بود. جینگ ابتدا در سال 

پ.م سر به نیست شد. زنِ بعدی جینگ، لی نام داشت که مادر  147ی شد و در همین گیر و دار به سال منزو

شکرآب  -لیوپائو–ی این زن با خواهر امپراتور پ.م ولیعهد شد. میانه 153همان لیورونگِ مشهور بود که در 

خالفت کرد. به لی م اما ملکه خواستند بدهندش به لیورونگ،جیائو داشت که میبود، چون دختری به نام چن

کرد، رفت و با یکی جیائو که در این جریان احساس توهین میاین ترتیب دو طرف با هم دشمن شدند. چن

جی. اینها همه ای بود به نام وانگدیگر از پسران شاه دوست شد که لیوچِه نام داشت و فرزند زنی صیغه

ز ولیعهدی عزل شود و چنان که دیدیم برخی از شخصیتهای پ.م ا 150دست به یکی کردند تا لیورونگ در 

اش ی این که پسرِ دردانهمقتدر از جمله نخست وزیر همچنان هوادارش بودند. در همان سال، ملکه لی از غصه

.م وادار به خودکشی پ 148را هم در سال را از ولیعهدی محروم کرده بودند، دق کرد و مرد و لیورونگ 

اجازه به باغ پدربزرگش وارد شد، اعدام کرده بود. به این ترتیب میدان آن که کسی را چون بیکردند، به خاطر 

 برای لیوچه خالی ماند. 

ی حرمسرایی به لیوچه با وجود آن که نامش به آلوچه شباهتی دارد و با این زد و بندهای مسخره

پ.م با نام رسمیِ وو بر تخت  141او در قدرت رسیده بود، در نهایت شاهی کاردان و شایسته از آب در آمد. 

پ.م حکومت کرد. یعنی پنجاه و سه سال بر اورنگ سلطنت جا خوش کرده بود.  او  87نشست و تا نزدیک 

اش در کرد و این کشور را به بیشترین حد توسعه ی چینی را بر اساس تعالیم کنفوسیوس سازماندهیجامعه

ها بخشهایی از شمال کره، شمال ویتنام و حتی قرقیزستان را فتح جهان باستان رساند. در دوران او چینی

کردند. یک دلیل این توسعه آن بود که لیوچه یا همان وو رسمِ امتحان گرفتن بر اساس متون مقدس 
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کنفوسیوسی را باب کرد و بر اساس این امتحان که پدر جد کنکور خودمان است، جوانان مستعد را به مشاغل 

 شید. کدولتی بر می

در دوران زمامداری وو مادرش ملکه وانگ نفوذ و اقتدار زیادی به دست آورد. این زن پسر دیگری 

از عموهایش را به خاطر  پ.م یکی 132سپهساالر چین بود. امپراتور وو در سال فِن که داشت به نام تیان

ی مادر دو، اقتداری به دست مرگ ملکه فن بعد ازتوهینی که به این برادر ناتنی کرده بود، اعدام کرد. این تیان

های حرمسرایی و چشم و هم آورد و نخست وزیر شد. در کل دربار وو هم مانند پدرانش انباشته از دسیسه

چشمی زنان شاه بود. در میان این زنان باید به ملکه چِن اشاره کرد که در ابتدای کار بر قلب وو مسلط بود، 

زد و کم طرد شد. بعد هم برای جلب توجه وو مرتب دست به خودکشی می اما چون فرزند پسر نزایید کم

شد. برای همین هم درباریان از او متنفر بودند و حق هم داشتند، چون کسی معموال هم در این کار موفق نمی

را هم سرهم  -دار شدنمثل بچه–که کاری ساده مانند مردن را درست انجام ندهد، احتماال کارهای دیگرش 

پ.م به حرمسرای امپراتور راه یافت  139زیفو که در ترین زنِ وو کسی بود به نام وئیکند. محبوبندی میب

اخالق ای فروپایه بود، اما چون بسیار زیبارو و خوششد. این زن در ابتدای کار رقاصه پ.م ملکه 122و در 

رفتاری و مهربانی و لیاقت از خودش بود امپراتور عاشقش شد و بعد هم که نفوذی به دست آورد آنقدر خوش

 نشان داد که نزد همه عزیز شد. 

سنگ بر اش به تدریج دچار مالیخولیا شد و عقلش پارهامپراتور در اواخر دوران طوالنی زمامداری

داشت. مثال اعتقاد داشت پیر شدن و ضعیف شدن )دقت دارید که، پس از پنجاه سال سلطنت( زیر سرِ می

ون است. از این رو شمار زیادی از اشراف بیگناه را به جرم جادوگری اعدام کرد. در میان ایشان جادوگران ملع
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اش اعدام آئو هم وجود داشت که به همراه کل اعضای قبیلهسونسپهساالری نامدار و محبوب به نام گونگ

که -امپراتور  شد. در این هنگام رئیس نگهبانان کاخ که سووِن نام داشت، با رئیس سیستم جاسوسی

متحد شد و برای ولیعهد پاپوش درست کردند و وانمود کردند که هنگام  -شدچونگ خوانده میجیانگ

زیفوی اند. این پسر و ولیعهد، جو نام داشت و کسی نبود جز فرزند مهترِ همان وئیجادوگری گیرش انداخته

ش و پسرعمویش به این جرم مسخره م زاده شده بود. جو وقتی دید خواهرانپ. 128محبوب که به سال 

 پ.م به 98اصلی ماجرا یعنی جیانگ چونگ را در سال اعدام شدند، تصمیم گرفت انتقام بگیرد. پس مسبب 

قتل رساند و بعد خودش به همراه مادرش خودکشی کرد. وو به قدری از این کار خشمگین شد که کل 

 عام کرد. اش را قتلذشتهی زنِ محبوبِ درگخاندان او را بر باد داد و قبیله

رساند، در داد و اطرافیانش را به قتل میدر دورانی که امپراتور وو به تدریج عقل خود را از دست می

( نام داشت، از تباری پست 衛青چینگ )یافت. این مرد که وِئیدربارش سرداری شایسته و الیق پرورش می

اش ی نامادریاش را همچون خدمتکاری در خانهکودکیبرخاسته بود و به روایتی حرامزاده بود و دوران 

اش ستمهای بسیار دید و در نهایت از خانه گریخت و گذراند. او در این دوران از برادران ناتنی و نامادری

یانگ به کار مشغول شد. آنجا بود که با نزد مادرش رفت و به عنوان مهتر اسبان در کاخ حاکم محلی پینگ

بیشتر نزدیک شد و این همان کسی بود که قرار بود به زودی قلب امپراتور وو را تسخیر  زیفوخواهرش وئی

زیفو به عنوان رامشگر به دربار وو رفت، برادرش را هم به همراه برد و شغل مهتری را برای کند. وقتی وئی

پیائو  یک بار هم ملکهچینگ هم مراتب ترقی را طی کرد. فراهم کرد. بعد از افزون شدن بر نفوذ این زن، وئی

اش او را دزدید و قصد داشت به قتلش برساند، اما دوستانش به یاری -مادرِ ملکه چِن، هووی خواهرش–
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شتافتند و نجاتش دادند. امپراتور وو که از این کار اهل خلوت رنجیده بود، این جوان را به ریاست نگهبانان 

به چین تاختند، او رهبری ده هزار  نوپ.م قبایل شیونگ 139وقتی در سال سلطنتی برکشید و به این ترتیب 

سرباز را بر عهده داشت و برای رویارویی با ایشان به حرکت در آمد. در نبردی که پس از آن رخ داد، برای 

نوها غلبه کردند و این پیروزی را مدیون یادگیری فنون سوارکاری از این ها بر شیونگنخستین بار چینی

شان در نو که در نبرد هفتصد تن تلفات داده بودند، به شهر مقدسرانی بودند. سکاهای شیونگی ایطایفه

 شان داد. چینگ دنبالشان کرد و در آنجا هم شکستلونگ عقب نشستند. اما وئیچِنگ

ها های زردپوست به راه افتادند تا سرزمینهایی که توسط آریاییبعد از آن موجی جمعیتی از چینی

نشینان چینی شهر شوئوفانگ در مغولستان داخلی بود که تسخیر شده بود را بازپس بگیرند. مرکز این کوچ

 پ.م 139در سال ون راند. نو را از منطقه بیرصد هزار مهاجر را در خود جای داد و به تدریج قبایل شیونگ

ی ایرانی دیگری به قبیلهچیان را به خوارزم و سغد گسیل کرد و در آنجا از امپراتور وو سفیری به نام جانگ

نوها خودداری درخواست کرد تا از یاری به شیونگ -چی شهرت دارندکه در چین به نام یوئه –هانام ت خاری

نو از حمایت ای این قبیله بودند، پذیرفتند و به این ترتیب قبایل شیونگکنند. ایشان که خود زیر فشار دستبرده

 قبایل پشت سرشان محروم شدند. 

شیِه ثبت جینو که اسمش به چینی ییهای شیونگپ.م رهبر یکی از شاخه 123با این وجود در سال 

اش، در و با وجود شکست اولیهها پاتک زد شده و احتماال چیزی شبیه به یزدشاه یا مشابه آن بوده، به چینی

نهایت بر سردار چینی سوجیان چیره شد و سه هزار تن از سربازان او را کشتار کرد. امپراتور وو در دی ماه 

سردار را در راس ارتش بزرگی قرار داد و برای نخستین بار سیاستی تهاجمی را در برابر  پ.م دو 119سال 
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چینگِ مشهور و پسرعمویش ر عبارت بودند از همان وئینوها در پیش گرفت. این دو سرداشیونگ

کنی در صحرای گوبی به هوئوچوبینگ. ارتش چین با مقیاسهای آن دوران خیلی بزرگ بود و مانند سیل بنیان

حرکت در آمد و قبایل ایرانی را در سر راه خود نابود کرد. سکاها به روش زمین سوخته روی آوردند. یعنی 

خویشاوندانشان چهارصد سال پیش در اروپای مرکزی در برابر داریوش بزرگ اتخاذ کرده ای که همان شیوه

ها عقب نشستند و منابع آب را با افکندن بودند و توانسته بودند او را به بازگشت وادار کنند. آنها از برابر چینی

ها وارد آوردند. ادی به چینیی اسب در آن آلوده کردند. بعد هم به نبرد چریکی روی آوردند و تلفات زیالشه

شان را قطع نکردند. در نبرد موبوئی که پس از آن درگرفت، هوئوچوبینگ پیشرویچینی با این وجود دو سردار 

نوها چیره شد. او سکاها را کشتار کرد و به روایتی هفتاد هزار و نقشی مهم ایفا کرد و بر جناح چپ شیونگ

ایشان را کشت. به این ترتیب یک شاخه از این قبیله قتل عام شدند و چهارصد و چهل و سه تن از سربازان 

سردار چینی سرزمینشان را به تیول دریافت کرد و آن را به ده هزار خانوار چینی داد. اما مدت کمی بعد از 

پ.م در سن بیست و چهار سالگی درگذشت و علتش را خوردنِ آب آلوده به  117این پیروزی به سال 

 اند. ب دانستهی اسالشه

تاخت. یکی از ایشان اش همچنان پیش میچینگ با هفت سردار برجستهدر این میان عموی او وئی

گوانگ نام داشت، مردی را کشت. دیگری که لی نوشهسوار شیونگ 2800که لوبودوئه نام داشت در نبردی 

بپیوندد، اما در بیابان گوبی گم شد و  چینگدلیر و قوی، اما بدشانس بود که قرار بود در نبردی بزرگ به وئی

نوها جنگیده و پیروز اش دست تنها با شیونگبه موقع به محل نبرد نرسید. وقتی به آنجا رسید دید فرمانده

شده و به همین خاطر از شدت شرم خودکشی کرد! این نبرد که او از آن محروم شده بود، به خاطر ترفندهای 

ها را گرداگرد هم در جایی قرار داد و های جنگی و ارابهت آورد. او گردونهچینگ شهرتی به دسنظامی وئی
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به این شکل یک دژ کوچک متحرک ساخت. بعد کمانگیرانش را پشت آن جای داد و آنها که کمانهایی دوربرد 

ن هنگام ی یک سپاه ده هزار نفره از سواران دشمن را با کشت و کشتار فراوان دفع کردند. در ایداشتند، حمله

ها صف آراسته بود و هنوز شمار سوارانش به هشتاد هزار تن بالغ نو رویاروی چینیی شیونگی قبیلهبدنه

چینگ به ها آمد و زمانی که توفان شنی برخاست، وئیشد. اما در نهایت طبیعت هم به یاری چینیمی

 ایشان را قتل عام کرد. نوها شبیخون زد و ایشان را محاصره کرد و نوزده هزار تن از شیونگ

نوها نو در تاریخ قلمرو خاوری تاثیر بسیار مهمی بر جای نهاد. شیونگها و شیونگنبردهای چینی

شدند، هرچند به تدریج محسوب می فرهنگی ایرانیو دار بودند که از نظر نژادی مردمی کوچگرد و رمه

ی آن بود که در مقطعی ی قلمرو چین نشانهدر میانه حضور ایشان آمیختند.در می ترک و تاتارداشتند با قبایل 

چینگ از تاریخ امکان رسوخ قبایل سپیدپوست و آریایی به درون سرزمین چین وجود داشته است. اما وئی

ی خوارزم پیش این امکان را با تاخت و تازهایش در مرزهای غربی از میان برد. سپاه بزرگ او تا دریاچه

کن کرد. نابودی این مردم، که از ابتدای تاریخ نو را ریشهبزرگ و پرجمعیت شیونگی تاخت و عمال قبیله

دهنده و تعیین کننده در معادالت سیاسی چین بودند، راه را بر تکوین هویت چین تا این هنگام نیرویی شکل

 چینی گشود و دست دولت هان را برای توسعه در غرب باز گذاشت. 

هائی به این یوئه به قلمرو دونگی دولت کوچک مینو به دنبال حملهپ.م امپراتور و 138در سال 

منطقه سپاه فرستاد و این منطقه را به سرزمین خود الحاق کرد. سه سال بعد قلمرو یان یوئه هم مورد حمله 

نان پ.م سفیری از دولت دیان که در شرق یون 122واقع شد و به همین ترتیب در دولت هان ادغام شد. در 

.م انجام پذیرفت. پ 109ها شود و این کار در ار داشت، به دربار وو آمد و پذیرفت که سرزمینش تابع هانقر
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یوئه کودتایی رخ داد و یک سال بعد سپاه هان به آنجا رفتند و این سرزمین را پ.م در سرزمین نان 112در 

ای پیشگیرانه بر که کوشید به حمله یوئه بودهم فتح کردند. قویترین دولت مستقل در این هنگام همان مین

آن هم به هان الحاق شد. در میان این دولتهای  110ها دست بزند، ما پادشاهش ترور شد و در سال ضد هان

راند. نان بود که شاهی خردمند و شاعر به نام لیوآن بر آن فرمان میالحاق شده، از همه جالبتر سرزمین هوای

بود و در این هنگام پیرمردی بود. او کسی بود که دانش جغرافیا را گسترش  هپ.م زاده شد 179این مرد در 

گویند برای نخستین اند و میرا به او نسبت داده «زینانهوای»کشان بود. کتاب داد و مشوق جهانگردان و نقشه

بار شیر سویا و کشک را ابداع کرد و آن را برای فرو نشاندن درد دندان مادرش به کار گرفت. این شاه 

 اند. غیرعادی را مبدع هنر رزمی تای چی چوان هم دانسته

ثبیت شد و با وجود وام به این ترتیب دولت هان به صورت تنها واحد سیاسی مهم قلمرو خاوری ت

ها، عنصر جمعیتی آورانه مانند سوارکاری و لباس و کمان مرکب از آریاییگرفتن عناصری فرهنگی و فن

ایشان را از میان برد. این عاملی بود که جمعیت چینیِ بعدی را پدید آورد و شاید به همین دلیل است که 

 دهد. د که نود درصد جمعیت این کشور را تشکیل مینامنامروز هم قومیت اصلی ساکن در چین را هان می

ی چین که ها هم گران تمام شد. ارتش چند صد هزار نفرهنوها البته برای خودِ چینینابودی شیونگ

ی فقیر بودند، در این عملیات هزار و پانصد کیلومتر حرکت احتماال بخش مهمی از آن مهاجران از جان گذشته

جمعیتشان کشته شدند. هشتاد درصد کل اسبهای ارتش هان در جریان این جنگها کردند و بیست درصد از 

نوها غارت کردند، تا حدودی ای که از شیونگاز میان رفت. اما این هزینه با به غنیمت بردنِ چند میلیون رمه

و جمعیت ی قحطی و بدبختی مردم شد جبران شد. مالیات سنگینی که برای جنگ بر کشاورزان بسته شد، مایه
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شهرها را در مناطق دیگر کاهش داد. با این وجود مراتعی که در اختیار قبایل کوچگرد بود در نهایت اشغال 

ی وویوان پ.م انجام دادند. آنان در این تاریخ به منطقه 112نوها آخرین خیزش خود را در شد و شیونگ

شدند و منقرض گشتند. امپراتور وو  ی تاریخ راندهشکست خوردند، دیگر از صحنه یحمله کردند و وقت

 108های دیگر هم چشم دوخت. او در سال دولت خود را تنها در جهت غرب گسترش نداد، بلکه به جهت

ی سرداری به نام پ.م توانست شاه دولت جوسئون در کره را تابع خود سازد. این شاه اوگِئو نام داشت و نوه

 ه و موسس نخستین دولت در این سرزمین است. مان بود که نخستین شخصیت تاریخ کروِئی

ها این بود که سپاهیانی ها، مهمترین اقدام نظامی امپراتور هان از دید ایرانیبا وجود تمام این ترکتازی

را به مرزهای ایران زمین گسیل کرد و برای نخستین بار جنگ ایران و چین را رقم زد. ماجرا از آن قرار بود 

نوها، معلوم شد که سواره نظام چین قدرت چندانی ندارد و علت اصلی ضعف با شیونگکه بعد از درگیری 

ها در ارتباط با سکاها قرار داشتند و آن هم کوچک و ناتوان بودنِ اسبهای چینی است. در این هنگام چینی

ر کره، امپراتور ی چین دپ.م، همزمان با مداخله 108در سال اسبهای نیرومند و جنگیِ ایشان را دیده بودند. 

گروهی را به ترکستان فرستاد تا با قبایل تاتار و مغول دوست شوند. این قبایل در آن دوران از نظر فرهنگی 

تبار سکا و هونهای سپید بودند. در این سال سرداری به نام جائوپونو به سرزمین و سیاسی تابع قبایل ایرانی

از آنجا تا تورفان پیش رفت و با دولت چِشی در این منطقه  لوالن در شمال شرقی صحرای تاکالماکان رفت و

پ.م یک شاهزاده خانم چینی را همراهی کرد تا با شاه دولت کوچک  105وارد مذاکره شد. او در سال 

ها شدند. کول وصلت کند و به این ترتیب مردم این سرزمینهای میانی هوادار و متحد چینیووسون در ایشیک

به خوارزم رفت و از شاه خجند درخواست کرد تا اسبهایی را به ایشان  پ.م سپاهی چینی 104بعد، در سال 

اند. هیاتی هایشان بسیار از آبادانی آن تعریف کردهنامیدند و در سفرنامهها خجند را دایوآن میبفروشد. چینی
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نوها زیادی بر شیونگ شانهای تازهچینی که برای خرید اسب در دربار خجند رفت، انگار به خاطر پیروزی

مغرور شده بودند. آنها در دربار شاه خجند دور برداشتند و به شاه این سرزمین توهین کردند. شاه خجند هم 

 شان را اعدام کنند. دستور داد همه

 104رسید، امپراتور دژم شد و به سال وقتی خبر شکست سپاه اولیه و کشته شدن سفیر به دربار هان 

لی در راس سپاه بزرگی با بیست هزار چینی پیاده و شش هزار سوارکارِ گوانگبرادرزنش لیپ.م دستور داد 

به خجند حمله کنند. شاه خجند در برابر این حمله مقاومت  -که احتماال سکا یا ترک بودند – استپ  ِبومی

کرد. برادرزن  کرد و با سپاهی کوچکتر به استقبال مهاجمان رفت و آنان را به شدت شکست داد و کشتار

امپراتور با حالی زار به چین برگشت، ولی آنقدر از دالوری مردم سغد و خوارزم تعریف کرد که این بار 

ی امپراتور ارتشی شصت هزار نفره را در اختیارش گذاشت. این ارتش شهر کاشغر را محاصره کرد، اما خاطره

هزار اسب از نژاد اصیل ایرانی بگیرد و  شکست قبلی را در ذهن داشت. پس سردار چینی پذیرفت تا سه

 داد.  پ.م رخ 102و این به سال محاصره را بردارد و برگردد، 

نوها هم نابود شدند. در این هنگام رهبر ایشان کسی ی تاریخی آخرین بقایای شیونگدر همین دوره

کست داد و به صلح وادارش پ.م او را ش 103چینی جائوپونو نخست در سال بود به نام شانیو اِر. سپهساالر 

لی با او جنگید و گوانگبه همراه همین لی پ.م 99کرد. اما چون تابع امپراتور نشده بود، بار دیگر در سال 

لینگ نام داشت و چون هم اسبهای کاشغری را به دست آورده بود و ی این سردار اخیر، لیشکستش داد. نوه

ای بزند و ارتشی سواره به طلبانه، تصمیم گرفت دست به عمل جاهنو چیره شده بودهم بر سوارکاران شیونگ

ها و سکاها برای خود درست کند. او گزارش نادرست به دربار فرستاد و از سپاهیان شکست سبک ایرانی
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نو خواست تا سربازانش را برای سوارکاری تعلیم دهد. اما امپراتور از قضیه ی شیونگخورده و تسلیم شده

اش را هم کشتار کرد. ناگفته نماند که مورخ بزرگ سیماچیان و کل خاندان او را بر باد داد و قبیله خبردار شد

 لینگ بود و چون در دربار از او هواداری کرده بود به امر امپراتور اخته شد. دوست نزدیک همین لی

موسس عظمت و  امپراتور وو که با این تفاصیل یکی از بزرگترین شخصیتهای سیاسی تاریخ چین و

بیمار شد ودرگذشت. البته این مانع از به فرجام رسیدنِ این کشمکشها شکوه این دولت است، چند سال بعد 

 90در سال نشد که تا زمان مرگش در حد امکان اطرافیانش را به قتل نرساند. نخست وزیرش لیوچومائو 

ورونگ ادعا کرد که برای کشتن امپراتور ای به نام گوئاش اعدام شد، چون خواجهپ.م به همراه خانواده

ی لی هم کرد. این مرد به شکل مضحکی در میانهگوانگجادوگری کرده است. او انگشت اتهام را متوجه لی

نوها و درست وقتی که بر آنها غلبه کرده بود، خبردار شد که قرار است اعدام شود. این بود جنگ با شیونگ

ی دیگر کشته شد. ی یک پناهندهای نکرد و با دسیسهبود، پناهنده شد. اما فایدهای که شکست داده که به قبیله

اش لیونولینگ جانشین و اعالم کرد که پسر شش سالهم پ. 88در سال جالبتر از همه این که امپراتور وو 

قبضه بعدها در زمان نیابت سلطنت او قدرت را  -ملکه جائو–ولیعهد اوست، بعد هم برای این که مادرش 

نکند، او را اعدام کرد! یعنی این لیونولینگِ نگون بخت در شرایطی ولیعهد شد که پدرش به همین دلیل مادرش 

 ر ا به قتل رسانده بود! 

نوها و مردم رگذشت و مردم کاشغر و خجند و شیونگپ.م امپراتور وو د 87سرانجام در سال 

بعد از مرگ او، همین پسرک با نام  به راحتی کشیدند.ها نفسی ی چینیپایتخت و خویشاوندان شاه و بقیه

سلطنت او مردی بود به نام هوئوگوانگ که برادر ناتنی سردار مشهور هوئوچوبینگ  بجائو بر تخت نشست. نای
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پ.م این امپراتور نوجوان مرد و نخست وزیر به  74. در سال بود. این مرد به سرور خردسالش وفادار ماند

لیوهِه را انتخاب کرد. اما رفتار این شاه نوآمده شایسته و سزاوار اورنگ چین نبود. برای جایش پسرعموی او 

یی همین هم بعد از بیست و هشت روز او را عزل کردند و به جایش مردی عادی و غیراشرافی به نام لیوبینگ

وو به جرم جادوگری  توسطپ.م  91ی لیوجو بود، که زمانی ولیعهد بود اما به سال را بر تخت نشاندند که نوه

کشته شده بود. او در کودکی به همین دلیل به زندان افتاده بود و پدرِ پدربزرگش که همان امپراتور ووی 

مشهور باشد، دستور داده بود او را بکشند. زندانبان که مرد نیک نفسی بود، از انجام این فرمان سرپیچید و و 

یی به شکلی ای او را به فرزندی بپذیرند. به این شکل لیوبینگادهاو را فراری داد و ترتیبی داد که خانو

آسا از مرگ رهید و پیروزمندانه با لقب شوان به تخت سلطنت بازگشت. او مردی مدیر و مدبر بود، اما معجزه

اند، ی پستهای مهم را اشغال کردهنشناسی کرد و وقتی دید فک و فامیلِ نخست وزیر هوئوگوانگ همهنمک

 کرد.  پ.م کشتار 66را در سال ی هوئو بتهایش را نادیده گرفت و کل قبیلهمح

ای از امپراتوران بر تخت چین تکیه زدند که بیشترشان دچار انگیز، زنجیرهبعد از این حوادث هیجان

اشکاالت جنسی بودند. بعد از این که شوان درگذشت، شی به قدرت رسید، بعد از نوبت به چِنگ بود که 

اش آئی شاه شد دار شود. بعد از او برادرزادهتوانست بچهمصرف بود و حتی نمیمیخواره و عیاش و بی مردی

هایش را به جرم جادوگری و خیانت و این جور چیزها اعدام کرد و به خودکشی که چند نفر از دور و بری

وم پیش از میالد به جرم جیا از همه مهمتر بود که در سال دواداشت. در بین ایشان نخست وزیرش وانگ

انتقاد از امپراتور عزل و زندانی شد و همان جا وادار شد خودکشی کند. دلیل اعتراض او هم این بود که 

پرداخت. در واقع امپراتور آئیِ مورد نظر به وظایف سلطنتی که مهمترینش تولید مثل و ایجاد ولیعهد بود، نمی

گذارند. این دو م( میپ. 1-23شیان )پسرش دونگش را با دوست باز بود و تمام وقتاین امپراتور همجنس
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گویند یک بار که آستین لباس خوابیدند. مینفر با وجود این که زن هم گرفته بودند، هر شب بر یک تخت می

امپراتور زیر سر همبسترش مانده بود، آستینش را با شمشیر برید تا همبسترش را بیدار نکند. بر همین مبنا 

 «فِتیشِ آستین بریده»توان آن را که می -پی( شیوجی)دوان 斷袖之癖–حی در چینی به وجود آمده اصطال

ترجمه کرد. امپراتور این دوست صمیمی را به سپهساالری و مقامهای باالی حکومتی هم رساند، هرچند 

طرفش استعداد و هنری نداشت و بعدتر که امپراتور مرد، خودکشی کرد و خاندانش هم به جاهای دور افتاده 

 تبعید شدند.

اش، مرد مهربانی بود و تصمیم گرفت راهی برای کم ی جنسی غیرعادیامپراتور آئی جدای از سلیقه

شدن رنجهای بردگان چینی بیابد. در این هنگام چین شصت میلیون نفر جمعیت داشت و یکی از سه کشور 

مان شهرها تنها دویست بزرگ دنیا بود. آئی دستور داد تا اشراف چینی از شمار بردگان خود بکاهند. یعنی حاک

برده، اشراف رده باال تنها صد برده، و سایر اشراف تنها سی برده داشته باشند، و قانونی هم پیشنهاد کرد که بر 

مبنای آن هرکس سه سال صادقانه بردگی کرد، آزاد شود. اما اشراف در برابر او صف آراستند و مخالفت 

اقعی بردگان نسبت به مردم آزاد از این ارقام خیلی بیشتر بوده شود که شمار وکردند و از اینجا معلوم می

است. اشراف تنها قبول کردند بردگان باالی پنجاه ساله را رها کنند و آن هم به این خاطر بود که در این سن 

کردند. بر اساس خور اضافه هم خودداری میدیگر رمقی برای کار نداشتند و به این شکل از قبول یک نان

دار توان حدس زد که چین در قرون نخست میالدی به همراه روم یکی از کشورهای بزرگ بردهها، میداده این

 اند. شدهی جمعیتش برده محسوب میدنیا بوده و بخش عمده
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عزل کرد. این  .م( را 23پ.م تا  45وانگ مانگ )آئی در اواخر عمرش سپهساالر نیرومندی به نام 

بانفوذ بود که با وجود عزل شدن، پس از مرگ آئی به مسند قدرت بازگشت و در طلب و سردار مردی جاه

ای در مشت خود داشت و هنگام ضرورت عمل چند امپراتور بعدی دودمان هان را همچون دست نشانده

های دربار هان خویشاوند بود. این رساند. وانگ مانگ از طرف پدری با چند نفر از ملکهایشان را به قتل می

شد و مدعی بود کرامتهایی مانند غیبگویی دارد. او رد در ضمن دانشمندی کنفوسیوسی هم محسوب میم

اش نوعی کیش پرستش )یعنی تازه و نو( را تاسیس کرد که مبنای سیاسی ی شیندودمانی نو به نام سلسله

 شخصیت بود.  

تیک و اجتماعی عمیقی وانگ مانگ شخصیتی عجیب و تاثیرگذار داشت. او به اصالحات بوروکرا

بخشی زمینها بر اساس چاهی در مرکزشان را باب کرد و بندی ن هدست یازید. کشت و کارِ چای و کرت

کوشید تا اشراف ایالتهای جنوبی که تقریبا خودمختار بودند را سرکوب کند و حتی زمینهایشان را گرفت و 

 .م هم 11راف این سیاستش شکست خورد. در سال .م با اتحاد اش 12در سال بین دهقانان تقسیم کرد. اما 

رود زرد تغییر جهت داد و به ویرانی زمینهای کشاورزی و قحطی دامن زد و این خود به شورشهایی دهقانی 

 انجامید. با ظهور او، دودمان هان به دو بخشِ شرقی و غربی تقسیم شد. 

گان خاندان هان کوشید تا بار دیگر این مانگ، یکی از بازنماند .م، همزمان با مرگ وانگ 23در سال 

شی بر تخت یانگ بود. او با نام گِنکدولت بزرگ را احیا کند. این مرد لیوشوان نام داشت و حاکم هوای

لیویان و برادرش -نشست و ادعا کرد که امپراتور هان است. مهمترین سرداران او دو تا از پسرعموهایش 

فو چیره شد و بعد بخشهایی از استان هنان را تصرف کرد. پسر والی شهر جِنبودند. لیویان ابتدا بر  -لیوشیو
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یی، به همراه نخست وزیر دولت نوپای شین )وانگ عموی وانگ مانگ که سرداری نامدار بود به نام وانگ

 یاند، به هنان تاخت تا ریشهشون( با ارتش عظیمی که شمار سربازانش را چهارصد و پنجاه هزار تن نوشته

یانگ عقب شون را کشت و به شهر کوناین شورش را بخشکاند. اما لیوشیو بر ایشان چیره شد و وانگ

نشست. با کشته شدن نخست وزیر اغتشاشی در ارتش شین رخ داد. اما شمار زیاد این سپاهیان همچنان 

مانی که شرایط یانگ را محاصره کردند و درست در زبرتری چشمگیری بر شورشیان داشت. ایشان شهر کون

شی به یاری پسرعموهایش آمد و از پشت به سپاه شین حمله اتور گنگشد، خودِ امپربرای مدافعان دشوار می

عام کرد. چند سال بعد، لیوشیو به عنوان امپراتور بعدی بر تخت نشست و موفق شد در کرد و آنان را قتل

ن و نیکوکار بود و به ویژه به خاطر شاهکارهایش .م دولت هان شرقی را تاسیس کند. او مردی مهربا 25سال 

 در راهبرد جنگی شهرتی به دست آورده است. 

ی چینی با پردامنه شدن اختالف میان اشراف، مجالی فراهم آمد که دهقانان و رعیتِ فقیر و گرسنه

که رهبرانش میالدی جنبش اجتماعی عظیمی در چین پدید آمد  19نیز به پا خیزند. به این ترتیب در سال 

کردند. این شورشیان امروز در تاریخ چین زاده بودند و در هماهنگی و اتحاد با هم عمل میشورشیان دهقان

. پایگاه مرکزی اندکرده، البد چون ابروهای خود را رنگ میشهرت یافته است مِئی(با نام سرخ ابروان )چی

در .م سرخ ابروان  25در تابستان سال بردند. ستانها حمله میها شهر لیانگ بود و از آنجا به سایر اابروسرخ

 یک نبرد مشهور بر سرداران دولت شین که صد هزار تن سرباز با خود داشتند چیره شدند. 

ای ایفا کرد، زنی بود که مادر لو نام ی پرآشوب نقش پرآوازهیکی از شخصیتهایی که در این زمینه

پسرش را به ناحق اعدام کردند. او کشتزارش را فروخت و با پولش اسلحه  میالدی 17در سال گرفت و 
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اش را به قتل رساند اش سر به شورش برداشت. او فرماندار منطقهخرید و با همراهی صد تن از مردان دهکده

 شد و هوادارانش به کوه تایی .م کشته21در سال ی بزرگ از دزدان دریایی پدید آورد. این زن و یک دسته

 کوچ کردند و در آنجا به یکی از گروههای شورشی دیگر پیوستند. 

ها تا قرن سوم میالدی و دوران ظهور شاهنشاهی ساسانی دوام دولت هان با وجود تمام این نابسامانی

شو، که طبق تاریخ هوهانبود جالب که ارزش نقل کردن دارد، آن  هایرخدادآورد. در این مدت چند یکی از 

رومی، قاعدتا از طرف مارکوس اورلیوس امپراتور روم، به دربار هان شرقی رفت و  .م سفیری 166در سال 

با احترام پذیرفته شد. با این وجود در این هنگام دولت سخت با فساد و نابسامانی درگیر بود و رومیان که 

ریشم از دست ایشان بودند، ی همزمان دو دولت به اشکانیان یا خارج کردن انحصار راه ابانگار خواستارِ حمله

کمی بعد هم شاهان ساسانی بر تخت نشستند و آنقدر امپراتوران رومی را شکست دادند و ناکام بازگشتند. 

شان ها تا چند قرن آرزوی بازگشت به دورانِ درخشان روابط دوستانهکشتند و به کار گِل وا داشتند که رومی

 کردند.ها را در دل حفظ میبا اشکانی

ی که اسوهشد  واقع.م(  189-156.م، در زمان زمامداری امپراتور لینگ )184سال داد دیگر به رخ

حماقت و عیاشی بود، بروز قحطی در چین شمالی و سیالبی شدنِ رود زرد باعث شد صدها هزار دهقان 

ز مالیاتهای سنگین دید مردم اجیائو که میخانمان شوند. در این هنگام یک راهب تائویی به نام جانگچینی بی

ی خاصی در ذهن داشته باشد به همراه اند، بدون این که برنامهو بیگاری دایم در مسیر راه ابریشم به جان آمده

لیانگ به او پیوستند و بائو و جانگدوستانش سر به شورش برداشت. به زودی دو برادرش به نامهای جانگ

ین را آغاز کردند که با نام قیام زرد دستاران این سه تن یکی از بزرگترین شورشهای تاریخ چ
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گذاشتند. هایی زرد بر سر میلوان( شهرت یافته است و دلیلش هم این بود که شورشیان عمامهجیجین)هوانگ

 ها در تاریخ چین نقش مهمی ایفا کرده است.بندی رنگشود که ترکیببه این ترتیب روشن می

در نهایت به انقراض دولت هان انجامید و  زرد دستارانشورش چنان که در متن شرحش گذشت، 

و گرفتند خاندان لی قدرت را به دست ی سه پادشاهی و ظهور دودمانهایی دیگر را رقم زد. تا آن که دوره

در این مدت  .راندندمیبر چین فرمان  .م 907تا  618. امپراتوران تانگ از ندردتاسیس کرا تانگ ی سلسله

شد. اش یکی از سه دولت بزرگ زمین محسوب میشمگیر و جمعیت پنجاه میلیون نفرهبا مساحت چچین 

ترین شهر بود که برای حدود یک قرن پرجمعیت اَن خودمان()همان شی آنپایتخت این دولت شهر شانگ

فراهم  ای بود که نیروی کار الزم برای کندن کانال بزرگ چین رای زمین بود. این دولت همان نظام سیاسیکره

 آورد و به این ترتیب شکوفایی بازرگانی در این سرزمین را تضمین کرد. 

زرنگ بود و بعد ای به نام وو زِیتان وجود دارد که زنِ امپراتور تایدر میان شاهان دودمان تانگ، ملکه

ر اعراب .م، دقیقا در همان روزهایی که شاهنشاهی ساسانی زیر فشا 625. این زن در از او به قدرت رسید

چین فرمان راند.  .م بر 690گذاری کرد و تا .م به طور رسمی تاج 665شد، به دنیا آمد. او در سال ویران می

ی پسر یا شوهرش او در تاریخ چین تنها زنی است که به طور رسمی به پادشاهی برکشیده شده و نماینده

یقی بر کارها حاکم کرده بود، و با این وجود نبوده است. او زنی بسیار مدیر و مدبر بود و نظم و ترتیب دق

 .کرداش کم نمی، که این البته هیچ از زنانگیداشت خویی خشن و سیاستی سرکوبگرانه

دانند. در ابتدای این دوران دین بودایی اهمیت عصر تانگ را دوران زرین شعر و ادبیات چینی می

های فلسفی دامن زد. اما بعدتر امپراتوران تانگ زیر نفوذ زیادی داشت و به شکوفایی هنرها و اندیشه
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فرهنگی چین در کره و  کار قرار گرفتند و آن را سرکوب کردند. در این دوران نفوذهای محافظهکنفوسیوسی

ها رواج یافت. یکی از نامدارترین پهلوانان ژاپن فراگیر شد، و در مقابل عناصر ایرانی و ترک در میان چینی

که یک ایرانی از مردم سغد بود و مرزهای شمالی  .م( است 757-703لوشان )آناین دوران سرداری به نام 

زونگ ها محبوب بود که امپراتور شواناو چندان در میان چینی کرد.چین را در برابر کوچگردان مغول حفظ می

نامید. بعد از مرگ این فو که نخست وزیر وی بود، او را ناجی چین میوی را پسر خود دانست و لیولین

 نخست وزیر آشوبی در چین برخاست و سرداران بزرگ دربار تانگ به جان هم افتادند. 

گوجونگ، که خودش یانگ–وزیر بعدی به نام گِشوهان و نخستلوشان و سرداری کشمکش میان آن

شی رخ .م شورشی به نام آن 763تا  755سالهای ی به انقالبی خونین انجامید. در فاصله -تباری ترک داشت

نمود که در نهایت دولت تانگ را ناتوان ساخت و زمینه را برای سقوطش فراهم آورد. در این شورش سی و 

ترین رخداد سیاسی کشته شدند. بر این مبنا این شورش تا پیش از جنگ جهانی دوم پرتلفات شش میلیون نفر

گائو شود. از میان شخصیتهای شورشی مشهور دیگر این دوران باید به هوانگدر تاریخ جهان محسوب می

رد تا به شورش هم اشاره کرد که سرداری دلیر و شاعری نامدار بود و دربار و تجمل زندگی اشرافی را رها ک

.م  884تا  874دهقانانی بپیوندد که از قحطی و مالیات زیاد به جان آمده بودند. تنور این شورش بین سالهای 

 گرم بود و با وجود آن که در نهایت سرکوب شد، ناقوس مرگ دولت تانگ را به صدا در آورد. 

ها ساختار کوچک تجزیه شد. چینی هایای از امیرنشینبعد از فروپاشی دولت تانگ، چین به مجموعه 

 .م دوام 960تا   907. این ساختار از نامندسیاسی ناپایدارِ حاصل آمده را عصرِ پنج سلسله و ده پادشاهی می

ای دیده ی پیاپی در چین شمالی جانشین هم شدند. در جنوب، چنین توالیآورد. در این دوران پنج سلسله
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دشاهی مستقل در همسایگی هم حضور داشتند. دودمانهای شمالی عبارت شد و در مقابل همزمان ده پانمی

برقرار بود و چین مرکزی را در اختیار داشت. این  923تا  907که از بودند از هولیانگ )یعنی لیانگِ پسین( 

به دست پسرش  -امپراتور جووِن–م بنیانگذار آن . 923انگیز پایان یافت. یعنی در دولت با وضعی غم

 ویی کشته شد و کمی بعد همین پسر هم به دست برادرش جویوجِن به قتل رسید. جویوگ

.م  936که طالع بختشان تا بعد از این خونریزی خانوادگی، نوبت به دودمان تانگ پسین رسید 

ای از ترکها به نام شاتوئو تاسیس کردند که در ابتدای کار همچون سربازانی درخشان بود. این دودمان را قبیله

زونگ که این دولت را تاسیس کرد با پادشاهی ختن ارتباطی مزدور به استخدام جوون در آمده بودند. جوانگ

شی جینگ تانگ سر به شورش .م یک چینی به نام 936بسیار دوستانه داشت و شاید به همین دلیل هم در 

آورد و وقتی پایتخت ترکهای برداشت و دولتی نو را تاسیس کرد. اما قدرت او هم تنها تا یازده سال دوام 

فِنگ فتح کرد، پادشاهان ختن از نیرو گرفتنش در اندیشه شدند و او را شکست دادند. به شاتوئو را در کای

یوان به قدرت رسید و اعالم کرد که دولتش .م باز یکی از سران ترک شاتوئو به نام لیوجی 947این ترتیب در 

عد درگذشت و یکی از سرداران که واقعا به قوم هان تعلق داشت، پسر او هانِ پسین نام دارد. اما چهار سال ب

را کشت و کودتا کرد و این بار گفت که دولت جوی پسین را تاسیس کرده است. به این ترتیب در پنجاه و 

ی آشوب پنج دولت مستقل در چین شمالی جانشین هم شدند و این نشانه میالدی 960تا  907سه سالِ میان 

 و مرج در این قلمرو بود. و هرج
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در جنوب اوضاع کمی بهتر بود. اما فقط کمی. بر خالف شمال که در آن دولتهای وسیع اما موقتی بر  

سر کار بودند، در جنوب دولتهایی داشتیم که بیشترشان چهل پنجاه سال دوام آوردند، ولی قلمرو هرکدامشان 

 و شاعر محضِ حفظ کردن نامشان در موردشان فرموده: نامندبسیار کوچک بود. اینها را ده پادشاهی می

 شان چنانچون ب وَد نام امیران جنوبی   وودائی شی گوئو را یاد بگیر ای طلبه

 نان و یک جفت دولت هان!چو و جینگ  تانگ و مین و چو، وویوئهوو و نان

ها در واقع دولتشهرهای کوچکی بودند که هرکدامشان یک شهر اصلی را در اختیار داشتند. این پادشاهی

ها ارتباط و پیوند داشتند. مثال بزرگترینشان که هان جنوبی شان هم با قومیتهای همسایه و غیرچینیبسیاری

ه بعدا نامشان را به کشور ویتنام ها )کجو را در اختیار داشت و با ویِت، گوانگ.م( نام داشت 917-971)

 دادند( ارتباط زیادی داشت. 

ی سیاسی چین، در شمال و شرق چین، یعنی همان جایی که زمانی در اختیار همزمان با تجزیه 

ها در دو قرن نخست نامند. گفتیم که هاننوها بود، دولتی نو ظاهر شد که آن را پادشاهی ختن میشیونگ

نو تاختند و ایشان را از پا در آوردند. بقایای این قبایل تا قرن ششم و هفتم شیونگ میالدی به این قبایل

شد، هرچند قدرت سیاسی خود را از دست داده بود. در اواسط میالدی همچنان در گوشه و کنار دیده می

قاب چینی ی ختن فرهنگ چینی را پذیرفت و نام رهبرانش با القرن هشتم .م یکی از قبایل ساکن در منطقه

ی نیرومندِ آن در خدمت بازنموده شد. خاندان رهبر این قبیله نام خود را به یائولیان تغییر داد و نیروی سواره

 امپراتور تانگ درآمد. 
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نامیدند، اما چون قرار شده بود .م پسری در این خانواده زاده شد که او را آبائوجی می 872در سال 

زو را هم برایش برگزیدند. در زمان زاده شدن او، پدربزرگش رئیس تایلقب  های خوبی هم باشند،چینی

رد، کشمکشی در میان مدعیان قدرت درگرفت و پدر و عموهای آبائوجی با قبایل ختنی بود. وقتی این مرد م 

هم درگیر شدند. در نتیجه این کودک را نزد مادربزرگش فرستادند و او در آنجا پنهانی پرورده شد. در سال 

اش را بر عهده .م آبائوجی که به جنگاوری دالور تبدیل شده بود، بر صحنه پدیدار شد و رهبری قبیله 901

ها شد. او همان کسی بود که .م او لقب یویوئه دریافت کرد و به این ترتیب رهبر سپاه ختنی903گرفت. در 

د. آبائوجی در این هنگام برای بزرگش به چین تاخت و امپراتوری تانگ را منقرض کر .م با ارتش 907در 

خود لقب خاقان را برگزید و پادشاهی بزرگی را بنیان نهاد که قلمروش مغولستان و منچوری و بخشهایی از 

گرفت. در واقع دلیل این که در بخشهای شمالی چین دولتها ناپایدار و شکننده بودند، چین شمالی را در بر می

زو دست به کاری شگفت زد و دو دولتِ موازی را در یک قلمرو ود. تاینفوذ و اقتدار این نیروی نوآمده ب

تاسیس کرد. یک رکن این دولت از مردم چینی کشاورز تشکیل شده بود که بر اساس همان قوانین دیوانساالری 

نوها و سکاهای ی دیگر آن قبایل کوچگرد ختنی بودند که بقایای شیونگشدند. پایهدولت تانگ اداره می

ی تاتار و مغول و ترک در آن عضویت داشتند. این قبایل بر اساس قوانین های آمیختهچی و اتحادیههیوئ

هایی شدند. جالب آن است که در این قوانین کوچگردانه نشانهای که یکدست و منسجم شده بود اداره میقبیله

دوت در مورد قبایل کوچگرد ایرانیِ شود که با آنچه هروساالری و حضور زنان در میدان نبرد دیده میاز زن

ی این قبایل کوچگرد به فرهنگ چینی بسیار عالقه ی نخبهمقیم ختا و ختن نوشته، همخوانی دارد. طبقه

کردند. در حدی که خودِ آبائوجی هرچند ی این قبایل از پذیرش عناصر چینی خودداری میداشتند، اما بدنه
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مانند به من داشت، و از این نظر شباهتی بی کردتباعش به آن صحبت نمیدانست، اما هرگز نزد ازبان چینی می

 اند!توجهی آن را به ندانستن زبان چینی حمل کردهکه البته برخی با بی

.م ادعا کرد که وارث بر حق امپراتوران چین است و درباری آراست و سنتهای  916آبائوجی در  

.م شکلی از خط  920پسرش بِئی را ولیعهد خود ساخت. در  سیاسی چینیان را در آن روا ساخت. بعد هم

نوشتند را برگرفت و نمادهایی از سغدی )اویغوری( را که الفبایی بود و ابتدا زبانهای ایرانی شرقی را بدان می

خط چینی را به آن افزود و به این ترتیب خط ختنی را پدید آورد. کسی که در این زمینه فعالیت زیادی به 

ها به بودا گرویدند. .م نام لیائو را برای دولتش برگزید. کمی بعد، ختنی 947اد، برادرش اِیال بود. او در خرج د

سیصد و شصت هزار راهب  .م 1078برداری و ترجمه از آثار بودا به خط ختنی رواج یافت و در پس نسخه

ختن بود که در خاور دور منتشر شد. ی دولت زیستند. دین بودایی بیشتر با واسطهبودایی در این قلمرو می

ویتاکا که آیین بودا را به کره منتقل کرد، در این سرزمین نوشته و ویراسته شده چنان که مثال متن مهمِ اتری

 بود. 

کرد. گفتیم که دولت یانگ پادشاهی ختن در سیاست سرزمینهای همسایه به طور فعال دخالت می 

–.م هم دولت لیانگ پسین به دست شاهِ وقتِ ختن  926در سال رت بود. ی این قدنشاندهپسین تقریبا دست

ها در همین زمان شمال کره را فتح کردند منقرض شد و دولت تانگ پسین به جایش آمد. ختنی -شوکونلی

 که بیش از دویست سال بود در آنجا ریشه دوانده بود را تسخیر کردند.  .م( را 926-698های )و دولت بال

ای فرودست برخاسته بود، سر به شورش برداشت و زو که از طبقهبه نام تای .م مردی 960سال  در  

زو موفق شد بار دیگر چین را متحد کند. پایتخت دولتی نو را در چین تاسیس کرد که سونگ نام گرفت. تای
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مروزی است. اسم فِنگ اجینگ قرار داشت که همان کای.م در بیان1127تا  960ی دولت سونگ در فاصله

این دولت در این دوره سونگ شمالی است، چون گرانیگاه قدرت سیاسی آن در شمال قرار داشته است. در 

.م فشار پادشاهی ختن بر این دولت زورآور شد و امپراتوران سونگ ناگزیر شدند پایتخت را به شهرِ  1127

شود. در بخشهای شمالی که جو خوانده میونگآن منتقل کنند و این همان جایی است که امروز هجنوبیِ لین

تر داشت. از دست رفته بود، دولت دیگری به نام جین تشکیل شد که با قبایل کوچگرد روابطی دوستانه

نامند. با وجود از دست رفتن را سونگ جنوبی می .م 1279تا  1127ی بنابراین دولت سونگ در فاصله

ها شهروند آن ان نیرومند و ثروتمند بود و شصت درصد چینیبخشهایی از شمال چین، این دولت همچن

شدند. همین دولت سونگ جنوبی بود که یک نیروی دریایی بزرگ و مقتدر پدید آورد و برای محسوب می

نخستین بار از باروت در جنگها استفاده کرد. امپراتوران سونگ مردانی الیق و معموال پرکار بودند. ایشان 

گذاری کردند و اجازه دادند تا تجارت دریایی سازی سرمایهیق کردند، بر صنایع کشتیبازرگانی را تشو

خصوصی شود. به این ترتیب بازرگانان چینی تا آفریقا پیش رفتند و ارتباط دوستانه و نزدیکی میان امپراتوران 

 چین و خلفای فاطمی و شاهان دودمان کوال در هند برقرار شد. 

های زیادی احداث شد. جنبشی در ساخت قنات و آبراهه آغاز شد و جاده در دوران همین شاهان 

نظام پرداخت مالیات استانده شد و قرار شد هرکس زمین بایری را آباد کند، مالک آن قلمداد شود. همچنین 

شخم زدن به کمک خیش آهنی هم عمومیت یافت. در این دوران برای نخستین بار کشتن پنبه در چین باب 

 «مو»میلیون  720زمینهای کشاورزی چین به لید چای چین هم سه برابرِ گذشته شد. مساحت کل شد و تو

بینیم، یک کلمه است. چنین که می متر مربع برابر 666بالغ شد. مو هم واحد مساحتی است در چین که با 
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مه یکی باشد و به تواند در فرهنگهای متفاوت معانی کامال متمایزی به خود بگیرد، حتی اگر همچنان کلمی

 ی باریکتر ز مو اینجاست. واحد اندازه هم اشاره کند، باز هزار نکته

ها در دوران سونگ با هیچ مشکلی روبرو نبودند. مهمترین مشکل اینها البته بدان معنا نیست که چینی

هم از نظر  بیرونی، البته دولت نیرومند ختن بود که مرتب با شاهان سونگ در حال جنگ بود و در نهایت

ها را پذیرفتند و طی .م امپراتوران سونگ برتری ختنی 1005در سال نظامی بر ایشان چیره شد. باالخره 

هایشان در امان باشند. یوان قرار شد به طور رسمی به آنها باج بدهند و در مقابل از حملهی شانمعاهده

های سونگ برای در همان زمانی که چینی .م، یعنی1230ی مشکالت داخلی هم البته وجود داشت. در دهه

جنگیدند، طاعونی آمد و طی سه سال در این کشور یک میلیون نفر فنگ میشان در کایپس گرفتن پایتخت

 را از پای در آورد. 

شد که در نهایت بر چین روانه مربوط میکارانه و واپسیک مشکل داخلی خاص، به گرایشی محافظه 

وزیران چینی که در این دوران ها را گرفت. یکی از نخستی دریانوردی چینیهغالب شد و جلوی توسع

سخن بود و همان شی نام داشت. او اقتصاددانی هوشمند و شاعری شیرینآنشهرتی به دست آورد، وانگ

ت بازی در آزمونهای اداری را گرفت و با تکیه بر اصول کنفوسیوسی کارآیی و شفافیکسی بود که جلوی پارتی

ها بازگرداند. به این ترتیب آزمونهایی هم که هر ساله برای جذب را به دستگاه دیوانساالری سونگ

شمار داوطلبان شرکت  .م 1255در سال شد، سخت مورد توجه عموم مردم بود. دیوانساالران تازه برگزار می

نظیر ای آن دوران در جهان بیشد و این رقمی است که بردر آزمون دیوانساالری به چهارصدهزار تن بالغ می

  . سازدشبیه میهای کودکانه است و کنکورهای امروز در ایران را به بازی
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شی همان کسی بود که تجارت دریایی را تشویق کرد، به تثبیت و رونق ارتشهای محلی و آنوانگ 

طلبانه ا در پیش گرفت که اصالحفا ردفاع پراکنده در برابر مهاجمان بیرونی تاکید داشت، و سیاستی به نام شین

 کاران در نهایت بر چین غلبه یافتند. و جسورانه بود. هرچند که بعدها این اصالحات شکست خورد و محافظه

و دریانورد جهانگرد ی فن دریانوردی در چین، به ظهور یک نامدارترین اصالحات این مرد و توسعه  

ها این که این مرد ایرانی است. چینیآن که شگفت ی نکته .هِهنگبه نام جِبود مردی انجامید که تاریخ چین 

محمود شمس نام  دانند. اما در واقع مردی ایرانی بوده و حاجیها میاو را یک چینی مسلمان از تبار هوئی

داشته است. نام دیگرش در چینی مآسان بائو است که شکلی دگرگون شده از همین نام اخیر است. حاجی 

نان زاده شد. جد شش پشت قبلش تاجری بسیار ثروتمند بود به نام سید .م در یون 1371ر سال محمود د

الدین خوارزمی در دوران حکومت الدین عمر خوارزمی که از بخارا به چین کوچیده بود. این شمساجل شمس

ها در سال ین که مینگنان شد و فرزندانش هم در این مقام باقی ماندند، تا ای یوان حاکم استان یونسلسله

آمدند و ایشان را نیز مانند سایر زمامداران قدیمی از کار برکنار کردند. پدرِ حاجی محمود  .م بر سر کار 1381

الدین به سفر حج رفته بودند و لقب حاجی در نامش به این میرتکین نام داشت و به همراه پدربزرگش کرم

 شده است. ماجرا مربوط می

لِه همزمان بود. این امپراتور به اهمیت نیروی محمود شمس با اقتدار امپراتور یونگدوران جوانی  

دریایی پی برده بود و دستور داد ناوگانی بسازند تا بتواند با آن تا هند و غرب سفر کند. دریاساالر چین در 

سازماندهی کرد ی نیروی دریایی چین را این هنگام همین محمود خان شمس بود و او کسی بود که توسعه

و به بهترین شکل مدیریتش نمود. او نیروی عظیمی پدید آورد که بیست و هشت هزار سرباز و سیصد کشتی 
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داد. حاجی محمود شمس با این قوا به عربستان، ایران، آفریقا و هند سفر کرد. او در کل را در خود جای می

به صورت هفت سفر سندباد در آمده است. سفر اول ایران در هفت سفر طوالنی کرد که احتماال روایتی از آن 

، چامپا، ماالکا، سوماترا و سیالن باز کرد. سفر دومش باز همین سرزمینها را به او پای چینیان را به جاوه

ی کوچین زیر پوشش قرار داد. در سفر سومش باز به همین قلمرو رفت، اما این بار تا پوتانپور در هند عالوه

ی هرمز و مالدیو و موگادیشو و عدن و مسقط پیش رفت. در این سفر ر سفر چهارم تا جزیرهپیشروی کرد. د

ها به قدری قدرتهای محلی را مرعوب کرده بود که سی امیر محلی به محمود شمس خراج اقتدار نظامی چینی

ی جزیره دادند. سفر پنجم هم بیشتر در خلیج فارس و دریای عمان انجام شد. در سفر ششم مقصد اصلی

هرمز و عربستان و شرق آفریقا بود. سفر هفتم هم بیشتر در خلیج فارس و غربستان و آفریقا انجام پذیرفت. 

 انجامید. .م به طول 1433تا  1405هفت سفر او از 

جا از جویی بود و همهحاجی محمود شمس با وجود اقتدار نظامی چشمگیرش مرد مهربان و صلح 

برد و در مقابل های زربفت هدیه میشد و برای رهبران محلی طال و چینی و پارچهدر سیاست وارد می

. با این وجود کردجانوران عجیب و غریب و عاج و مروارید و شتر را از ایشان به عنوان ارمغان دریافت می

از عملیات نظامی رویگردان نبود. چنان که در آفریقای شرقی و عربستان با انجام رزمایشی باشکوه در برابر 

 مردم محلی نمایش قدرتی داد و دزدان دریایی سیالن را هم با شدت و خشونت بسیار کشتار کرد. 

داد. به این ترتیب ان تشکیل میهای مسلمهایی از چینینشینرفت، کوچمحمود شمس هر جا که می 

و کنار جهان قدیم پراکنده کردند. با وجود  ای دقیق جمعیت چینی و دین اسالم را در گوشهناوگانش با برنامه

 .م به معبدی 1410چون در سال نماید که خودِ حاجی محمود دینِ خاصی نداشته باشد. این برنامه، چنین می
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یادبودی به افتخار ایزدبانوی  پ .م ستون1431و در نبهایی پیشکش کرد بودایی در سریالنکا هدایای گرا

 فِئی برافراشت. تائویی تیان

بزرگترین کشتی جهان پیشامدرن نیز بوده است. در اسناد  ناخدایمحمود شمس در ضمن سازنده و  

اش هزار و گنجایش اند که درازای این کشتی صد و هشتاد متراند. گفتهنامیده «کشتی صندوقی»چینی آن را 

شود و پانصد ت ن بوده است. برخی از مورخان تجدید نظر طلب امروزی معتقدند در این ابعاد اغراقی دیده می

اند. اما این هم عدد بسیار بزرگی است. کافی است آن را با کشتی و طول این کشتی را شصت متر دانسته

تن گنجایش داشت. حاجی  100-70ه متر طول و کنیم که هفدکریستف کلمب هنگام فتح آمریکا مقایسه 

و طبق وصیت خودش او را در تابوتی نهادند و در دریا دفن  .م درگذشت 1433محمود شمس در سال 

 کردند. 

ی مغولها خاتمه یافت و به این ترتیب دوران سونگ و عمر پادشاهی ختن چنان که گفتیم با حمله

به  .م سرداری 1368در شود. امداری مغولها بر چین را شامل میدوران یوان آغاز شد که همان یک قرنِ زم

انگ مغولها را از کشورش بیرون کرد و تمام کاخهای ایشان را از بین برد. او شهر پکن را به جویوانگجنام 

این پینگ نامید که یعنی صلح شمالی. این همان آدمی بود که دودمان پرافتخار مینگ را بنیان نهاد. نامِ بِئی

امپراتور تازه در قلمرو خود دست به اصالحاتی زد که به سرعت دولت مینگ را به نیرومندترین واحد سیاسی 

چین تبدیل کرد. امپراتور نوظهور مینگ زمین را میان دهقانان تقسیم کرد، کارهای کشاورزانه را به طور جمعی 

آباد کند مالک آن خواهد شد و از پرداخت سازمان داد و قانونی گذراند که طبق آن هرکس زمینی بایر را 

بیشترین مقدارش  .م به 1394کشاورزی چین در ی زمینهای شود. به این ترتیب گسترهمالیات هم معاف می
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ی فوپینگ )مربوط به سو تاسیس شد که از سپاه نخبهای به نام وِئیدر تاریخ تا آن هنگام رسید. ارتشی حرفه

ها چندین مرکز استقرار در مراکز جمعیتی استانها داشت ری شده بود. ارتش مینگبرداعصر دودمان تانگ( کپی

 شد. و بعد از جنگهای مهم در همان میدان مستقر می

در میان سرداران بزرگ مینگ شمار زیادی از مسلمانان نیز حضور داشتند. امپراتور قدرت را در دست 

نست. در مقابل چهار وزیر و مشاور برای خود برگزید خود متمرکز کرد و نقش نخست وزیر را را منتفی دا

تور ایونگ که دوست امپرکه بیشترشان نقش منشی را بر عهده داشتند. رئیس ایشان کسی بود به نام هووِئی

های درباری را از نقش سیاسی جرم دسیسه اعدام شد. امپراتور مینگ خواجه .م به 1380هم بود، اما به سال 

آموزی را برای ایشان ممنوع کرد. بعد هم به تدریج شمارشان را کاهش داد و تقریبا به محروم کرد و سواد

شان کرد. او خویشاوندانش را از مقامهای دولتی دور نگه داشت، نمایندگان و بازرسانی عنوان یک طبقه منقرض

خواهی دیوانساالران زیاده گیران ورا به گوشه و کنار فرستاد تا جلوی فساد مقامات را بگیرد و به شدت با رشوه

و دیگری  «اسناد زرد»برخورد کرد. او دو سیستم موازی برای بایگانی دیوانی تاسیس کرد که یکی از آنها 

شد. او همچنین رسم آزمون برای استخدام دیوانساالران را نیز احیا کرد و همچنان نامیده می «فلس ماهی»

 ت. متون کنفوسیوسی را در این زمینه مبنا گرف

لو ای نوشت که دامینگنامهوو با این تفاصیل پادشاهی بسیار دادگر و نیکوکار بود. او قانونهونگ

شود و بیش از آن که از آیین مانوی یا بودایی متاثر باشد، رنگ و بویی کنفوسیوسی دارد. در آن بر خوانده می

ران و بردگان پرداخته شده است. این قانون استحکام خانواده بسیار تاکید شده و به ویژه در آن به حقوق فقی

ی اقتصادی در دولت مینگ کشاورزان تر است. محور توسعهاز آنچه در دوران تانگ رواج داشت بسیار مترقی
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شدند. هرچند به دلیل شکوفایی اقتصاد و امنیت شمار و بودند و بازرگانان نوعی انگل اجتماعی تلقی می

شو که از آن دوران به یادگار مانده، شرایط اجتماعی هْسین. متنی به نام توپیِنقدرت ایشان نیز سخت افزون شد

 دهد. ی بازرگانان را نشان میحاکم بر تجارت و موقعیت فروپایه

تابید. او به وو با این همه پادشاهی سخت خودکامه و خودرای بود و هیچ مخالفتی را بر نمیهونگ

ی چینی بر انداخت. یزه داشت و تمام عناصر فرهنگی مغولی را از جامعهسختی با مراسم و نامهای مغولی ست

شان قبل از خودش درگذشتند. در میانشان محبوبتر از همه جوبیائو بود او بیست و چهار پسر داشت که همه

 درگذشت.  .م1392به سال که ولیعهد هم شد اما 

.م( نام داشت. او چهار سال بر سریر  1402-1377وِن )او بود که جیانامپراتور بعدی مینگ، پسر 

سلطنت باقی ماند، اما با امیران محلی و خانهای چینی دشمنی ورزید و باالخره در شرایطی که ممکن بود 

گویند او را به قتل رساندند ی امور از هم دریده شود، توسط عمویش از قدرت عزل شد. گروهی میشیرازه

گرد زندگی کرد. جانشین او و آخر عمر در کسوت یک راهب دورهو این روایت هم هست که گریخت و تا 

.م( که باید دومین موسس دودمان مینگ به  1424-1360لِه )غاصب تاج و تخت، مردی بود به نام یونگ

ی ، که البد ملکهاست «ما»ی کرد او از تبار ملکهای یا مغول بود، اما خودش ادعا میشمارش آورد. مادرش کره

ها گشوده .م پکن را برای مینگ 1369اش سردار مشهوری بود به نام شودا که در . پدرخواندهبوده استمهمی 

قراقوم لشکر کشید و .م به  1370ی مغولها برای پس گرفتن شهر را دفع کرده بود. او در بود و یک حمله

آخرش با خود به پایتخت آورد.  مغولها را مطیع ساخت و شمار زیادی از اشرافشان را به عنوان اسیر و گروگان

 وو مسمومش کردند.امپراتور هونگ .م به امر 1385که در سال چندان قدرت گرفت هم 
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ی یان بود. بعدتر رهبری پادگان پکن را بر عهده گرفت و له در ابتدای کار حاکم منطقهپسرش یونگ

به دست آورد. او پایتخت را از  ون کودتا کرد و تاج و تخت رای داخلی دوران جیاندر جریان مناقشه

ی دوران جینگ به پکن منتقل کرد و شهر ممنوعه را بنیان نهاد. او کانال بزرگ چین را کند، بزرگترین مقبرهنان

جین مرد دانشمندی بود که کارِ سترگ رونویسی از مینگ را برای خودش سفارش داد. نخست وزیرش شیِه

 لینگ منتشر کرد. ی عظیمی به نام چانگگرفت و آن را در قالب دانشنامه تمام متون باستانی چینی را بر عهده

.م دودمان هو را در این قلمرو برانداخت و شاهزادگان  1407در سال له به ویتنام لشکر کشید و یونگ

استانی ی تران را کشتار کرد. آنگاه پانصد هزار تن چینی را به آن منطقه کوچاند و اعالم کرد که ویتنام سلسله

شان به شدت مقاومت کردند. در از چین است. مردم ویتنام در برابر تالشهای او برای چینی کردن سرزمین

.م کشته شد، پیروانش کل ویتنام  1424لوئی قیام کرد و با وجود آن که در ساب .م یک ویتنامی به نام لِه 1418

دِه له که شوانمنطقه تاسیس کردند. جانشین یونگ ی مستقل لِه را در این.م سلسله 1427را فتح کردند و در 

 ها را به حال خود رها کرد. ، ویتنامی.م( نام داشت 1378-1425)

ای روشنفکر رحمی و نرمخویی بود. او در ابتدای کار اشرافزادهده هم معجون عجیبی از بیاین شوان

ه حکومت کرد، اما در این مدت کارهای له به قدرت رسید و تنها یک ماو مهربان بود. بعد از مرگ یونگ

ماندگاری را به انجام رساند. اول این که سپاهیانش را از ویتنام عقب کشید. بعد ایشان را برای سرکوب تاتارها 

های به بیابان گوبی فرستاد. در این حین تجارت چای و اسب را ممنوع کرد، از کاوش دریایی و ساخت کشتی

جینگ بازگرداند. ها انتخاب کرد، پایتخت را بار دیگر به نانانش را از کنفوسیوسیبزرگ جلوگیری کرد، مشاور

بعد چون از یکی از کنیزهایش متنفر شده بود دستور داد شمار زیادی از دختران جوان دم بخت را کشتار 
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دست یابند. به  اند به تاتارهاکنند. در همین گیر و دار خبر رسید که سپاهیان چینی در صحرای گوبی نتوانسته

 همین دلیل هم افسرده شد و سکته کرد و مرد!

جی نام داشت که در بیست و شش سالگی به قدرت رسید. او مردی ادیب و شاعر جانشینش جوجان

بود. اما وقتی با شورش عمویش روبرو شد، با بیست هزار سپاهی سراغش رفت و یارانش را کشتار کرد و 

.م هفت هزار تن با رهبری سرداری به نام لیوشِنگ  1427شت. بعد هم در سال خودِ خان عمو را زیر شکنجه ک

این خطا را تا  .م1428به آنام فرستاد که همه کشتار شدند و این سرزمین به استقالل دست یافت. در سال 

  ی مهاجمان را قلع و قمع کرد.ی مغولها را دفع کرد و همهحدودی جبران کرد و با سه هزار سوار حمله

ترین دورانهای م دوام آورد، یکی از باشکوه. 1644تا سال دولت مینگ که حدود سیصد سال یعنی 

شود. به شکلی که بعدها هم بسیاری از سیاستمداران چینی کوشیدند عظمت و شکوه تاریخ چین محسوب می

ابراین یکی از بزرگترین آن را احیا کنند. چین در این دوران شش و نیم میلیون کیلومتر مربع وسعت داشت و بن

وو به هفتاد و دو میلیون شد. جمعیتش در زمان تاسیس این کشور توسط هونگکشورهای دنیا محسوب می

شد و زمانی که زوال در ارکان این دولت رخنه کرد، بیش از صد و پنجاه میلیون نفر شهروند نفر بالغ می

ین سرزمین چاپ شد، و همچون پولی اعتباری به نخستین بار اسکناس در ا .م برای 1525سال داشت. در 

عنوان پاداش به سرداران و دیوانساالران بلندپایه بخشیده شد، اما چون این کار حساب و کتابی نداشت، به 

 تورم و انقراض این سیستم نوپای بانکی منتهی شد. 

از همان ابتدای کار به  امپراتوران مینگ روی هم رفته آدمهای خوبی بودند و از آنجا که نظام سیاسی 

استواری و درستی تاسیس شده بود، اقتدار کشور را تا حدود زیادی حفظ کردند. در عصر مینگ همچنان 
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مغولها و خانهای حاکم بر قبایل اویرات در مغولستان خارجی مهمترین رقیب و دشمن چین محسوب 

نفوذ و قدرتی به دست آورده بودند.  هم به تدریج برای خودشان شدند، هرچند دزدان دریایی ژاپنیمی

های حرمسرایی عرضگی این امپراتوران را بر مبنایش سنجید، رواج توطئهتوان کارآمدی یا بیشاخصی که می

های درباری است. چند نفری از این امپراتورها زندگی خانوادگی عجیبی داشتند که فقط به و اقتدار خواجه

هوا نام داشت که در هفده ی این دودمان، چِنگکنم. یکی از امپراتوران اولیهیعنوان نمونه به دو تایش اشاره م

ها قدرت .م حکومت کرد. در دوران این امپراتور خواجه 1487تا  1464از سالگی بر تخت نشست و 

چشمگیری پیدا کردند و برای دربار دو سیستم جاسوسی پیچیده و گسترده درست کردند که به ترتیب 

کردند. سوگلی شدند و در زندگی خصوصی رعایای عادی هم دخالت میچانگ نامیده میدونگ چانگ وشی

حرمسرای این امپراتور بانویی بود به نام وان که سنی دو برابر امپراتور داشت و انگار هم نقش زن و هم مادر 

گی چشمگیری در چین کرد. او زنی دانشمند و هنردوست بود و زیر نظرش نوزایی فرهنرا برای او ایفا می

ی جزئی داشت و آن هم این که بسیار حسود بود و تمام زنهای زیباتر و دپدید آمد. با این وجود بانو وان ایرا

رساند. کرد و به قتل میشد را یک جوری مسموم میجوانتر امپراتور و فرزندانی که از پشت شوهرش زاده می

.م درگذشت. وقتی بانو وان درگذشت،  1464ایید که در بارگرفت و فرزندی زاو خودش هم از امپراتور 

جی اند و او همان کسی بود که با نام هونگمعلوم شد که یکی از زنان امپراتور و پسرش از چنگ او گریخته

شد. این امپراتور تازه تنها فرمانروای تک همسرِ تاریخ چین است. او مردی  .م( امپراتور بعدی 1470-1505)

های درباری را اخراج کرد و دستشان را از ی لیاقتش این که خواجهو مهربان بود و یک نشانهمدیر و مدبر 

 قدرت کوتاه نمود. 
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 1620تا  1572لی تعلق دارد که از ی سلطنت در میان شاهان مینگ به کسی به نام واندرازترین دوره

یت اقتدار چین همراه بود و امپراتور کرد. بیست سالِ نخست این دوران طوالنی با سازندگی و تثب .م سلطنت

ی کارها از هم گسیخت و ی دوم این عصر شیرازهکوش و کامیاب بود. اما در نیمهدر این دوره مردی سخت

 انحطاط و سقوط دولت مینگ آغاز شد. 

در دوران این امپراتور به چین رسید و  -مردی به نام ماتِئو ریچی–نخستین کشیش ژزوئیت اروپایی 

.م  1581و  1575یابد. در سال تبلیغ مسیحیت را در چین آغاز کرد، بی آن که در این مورد به موفقیتی دست 

ای داشت تومان خان که رهبر مغولها بود، با صد هزار سوار به چین حمله کرد. یک سردار چینی که تباری کره

.م  1594اش را دفع کرد. در سال و لی چِنگ لیانگ نام داشت با سپاهی بزرگ به مصاف او رفت و حمله

یوشی با سپاهی دویست هزار نفره از ژاپن به کره لشکر کشید و هرچند در ابتدای کار بر سپاه تویوتومی هیده

تاد هزار نیروی کمکی چینی زیر فرمان ای پیروز شد، اما با گرد آمدن هشسه هزار نفره و دلیر لی روسونگِ کره

ها لی بعد از این پیروزیباری را تحمل کرد و به سرزمین خود بازگشت. وانای، شکست خفتسردار کره

دچار غرور و تنبلی شد و به تدریج راه را بر اصالحات و سرزندگی سیاسی کشورش بست. بعد از او چند 

چانگ شاه شد که مردی بسیار ناالیق بود و د. نخست پسرش تائیامپراتور ناتوان و ناشایست بر تخت نشستن

 توانست روی پاهایش بایستد! بعد از یک ماه هم درگذشت. او چندان چاق بود که نمی

ای مانده بود و نه سواد داشت و نه عالقهچی بر تخت نشست که جوانی عقبپس از او پسرش تیان

ای به نام کرد!  در دوران او خواجهجاری مینداد. او تمام وقتش را صرف به یاد گرفتن چیزهای نو نشان می

قتدرترین خواجه در تاریخ مانندی به دست آورد و به مو اقتدار بی .م( نفوذ 1627-1568شیان )جونگوئی
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جونگ بود که به خاطر جرمی جینچین تبدیل شد. این خواجه در اصل یک جوان الت و قمارباز به نام لی

ی درباری به دستگیر شد و برای آن که از اعدام رهایی یابد، پذیرفت تا اخته شود. او بعد به عنوان خواجه

چی به مانده ارتقا یافت. وقتی تیانمستاری و للگیِ ولیعهدِ عقبی پردیوانساالری امپراتور پیوست و تا مرتبه

ی کشور شد و برای این که در این مورد شکی باقی نماند، معبد مجللی کارهقدرت رسید. او در عمل همه

درست کرد و بت خودش را در آنجا نهاد تا مردم او را بپرستند. در چین اعتقاد بر این بود که امپراتور وارث 

تی ده هزار ساله است. این خواجه برای آن که کم نیاورد، ادعا کرد که نه هزار سال سن دارد و بنابراین به سن

رحم نهادی رقیب و موازی با نهاد سلطنت تبدیل شد که تنها هزار سال از آن دیرتر پدید آمده بود! او مردی بی

قدری از نقص عضوش ناراحت بود که به  رساند. همچنین بهی مخالفانش را به قتل میو خشن بود و همه

 های مختلف تمام زنان حرمسرا را زندانی کرد و همه را زجرکش کرد یا آنقدر گرسنگی داد تا مردند. بهانه

ی چین را به نوعی جِن بر تخت نشست و کوشید تا دولتِ آشفتهچی برادرش چونگپس از تیان

ی نیمه رش جوانی ناالیق از آب در آمد. در دوران او قبیلهنجات دهد. اما او هم با وجود شور و شوق بسیا

.م بر ارتش چین چیره شدند. در این نبرد مهم،  1619سال مغولِ مانچو به چین حمله بردند و در زمستان 

ها از توپ و باروت استفاده کردند، اما نتوانستند حریف سواره نظام نیرومند مانچوها شوند. امپراتور در چینی

ی کار به خوبی با ایشان مقابله کرد، اما بعد این خطای مهلک را مرتکب شد که سپهساالر خود را به ابتدا

خاطر بدگمانی اعدام کرد و به این ترتیب ارتش را سخت ناکارآمد ساخت. سپهساالری که به دست او کشته 

توپ را در سپاه چین باب .م( نام داشت و همان کسی بود که استفاده از  1630-1584هوان )چونگشد، یوآن

.م 1584کرده بود و تقریبا دست تنها مرزهای شمالی را در برابر هجوم مانچوها حفظ کرده بود. او در سال 

شده بود و در دوران جوانی سالیانی طوالنی را به سفر در شهرهای گوناگون  گوان زادهی دونگدر منطقه
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ها ای داشت و چیزهای زیادی از اروپاییباط صمیمانهگذرانده بود و به خصوص با کشیشهای ژزوئیت ارت

ای رتبه .م با 1619دلیل در سال آموخته بود. او در آزمون کنفوسیوسی بوروکراسی چین مردود شد و به همین 

زونگ ارتقا یافت. او فرمان چانگفروپایه به ارتش پیوست. اما به سرعت زیر نظر سرداری الیق به نام سون

یوآن را در برابر ی نینگبرابر مانچوها را اجرا نکرد و در مقابل به کمک مردم محلی منطقه نشینی درعقب

شان را پس بزند. رهبر سپاه مانچو که نورهاچی مهاجمان سنگربندی کرد و توانست تنها با ن ه هزار تن حمله

نبرد شدیدی که رخ داد، به نام داشت، با صد و سی هزار تن از رود لیائو گذشت و به او حمله کرد، اما در 

 خاطر وجود توپ در سپاه چین شکست خورد و خودش هم کشته شد. 

امپراتور عالوه بر کشتن این سردار محبوب، خبط بزرگ دیگری هم کرد و آن هم این که دریاساالر 

 نام .م( 1629-1579لونگ ). این دریاساالر مائووِنبزرگ و مقتدرش را هم به شکل فجیعی به قتل رساند

رحم و سنگدل بود و در نبردها مردم غیرنظامی را سپر داشت و با وجود درایت و زیرکی بسیار، سخت بی

رسیدند. وقتی کرد و به این ترتیب شمار زیادی از مردم محلی هنگام جنگهایش به قتل میسپاهیانش را می

رهبری ایشان را بر عهده گرفت و با جی تایرهبر مانچوها در جنگ رود لیائو کشته شد، مردی به نام هوانگ

فایده چرخشی دیدنی به کره حمله کرد و آنجا را فتح کرد. دریاساالر سنگدل که مقاومت در این منطقه را بی

هایش فرمان داد تا کره را تخلیه کنند. اما بازرگانان چینی که در جریان این حمله سخت دید، به کشتیمی

امپراتور بار یافتند و او را به همدستی با مانچوها متهم کردند. امپراتور هم آسیب دیده بودند، در پکن نزد 

اش را با روش دردناکِ هزار برش به قتل برسانند. این روش هم چنان لونگ و خانوادهدستور داد تا مائوون

حشیانه در کردند. این روش اعدام وبود که طی زمانی طوالنی بدنِ قربانی را با برشهای کوچک تکه تکه می

دِه )پسر و جانشین همان ها سخت محبوب امپراتوران واقع شد. پیش از این هم امپراتور جِنگدوران مینگ
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.م دستور داده بود پسرعمویش لیوجین را به خاطر اختالس و دسیسه  1510جیِ تک همسر( در سال هونگ

کوردهای گینس ثبت شود، لیوجین به این شکل اعدام کنند و جالد که البد میل داشته نامش در کتاب ر

به قتل رساند و این روند سه روز به طول انجامید. هرچند این قربانی بیچاره  برش 3357واژگون بخت را با 

به هیچ عنوان سزاوار این سرنوشت نبود، اما ناگفته نماند که در زمان صدارتش سی و شش میلیون پوند طال 

 1629، در سال همین مبنا تعداد برشهای بدنش را تعیین کرده بودند. القصه و نقره را باال کشیده بود و البد بر

های درباری و مردم به قدری از او خشمگین لونگ را با روش هزار برش کشتند و خواجه.م دریاساالر مائوون

 خوردند!پختند و میخریدند و میبودند که برشهای بدنش را در بازار می

 .م با دویست1629در زمستان جی تایحشیگری دیری نپایید. هوانگبه هر صورت این آشوب و و

هزار سرباز مانچو به پکن حمله کرد و هرچند در ابتدا شکست خورد، اما در نهایت پکن را فتح کردند و 

شان، شخصیتی مرموز و ی شکست مانچوها و روی کار آمدن نهاییدودمان مانچو را بنیان نهادند. در فاصله

 جان دولت تانگ چکاند. ی تیر خالص را بر بدن نیمهز بر صحنه پدیدار شد و او بود که ماشهانگیخیال

نامیدند. چوپانی بود وانگ )یعنی شاهِ غرنده( میچِنگ نام داشت و مردم او را چوانگزیاین مرد لی

لیل مهارتش در تان زاده شده بود و در حدود بیست سالگی به دقلمرو یان .م در 1606فقیر که به سال 

کمانگیری و سوارکاری شهرتی به هم زده بود. یک بار چون از پرداخت مالیات عاجز بود، به فرمان حاکم 

رحم منطقه دستگیرش کردند و با غل و زنجیر به مقر حکمرانی او برده شد. حاکم مزبور مردی فاسد و بی

رد. به دستور او مردِ اسیر را بی آب  و غذا در زیر کبود به نام آی، که با روستاییان با خشونت زیادی رفتار می

بانی برایش درست کند، از آفتاب نگه داشتند. سرباز مهربانی که در این میان کوشید تا به او آب بدهد و سایه
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آی کتک مفصلی خورد و این باعث شد روستاییانی که شاهد این صحنه بودند برآشوبند. در نهایت روستاییان 

چوانگ به سرعت زیسربازان شورش کردند و آی و هوادارانش را کشتند و او را رهاندند. لیو گروهی از 

رسید، به سوی پکن حرکت کرد. او مردم را مسلح کرد و با سپاه داوطلبی که شمارش به بیست هزار تن می

پس از آن که شورش  کرد.شد و زمینهای کشاورزی را میان دهقانان تقسیم میدر راه بر سپاهیان مینگ چیره می

شی را در بر گرفت، تاسیس دودمانی نو به نام شون را سی و هِنان و شاناو گسترش یافت و استانهای شانک

. آخرین امپراتور مینگ در گرفت.م  1644را در فروردین اعالم کرد. بعد هم به پکن لشکر کشید و آن شهر 

شد. با وجود این کامیابی، شاهِ غرنده نتوانست در  کاخش خودکشی کرد و به این ترتیب این دودمان منقرض

برابر مانچوها پایداری کند. ایشان در اوایل خرداد همان سال به پکن تاختند و او را از آنجا راندند و به این 

ای که دودمان مینگ را برانداخته بود، کشته شد، یا به روایتی ترتیب موسس دودمان شون درست در لحظه

دهند و او را از پیشوایان تاریخی خود امروز کمونیستهای چینی خیلی به او عالقه نشان میخودکشی کرد. 

 دانند. می

.م( که رهبری قبایل مانچو را بر  1661-1638زی )پس از انقراض دودمان مینگ، مردی به نام شون

خاندان اشراف مغول بود. عهده داشت، وارث ایشان شد. پدرش آبِرهائی نام داشت و مادرش شیائوجوانگ از 

ها استان ها و شوندر گرماگرم درگیری بقایای مینگ .م 1646.م جانشین عمویش شد و  1644او در سال 

 جیانگ را فتح کرد و بعد از یک سال کانتون را نیز گرفت و تاسیس دودمان چینگ را اعالم کرد.فوجیان و جِه

های ژزوئیت داشت اما در نهایت دین ایشان را زی در زمان جوانی ارتباط زیادی با کشیششون

نپسندید و به آیین ذن گروید. بعد از آن که کارش رونق گرفت، عاشق شاهزاده خانم مغولی به نام شیائوشیان 
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زی در غم شد. اما این زن در بیست و دو سالگی مرد. شونشد، که او هم از مبلغان مکتب ذن محسوب می

ل خود را از دست داد، تا آن که چهار ماه و نیم بعد به دلیل شیوع آبله مرغان او افسرده شد و تقریبا عق

م( بر تخت نشست که در کل تاریخ . 1722-1661شی )کانگاش درگذشت. پس از او فرزند هشت ساله

ها را در پیش گرفت و دیوانساالری و با چینی ترین دوران زمامداری را دارد. او سیاست آشتیچین طوالنی

اش جلوی «شانزده اصل اخالقی»رهنگ چینی را ترویج کرد و به این ترتیب کشور را آرام ساخت. او با اعالم ف

نان از میان برد. در سال ها را در یون.م بقایای مینگ 1673بدرفتاری با رعایای چینی را گرفت و در سال 

ی آمور باز کرد. او در ایشان را به منطقه ها امضا کرد و به این ترتیب پایای تجاری با روس.م معاهده 1689

م به تبت لشکر کشید و آنجا را فتح کرد و در حالی درگذشت که سی و شش پسر از خود به جا . 1720

 گذاشته بود. 

.م( سفاک ولی الیق بر تخت نشست که دین المایی را در چین  1735-1723جِنگِ )یونگپس از او 

.م( رسید. در دوران او چین نیرومندترین کشور  1795-1736لونگ )ه چیانکرد. پس از او نوبت بتبلیغ می

ی ورود شد. این افزایش جمعیت تا حدودی نتیجهدنیا بود و شمار شهروندانش به دویست میلیون نفر بالغ می

فزایش ی آمریکا به خاور دور منتقل شده بودند. اها از قارهبذر گیاهان خوراکی تازه بود که توسط اروپایی

 432گیرِ .م به رقم نفس 1851جمعیت چشمگیر چین تا یک قرن بعد ادامه یافت و شمار مردم این کشور در 

نفر رسید. این شاه مردی شجاع و فرهیخته بود و یکی از بهترین امپراتوران کل تاریخ چین محسوب  میلیون

تا هشتاد و شش سالگی سوار بر  شود. او در ضمن استاد هنرهای رزمی و ورزشکاری نمونه هم بود ومی

 رفت. اسب به شکار می
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