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1رمتی نزد ماُزخهای ایلیاتِی زِن س  زمینهی پسهایی دربارهزنیگمانه  پویا غالمی|  

 

را ام رزندانسرزمیِن فرو، اکنون اند. از اینهای پدری و مادری راندهمرا از تمامِی سرزمین
دری ]...[ سرزمین پ نایافته، در دل دورترین دریا را!دارم و بس؛ آن سرزمین دوست می

، چنین گفت زرتشتـ نیچه،  دارد!مان سرزمین فرزندانکجاست! سّکان ما روی به سوی 
(1885-1883)  

و خود  ی خویش و باورهای نهفته در روحیاتش را دارا باشد،دانشور باید یارای ترک زمانه
یچ سپاری همتفاوت بسپارد. بدون این خویشتن ای کامالا ی دنیای اندیشهرا به میانه

 حق مادری: پژوهشینیست. ـ باخوفن،  قابل تصوررِد راستینی در پژوهش باستان دستاو
(1861)، قضایِی مادرتبارِی کهنـدر وجه دینی  

که آنرا  هاییپذیریکنند یا پیش از رویتهایی که آنرا بیان میپیش از گزاره« دوران»یک 
کنمی ها و کلمه هایش را ازهای منطبق بر هر چینه و آستانهوجود ندارد... باید گزارهد، نآ

گاه نی خاص هر چینه را از چیزها و از «هاآشکارگی»ها و پذیریاز زبان، و نیز رویت
 هاا را از آنهها یا قضایا را شکافت و باز کرد تا گزارهها، جملهاستخراج کرد... باید کلمه

 - 79[، 1986] 1386) فوکو.. باید چیزها را شکافت و شکست ـ دلوز، استخراج کرد.
109)  

د فقط در سطِح نژاـاز نظرگاه نژادپرستْی نه بیرونی وجود دارد، نه مردمانی در خارج... قبیله
تر و کند وجود دارد: نه نژاِد پستنژادی ستمدیده و به نام ستمی که آنان را منکوب می

ای که نه نژاِد مسلط، یک نژاد نه با خلوصش، بلکه برعکس با ناخالصیاقلیتی وجود دارد، 
یِن های راستآمیخته نامشود. حرامزاده و خونبخشد تعریف مییک نظام مسلط به آن می

اد کند که تواند به نژاد استننژادند. رمبو همه چیز را در این باره گفته است: فقط کسی می
احِل س.. اینجا بر تر خواهم بود.ام... تا ابد از نژاِد پستر بودهتهمیشه از نژاِد پست»بگوید: 

مان هبه « برتون هستم...حیوانم، سیاهپوستم... نیاکانم از مردم اسکاندیناوی بودند...
ختِن طریقی که نژاد بازیافتنی نیست، شرق نیز تقلیدکردنی نیست: شرق تنها از خالِل سا

ارد دای وجود رکه نژاد تنها از خالِل ساختِن قبیلهمکانی صاف وجود دارد، درست همانطو
کند و آن را درمیکه آن را از جمعیت می ، 7198، هزار فالتنوردد. ـ دلوز وگتاری، آ

80-379  
 

  ایخاورمیانهـیامیانه ایآسی برخی اقواِم  ردار کوچگرشناختِی بُ  یمالحظاتی درباره یک.
شان نیروی بردارهایرسد به نظر میهای کوچگرشناختی که بر برخی مولفه در قطعاتی فشردهای است گمانهمروری  صفحهاین چند  .1ـیک

 .بخشندقوام میی خوانش دلوز را زمینهپستلویحاا «( مازخ و سه زن»با عنوان ) سردی و شقاوتاز کتاب در فصل چهارم 

                                                           
شد. سپاسگزارم از همه دوستانی که وقت گذاشتند و آن متن نوشته و برای بازخورد و همپرسگی به چند تن از دوستان ارسال  1401ی تابستان ی این متن در میانهی اولیهنویس یا نسخهپیش 1

اکنون نیز با و تبدیل آن به یک خیزش انقالبی )که هم 1401تر مقارن با آغاز اعتراضات سراسری در شهریور نویس را خواندند، و خاصه آنهایی که مسئله و گفتگویی پیش کشیدند. سپسپیش
دوستانی که طی چند وقت اخیر متن همه است( این متن نیز قدری ویرایش و چند پانویس نسبتاا بلند بدان افزوده شد؛ از طح سوبژکتیویته جمعی زنده کم در سدست ترخفبف فراز و فرودهایی

 کنم.بخش تشکر میحیم فهندژ به خاطر گفتگوهای الهاماز دوستان شیراز، پرستو فتاحی، مجتبا تفنگ )حقجو(، و ر زاده واز بابک سلیمی ساره پیمان،از نیز را بازخواندند و نظرهایی دادند، 
گرایانه طلبِی شرقبرتری ن نوعیی هویت جمعی را در مد نظر دارد، نه اعالرفتههای از کفخوردن بر بنیانگرا و دریغنه نوستالژی باستان نوشتهها و رخدادها در این ها و فاکتخاماشاره به ماده

هایی اغلب مولفه یادآورِی مواجهه با نوعی سالح نبرد، و ها و رخدادها قبل از هرچیز ها، منابع، فاکتی متریالت به خویش؛ این گردآوری و آرایش و ارائهاست، و نه عطش یکجور رجع
فرمایی سازنِد فرمان»ای برای جستجوی صورتی از روزن یا زمینهتاریخ و مروری تندگذر بر آن در بستر تحوالت و اتمسفر جاری است؛ نیز تالش برای ایجاد زده و مخدوش از یک زمیننسیان

 (.فوکو، «هاتاخوردگی»)نک. « برای آینده»و « گذشته را اندیشیدن در مقابل زمان حال»؛ به قول دلوز، ها و به یکجور امکان بنیادیاز خالل بازاندیشی به توانش« یابِی حاکمیت[]شکل
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های مازخ کمتر بر منظومه ها و اساطیرشانهای عامیانه، افسانهمناسک، قصهایزدان، تاثیر خط قلمروزدایِی اقوام خاورزمین، همراه با باورها،  
به  دلوز خود یبه آن وجود دارد؛ از جمله اشارهکوتاه گویا، موجز و  هاییاشاره سردی و شقاوت کتابخوِد در حال، با این ،است بررسی شده

که قهرمان جنگاور یونانی، هراکلس  امفال، بانوی فرمانفرمای آسیای کوچک؛ (خزپوشونوس ماجرای پردازِی مضمون)برای  مفالاُ الگوی کهن
 اهل ایملکه؛ آیدسخت بر یونانیان گران میشرقی زِن ؛ بردگی قهرمان یونان نزد شاهداردپوشی وامی، زنانگی، و مبدل«بردگی»یا هرکول را به 

وصل  ترو معمایی ترشرِق گستردهیک بردار نیروی آسیای کوچک را به  اماشدند انگاشته می «بربر»مردمانی که در نگاه یونانیان میان لیدیه، از 
، شغگان، هاهسگسگزیان، چون دیگری  شناختینامهای واریانت با) آوری حیرتهااسکیتسکاها یا به قول هرُدت که یک سرش به  کردندمی

ساکا یا چاکا نزد هندیان،  اشکنازِی تورات،به معنای کماندار[، ]اشکوز یا اشکوزا  ها،یا ساس هاها، ساککهس  ها، سیتُسُکُلِتث، ، جزیانس  
شناس پرآوازه، هنینگ، ماهیار نوابی )که نزد ایران .رسیدماورای ترکستان شرقی چین میتا و ( و دیگرها ها نزد چینیان، شاکاشن نزد ارمنیان،سای

بوده و  نژاد با ایرانیانکند که سکاها قومی هندواروپایی و هماشاره می« زبان کنونی آذربایجان»بند ششم از جستار روشنگِر در  دانش آموخت(
اند و ای از سکاها بودهتورها قبیله ؛شان شدند اشتباه گرفتشان نیز با هم پیوستگی داشته و نباید آنها را با ترکان و مغوالن که بعدها جانشینزبان

1شان در این نواحی بود که تور و ترک مترادف هم به کار رفتندشدنتنها پس از یورش مغوالن/ترکان و جایگیر و مواردی از این خلط ؛ و همین 
و  6ـیک یانحراف از بحث در پاره نیز در ها )وپاره های ما در ایناشاره .نداستعمارزده شد افکناِن کاذب تفرقه در روزگار معاصر دستاویزِ  دست

به تفکیک از « بیِن ـنبرد»و مفهوِم  مطروحه نزد مانوئل کستلز« گرایِی آغازینملی»ی و بازخوانِی مسئله ذیل طرح موضوع استعمارهایش پانویس
-و تصویرشناختی کوچندهبا نظر به خط قلمروزدای  هارا ترسیم کنند؛ این پاره« ی نونگارانهی نقشهیک فاهمه»کوشند می (نزد دلوز« علیهـنبرد»

وِی درهمبرآمده از  یااندیشهـ ند که یک مورد قابل توجه، شومی طرحقفقاز( ـخاورمیانهـمیانه)مربوط به آسیای تاریخی ی زمینصفحه چندر 
های ، سنخی پربسامد و محبوب در منظومهکرده استو روایت پردازی شخصیت« قدرتمند سرمتی زِن »سنخ  در قالبمازخ  رارازآمیز و عیانش 

زاده، چه قاُقم بپوشد بانو باشد چه دهقانچه شه»است: شناسِی باخوفن به سراغش رفته و از منظر قوم داستانی مازخ که برای دلوز نظرگیر بوده 
کند، هم مخلوق من است و هم ده رفتار میدست، با مردان چون بربهچه پوستین گوسپندی به تن کند، همیشه همان زن است: خزپوش، تازیانه

2«ی رمانای از کودکی و تأمالتی دربارهخاطره»)مازخ،  «زِن سرمتِی راستین وجود مازخ  های مشخصی به آن خط قلمروزدا در کار خوداشاره ؛(
 «یآماُزنشیرزنی » نیز به و «آیزیس»ی اسطورهای قابل توجه به و در پاره آغازدمی« ی راستیِن عشقالهه»را با  ونوس خزپوشدارد؛ او داستان 

3«نژاد افتیدباشد که به چنگ زنی وحشی»: داردرا به خروش وامیواندا که کند اشاره می خاصه در سنخ نخست  های زنانهویژگیبه این  دلوز ؛
ی منزلهازدواج، اخالق، کلیسا، و دولت را بهاو ؛ ، به استقالل زن و گذرایِی روابط باور داردزیددر لحظه می او مدرن است،»: کنداشاره می

خط قلمروزدای رفتارشناسی و سیماشناسِی این سرمتی چه نسبتی با «(. مازخ و سه زن)» «کندی نابودی رد میابداعاتی نرینه و شایسته
های فرهنگی، در پهنهدر برخی  شانردپایسر از اروپا درآوردند و جایی تدریجاا ها جنگ، اختالط، و جابهکه در گذر سدهدارد  کوچگرانی

تاریخ اوراسیای مرکزی : ی ابریشمهای جادهیامپراتورویت در کریستوفر ِبک؟ یافتنی استاز جمله در کار مازخ ها های فولکلور و رمانحکایت
گفتند، و نزد هُرُدت و نزدیک به سکایی سخن میها، مردمان سرمت، به زبان ایرانِی شمالی کند که اخالف سکاییاشاره می از عصر برنز تاکنون

ها در واقع برگرفته از همین زنان جنگاوِر سرمت های یونانی حول آماُزنیدر فرهنگ مردمحوِر یونانیان به زنان جنگاورشان معروف بودند  و روایت
4بوده است. حق  ی انگلیسِی ترجمه اش برجوزف کمبل در مقدمهاست.  ی دور و درازتری برای این زناِن تاثیرگذار در کارزمینهحال پسبا این 

هایی بر آبگیر نقاط کانونی چون افتادن سنگکه کند تاکید می« سازیهای فرهنگِی دورانجهش»صراحتاا بر  [(1861] 1992)باخوفن،  مادری
-پدیدآوردِن پیکربندی ضمنرود و این امواج و اطلس می های آرامشان تا سوی دیگر دنیا، تا اقیانوسکنند که گسترهو امواجی فرهنگی تولید می

ی تولید خوراک از طریق نوآورِی مهم و تاریخی در زمینه»شوند؛ کمبل مشخصاا به سایر امواج ترکیب میبردارهای نیروی با  شناختیهای انسان
اشاره « وچک، سوریه، فلسطین، شمال عراق، و ایرانی هشتم پیش از میالد در خاور نزدیک، آسیای کهنرهای کشاورزی و دامداری در هزاره

                                                           
 .9، 2535، به کوشِش محمود طاووسی، انتشارات موسسه آسیایی دانشگاه شیراز، مقاالت: جلد یکموعهمجمبنگرید به ماهیار نوابی،  1

صورت  های کوتاه بهها، یا شرحتر به مقاالت و کتابهای کوتاه. در سراسر این جستار، ارجاع131، 1396، ترجمه پویا غالمی، نشر بان، سردی و شقاوتبنگرید به ژیل دلوز، پیوست یکم از  2
 اند.در انتهای متن منتقل شده« یادداشت»ی های بلند درون ][ مشخص شده و به پارهها یا پانویساند و شرحپانویس در همان صفحه آمده

 .50-49، 1397سنج، فروردین ، ترجمه زهره اکسیری، نشر عصبونوس خزپوشماُزخ، بنگرید به لئوُپلد ُفن زاخرـ 3

4 Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road: a history of Central Eurasia from the Bronze Age to the present, 
Princeton University Press, 2009, 70. 
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مردمان »گوید؛ گرچه شناسِی تطبیقی، از پیوندهای اسپارت، آسیا، و غرب ایتالیا و از االهگاِن نظیرشان می. او در چارچوب اسطوره1کندمی
2«شماری را از خاورزمین وام گرفتندها و مراسم بیایتالیا ایده )از  رود به بانوی پشتیباِن حقوق زنانبه غرب )روم( می یتای آناهاما وقتی االهه 

ای تحت ی جامعهکنندهو قهرمان اصل انسانِی عشق و تعدیل شودمی شناِس رومیالگوی نجابت همسِر وظیفه یابد،استحاله می همه طیف(
3تااش، میلیاستیالی مردان؛ کمبل از ایزدبانوی ایران باستان، آناهیتا، و نظیِر آشوری ؛ اوستا کتاب و« آبان یشت»کند، البته بدون اشاره به یاد می 

4ای است که هُردت او را با آفُردیتهایی چون ایشتار( همان االههالنهرینی، با خویشکاریمیلیتا )مولیسوی بین رومی  هایو معادل گیردیکی می 
 هوای ونوس او را برونقاش و حال مازخ امضای تیسیِن  ونوس خزپوِش و زرتشتِی آفُردیت به ترتیب ونوس و آناهیتا هستند؛ هرچند به باور دلوز 

زِن آسیایی، همدِم ، شاهآناهیتا»کشد: برمیاز نسبت میان ُامفال و آناهیتا  پردهآورد ها را به میان میینآماُز که پای باخوفن با این توضیح  .خود دارد
5«.شدهای جنسی و شهوانی پرستیده میِی آنائیتیس، مادِر سکایی که در جشنآمازنُامفال، روسپِی دربارِی  این توصیف وجوه محدودی از  

جویی و آناهیتاست که در چارهـرفته است چه برای نمونه این ایزدرا دربرگو مسئولیِت آناهیتا(  آفرینی، نقش)ساحت کارکردخویشکاری آناهیتا 
6شود.دهی میدر پاسخ «یوشت فریان»رساِن یاری «ا خت» یسخت و خصمانه چیستاِن  99 گشایِی آوری و گرهاستدالل یولیا ُاستینوا در  

ارجاع « آبان یشت»و  اوستاه پردازد و بی بسفر، به تاثیر ایزدبانو آناهیتا میی آفرودیت و  در جستجوی ایزدبانوی معبد تنگهکندوکاوش درباره
-ند. ُاستینوا خویشکاریادهخوردهد، آنجاکه عالوه بر بانوانی از همه رده و مرتبه، جنگجویان نیز برای پیروزی در نبرد به این االهه سوگند میمی

اش به سوی»ها، نم و رطوب(؛ روری )آبیارانه )پاکان( و باکند: حاکمیت )قدرتمندان(، نیروی دینوجهی ارزیابی میهای این ایزدبانو را سه
بهتر  روی... مردان دلیر باید از تو اسپاِن تیزرو و فّرهِ و خوب توانمندروان گردد/ آن پاک، نمناک، قوی/ به شکل دختری بس زیبا، توانا، 

خواهند بزایند، برای زایِش باسعادت التماس و استدعا کنند به خواهند....دختران نازا باید از تو برای سرور نیکو ]...[ تمنا کنند، زنانی که می
ی کند که آناهیتا نمایندهمزیل تاکید میی اساطیر هندواروپایی نزد ژرژ دُ گانههای سهبندِی کنشگرن با اشاره به صورتویدن ؛ هرچند«درگاه تو

یاری[، و جنگاوری( نیز جادو ]دینـبا دو خویشکاری دیگر )حاکمیت ها، رفاه، برکت و باروری( است امای فراوانیکنندهکنش سوم )تقسیم
7شودمحسوب می« چندارزشی یا چندظرفیتی»نسبت دارد و  های آرتمیس )ایزدبانوی باستانی پاریزی ضمن اشاره به تناظِر خویشکاری. 

دختر و با عنوان قلعه یهایان، باور دارد که در ایران ابنیه و قلعهزیباروی شکار نزد یونانیان( با ایزدبانوانی چون ایشتار و آناهیتا در بابل و ایر
8اند.شان در واقع معابد آناهیتا بودهمانندهای ضمن اشاره به اینکه در ایران برخی « ی نیایشگاِه مهراماکن مقدس با پیشینه»شهره جوادی در  

اند )یا بر در جوار درختان کهنسال( روزگاری نیایشگاه مهر و آناهیتا بوده های کهن و بعضاا مساجد قدیمی )در دل کوه، پای آب، یاامامزاده
9اند( تصویری از زیارتگاهی زنانه )زبیده خاتون( را آورده است.های آنها بنا شدهویرانه عالوه بر « های ناهیدپرستشگاه»سوزان گویری در فصل  

ی معابد آناهیتا )آذرگشنسب یا آتش شهریاران در گنجک ]شیز[ منزلهمعروف بهی معبد کنگاور، و معبد ناهید در همدان، به چند آتشکده
-های دختر، از جمله قالدتههای قلعهمهر یا آتش کشاورزان در کوهساراِن ریوند نیشابور، آذرفرنبغ یا آتش روحانیان( و به نامآذربایجان، آذربرزین

در سرتاسر خاورمیانه از ارس تا »کند که جملگی قلعه دختر در شوراب گناباد اشاره میگور )قال=قلعه + دته=دختر + گور=گبر( در نهاوند و 
1«انددریای گنگ، از خاوران تا حدود ارمنستان و مدیترانه مورد ستایش بوده 0 بسا »آمده که  (با ارجاع به مری بویس) ی ایرانیکادانشنامهدر . 

                                                           
1Myth, Religion and Mother Right: Selected Writings of Bachofen, Translated from German by Ralph Manheim, With A 

Preface by George Boas and an Introduction by Joseph Campbell, Princeton University Press, 1992, xliv.  
 . xlixهمان،  2

3 Anahita and Mylitta 

4 Aphrodite 

5Myth, Religion and Mother Right: Selected Writings of Bachofen, Translated from German by Ralph Manheim, With A 

Preface by George Boas and an Introduction by Joseph Campbell, Princeton University Press, 1992, 223. 
 .    255، 1376یاد احمد تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، نشر سخن، ی بیشتر بنگرید به زندهبرای مطالعه 6

 ی استینوا بنگرید به؛گفته. همچنین برای مطالعه پژوهِش پیش122-119، 1381، تر. محمود کندری، نشر میترا، ا اسالمجهان معنوی ایرانی: از آغاز تگرن، گئو ویدن 7
Yulia Ustinova, 'Aphrodite Ourania of the Bosporus: The Great Goddess of a Frontier Pantheon', Kernos [Online], 11; 
1998, Online since 21 April 2011, connection on 20 April 2019. URL: http://journals.openedition.org/kernos/1228 
[Centre international d'étude de la religion grecque antique]. 

 .200، 1370جیبی، چاپ سوم: های ی باستانی پاریزی، شرکت سهامی کتاب، ترجمه و تحشیهاصول حکومت آتنی باستانی پاریزی بر ارسطو، بنگرید به تحشیه 8
 .10-15( : 19) 6، مجلۀ هنر وتمدن شرق، «امکان مقدس با پیشینۀ نیایشگاه مهر»جوادی،  9

1 ویری،  0  .107-103، 1385، نشر ققنوس، های ایرانیآناهیتا در اسطورهسوزان گ 
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ناهید در بسیاری از پرستشگاه ِردویسور  ا  های طبیعِی سرتاسر ایران باستان ستوده محتمل است که در عهد پارتیان و احتماال حتی پیشترها، ا 
ای ت که چشمهها بر کوهی نزدیک شهر ری قرار داشی کوهسار. یکی از این عبادتگاههایی پدیدآمده توسط دریاچه یا چشمهشد، پرستشگاهمی

1«رسد این زیارتگاه با عنوان شهربانو وقف آناهید شده بود.پای آن روان بود. به نظر می نامه این دانش بنا به آنچه رفت، قابل توجه است که در 
2«بانوِی سرزمین»زبانان آمده: برای انگلیسی« شهربانو»توضیِح  ذیل تزاری از کار  سختگیرِ  ی سرد ویک ملکهاما نزد مازخ « بانوی سرزمین». 

و  ی خاوریبه شهربانو ترسپس اسالوی بازسنجید.و جنبش پان 1848های را باید در نسبت با انقالب این تمهید اوآید و به باور دلوز درمی
 . برخواهیم گشتی یخیِن مازخ ملکه

 
 : ه استبودملهم نویسد که مازخ آثار باخوفن را خوانده و از او دلوز می .2ـیک

ی آفُردیتی است که در آشوب گری درباری یا مرحلهی فاحشهکند؛ اولی مرحلهباخوفن سه مرحله را در تکامل بشریت مشخص می
« هیچکس»که اصل زنانه چیرگی دارد و پدر گیرد، آنجاهای حاصلخیز، از روابط متعدد و متلون بین زنان و مردان شکل میمرداب

گری مقدس در اش هستند در نهادهایی چون روسپیروسپیان حاکم در دربارهای آسیایی نمایندهاست و این مرحله که خصوصاا 
[ از میان زراعی تمحصوال برداشتمشتق از دیمیتر، ایزدبانوی غالت و نامی ی دیمیِتری ]ی دوم، دورهماند. دورهمعابد باقی می

شوند؛ های در طی آن خشک میکند که نهایتاا مردابسختی برقرار میوساالرانه و زراعِی سفتآورد و نظم زنجوامع آماُزنی سربرمی
کند ی زن است. سرانجام نظام پدرساالرانه یا آپولونی خود را تحمیل میکند اما کماکان تحت سلطهپدر یا شوهر جایگاهی کسب می

3.رودنی یا حتی دیونیزوسی رو به زوال میُز اهای فاسد آمو مادرساالری در شکل  
با اقوام شان هایبرهمکنشفهم  در اش بر کوچ هندواروپاییاِن نخستین به دو منبع اصلی در کوچگرشناسِی هندواروپاییان وبهار در شرحمهرداد  

4ووِ تبا اتکا به تولس شناختی؛ اوکند؛ یکی وجوه مشترک زبانی و فرهنگی و دیگری شواهد باستانمختلف و با همدیگر اشاره می شناس باستان 
های آسیای میانه به سوی جنوب )ترکمنستان، ایران، افغانستان جایی عظیمی از استپجابه یش از میالددوم هزاره دوم پ یدر نیمه»که  نویسدمی

ها طی شناسان، سکای باستان؛ نیز بنا به اشارهها در نواحی قفقاز شمالی نیز به وقوع پیوسته استو همین دست کوچ« و دره سند( رخ داده
های هفت و هشت پیش از میالد از شمال آسیای میانه به قفقاز و شمال دریای سیاه در غرب و جنوب سیبری و نواحی جنوبی آسیای میانه سده

ا به همبتنی بر شکار و گردآوری دانه کند؛ الف( تحول از اقتصادِ این نواحی آسیا اشاره می در ور شدند؛ او به دو تحول مهمکوچیدند یا حمله
های خودکفای عصر نوسنگی به شهرنشینی متکی بر نظام آبیاری و تولید خوراک و دارای تحول از دهکده داری و کشت غالت، و ب(اقتصاد دام
تر در پیش از میالد، و خاصه طی ادوار نزدیک سالده هزار از ،از یونان تا هندوکش ،االهگان ایزدان یا هایبندیصورت ؛ نخستینارتباطات

تحول بعدی اساطیر مادرساالر آسیای غربی به اساطیر »؛ شوندبه االهگان مادر و باروری مربوط می ،ایپنج هزاره اا آسیای غربی با قدمت حدود
5«ی طبقاتی پدید آمد.النهرینی به جامعهپدرساالر در پی تطّور جامعه کشاورزی ابتدایِی بین ش از میالد بنا به والتر هینتس در بیش از دو هزاره پی 

خدا مورد ستایش بودند )شکلی از چندخدایِی مادرساالرانه، اما در ـکم سه مادرمسیح در عیالم نوعی مادرساالری برقرار بود و در شوش دست
6ی مردان تدریجاا ارتقا یافت.طول هزاره دوم تغییری رخ داد و موقعیت و مرتبه ویری،   س از مهاجرت خود به ها پدر ایران، آریایی»بنا به سوزان گ 

خدایان ـدر بین اقوام بومی ایران پرستش مادر»و پیش از آن، « شده رواج دادندهای فتحخدایی را در سرزمینـشاهی و پدرـسوی غرب روش پدر
شود... های دیگر نمایان میهای بعد به گونهسنگی و نوسنگی آغاز و در دورهخدا در ایران از دوران کهنـسنت پرستش مادر... رایج بوده است

                                                           
دانیم که ؛ همچنین میhttps://iranicaonline.org/articles/anahid، به آدرِس ایرانیکای دانشنامه[ در Anahid« ]آناهید»ی بیشتر بنگرید به مدخل برای مطالعه 1
 هایی تصور کرده ودادند و برایش هیکلکردند و نیازها میپرستیدند و در معابدشان برایش قربانی مینامیدند و هنگام طلوع میبزرگترین ایزداِن پارتی آفتاب و ماه بودند؛ آفتاب را مهر می»

ی دیگری نیز باور داشتند و آن ناهید ها[ به االهههای نیاکان بود. اشکانیان ]پارتدانستند. خدای آفتاب حامی دودمان فرمانفرمایی و تندیسساختند و آنرا همراه با ماه نماینده روشنایی میمی
ی ، تصویر سواستیکا ]گردونه خورشید[، نقرشده در زیر دهانه45. نیز بنگرید به عکس شماره 68، 1394، مرکز نشر دانشگاهی، های اشکانیگورخمرهفرد، الله کامبخشبود. بنگرید به سیف

 (.71ی همت سالله )صفحه ای مکشوفه از تپهیک گورخمره

2 Lady of the land 

 . 58، 1396، ترجمه پویا غالمی، نشر بان، سردی و شقاوتبنگرید به ژیل دلوز،  3
4 S. P. Tolstov 

 . 450-378، 1381، نشر آگه، چاپ چهارم: پژوهشی در اساطیر ایرانی بیشتر بنگرید به مهرداد بهار، ای مطالعهبر 5
 .33-32، 1396ی فیروز فیروزنیا، انتشارات علمی و فرهنگی، ، ترجمهی عیالمدنیای گمشدهوالتر هینتس،  6
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شده ی دوم پیش از میالد ِاعمال میی یک روش سیاسِی مادرساالرانه استوار بوده که تا حدود هزارهخدا بر پایهـبه احتمال زیاد پرستش مادر
1«است گیان )نزدیک نهاوند در غرب ، تپهتل باکون )نزدیک پارسه در فارس(»کند: خدایان اشاره میـی پرستش مادرهایی درباره. او به مکشوفه
ی ]دریغا تپه )آذربایجان، غرب دریاچه(، گئویپیش از میالد، به باور گیرشمن[ 2500تا  1800شده، به قدمِت ی کشفترین نمونه]سالم ایران

گان(، تپه سیلک )کاشان(، تپه یحیی و تپه )استرآباد گرآباد غرب(، کوهدشت )لرستان(، تورنگی چغاگاوانه )اسالماینک محتضِر[ ارومیه(، تپه
شده از لرستان خدایان یافتـهای برنزِی مادرتندیس حاجی فیروز )جنوب کرمان(، شهر سوخته )جنوب زابل(، تپه حصار )نزدیک دامغان(،

به خط میخی  های بازماندهنوشتهنگدر س ]...[ پیش از میالد در غرب ایران ساکن شدند( و دیگرها 8و  7های )متاثر از اقوام سکایی که در سده
ش یخوانده  و در کنار اهورامزدا و مهر )میترا( ستا« ناهیتاا  »یابد و خدا نامی مشخص میـ، مادراز عهد هخامنشی و به زباِن فارسِی باستان

2«شودمی .  
سه  یجمله در همان آغاز لوح یکم با کارکرد ایزدان، از ایبا قدمت چند هزاره ی بشریشدهترین روایات ثبت، یکی از کهنحماسه گیلگمشدر 

دادنش از دنیای ، و حرکتیا شکارچی برای به دام انداختِن انکیدو« صّیاد»شویم؛ آنجاکه یک گانه و خاصه کنیزک مقدِس معبد ایشتار آشنا می
گیرد؛ روایتی که تلویحاا به گذار از مادرتباری کمک می هایی نظیر آناهیتا(از ایشتار )با خویشکاری شهر اوروک،دنیای یکجانشیناِن بهیمیت به 

الگویی از یک آپاراتوس تسخیر را نیز نشان اما در عین حال شکلی کهنو  داده گواهیمردانه نیز تحت حاکمیت به یکجور شهرنشینِی اولیه 
ی آرایشی از وسیلهی شکار پرنده بهتصویری از شیوه، خاصه آنجاکه (1987)دلوزگتاری، هزار فالت در  «آپاراتوس تسخیر»جستار ؛ دهدمی

نس  شده والگوی ثبتکهنیک ، به کار رفته بود 1732ی اقتصادِی نوئل شوِمل در امهندهد که نخست در واژهها/تورهای سیمی را نشان میف 
دوست که محسن میهن کندامتداد پیدا می رهنگ عامیانههای معاصر فنمونه تا برخییابد؛ و نیز میباز هاییروایتاش را در چنین بدویی شاکله

دهد: کاربرد نشان می فرهنگ امروزییک ُخردهحتی در حواشی  گانه رااست و استمرار کارکرد ایزدان سه از فرهنگ کبوتربازان و بازبازان آورده
و استفاده از یک کبوتر )از جنس مخالف( برای « بامکردهگم یپرنده»در کنار ریختن ارزن و دانه برای « ِپرِپری»و « بیهبیه»اصوات ندا چون 
و پر و پرواز و فریب پریان نیز « ِپرِپری»ی لفظ دوست دربارهن کبوتر تشنه و گرسنه، و سرانجام صیِد آن پرنده؛ میهننشاندفریفتن و برزمین

ای با کمک مولفهیا  شده،ی دستییکجور وردخوانی و هدایت پرندهاز خالل  جادوگر[(ـ)حاکمیت ]حاکم کنش یکم آنجاکه زنی کرده استگمانه
 جنگاور ]کنش دومکوچگر، فراری و ی نیروی مولفه تسخیرِ به، یا  پیوستنبا،  رابطهموفق به  ،فراوانی و باروری[ هایخویشکاریاز کنش سوم ]

3.شود[ مینزد ُدمزیل 4شدنناپذیِر حیواناش درگیر فراینِد مقاومتتهاجمی جنگاور به لطف چابکی و خشم»به قول دلوز و گتاری،   5«شودمی   
6شدِن هایی زندنو شرط ضروری چنین ُش  توان از ی دختر است. مرد جنگی را نمیاش به واسطهشدناش با دختر و آلودهجنگجو یا وصلت 

نامتقارن  کند؛ بلوکیتولید میشدِن بانوی آمازنی را در یک بلوِک واحد شدِن جنگجو و حیوانها جدا انگاشت؛ این فراینِد شدِن توأمان، زننآماُز 
شدن شود و در عین حال دختر با آلودهشدن توسط دختر، به حیوان تبدیل میمتکی بر فرایندهای سرایت که در آن جنگجو به نوبه خود با آلوده

 . شودتوسط حیوان به جنگجو تبدیل می
 

های مشترِک آثار به جامانده از سکاها و ی خاستگاهو درباره های ایرانِی کهن بودهزبان یاز خانواده شانزبانتبار و نیسکاها اقوامی ایرا .3ـیک
ی هخامنشِی بیستون به چهار دسته در کتیبه و اندرودان بسیار گفته و استدالل آوردههای امپراتوریایِی فالت ایران و میانهنر سایر اقوام و حاکمیت

سکاهای  یا سکاهای تیزخود (2 ؛و اند،ها نیز موسوم«داهه»به گاهی که  ،( سکاهای آن سوی دریا )کریمه، دانوب(1»سکاها اشاره شده است:  از
تر پارتی )اشکانی( هخامنشی و سپس هایها و جنگاوراِن ارتشپیمانشان از همکه برخی طوایف ها(یحون، معادل با ماساژتس) ماورای سیردریا

( سکاهای 4؛ و )آنسوی جیحون( نوش یا سکاهای ماورای آمو( سکاهای هوم3؛ و شان در ستیز با این دو سلسلهو برخی دیگر از طوایف بودند
 دهد که( نشان می1398)چاپ سوم: النهرین و هالل حاصلخیز های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بینقومرقیه بهزادی در  [1]«.آن سوی ُسغد

                                                           
ویری،  1  .21-19، 3851، نشر ققنوس، های ایرانیآناهیتا در اسطورهسوزان گ 

 همان.  2
 (.208، 1397)نشر ترانه؛  ی آب، چیستی پری، اسطورهدوستبنگرید به فصل واپسین از پژوهش محسن میهن3

4 Becoming-animal 

5 Gilles Deleuze Felix Guattari, A THOUSAND PLATEAUS: Capitalism and Schizophrenia, Translation and Foreword by 

Brian Massumi, 1987, 278. 
6 Becoming-woman 
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، لولوبی و گوتیان کنش میان صفحات سومری، اکدی، هوریانیی برهمهای یکم و دوم پیش از میالد پهنهی هزارهدر بازهسو از یک
[Guttiansبسیار درهم ]ی ولگای سفال و ی هشتم، خزرها از منطقهتنیده و مستلزم کندوکاوهای بیشتر است و از دیگرسو، در اواسط سده

نشینان کریمه، بلغارها و طوایف اسالو [، کوچGothsها ]ها، مجارها، گوتتا دریای خزر تا رود دنیپر در غرب از آالن پاره شرقی قفقاز شمالی
حال آن شرِق با این و ،چراستوهای اویغوری و خزرها قابل توجه و البته مورد چوننپیوستگی احتمالی زبا ؛کردندی باج و خراج میمطالبه

شناساِن مورد قوم .شدندانگاشته می« بربر»ی یونانیان جملگی به دیدهبه رغم تمام تکثر و تنوعش  ،چین تا آسیای کوچکسرحدات از  تر،گسترده
1هاها و سرمتیکنند که آالنارجاِع بهزادی اشاره می سواره »میانوس مارسلینوس، ی ا  هایی قرار داشتند که به گفتهاساساا به شدت تحت تاثیر هون 

ترین اقوامی که سراسر سرزمین استپی آسیا، آخرین اتراقگاه ؛خشن(120) «دادندخفتند، و شورا تشکیل میآشامیدند، میخوردند، میمی
ها رسم تغییردادن شکل جمجمه، رسم بستن سر کودک، رسومی متداول در سده اول آالنی در جنوب اورال را تسخیر کردند و آالنـسرمتی

خود »که « [Goths] هاها و گوتهمراه با سرمتی»ها که به قول دلوز و گتاری، ها گرفتند؛ همان هونرکزی را از هونمیالدی در آسیای م
با  .(1987، «هموار و شیاردار: »14، فصل هزار فالترا شکل دادند )« بردار اساسِی ارتباط بین شرق و شمال»بودند، « هاکوچگران استپ

حتی گورهای  ؛ها فرهنگ مادی و لوازم و کاالهای یکدیگر را از هم اقتباس کردندها و گوتها، آالنکند که هونحال، بهزادی اشاره میاین
با اتکا به نگارشات کهن و های مختلفش که در نوشتهزاده قفقازشناس حامد کاظم ها به سختی قابل تشخیص است.گوتها از گورهای آالن

شناسی و ها و سکاها و ریشهها و سرمت، به مناسبات آالنو دیگران آبایف ُرسته،، مسعودی، ابنابوریحان بیرونیدت تا هُر های نو، از هشپژو
از آمیزش سکاهای جوان  واند ها از اقوام ایرانِی سکایی بودهسرمتآورده است که  ، چنینشان پرداختههایکنشوجه تسمیه و سیر تاریخی برهم

-و به همانندی« فروردین یشت»از  143در بند « سئیریم»تحت عنوان  «سرمت»آمدند؛ او از جمله به نام اوستایِی ها پدید آمازنزبان[ و ]ایرانی

2کنداشاره می شاهنامهو  نارت تِی سی اُ های حماسه تیایی، و به ِس و فولکلور اُ  نارتبه بازتاب مناسک سکایی در حماسه  نیزایلیا گرشویچ . 
3آالنی اشاره کرده استـپیوندهای ایرانی مانگُ بنا به آی، قابل توجه است که «سروریزن»ی در چارچوب مسئله.  تایوا )و دیگران( در روزگار ل ا 

 شود؛ کشفی به تدفین بانوان مربوط میداده و هفتاد درصد موارد کاربرشان خبر میهای سکایی از شأن باالیآمازنهای تدفین سکاییان ارابه
4وسیع در ُپکُروکا اِی  تپهگورستاِن  یک کورگان یا زنان  «سه گروه»مشتمل بر  ی پیش()دو هزاره پیش از میالد 600با قدمت  90در اواسط دهه  

5گذارد.صحه می «ی سکاییهاآمازن»بانوان، و زنانی سراپا زیور( بر منزلت دست یا با اسب، کاهنهبهمدفون )جنگجویان سالح مکان این  
این سکاها به داخل  کوچ یعمده مسیریک ست و دریای کاسپی شماِل ـشرق والِی های جنوبِی اورال، نزدیک مرز قزاقستان و حجلگهگورستان 

های کوچندگاِن مهاجرت»ی ُبُکِونکو دربارهی ن. ا. مطالعه. دریای سیاه اطرافقفقاز و غرب کاسپی، به  دیگرشانی عمدهایران باستان و مسیر 
است که دومی مسیر کوچ سکاها از باالی دریای کاسپی و از داخل  روشنگری شامل سه نقشه« نخستیِن استپ اوراسیا در بستر تغییرات اقلیمی

6دهد.شناختِی تاکنون موجود نشان میاش را بنا بر شواهد باستانهای اصلیایران کنونی و انشعاب  (هاآس)ها اخالف آالنی بهزادی، به گفته 
 گویندن میهای نیرومند گذشته سخاند که به زبان آالنای تغییریافته اما تنها مردمانینشین ارتفاعات قفقاز با لهجهها، طوایف کوهستانیا اوِستی

7«سرمتی، آالنی، آسی، ُاستِی باستان»همانطور که روالند بیلمایر در  ، و از دیگرسو،(127گفته، )پیش  های قفقازتیِس زبان اُ  ،نشان داده است 

                                                           
در یوتیوب، که ضمن اشاره به حاالت مفرد و جمع در زبان خود مردمان سرمت استدالل « سرمتیا، آالنیا )اوستیا(، سکاها»نیز بنگرید به سخنانی از زرتشت ستوده، با عنواِن قابل جستجوِی  1

بستن است و سرمتیا به معنی مردمان ی جمعت نزد این مردم خود وسیلهشود زیرا َـه کرد چون در این صورت دوبار سرمت جمع بسته میاستفاد« سرمتیان»توان از حالت جمِع کند که نمیمی
 پژوهی را در پرتو فرهنگ و زبان مردم آالن و اوستیا بازاندیشی کرد. بنگرید به این آدرس: سرمتی است. او باور دارد که اساساا باید شاهنامه

 www.youtube.com/watch?v=QW8LxbB662s 
؛ 1388، 2، سال دهم، شماره 38، نامه مطالعات ملیفصل، «میالدی[ 2008-2007ها؛ میراث داران ایران فرهنگی در قفقاز ]بر پایه مطالعات میدانی سال اوِست»حامد کاظم زاده، 2

 (. 17، 1368)انتشارات امیرکبیر، « اندخواندهاین طوایف سکایی گاه خود را سرم )سرمات، سورمات( می»آورده که  م(تاریخ مردم ایران )جلد اول: قبل از اسالکوب در عبدالحسین زرین

 .  18-15؛ 21، 1377، جستار یکم از ادبیات دوران ایران باستان، نوشته گرشویچ و مری بویس، انتشارات فروهر، تر. یدالله منصوری، «ادبیات ایران باستان»در ایلیا گرشویچ،  3
4 Pokrovka 

5 Aigul B. Amantaevaa, et al., 'The Role of Women in Military Organization of Nomads', in International Journal of 

Environmental & Science Education, 2016, VOL. 11, NO. 12, 5273-5281. 
6 N. A. Bokovenko, 'Migrations of Early Nomads of the Eurasian Steppe in a Context of Climatic Change', in Impact of the 

Environment on Human Migration in Eurasia, Edited by E. Marian Scott and et al.; NATO Science Series, IV, vol. 42, p.21-
33. 

، ویراستار: رودیگر اشمیت، ترجمه فارسی زیر نظر حسن رضایی های ایرانِی باستان و ایرانِی میانهی ایرانی؛ جلد اول: زبانهاراهنمای زبان برای مطالعه بیشتر بنگرید به این کتاب مرجع: 7
 .382-367، 1382بیدی، نشر ققنوس، باغ
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 شمال شرقِی  ی میانه و نو از شاخههای ایرانِی از گروه زبان وهای هندواروپایی ی زبانخانوادهپاری از سرمتی و آالنی( های زباندر کنار )
ان را ایرستون شخود را ایُرن و سرزمینکماکان تیا ؛ بنا به بارتولد، کوالوسکایا و دیگر پژوهشگران، مردمان ُاِس رودر میبه شما های ایرانیزبان
1نامندمی آسوت )جمِع آس در زباِن خوِد این  ( به763-757 ؛650 ،1388) ی ابریشمجادهاکبر مظاهری، در جلد دوم از اثر روشنگرش علی ؛

ن ]در زباِن اوستایی[ = ا ش»را ساختند( و به انطباِق آس/آسان/آسیای/آسیانی با « اوِست/ُاِست»ی ان صیغه ها ازمردم، که روس شو  « وندوند = آسها 
نیز از سوی « یاس»و بنا به بهزادی، حتی نام نژادِی  اشاره کرده استتبدیل آالن به آسان/آس و به ُاِست ]در روسی[  و بها ؛به معنای زرتشتی

 گفتندسخن می کهِن قفقاز گویش آالنِی ستِی امروز و همان اُ ای فارسی بسیار شبیه به هنگری ]مجارها[ به آنان داده شده و اینان به لهجه اهالی
داده « هاسارمات»ها عنوان اند )رومیان به یازیگشان ایرانی بود یکی دانسته شدههای سارماتی که اصل و نسبو در روزگار باستان با یازیگ

2بودند( آلتایی ـبیشتر محققان توافق دارند که سکاها جزو هندواروپاییان و از نژاد ایرانی یا اویغور» نویسدمی سکاهاتامارا تالبوت رایس در . 
3«ی بود.گفتند که اساساا زبانی ایرانها و طوایف سراسر استپ همگی به یک زبان سخن میاند. تنها حقیقت مسلم این است که ایلیاتبوده  

ی هاالی آثار هنری سدهیمه نیز اشاره کرده است. البهرها در قرن هفدهم در کها و گوتبه آمیختگی آالن های کهن در قفقازقومدر بهزادی 
و  های مفرغیآالنی و  آینهـهای آسی در شمال رود ُدن و شمال قفقاز، اشیایی ملهم از اصل سرمتیچهارم و پنجم مکشوفه از گوردخمه

ها یآمازنجامانده از های بهدر مطالعاتی که روی تصویرسازی [2]ها در آنها قابل مشاهده است.هایی تحت تاثیر و تقلید از گوتسینهسنجاق
ز پیش ا 500حدود )پارسیان  ویونانیان  های میانها پیش و پس از جنگیآمازنصورت گرفته، دو رویکرد متفاوت را نزد تصویرگراِن یونانِی 

، هلنی به و هراِس توأماِن تصویرگراناز روی جذ ،هایآمازنگرچه پیش از جنگ،  ؛شاهدیمکه عهد باستان را به دوران کالسیک وصل کرد(  ،میالد
به آنها اطالق شد؛ « بربر»ی شان خصمانه تصویر و واژهاند اما پس از جنگ سالح و جامهچون سرابازان سراپامسلح ارتش یونان تصویر شده

4حرکت کردند. مستقیم مندِی استبدادی به سوی دمکراسِی ها پس از این جنگ از فرم حکومتقابل توجه است که آتنی بیش از گذشِت پس از  
تردید فاضالب است... دولت تجسِم نظم ناب و قدرت دولت بی»دو هزاره از آن رویداد، دومینیک الپورت در قلب دمکراسی اروپایی نوشت: 

دولِت نامیدند؛ یعنی چیزی که حتی امروز هم آرماِن ی مقابل چیزی است که یونانیان آن را "بربر" میه همین دلیل درست نقطهالهی است و ب
5«است. هاجمهوری  

 
در مشترک سلم و سرم ) شناسِی ریشه درنظرگرفتِن با  آنگاهها و حکایات برویم، شناسِی تحرکات کوچندگان به سراغ افسانهاگر از دیرینه .4ـیک

 بر گرد پردازیقصهذیل  شاهنامه شناختِی بازمانده درو روایت اسطوره ُبنَدِهش دراز جمله مکتوب فارسی میانه به قراین با توجه  و ،«(سرمت»
6«ی سه تواندارنده»ای به معنای )واژه سه پور فریدون  نیروشناختی و سیماشناختی عمالا توان دید که از حیث بهتر می، تور، سلم و ایرج یعنی ،(

ی فریدون در روایات اسطوره»بهار مختاریان در  .به خود دوخته استای چشمان مازخ را موجودیت زنانهسنخ  هچ ای وچه آبشخورهای نشانه
ایادگار ، بندهشاست:  در منابع مکتوب یاد کرده شدهنقلاز برخی ارجاعات وجهِی جهان توسط فریدون، کردِن سهی بخشدرباره ،«ایرانی

مسعودی،  الذهبمروجو  التنبیه و االشراف، تاریخ بلعمی تاریخ طبری،اصطخری،  ممالک و مسالِک ، روایات داراب هرمزدیار ،جاماسب

                                                           
، سال 38، نامه مطالعات ملیفصل، «میالدی[ 2008-2007میدانی سال  ها؛ میراث داران ایران فرهنگی در قفقاز ]بر پایه مطالعاتاوِست»برای مطالعه بیشتر بنگرید به حامد کاظم زاده، 1

 .1388، 2دهم، شماره 

ف130-128، های کهنقومبهزادی،  2 ر( در نام« ِکر»است و در تبری  معادل کوه« ُکوف»ها؛ در فارسی میانه کاس؛ کوِه کاس. ک  ر/جر/کر/و  جاِی از آن بازمانده و یادآوِر جزء واپسین )گ 
ه/ فدشوارگر / پتشخوارگر / بذشوارجر / فرشواد)گر( / برشوار / فرجوارجر است؛ در اینهای دیگرش چون پاِتشو واریاسیون« شخوارگرپد» ر  ِتشـ)ُخـ(و  ِرش/پ  واژه فارسِی باستاِن »باره نک. به  ُهو 

ِرش و تحول سپسین آن  از هوشنگ اعلم.« پاِتشُهو 

 .35، 1388، ترجمه رقیه بهزادی، نشر طهوری؛ سکاهابود تا به پارسِی باستان. نک. تامارا تالبوت رایس،  زبانی که بیشتر نزدیک به اوستایی 3
آشیل در حال  (، و نقِش 16-11-61پیش از میالد، محفوظ در یادگاه هنر متروپولیتن )شماره مسلسل  520باریِک داِر تههمچنین بنگرید به نقش زنان آمازنی در حال نبرد، بر سفال سرِخ لبه 4

 فام، با امضای هنرمند اخکیاس، سده شش پیش از میالد، مکشوفه از ایتالیا، محفوظ در یادگاه هنر بریتانیا، در؛کشتن پنتزیلیا بر سفال سیه
Peyton K. Ashley, "Daughters of Ares: Iconography of the Amazons" (2019). University of Vermont, College of Arts and 
Sciences College Honors Theses. 63. 

 .74-73، 1398، مترجم قاسم مومنی، انتشارات دمان، ی مدرنتاریخ مدفوع: تبارشناسِی سوژهدر « چیز استعماری»دومینیک الپورت،  5
 . 90، 1390[، به کوشش محسن ابولقاسمی، انتشارات هیرمند، الملل و النحل] های ایرانی در دوران باستانها و کیشدین عبدالکریم شهرستانی،محمدبن 6
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1و سایر منابع. تاریخ بناکتی، التواریخ و القصصمجملگردیزی،  االخبارزینبلخی، ابن فارسنامه، تاریخ ثعالبیمسکویه،  االممتجارب -ویدن 

آزماید و با استناد به که فریدون سه پورش را از طریق اجرای نمایشی با سیماچه، نقاب یا صورتِک اژدها می گویدمی، شاهنامهگرن با ارجاع به 
فهرستی از چند سده پیش از فردوسی،  [3]شود.در آن پیروز می ، نفر سوم،داند که ایرجمی« آزمون جنگجو»ای از رسِم ُدمزیل آنرا نمونه

تقریبی یا مرزهای  قلمروهایتوان در آن میکه  بودده ی زرتشت ثبت شی کعبهساسانی در کتیبه امپراتوری شاپور اوِل  یگستره هایستانا
( باالساقان 13لبانیا )شرق قفقاز(؛ ( ا  12( ایبریا )گرجستان(؛ 10: تور و سلِم حکایت سپسیِن فردوسی را کمابیش بازشناخت جغرافیایِی محتمِل 

مرزهای ُسغد و تاشکند؛ و شهر تا پیشاور و کاشغر و ( کوشان26( توران؛ 22( سکستان؛ 21 ها؛ی آالندر کوهساران قفقاز معروف به دروازه
2دیگرها ش کرد؛ مشرق را به ابریشم سه بخ یاش جهان را طبعاا در راستای جادهنامهفریدون در سپارش»بنا به شرح مظاهری، . 

رگ/اشکانیان، و مغرب راچیتورها/تخارها/تایوئه م/سرمت به ها سپرد، مرکز را به ایرگ/ا  ِرّ بخشِی ها/کریمه واگذاشت. این تقسیم سه«سرب»ها/س 
نبرد حّران، غلبه بر کراسوس قبل از میالد،  53ابریشم حاکی از وضع موجود در فردای پیروزی بزرگ ایرانیان بر دولت ُرم ) یجهان در طول جاده
میالدی( یا مدعِی سلطنت او، تیرداد  37راتس/تیردادسوم )حدود ریایباید ته ،ی پارسیفریدوِن حماسه»به نظر مظاهری « سردار رومی( است.

قبل از میالد( است، پادشاهی که دو بار بر  2-37چهارم اشکانی ) دهاتردید همان فرقبل از میالد( باشد یا پدِر فرهادشاه که بی 37دوم )حوالی 
ژول سزار[ یا  یولیوس کیسار جانشیِن  ،آگوستیا همان طلب اشکانی با اغسطوس ]مارکوس آنتونیوس پیروز شد. این پادشاه نیرومند و آرامش

شهری بندری  ؛یفپاتوریا :؛ به روسیکریمهیا های اوپاتوریا )سرمتتِر خود توخارها )تورها( در خاور و آرامبی زادگاِن پیمان صلح بست و با عم
در آنجا  [پدرنیک یا Eupatorاوپاتور ]مهرداد ششم معروف به گیرد که در عصر می یی کریمه که نامش را از دژجزیرهدر ساحل غربی شبه

 ای چونشناسان پرآوازهاسطوره ]نزد« بودِن جهاِن هندوژرمنیبخشیسه»( در باختر نیز معاهداتی مشابه منعقد کرد و احتماال اساس ساخته شد
3«آید.جا میژرژ ُدمزیل[ نیز از همین   

 
روابط آزاد مادر ضحاک با کسی غیر از یک(  ؛؛ چند نمونهاندکمابیش واضح شاهنامهمادرتباری در  نمودهایسروری و های زنبازتاب .5ـیک

)رودابه، منیژه،  های زنهای شخصیتشمار خواستگاریدو( فرزند )ضحاک( گویای برتری اصل زنانه است؛  مرداس و قتل مرداس به دست
سه( همسرگزینی در دیار غریب و از قومی دیگر )گشتاسپ و کتایون در سرور؛ از مردان نظرگیر است و نشانی از جوامع زن تهمینه و دیگرها(

که در آن جوان جسور از سرزمینی دوردست به دامادِی قوِم  ی رسمی کهن استنه در سمنگان( بازماندهروم، زال و رودابه در کابل، رستم و تهمی

                                                           
 . 217-135، 1389، نشر آگه، ای شاهنامهدرآمدی بر ساختار اسطورهبهار مختاریان،  1
میه، آستروناخ، گیرشمن و یانگ،  2  .98-97، 1385ب آژند، انتشارات مولی، تر. یعقو ایران باستان: پیشاتاریخ، عیالمیان، هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، ساسانیان،بیوار، ا 
( نیز به تفکیک از 1377) خانواده ایرانی.... مظاهری در 291-289، 1372ناصر نوبان، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، )جلد یکم(، ترجمه ملک جاده ابریشماکبر مظاهری، علی 3

های ی کتاباند. از مطالعهدادهست که ایرانیان قدیم به طوایف سرمت میاند؛ این نامیخواندهرقی را سرمستان/سلمستان میساسانیان دولِت روِم ش»توچ/تور، به سرم/سلم اشاره کرده است: 
کارچی بوده و ایشانند که لشکرهای مردمانی روستایی و شها داشته و سادههای چوبین کنار رود و فراز تپههای بالکان سکنی و خانهها در جنگلیونانیاِن روزگاِر ساسانی پیداست که سارمات

(. اشاره به مهرداد ششم معروف به اوپاتور نیز 438« )خواندندرو ساسانیان روم شرقی را سلمستان، سرزمین سرم، میقسطنطین شدند و روم شرقی را تسخیر کرده و مسیحی شدند و از همین
بودن مهرداد ششم، ی ایرانیهایی دارند( در این مورد و نیز دربارهنظراِن مهرپرستی )که گاه در پاری موارد اختالفصاحبیادآور موج حرکت میترایی از شرق به غرب است. حتی آن دسته از 

ر چشمه، تر. بزرگ نادرزاد، چاپ )نشآئین میترا اند. از جمله بنگرید به مارتین ِورمازرن، رایاش با دریازنان و تاثیر شگرفش بر گسترش و رواج مهرپرستی در میان رومیان کامالا همدوستی
های مهرداد بنطیقسی جنگ»(. ُرمن گیرشمن نیز 136-133، 1396)چشمه، تر. مریم امینی، چاپ چهارم: پژوهشی نو در میتراپرستی ( و دیوید اوالنسی، 31، 1390هشتم: 

ها به سواحل شمالی کند، و در همان دوره، به استیالی سرمتیونانی، سلوکی( ارزیابی میـغربی )رومی ها و خاصه ایرانیان در برابر امپراتوری محتضررا مقاومت آسیایی« ]پونتوسی/ُپنُتسی[
. از حیث 456، 1383، تر. محمد معین، انتشارات دنیای کتاب، تاریخ ایران از آغاز تا اسالمهای دانوب اشاره کرده است؛ گیرشمن، شان با هردوی آسیای مرکزی و کرانهدریای سیاه و ارتباط

شان سوار ی بسیار خوبی داشتند و او حتی به وقت ضرورت با همراهانش بر کشتیی دردسر آن والیات بودند اما با مهرداد رابطهتدابیر سیاسی همچنین مهم است که دریازنانی که همواره مایه
زروان زبان و عهدبستن با آنها، دو دخترش را در قامت دو عروس نزد آنها فرستاد. )حمیدرضا اردستانی، شد؛ او همچنین برای آسودگی از یورش سکاهای ایرانیسالمت در خشکی پیاده میو به

ی و پیوندهای کنش آییندهد(، برهم( اثر گرانتووسکی ارجاع می1970) تاریخ قدیم قبایل ایرانِی آسیای مرکزی (. بنا به فیلیپ ژینیو )که خود به169، 1394، نشر شیرازه؛ در حماسه ملی ایران
های ها یا کورگانهایی که با کشفیاِت گورخانهکنند، یافتههای سکایی ُپنُتس تایید میشناختی در کورگانهای باستانها را یافتهفرهنگی و خاصه شمنی میان منطقه پونتوس ]ُپنُتس[ با سکایی

آور در میان اند و تاییدی بر استفاده از شاهدانه و فنون خلسهرفتهیاد برای استنشاق حشیش در مناسک آیینی به کار میآلتایی نیز قرابت دارند؛ کشف قطعاتی چون لوله که به احتمال زـسکایی
د مهرداد و آئین مهر، و (. وانگهی پیون105-104، 1392، ترجمه لیندا گودرزی، نشر ماهی، انسان و کیهان در ایران باستانهاست )فیلیپ ژینیو، قبایل ایرانی آسیای مرکزی و خاصه سکایی

شناختِی چنانکه گویی او تجسد میترا است؛ در متن فرجام« ی زایش شهریار گیتی یا شاه رستگاری استدمیدن ستاره نشانه»شناختی است؛ ی نفوذ آیین بر روم، بسا ورای شباهت ریشهگستره
ای هنگام زایِش مهرداد اوپاتور ستاره»افزاید گرن بنا به یوستیِن مورخ میو ویدن« ای نشانی نمایدستاره»، زاده شود ، سرور«کی»چنین آمده که شبی که « بهمن یشت»ی پهلوی یا فارسِی میانه

ی میترای ایرانِی ی بغانههشک نام این شاه هم معرف سلسلشود. بینشستِن مهرداد نیز تکرار میتختهفتاد روز چنان درخشید که نور خورشید در برابرش ناچیز شد؛ چنین روایتی در شرح به
 .78-77، 1400، ترجمه بهار مختاریان، نشر آگه، رویارویی فرهنگِی ایرانیان و سامیان در روزگار پارتیانگرن، گئو ویدن« کهن است.
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بر شور و خشم یک مادر ناتنی ؛ چهار( داستان سیاوش با پیرنگی مبتنی«آید و بیانگِر نظام اجتماعی و سامان مادرشاهی استبیگانه درمی
نپات ـپاما  از بقایای نظام مادرتباری است؛ پنج( در نبرد رستم )نمودی از )سیاوش( پسرخوانده ردن تالش این مادر ناتنی برای اغواکو )سودابه( 

-برای همپرسگِی دوده گری(ی دین رسمی حاکم، زرتشتیمهر( و اسفندیار )نماینده ی کیش پیشازرتشتِی نماینده یا/و زاد[]آب هاآب فرزندیا 

و پسرش سهراب )زاد و  های رستم، مادرش رودابهشناسِی نامشود؛ شش( ریشهدعوت می« دیدهی جهانرودابه»زنی چون ی رزمی از ساالرانه
 نامهداراببنا به مظاهری، حکایت  1ناهیتا.ست مادینه؛ ا  اش عنصریگردند، که ایزدبانوی متوکلبرمی ap/āpi- ا پ رودش( هر سه به آب یا

ی آبدار؛ آب+دار، شده)نه دار]=درخت[+آب، بلکه قلب برای فهم تحول از مادرساالری به پدرساالری نکات بسیار کلیدی را در خود دارد؛ داراب
 اندازد اماای به آب میشدن در جعبهاو را به محض زاده ،مایُه مادرش کودکی که  («دوالب»و « تاالب»، همپیوند با ا و ساقیبه معنای سّق 

تر ؟( و سپسو نظیر خدایِی سپسینی داستان موسی و روایات تکدهد )ریشهطفل را شیر میفرزنِد گازر و زِن بی شیدهبرکاز آب گازری جعبه را 
 «دور»، چراکه فرزندش را از خود «مادرهو]ب[/خوب»تن+وار( خود رفته، و همای )یا هومای به معنای )و تبار  (کودک از پی نژاد )نیوزادگی
گردد و به باور مظاهری این اسطوره از میراث خوزیان و بازمانده از چه به دیدن داراب شیر از پستانش روان می ،شودساخته( او را گرم پذیرا می

بنا به  ایی در اختیار همای بوده نه بهمن؛و بسیار مهم است زیرا هومای هم دختر و هم همسِر بهمن بوده و عمال فرمانفرم ]عیالمیان[ ایلمیان
در ناف یعنی در خون زن بوده  حق وراثت و مالکیت و فرمانفرمایی در اصل»های مادرساالرِی خوزان در این روایت، خوانش مظاهری از مولفه

2«فرج( مرد.=نه در تن ) گِی ج. ک. کویاجی بر اهمیت و یکه .شاید هم از اینروست اهمیت نقش و خویشکاری زنان در انتقال و تسهیِم قدرت 
؛ ارم ]خواهر گیو[ با رستم «شهربانو»پیونِد بانوُگشسپ ]دختر بزرگ رستم[ با گیو، و پیوند  ؛پیوند بینادودمانِی گودرز و رستم تاکید کرده است

 و« تر از افسرشبه من داد رستم گزین دخترش/ که بودی گرامی» د؛گیو  می اش()بنا به خویشکاری و ماهیت جنگی گوید یا دقیقترگیو می
ووها یا پرث  )؛ پیوندهای تراگذرنده و یّکه میان پارتیاِن شمال ایران 3«سپردم به رستم همی خواهرم / مِه بانوان شهربانو ارم» هل  های اشکانی با پ 

رنی در جنوب شرِق کاسپی(  -بهتوان میرا ( ، سجستان/سگستان میتراییی جنوبِی سکاییاِن و سیستانیان )شاخهخاستگاه سکایی برخاسته از پ 
4؛تعبیر کردگرایی( )زرتشتیمطلوب حکومت مرکزی دیِن رسمی و رویاروی  ی پیوندی مهریمنزله ای از نقشهنیز  نیروشناختیاینجا از حیث  
مشخص  ی کمابیِش صاف جلگه/صحرا/استپپهنهحرکت در یابیم؛ اولی با و عمودی را میدو نوع نومادیسم ]کوچندگی[ شبانِی افقی  پیوند

                                                           
 .164-154، 1394، نشر شیرازه؛ ایران زروان در حماسه ملیگرفته شدند، در؛ حمیدرضا اردستانی، « زن و شاه تاریکی»ی شش مورد با اندکی تغییر از فصل همه 1
 .345-341، 1377، نشر قطره، خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسالم 2
توان ایران نمی . آیا سکاهای کوچنده را از عوامل موثر بر پیوندهای اساطیری چین و162، 1362، تر. جلیل دوستخواه، چاپ دوم: های ایران و چین باستانها و افسانهآیینج.ک. کویاجی،  3

رود. نیز بنگرید به ایرج ها به شمار میی این قرابتاش کرده نیز یک نمونههای کویاجی در کتابش، روایت سغدِی داستان رستم که بدرالزمان قریب به فارسی ترجمهانگاشت؟عاله بر مثال
[، نشر ورجاوند، در رابطه با پهلوانان اساطیری شاهنامه« اهل حق»و اسفندیار، با نگرشی بر آیین مهر، یارسان ی جنگ رستم تحلیلی نو از انگیزه] تنی و جاودانگی در اساطیرروئینبهرامی، 

1385 ،112-115. 
ی ایرانی در روزگار پیش نوادهخاشده از سوی مظاهری در های خانوادگی و زناشویی طرحبندی شکلشود که به یاد آوریم )بنا به صورتتر میضرورت و اهمیت این سنخ پیوند وقتی پررنگ 4

ی وجه میترایی و سکایِی رستم گزینند. دربارههمسری را برمیی خویش وصلت کنند اما به رغم این موضوع بروندودهتوانستند با هم( احتماالا هر دو پهلواِن یادشده )رستم و گیو( میاز اسالم
استدالل « رستم»یاد استاد بدرالزمان قریب در خوانشش از روایت ُسغدِی با زروان، و رستم با مهر )و نه با اپام نپات آنطور که زنده بنگرید به استدالل محسن نظری فارسانی درباره نسبت زال

؛ 213-195، 1398ییز و زمستان، پژوهشی[، سال دهم، شماره دوم، پاـنامه علمی]دوفصلشناخت: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زباندر « رستم، سرباِز مهر»کرده(، در 
ناهیتاببر بیان و جامه»)در « ببر بیان»ی های بهار مختاریان دربارهپوِش رستم( با استدل)تن« ببر بیان»ی های فارسانی دربارههمچنین جالب است که استدالل وری ا  نیز از این حیث «( ی ب 

های سری نمای بحث اولی با انجمنای به این موضوع کرده باشند، اما کنارهرسد. بدون اینکه این دو مستقیماا اشارهبه ایزد آناهیتا میمتفاوت است که اولی به ایزد میترا )مهرپرستی( و دومی 
های بازمانده از دوران کشاورزی اما آن دو ورطه ینهایی چون آیبرد؛ در وهلهی مربوط به آناهیتا راه میی مردانه بودند و دومی به محافِل زنانههای جنگاورانهیابد که انجمنمهری پیوند می

ش که طی آن مردان در نیمه دوم اردیبهشت ماه به دامنه)گوداِل برف( در ناحیه اسک« ورِف چال»ها یا کارکرد عناصر زنانه و مردانه در آیین شوند، برای مثال، خویشکاریهمگرا می ی دماوند و 
ریزند جهت ذخیره آب ]یادآوِر مضموِن نبرد علیه دیو خشکسالی، اپوش[ و زنان از دیگرسو طف تشریک مساعی قطعات برف را جدا کرده و در گودالی عمیق میروند و به ل]دنباونِد باستان[ می

روری( و درست یک روز پیش از  کنش جمعی مردان، سای بازمانده از ادوار زنشوند )رسم و خاطرهی دهکده بدل میالریجان در غیاب مطلق مردان به حکمراِن یک روزهدر روستای اسک
دهد و به نوعی قدرت مردانه را ها و عناصر زنانه و مردانه را نشان میکنند، که رویهمرفته نه تنها حضور موازی و توأماِن محفلحکمران سال بعد روستا را از خالل همپرسگی و ِاجماع مقرر می

در مازندران نیز با اهمیِت همجواری هر « سیزده شوتیرماه»بازی آیینی و نمایشِی مربوط به مراسم دهد؛ همچنین در اجرای اللسروری باستان خبر میکند بلکه حتی از بقایای زنمتعادل می
شده به رنگ سیاه، که ه الل )اغلب مردی با صورت بزکرسد؛ آنجاکشان در کنِش بنیادِی مراسم به اوج میدو کارکرد ایزد آب )آناهیتا( و ایزد جنگ )آرش کمانگیر( طرف هستیم که آمیختگی

زند؛ به هر حال، از باِر آن تعارِض می«[ شیش»شود( به طور نمایشی و نمادین زنان را ـ برای افزایش برکت و باروری و فراوانی ـ ترکه ]به زبان محلی، یمن و مبارک انگاشته میحضورش خوش
شود هرچند ما برآنیم که مختاریان و فارسانی( طی شرِح موجز چند خط بعد )خوانش ابوالعالء سودآور از پیوند نمادین مهر و اپام نپات( کاسته می هایگفته )میان استداللتحلیلِی پیش

ی نمودهای چرا قرار داد؛ دربارهوتوان اساساا مورد چونعصیان ـ را می ی حامیان شهریاری و ستیزنده بامنزلهنپات بهـ مهر و اپام« نپات و ناهیداپام»ی گیرِی آغازین ابوالعالء سودآور در پارهنتیجه
تبارشناسی و خاستگاه »تِر ی موضوع کلی. درباره2019، جیُسن رضا جرجانی، نشر آرکتوس، گراییپرومته، همچنین بنگرید به صفحات آغازیِن شاهنامهگری در تعارِض میتراییسم و زرتشتی

 . 45-14، 1398، انتشارات سمت، شناسی و هنر اشکانیباستانفر، یعقوب محمدیبنگرید به « اشکانیان
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کوِچ از قشالق به ییالِق  یعنی از دشت به کوهحرکت و دومی  است «های پستهای زمستانی و اوایل بهار در زمینچراگاه»متناظر با  شود ومی
را  «های وسیعهای مرتفع و کوهستانسیرهای تابستانی در تپهخط» ، ومدتکوهساران شمال ایران، توام با کاشت و برداشت کوتاه مرسوِم در

 و بنا به شرح فردریک بارت دهدبرجسته میرا  باشی و سنتزافزایی و همهم سنخی از مورِب  وجهِ جهاِن ایلیاتی پیوند این دو زیست گیرد؛دربرمی
جوامع سیاسی در بین یابِی شکلهای اصلی در از ساخت «(سکایی»؛ در اینجا «دودمانهم»موسوم به ) به سنخ سوم زندپهلو می تاحدی

خاصه ، شاهنامهی عالم اساطیرِی و با ِاعمال تغییرات الزم برای نقشه ،بافانهو قصه روایی در مقیاس جهاِن  اما ،چادرنشینان آسیای جنوب غربی
1.گذردهمسری، حتی از آن سنخ سوم نیز درمیبرونقلمروزدودگِی از حیث  اسفندیار ـتوان نسبت رستمگیو بهتر میـبه تفکیک از نسبت رستم 

نبرد رستم و اسفندیار، ی زمینهدر پسرا بازاندیشی کرد؛ در نسبت نخست با هماوردی در مقام دوستی، و با پهلوانی عاطفی طرف هستیم؛ 
2جنگ کوچگری ماشینمادرتباالرانه عنصرِ  و ستیزِ  ،های مهری و زرتشتیرویارویِی مولفه -را می دستگاه رسمی حاکمی مردانه ساالرِی و تک 

مراتب سلسلهمنصبان میان صاحبی برتر دختر در شأن و مرتبهآشکارا بر )تاج و دیهیم و صاحب منصب بودن(  «افسر»با در بیت اول ؛ یابیم
 های جنگی باشددر همپرسگی ارِج دختر کنندگی، سرکردگی، ونظربودن، تعیینصاحب تواند گویایمیقدرت تاکید شده، که متعاقباا و ضمناا 

های روایی توان این بازماندهو می گویدسخن می «[مِه بانوان]» بانوِی مردمان، و بیت دوم اصال از شهربانو یا مه«[تر از افسرشکه بودی گرامی]»
-جماعتدر « سروریزن»و « رای بودن در رزمصاحب»این پیوند میان  ؛نزد باخوفن انگاشت« حق مادری»ی یافته از مقولهرا نمودهایی تحول

سنخی »اند و در واقع کلیشه تنها نبوده« مطلقا فروبسته»های مرسوم اجتماعی ها برخالف کلیشهنی؛ آیا آماُز ها بازیافتنی استنیهایی چون آماُز 
پیوند برخی ، «ارمشهربانو »نام عالوه بر  ،از اینها گذشته خلط کرده است؟تقلیل داده یا با آن  «فروبستگی» را به« بسیار ویژهگزینشگری از یک 

وهش و نقالی از پژ:زنان شاهنامهالدین حائری در ؛ جمالبا یک کثرت، با شهر یا قلمرو نیز قابل توجه است شاهنامهدیگر از اسامی زنان 
: گلشهر، است یاد کردهنشان از برخی از این اسامی ونامبندی ذیل زنان پرآوازه و بی( در دو دسته1381ی، )انتشارات پیوند نو، آذرگشسپ تا هما

عالوه برخی به، [انگاریمبه چین  را مطلقا نامربوط ـ اگر سین ؟دختر سیمرغدخت؛ سئین] دخترزاد ]همای/چهرآزاد[، شهرو، شهرناز، سینهش
 قیدافه»یا بنیه[، قوی ؛ چون تهمینه ]نیرومند،اندبر توانمندیمبنی یهایاز دیگر اسامی که ربط مستقیم به شهر/کثرت ندارند نیز واجد داللت

ی گ[ا  ده]ک  3شهریار بود« دختبوران»چون  که «پ  -ه شمار میب دژبانوی کنگهم  کم مدتی دست «فرنگیس»اند، بانو خواندهرا جهان «نکتایو» ،

، طی حرکت این نمودهای زن .است ی کثرتحامل و حاملهنامی  نیز ،خانهبه معنای خوبروی، بتکده یا پرده «فغستان»و  رود؛ سروری تدریجاا
اند؛ به جای یک جفت های عمدتاا حماسی، از جفت یا زوج خود )به صورت شهرناز و ارنواز( تهی شدههای عمدتاا اساطیری به بخشاز بخش

با  یاسودآور در پاره ابوالعالء کند.ایفا می با ِاعمال تغییرات الزمو مرد خویشکاری و نقِش زن محذوف را نشیند، زنانه، یک زن و یک مرد می
پات و ناهید» عنواِن  م ن  پ  پم نپات )گل نیلوفر؛ نموداِر خورشیدتزویج نمادیِن مهر )گل آفتابگردان« ا  ( را از دوران هخامنشی ها؛ نموداِر آب( و ا 

توان دید؛ دو دایره با نقش بهرام دوم میی محفوظ در یادگاِه تفلیس اش را در جام نقرهشناختیداند؛ از جمله شواهد و نمودهای باستانیرایج می
ای از گلبرگ آفتابگردان )همچون شمسه و آفتاب خسروانی( او را احاطه کرده است. خیزد و حلقهنپات( برمیهای نیلوفر)نماد اپامکه از میان برگ

به نماِد  و نیلوفر شودنپات به ناهید منتقل می نزد اپام، توان اعطای فّر شودناهید جایگزینش می رود ونپات رو به زوال میاما با ظهور زرتشت اپام
ی تایید پادشاهِی خسرو دوم در طاق بستان گردد و در نتیجه، ناهید در صحنهبدل می ها()فرزند آب نپاتو اپامها( )بانوی آبهر دوی ناهید 

ای مشابه به دست راست دارد و نیلوفری به دست روپلیتن نیویورک( کوزهی ُمطاّل )محفوظ در یادگاه متی آب به دست دارد، و بر ُتنگی از نقرهکوزه
4چپ 5(.ی نونپات ]کوزه آب[ در االههاپامو انحالل ؛ نیز نشانگِر ادغام های یکم و سوم از سه کنش نزد ُدمزیل)یادآور خویشکاری  بنا به  

                                                           
 .241؛ 215؛ 29-23، 1344نوشته پرویز ورجاوند، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی،  روش بررسی و شناخت کلی ایالت و عشایربنگرید به  1

2 nomadic war machine 

رستان( مواجه می nāTaburestبرخی طومارهای فارسِی میانه با ( از 1401رمزگشایی تاکنون )در ؛ جالب آنکه از جمله «پور»و نه « بور» 3  شویم.)تبورستان/تبوریستان، نه تب 
سیری از ایزدکشی و توان خطودآور میبرانگیِز ابوالعالء س. بنا به شرح تامل58-63[، 1383] 2005، نشر میرک، هیوستون: فّره ایزدی در آیین پادشاهِی ایران باستان ابوالعالء سودآور، 4

گونه که های مستقر و متغّیر در نظر گرفت آنجاکه در سیر دگرگشت )یا شاید بتوان گفت، گوهرگشِت( ایزدزایانه، همانی امپراتوریهای قدرت شاهانهایزدزایِی توامان را در نسبت با فرماسیون
سپارد که گری کارکردهایش را به آناهیتایی مینپات نیز با گسترش زرتشتیشود، اپاماندک محو میی آناهیتا گنجانده و ناِم خودش اندکهاخصایص و کارکردهای ا شی تدریجاا  در خویشکاری

 شود.تدریج دچار دگرگونی و کمابیش محو میتر، خاصه با برافتادن ساسانیان و استیالی اسالم، بهخود او نیز سپس

ی کالسیِک شرِق یونان خاصه پارسیان بر افالطون و ارسطو بنگرید به نگارشات اندیشهـی تصویرهای جالبی برای گفتن دارند، از جمله، درباب تاثیر گسترهحرف در این مورد برخی مطالعات 5
فنان، تا پاوزانیاس تا ژ. بیده، از دیوگنس الئرتیوسی تا ویالموویتز، های نوین نویسندگانی از ر. م. ا  که اوراق کهن و پژوهش« ی یونانیتاثیرات شرقی در فلسفه»استفان پانوسی، از جمله 

، تر. عسکر بهرامی،  شناسی و ادبیاتهای مهر در باستانچهره، در ]آدریان[ دیوید ]هوگ[ بیوار، «افالطون و ایران»برانگیز آورد. نیز بنگرید به پیوست تاملگیمن و ویکاندر را گرد میـدوشن
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ناهیتای زمانی ستاره بیضایی، ، (178 هزار افسان کجاست؟،دوشیزه ]= آب[ خواهِر اسپندارمِذ مادر ]=خاک[ )ی ناهید خواهِر کوچکتِر ماه بود و ا 
شود؛ یادگاری از آییِن مقدِس همبسترِی گروهِی باستانِی فرهنِگ کشاورزی در برانگیختِن زمین به باروری دیده می هزار افسانداستان بنیادیِن »و 

وصلِت دو زن اصلِی داستان سه دسته  ؛(188« )ریزدبیند و خوِن همه میناخواسته میو آن هماغوشِی گروهِی بانوان و غالمان است که شهریار 
تر در اما بیضایی سپس (.189« )اش ـ با افسون سخنخودشان را، شبی یک قربانی را، و شخِص شهریار را از اژدهاخویی»دهد: را نجات می

-اش، حذفبانو از خوارداشِت آیینپردازد؛ رنجیدگِی بغهای اسطوره میبازگفتبه یک دگردیسی در تحول سپسیِن « آورد یکم: زن بالگردانپی»

بژکشِن یکی از دو زن و بدلزنان، فرومایهشدِن یکی از جفت ناهیتا جای خود را به »شدنش به قربانی و بالگردان، آنجاکه سازی یا ا  پرستشگاه ا 
شورند؛ آنجاکه پهلواِن آیین بر پریستاراِن پرستشگاه می« گر و نیازمندمردم البه»گیرد و می« پرستشگاِه ویران ناِم خرابات»دهد و می« زنان بدنام

کند که این اثر به اشاره می شِب هزار و یکم ی اجرای نمایِش گفتگویی درباره بیضایی در شود.سپارد و اژدهای خشکسالی پیروز میجان می
کردن قدرِت مردانه توسط زنان ، قدرِت قاهر و مردماِن تحت سلطه، و به متعادل یا رام]پتک و سندان نزد ماُزخ[ زیستِن اضطرارِی مرد و زن

هایی های اجتماعی بارها و در زمانطی دگرگونی»پردازد و در اپیزود نخست )واپسین شِب ضحاک( با تکمیل و بازسازی حماسه طرفیم: می
شناسی . من سعی کردم شکل اصلِی احتمالی را براساس قراین اسطورهین نقش به مردها واگذار شده استها از حماسه حذف شده و انقش زن

 . ، همراستا با نظام باخوفنکندساالری اشاره می؛ بیضایی به دوراِن محوشدِن زن1«بازسازی کنم
 

 . : انحراف از بحث6ـیک

 

زایش یک  درک کرد: تقابل بین این تشکیالت و ماشیِن قلمرومنِد بدوی از حیث نظری، تشکیالت استبدادِی بربری را باید برحسب
ربرِی بافتند، صحبت از تشکیالت نسِب مستقیم به جریان میوامپراتوری.... هر بار که مقوالتی چون همبستگِی نو و اصل

که از حیث زمانی  را نه با سایر تشکیالتیامپراتوریایی یا ماشین استبدادی در میان است... برای فهم تشکیالِت بربری، الزم است آن
خاص خود آنرا از  و معنوی با آن رقابت دارند... بل با تشکیالِت بدوِی وحشی مرتبط کنیم که تشکیالت بربری با اعمال قواعِد قانون

ی ایهپوحشی بر شود... ماشین قلمرومنِد کند اما تشکیالت بدوِی وحشی مدام موی دماغ تشکیالت بربری میمیدان به در می
 ...ی بوده استثبِت مشتق از وحدِت ممتاز مبتنوهاِی حکپیوندهای تولید عمل کرده است، و ماشیِن استبدادِی بربری بر انفصال

شود. ماشین یها بر بدِن ُپِر زمین را شامل مماشین اجتماعی جامعه وحشی یعنی ماشین قلمرومنِد زیرنهشت، که رمزگذارِی جریان
اش، اورستات اهها بر بدن ُپِر مستبد یا دستگ جامعه بربری یعنی ماشین امپراتوریایِی متعالی، که فرارمزگذارِی جریاناجتماعِی 

ها زدایِی جریانی متمدن یعنی ماشین درونماندگاِر مدرن، که رمزگانشود... و ماشین اجتماعِی جامعه]دولت/مادرشهر[ را شامل می
کند. اما یش استفاده میهاساالری از اورستات برای تاثیرگذاشتن بر بازقلمروگذاریسرمایه ...شودرا شامل می سرمایهـبر بدن ُپِر پول

کسیوماتیِک خونسرِد مدرن، از اعماق درونماندگاری ی یکی از نزلهماش، یا بهشدهی حد درونیمنزلهتعالِی اورستات را به اش،آ
ستخوش اش است که دمسلککند. و با همین وجوِد خونسرد و کلبین کند، بازتولید میشان نوساهایی که خود باید میانقطب

کسیوماتیِک دیگر را شکل مینیروهای عظیمی می ها، وحشی»ـ دلوز و گتاری، هایش... اش، فروپاشیدهند، حوادثشود که قطب آ
  1972، ستیزاُدیپدر « هابربرها، متمدن

 چهوار افتادند، تا آن حد که از فرط خنده مردند... اگرای دیوانهی ایزداِن دیگر به قهقههخدا باشد، همهوقتی خدایی خواست تا یگانه 
از نو زاده  کندکه از بنیاِن تمام حقیقت فوران می ایخندهدقیقا از دل همین این ایزدان اما ایزدان از فرط خنده به احتضار افتادند 

2«چندخدایی، و نقیضه نیچه،». ـ پیر کُلسفسکی، شوندمی    

                                                           
اش، )و فصول سپسین« ی یونانی و ایراناندیشه»(؛ و به فصل 2019)نشر آرکتوس،  گراییپرومتههای ایرانِی جیُسن رضا جرجانی، از جمله فصل دوِم ؛ و به فالت141-111، 1396نشر ماهی، 

 .  1378، ژ. دوشن گیمن، ترجمه عباس قادری، نشر فرزان روز، باوری در عهد باستاناورمزد و اهریمن: ماجرای دوگانه( از 8-10
 . 13-10، 1382مهر  23، 600، سال دوازدهم، شماره سینما، گفتگوی کیومرث مرادی با بهرام بیضایی، مجله هفتگِی «زدمها پیش میحرفی که باید سال» 1

2 Pierre Klossowski, 'Nietzsche, Polytheism, Parody' in Such a deathly desire, translation and afterword hy Russell Ford, 

State University of New York, 2007, 121.   
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در حال ُشدن  مردِم گمشده ، درست در همان لحظه«اندهرگز مردمی اینجا نبوده»کنند که ای که ارباب و استعمارگر ادعا میلحظه
د در تاا سیاسی باینشین یا در گتوها، در شرایط جدیِد پیکاری که یک هنِر ضرورهای آلونکها و اردوگاهآنها خود را در شهرک ؛است

 «سینما، بدن و مغز، اندیشه»، فصل هشتم: زمانـ: تصویر2سینماکند. ـ دلوز، ابداع می آن مشارکت جوید،

یاندیشیده بر اندیشه ی امر ننهایت نزدیکتر از هر جهان درونی است، و به منزلهیک خارج که دورتر از هر جهان بیرونی، و از اینرو بی
 «(ا یا داخل اندیشههتاخوردگی»و « نشده: خارِج اندیشهبندیها یا امر چینهتاخوردگی»)هر دو فصِل  فوکوگذارد... ـ دلوز، اثر می

 

 (با فلیکس گتاری) ستیزاُدیپاز « هاها، بربرها، متمدنوحشی»دلوز بنیانی مشترک با مضامین فصِل « ی کوچگر ]ایلیاتی[اندیشه»هایی از پاره
شوند... به هر روی، آنها اینجا هستند؛ انگار رسند، چون آذرخش، بس هولناک، بس ناگهانی، پدیدار میسرمیچون تقدیر »کند؛ را طرح می

و در هر دو متن، در پیوند با این عبارات، « فهمند.زدن با کوچگران محال است. زبان ما را نمیهر صبح تعداد بیشتری از آنها وجود دارد... حرف
ی پردازند به مواجههمی« فلسفه»گیری وقتی به ترسیم شرایط شکل فلسفه چیست؟دلوزوگتاری در  شود.اشاره می اییآسی تولید و شیوه مارکسبه 

-ها هستند، مهاجرانی که در محیط اجتماعِی یونانی شروط فلسفهها همان غریبهکنند؛ فیلسوفن ]یونانِی بومی یا محلی[ اشاره میغریبه و ُاُتکتُ 

اند؛ دلوزگتاری «عقیده»و « دوستی»ی محیط اجتماعِی درونماندگاری، و دو دیگر، منزلهپذیرِی محض بهاش جامعهنخستین یابند کهورزی را می
های یهودی، عالم مثال در اعصار زنند؛ سفیروتنمودهایی از دین یا حکمت را که اغلب به خاورزمین مربوطند به تفکیک از فلسفه مثال می

ی پیشااسالمِی خاورمیانه اندیشهـبه تصویربه خیلی از صور اندیشه از جمله های منتظِم چینی؛ اما آنها ضلعیدی و ششاسالمی، مانداالهای هن
با تصویری از اسفندیار( ـگیو به تفکیک از نسبت رستمـ)نسبت رستم شاهنامهرسد در مثال چند خط پیش از کنند. به نظر میای نمیهیچ اشاره

در میان آن بربرها یا مهاجران طرف « ذوق گفتگو»و نیز هماوردی یا رقابت یا پهلوانِی عاطفی و نیز با « جوامع دوستان»و « تیدوس»ی اندیشیه
یتا ناهاهمیت و تاثیر ناهید/ا   از دیگرسو، ؛آورندیونان به در می« زمین»بنادر یا  تر ازایونیه و لیدیه و سپس هستیم که از دریا و خشکی به فرجام سر از

؛ اساساا با نظر به دهدها را نشان میی پیشااسالمی در قلمرو هندوآریاییاندیشهـگیری و رشد و گسترش یک تصویرنیز تنها یک نمونه از شکل
2ی رستم از دل سپهر پنطاسیایِی 1که وانمودهتوان گفت می، در باب نسبت وانموده و فانتاسم پیر کلسفسکیابزار مفهومِی جعبه تایی زاده آناهی 

های شناسید که کمتر در اسطورهکنمسیری را ترسیم می ش(ایافتهتحول یهاین نسبت )و بازتولیدهاشود، و سامانه یا سازند نیروشناختِی بین می
ای را ادیسه مراحِل »صرفاا ، آسیا، ایتالیا و آفریقا ایشاننزد  آوریم کهبا بازگشت به دلوز و گتاری، به یاد می حالبا این مرسوم تدقیق شده است.

 . (فلسفه چیست؟ از« فلسفهزمین»فصل )« کنددهند که فیلسوفوس را به فلسفه متصل میشکل می

کم ها و زدوخوردها میان دستکنشای از برهمهای مختلف و گسترهنگریروی جهانحقیقت دارد که در روزگار ساسانی شاهد گوناگونی و درهم
نیز  و مصر شان با هند و چین یا با یونانهای سرحدیزرتشتی، مزدکی، مانوی، و زروانی هستیم که هر یک در کرانه پنج نگرِش مهرپرستی،

ایرانیان و ی دمکراسی نزد اندیشه در بحث از، ی کاسیدانشنامهدر جهانشاه درخشانی روست که از همینشدند. همسایه و وارد گفتگو می
های بزرگ و مختلف از میانرودان و مصر از یکسو و هند و ی چند هزارساله پیوندگاه فرهنگکند که ایران با پیشینهبه این مسئله توجه می یونانیان

ارگران داری یونانیان را با وضعیِت کاوضاع برده او ها باشد.توانسته کانون انباشت فرهنگ و تمدن و دانشچین از دیگرسو بوده و بیش از یونان می
گرفته و زنان در دوره بارداری از های یافته از پارسه( زنان و مردان دستمزد برابر مینوشتهشناختی )ِگلهخامنشی و اینکه بنا بر شواهد باستان

استناد کرده ( درباره کورش و منشور او نامهکورشت و گزنفون )در کند. او همچنین به آرای هردُ مرخصی و دستمزد برخوردار بودند قیاس می
دهند، شان را به سادگی از دست میدمکرات یونانی جایگاه که بسیاری فرمانروایاِن در شگفت است از اینکه چگونه در حالی»گزنفون است: 

ن( و به ماجرای ُاتانس )هوت   درخشانیهمچنین « اند.آنکه زوری در کار باشد، با میل و رغبت رهبری کورش را پذیرفتهها بیشماری از ملت
در پیش از میالد و  522در ترینان( نیز مگابیُزس و سامان آریستوکراسی )فرمانفرمایِی واالتباران و شایسته یو ایده ساالری،سامان مردمپیشنهاِد 

ده دمکراسی سال پس از طرح ای 60در نشست رایزنی واالتباران ایرانی اشاره کرده است و اینکه گزارش هردت از اوضاع پس از مرگ کمبوجیه 

                                                           
1 simulacrum 

2 phantasmic 
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هایش به سازوکاِر ؛ بنا به سورنا فیروزی )که اشاره1شودی کشورداری یونانیان و در آتن پدیدار میدر این نشست سامان دمکراتیک در شیوه
فرمانفرما در روزگار پارتیان « محورِ لیاقت»و « غیرموروثی»؛ باهمستاِن خردمندان[ و نقش این دستگاه در گزینِش magastana« ]مهستان»

2سال پیش از برقراری دمکراسی آتنی رخ داد 12جالب توجه است(، ماجرای ُاتانس  )در این مورد همچنین بنگرید به خوانش پویا ایمانی در  
3دی محیط یونانی و ایرانی خوان«میانهـدرـامر»از آنچه شاید بتوان  «ی اجتماعمعمای اوتاِنس و ایده» دانیم که یونانیان تا آن زمان میهرچند  ؛(

در « ها(ی مفقوده)حلقه»آن به  توانمیها و مکاتب آن روزگار آشنا و از آنها ملهم شده بودند اما های زرتشتی و زروانی و دیگر دانشبا اندیشه
)دلوز و  فلسفه چیست؟و نسبت میان زمین)ها( و اندیشه)ها(، توجه کرد که نه تنها در زمان نگارش « غربشرق به »و « شمالبردار شرق به »

ها و بحران های اخیر هم جنگاند، و طی دههای درباب آنها وجود داشت، بلکه تا همین امروز هم نکاویده ماندهمطالعات نابسندهگتاری( 
در از جمله  BMACی موسوم به ی افغانستان تا پهنهنشدههای مهم و کاوش)از سایت انددامن زده هاییمحرومیتها و دائمی به چنین کاستی

4دِی های ساریانیها و کاوشـ که بنا به پژوهش ترکمنستان الیه سکونتگاهی شناسایی شد  6اش، ها و نواحی جنوب غربیپرآوازه در برخی تپه 
های ی مربوط به هزاره سوم پیش از میالد تندیستا هزاره دوم را در برداشته و یکی از مشخصات الیه شان از هزاره پنجم پیش از میالدکه قدمت

5استمادر ـزنان و االهه ای از چند پیراهن طرف باشیم و بخواهیم تمام آن های جداافتاده؛ انگار با دکمهو دیگرها( ، هاراپاتا تمدن جیرفت ـ 
و تازه  ،به فهم و تصور درآوریم اشو مناسبات مربوطه خود اِی مختصسپهر نشانهبا ، یک جمعیت قالب شان دراصلی یشاکلهها را در پیراهن
ی انهعامدچون انهداِم  ظلمانی توحشیی اخیر هرگز در سرتاسر قلمروش اروپای سفید در دو دهه .اندها هم در معرض نابودیدکمهاندک همان 

ی ها و برخی اشیای باستانی موزهطالبان یا تخریب بقایای شهر اشکانِی هترا و شهر کهن پالمیرا و تندیسهای بودای بامیان به دست مجسمه
دهشت، قحطی، فقر، کوچ شدِن روزمرهدر جنوب جهانی با  که ، توحشیبزرگ موصل به ضرب چکِش بنیادگرایی داعش را لمس نکرده است

صلِب سنتی، های به تفکیک از انگارهوجهی از کمونیسِم موریس بالنشو را  مالزم است. دیگرهازدایی، و کشی، جمعیتاجباری، قتل عام، نسل
گوید، اما نه به خاطر یافتِن راستین کسی است که کمونیسم را ترک می دگراندیِش کمونیسِت »در نظر بگیرید: سومی اِی جهانکلیشهارتدکس، و 

 1993-1953های سیاسی: نوشته) «ساالریعریف شرایِط راستین ]و جدیِد[ پیکار علیِه سرمایهساالری، بلکه برای تبنیان مشترکی با سرمایه
هفتاد سال  برآمده ازتاریخاا تاحد زیادی به سنجش گذارید که  پذیرِی بالنشو را با آن ُصلبیتیاین نواندیشِی و انعطاف ((.2010 :)چاپ انگلیسی

از زدایی فارسیزای آن، ی آسیبیک نمونهو  حاکمیتی و حزبی،  سنترالیستی ]مرکزگرای[سازِی در راستای همگوناست جهد مسمتِر شورویایی 
ُپرسگی(، و های شور )همگر حذف مولفهنشانو  و نقدنشده، عینی یواقعیت ؛تا قفقاز شمالی و جنوبی، و آسیای میانه داغستاندربنِد و  بخازیاا  

کننده و همگون )یا هموژن، و نه هتروژن( از ای اکیداا همگون، و گویای فاهمهو سیاست حذفی گراییبه فرقه« بودنباهم»های فروکاستِن فرم
com  درcommunism  ،communication، common، community، و communion  و مویِد دیگرهراسی و ،

)نه تنها در میان  و امروزه کمتر کسی است ایدئولوژییک پذیری( در اجرای عملِی سازی )و نه تفاوتدیگرستیزی )و نه دیگردوستی( و همسان
و تحمیلی در مسیر رشد و تکوین طبیعی  است که آنرا مانعی ایدئولوژیک های باستانی(فرهنگ و زبان شناسِی تاریخی یازبان یهاحاذقاِن رشته

های ایرانِی شرقی یا پامیری، بازمانده از خانواده زبانی شاخساران نابودکردِن جمله؛ [4] اش نداندیک شاخسار زبانی و سپهر فرهنگی مربوطه
راهنمای  در )بنگرید به رودیگر اشمیت، اشکاشمی، و دیگرهاروشانی، لی، یزغالمی، یغنابی، آسی، واخی، شغنانی، سریکا شامل سغدی،

 ملی دانشگاه دانشیار کبیراف، خورشیدی کوتاهی از خطابه «آنها زبان کنونی وضع و چین تاجیکاندر مورد »؛ نیز بنگرید به های ایرانیزبان
کادمی هایزبان پژوهشگاه مسکو از نظراوا، ظریفه دکترگفتار کوتاِه  «اشکاشمی زبان نهادن زوال روبه خطر»، تاجیکستان ی ، ارائهروسیه علوم آ

 ،مترابیان سعادتشاه دکترو سخنرانی  ،تاجیکستان ملی دانشگاه پروفسور وا،اُ شریف فرنگیس از «شرقی ایرانی متروک  گویش یک سرنوشت»
، که هر چهار مورد با همین عناوین در یوتیوب قابل جستجو «تاجیکستان در دبیره بی هایزبان کنونی وضع»با عنوان  تاجیکستان ملی دانشگاه

و عصمت شریف وانلی در « ظهور کردستان سرخ»هارون ییلماز در  .(از بسیارند انگیزی غمو مشخصاا اینها تنها چند نمونه و شنیدن هستند

                                                           
آبادی، بنیاد فرهنگ کاشان، الدین نجممحلوجی، ویرایش سیف، زیر نظر حسین ی کاسی: آریاییان، مردم کاشی، اََمرد، پارس و دیگر ایرانیاناز دانشنامهبنگرید به جهانشاه درخشانی، دفتر یکم  1

1382 ،789-903 . 
 .56، 1392، انتشارات فروهر، های دمکراسی و مجلس در ایران باستانریشهسورنا فیروزی،  2

 /43211412www.academia.edu/توان دانلود و مطالعه کرد: ی ایمانی را از این لینک میمقاله 3
4 Viktor Sarianidi  

 .80، 1370، نشر شمع، ی بزرِگ شرقجامعهبنگرید به دکتر شاپور رواسانی،  5
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رژیم شوروی، رهبران  از نگاه انترناسیونالیستِی »اند: انگاشتن و ستم را نقل کردهمواردی از همین سنخ از ندیده« کردها در اتحاد شوروی»
های قومی و ملی دروِن ، در همان حال، مطالبات اقلیتهایی بنیان نهند و از طرف دیگرملتـخواستند دولتناسیونالیست از طرفی می

چندین یگان  1919را نادیده گیرند ]برای نمونه دولت آذربایجان در سال گفته[ ها، کردها، و موارد پیشها، تالشی]مثالا تاتشان هایجمهوری
های ی انترناسیونالیست، در کمیساریای ملّیتیِت برجسته... سیِمن دیمانشتین، شخص(41) علیه ارمنیان سازماندهی کرد[را نظام ُکرد سواره

و خوِد لنین هم به « های مّلی بود. مخالفت او نگاهی انترناسیونالیستی بودهای اقلیتها و زبانخلق اتحاد شوروی، مخالف حمایت از فرهنگ
جمهوری  9های شوروِی سابق در تظاهراتی با شرکت ُکردهای (؛ وضعیت بحرانِی ُکردهای پراکنده در جمهوری55-54) این دسته تعلق داشت

کنم زندگی میکه من جایی»]...[ در میدان پوشکین مسکو از زبان مزیحه غفور چنین بیان شد: مشِی گورباچف[ ]در پی خط 1989مه  20در 
که تدریجاا محو شدند[... آنچنان« کردن و تبعیدنیستسربه»سال سیاسِت  50ها زن هستند ]مردان طی هزار نفر آن 6اند که هزار ُکرد ساکن10
ی استالین تبعید شدیم و در سراسر آسیای مرکزی و قزاقستان ساکن شدیم. ما در تبعید شدیداا تحت نظر بودیم. همسایگاِن دانید ما در دورهمی

که د در این کشور ]قزاقستان[ محروم نیست... ما در جاییکنند... ما معتقدیم هیچکس در هیچ جای دنیا مانند زنان ُکرما... با ما دشمنی می
ای کشی نخواهند کشید در هراسیم... ما خانهمان هستیم. ما از افراطیونی که دست از آدمکنیم امنیت جانی نداریم. ما نگران فرزندانزندگی می

1«نداریم. همین امروز و  اند.قدر هم مجال صدادارشدن و بیان خود را نیافتههمینهای زبانِی مربوط به شاخه ایرانِی شرقی یا پامیری حتی اقلیت 
زدگاِن ایدئولوژی افغانستان و دشمنِی زبان در های فارسیکشِی هزارهنسلکوچ اجباری و در را معاصرش ساِز کننده و همگونحذف یرِ انظهم 

 ی کانونی و قابلباید موضوعبینیم که می شانشرقی و اشتراکات فرهنگیهای ایرانی غربی و زبانشاخساراِن با  ی مسلط بر کابلستانواپسگرا
، و تفاوت و منفعلبی از نگاهِ تاکنون  بسیاری از این دست موارد باشد اما و زبانی ها و تبعیض قومیهای مربوط به حقوق اقلیتبحثدر توجه 

آنکه خود را شهروند جهان، فرزند زمین و کهکشان  ؛ خصوصاا اندمغفول ماندهای خاورمیانهکنشگر  جماعِت  اکثریِت  دار و غیرمستقِل گاهاا جهت
های ی گفتگو و تعامل تفاوتحامل و حامله) شاهنامهچون  اثری حتی یا ،شانرد مذکور و مانندهایباید به یاد آورد که به رغم اینکه موا انگاردمی

یا « هاشاِه نامه»تِر برخوردار از معنای ژرف، که «شاهانداستاِن ی یک شاه یا نامه»تِر ظاهریصرفاا به معنای نه  ؛هاگشای همبستگیسازنده و راه
زبان، مردم یا یک ِصرِف ی یک میراث بشری نه محدود به منزله)به« بشر»یّکه در سرتاسر تاریخ  موارداز  ،فردوسی ینوشته «(هابرتریِن نوشته»

توجهی و این بی اندمهریمورد بیاز آپاراتوس دولتی و از مخالفاِن منورالفکر یک اندازه توأمان کماکان  اما شوندمحسوب می ی خاص(منطقه
برای گاهاا مضحک ای به ملعبه (است کاویی پیکار، ائتالف و چینهیک سالح بالقوهکه ) را شگفت آن اثر ،انگیزتاسف مواردِ  ایپارهعمالا در 

روانی دنباله از توان حتی از چنین جماعتی ومی؛ بدل کرده است نظرتنگ و مغرضانگرایان موضوعات نزد برخی افراطترین ایزدن به کلیشهدامن
پس اصالا  پرسید اندای رفتهکلیشهی فروبستهکه بدون حتی تورق متون اصلی کورکورانه از روی سرسپردگی ایدئولوژیک و محفلی از پی ذهنیات 

ها مند علیه تاتهنوز از تبعیض نظام سپردن به تفاوت رادیکال در عمل یعنی چه؟وانهادِن خویش و تندوستی، بیگانهنگریستن از چشم دیگری، 
از کمربند اش چیزی های درسیدر کتاب)آیا کودک تات  ایمگفتهها در آن سوی ارس، در کشور نوساِز آذربایجان به گستردگی سخن نو تالش

های پیشتر شد، اما تنها در سرزمین ها(تر برای باشندگاِن آن پهنهآوریروز)سیه کمربندی که هر چه گذشت سبزترسبز برژینسکی خوانده است؟ 
، که این فاکت، دستورکار پنهان یا عربستاندر مصر یا حتی آریایی، نه فرضاا  اصطالحاا  ییکپارچهکمابیش ی اقواِم پیشتر پاره و جداشدهتکه

گِر شوونیسم و نژادگرایی و رغم آنکه خوِد اصطالح پیشاپیش چنان انگ و تیپا خورده که تداعیـ به کندتر میرا موجهآریانیسم ـی ضدفرضیه
هنوز هم قرار نیست  (؛از اوستیا تا کردستان تا پامیر ،شمردمانزدگی و استمراِر بحران شدنسالخیجداسازی و ی دیگرها باشد حتی در زمانه

های بسیار مهم و رویدادخیِز واقع تپه ازیا از سوی دیگر اترک، قرارداد آخال( ساخته شود، انعقاد تپه )و فرایند نبردهای گوگ یهیچ فیلمی درباره
جای  اوستاویِج و نیز از هاراپا که هر دو عمال در و در حوالِی قلمرِو ایران BMACبلخ موسوم به ـشناختِی مروی باستاندر ترکمنستان و مجموعه

2دارند  هاینزدیکیدر  مهای اخیرسال اقامت) اندشناسان مستقل ایرانی مجال چندانی برای پژوهش و کاوش گسترده در آن نیافتهاما گویا باستان 
های آق قهدر منط ،ماندهنشده و تا ابد معوقکاوشای همتراز سیلک، هردو ای اشکانی و دیگری تپهبسیار ارزشمند، یکی تپهدو سایت باستانی 

هنوز  ؛(است تاریخیهای زمینتوجهی به مولفهو بی تفاوتی و انفعال عامدانهاین منع، بی عینی و دم دسِت  گواه ، خودِ مهرشهر کرجتپه و گلستان 
ی ایران، بخارا ترین نقطهغربیترین شهر تاجیکستان را به جنوبشرقیتالشی صورت نگرفته تا یک خط ریلی، اقتصادی و فرهنگِی مستقیم شمال

                                                           
(، گردآوری و ترجمه 1920-1991) اجتماعِی ُکردهای قفقاز در دوران شورویـکردستان سرخ: مقاالتی چند پیرامون حیاِت سیاسیهارون ییلماز، دانیل مولر، و عصمت شریف وانلی،  1

 .100-99، 1399شر شیرازه، سیروان خسروزاده، ن
 .27-23، 1397پور، انتشارات آوای خاور، ، برگرداِن جواد لطفی و فریبا حقیقیهای مزدیسنی در متون پارسی باستاناندیشهپرودس اکتور ِشروو،  2
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پرسند آیا یک دستورکار مخفی برای گستراندِن عملِی سیاست پاکسازی قومی و برخی می به ایروان وصل کندزاهدان را و سمرقند را به سنندج و 
شبان و هایش است؟! و بت  خیالیهتاکی به یک معبد مقدِس  ی ساده،هاآیا این اشاره و بهسازی نژادی در حال درنوردیدِن خاورمیانه است؟!

بنا به مدخل  وارگی!(، نه مثالا در اوج شبانی، یا گله1«باشیم خطراوج شادکامی ما آنجاست که در اوج »گفت )نیچه می !؟انداز چه قماشاش گله
روویس»( 1386فرناز هوشمند رجبی، ) ی اسامی خاص اوستانامهناماز  378 کسی بود که آناهیتا برتری و موهبِت انجام کارهای شگفت را  «ت 

ی گانهای هرگز در ایران فیلم نشده اما عیناا در نخستین قسمت از سهبدو اعطا کرد و از آن جمله اینکه جریان آب رود را متوقف کند؛ چنین صحنه
بیننده داشته است و بسا پیشتر آبشخور برخی مضامین )چون شکافتن آب توسط ها هایی بنا بر دنیای خیالی تالکین، میلیون، فیلمهاارباب حلقه

های محرومیتبسیاری دانیم که می ی دم دست، همهورای این چند نمونهنیز بوده است.  ِی سپسینی پدرساالرخدایانهموسی( در ادیان تک
تاریِخ از دل یک زمینو  1890ی در دهه« ناسیونالیسم»و برآمدِن اصطالح  شدنبه ساخته هاعصر نهایتهابسباوم در نیز در کارند.  دیگر ناگفتنی

بابت همین حدود و ثغور مشخص اما او  ،در این اثراز حدود یک سده گردآمده  انگیزبودِن تجارب تاریخِی رغم تاملکند؛ بهاروپایی اشاره می
2گویدتاریِخ خاورمیانه نمیی زمینبستر پیچیدهیابی صوری از این اصطالح در ی شکلچیزی دربارهتاریخی، عمالا  )مثالا اشاره صریح به نام  

سایر یا اوستا در  وند و نزدیکهای همها و ایزدان و زبانبا آئین همبستگی اقوام مختلِف بربر یا شرقی تصویرسازی از های متحد وساتراپ
3«های ایرانشهرستان»طوماِر دیگر متون فارسی میانه چون اشارات مرتبط در  درباره جغرافیای ایران ساسانی در سده سوم سندی دست اول ] 

ی ساسانی شده به پهلوِی شکسته( نوشته25ی یا در طوماِر حقوقِی تبرستان )شماره [ی جغرافیایِی موسی خورنی، و بسا نزدیک به نقشههجری
، بر نقِر نام سرزمینی به نام ایراننیز و ، یابیماسم را در کنار هم در یک سند می به عنوان دو« ُکرد»ُگشنسپ( و )در ایران« ایران»ی که در آن واژه

معنایی جز نوعی از عمالا  این موارد آیا .نقش رستم(ی اسب اردشیر بابکان در سینه)ساله  1800حدود فرد با قدمتی منحصربه اینگارهسنگ
ابزاِر مفهومی و خوارکردِن جعبهتعدیل و چکشواغلب ناگزیر از جرح دارد؟ )به معنای انضمامی و عینی و واقعی، و نه وهمی و خیالی( ملیت

ای که به )در سرتاسر پاره« شدنگرایی در عصر جهانیملت و ملی»مانوئل کستلز در . (های محلی هستیمنظرِی عمدتاا غربی برای کاربست
سازی شورویایی در آسیای مرکزی و نیز در قفقاز پردازد اما دقایق جالبی خصوصاا در نقد هفت دهه سیاست همگونتاریخ خاورمیانه نمیزمین

پذیرد که نشانگِر پیدایِش آن از دل گرایی را میملی هابسباوم آن شواهد تاریخِی »آورد: دارد( ارجاعی گویا، صریح و مشخص به هابساوم می
ی زیرین اجماع هستند ــ بر اساس زبان، آب و خاک، قومیت، مذهب، و خصایل تاریخی و سیاسی مشترک ــ اما او این پدیده را هاالیه

ینملی» 4«شکل بگیرد. "دولت ملی"آیند که گرایی فقط در صورتی به وجود میها و ملینامد، زیرا ملتمی« گرایی آغاز گفتن از سویی، سخن 
سیاسِت مد نظر کستلز ی دمکراتیک در ساحت کالنهای مختلف توانا به مداخلهها و اقوام و ادیان و جنسیتدر آن زبان از یک دولت ملی )که

توان از یک کم در همین ایران، طی چهار دهه اخیر نمی)دست باشند( در بسیاری کشورهای خاورمیانه آشکارا یک شوخی تلخ است و بس
یک کمونیست یا یک سیاهپوست، یا یک زرتشتی،  ّنیُس ایرانِی رد یا ترکمن، یک کوییر، یک زِن بلوچ یا کُ  راستی ملی سخن گفت؛ یکدولت به

، یک فمینیست، یک د، و همانقدر نه حتی یک لیبرال واقعینجمهور یا یک وزیر را نداشته و ندارخدا هرگز بخت گزینش در مقام رییسبییک 
، و محرومیت مبتنی بر حکم شریعت و مذهب ایرانیست دوآتشه؛ و اینهمه یعنی سیاست حذفیا یک پان خواه، یک جمهوریخواهمشروطه

لحاظ شناخت بهایران( شاهدیم،  البته ، آنچه در حال حاضر در خاورمیانه )ودیگرسواز  .ای از نیروها(های گستردههای طیفجامعه از توان
 ها،محرومیت به ضرب انبوه گیرد؛گرایِی آغازین جای میای بسیار پیش از ملیهنوز در مرتبهی، شناختهای فرهنگی و تاریخی و اسطورهداشته

نیم اتیک کلمه از این لفظ استفاده کمعنای دمکر و بهراستی به بتوانیم)اگر  جامعه هنوز نه تنها نخبگان ها و فجایع،ها، جنگها، بحرانکاستی
شان عمیقاا ی میراث مشترکشناختی، فرهنگی، و از مجموعههای تاریخی، باستانمردمان از داشته بخش اعظم اساساا (، بلکه ای محال؟[]داعیه

، پرستیقبیلهکه از  ایرنجورانه روانترِس  نیز به جای ودر قباِل برآمدِن اشباح ناسیونالیسم، وهم و پارانویا هرگونه خبرند. از اینرو، به جای بی
ی خاص گرایانهاتوپیامحورِی آرمان در ترکیب باشده گرایِی افراطِی پیشاپیش تثبیتفرقهاز  یا گیرد،نشأت می قومی توتمیسِم حتی  شوونیسم یا

 ،رودبه شمار می و فروبستگی به تفاوت رادیکال  میل در یک مدار هیجانیتثبیِت  سازی، وبازادیپی نشانگرِ  عمالا  کند وتغذیه می یا ایسم یک فرقه
نه گرچه گاهی شناسی )ایرانتاریخ خاورمیانه یا شناخت زمیندر راستای  ایگریختههای جستهتالشن اچنهای مختلِف از برآمدن سنخ باید

                                                           
 . 196، 1375، ترجمه داریوش آشوری، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم: فراسوی نیک و بد ]خیر و شر[نیچه،  1
 .    157-156، 1399؛ ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگاه، 1991-1914ها: تاریخ جهان، عصر نهایتاریک هابسبام،  2

 .193-185؛ 53-49، 1382، پژوهِش سعید عریان، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، های پهلویمتنجاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا،  3
 .45، 1380)جلد دوم: قدرِت هویت(، ترجمه حسن چاوشیان، انتشارات طرح نو،  اقتصاد، جامعه و فرهنگعصر اطالعات: مانوئل کستلز،  4
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-انگارانه و واقعیتبه جای یکجور نفِی مطلق بهتر آنست که وصاا خص و دفاع کرد (اندافراطی و کژدیسهخام، الزاماا دمکراتیک یا معقول، که حتی 

اش ، وجوه خام، افراطی، و کژدیسهشناختی دست زداِی ایرانهای داللتِی آن سپهر نشانهدر ماتریسی فعال مداخلهمشارکت انتقادی و گریزانه، به 
منابع درجه یک  آفریِن آن عرصه و با اتکا به، و از خالل نیروهای پویشبردن به شوونیسم را داشته باشند بازاندیشی و نقد کردرا که شاید خطر راه

؛ شتاب بخشید و خودنّقاددر مسیری خردگرا و مدرن را اش ای بر شدِت و سرعِت این روند افزود و سیر تکوینو موثق و ایجاد پیوندهای بینارشته
پارانوییِد میل، مجال  خطچسبیدن به ، به جای گتاریفلیکس  زبان از الهامبا  ،نو زاهایطرح مسئله یا های تحت انقیاددانش گرفتِن دستورای به

)خط شیزوفرنیایِی گریز؛  و زمینی نو تولید کنند میل راه برند شیزوفرنیایی هایتوانگذاِر قلمروزدایی به آزادسازِی دهیم که ضرایِب تفاوت
گاه(شیزوفرنیایی گیری را به یاد های نخست همهاهناپدیدشدن مردم در اثر ابتال به کرونا در م. تا آنجاکه سازِی توأماِن ساحت تحلیل و ضمیر ناآ

 رفتنناپدیدشدن یا ازبینداریم، تا آنجاکه خودسوزی کارگران و تجمعات ماه به ماه معلمان و بازنشستگان و دیگر اصناف را به یاد داریم، تا آنجاکه 
های ی مولکولمنزلهبهو بسا دیگرها  لجعیزاده، نیکا شاکرمی، خدانور مهسا امینی، کیان پیرفلک، سارینا اسماعیلانبوهی از جنس ها )بدن

یک ماشین شدِن فعالپیامد جنبِی ساالر باشد، امنیتیک سازوکاِر  گریز( ناشی از رویارویی با تعالِی راِن یک نیروی جاذبهی موتور پیشبرسازنده
که فرایندهای نفی، زوال و پوسیدگی خاص  ساالرمرده آپاراتوِس  یک سیاسِت مرگیک کائویید از تنها و  ،ی دولت انتحاریجنِگ تسخیرشده

1مونوپولیبیدوامر اشتراکی از شر کند، پس جای سوال ندارد که چرا ها تغذیه میاندازد و از آنخودش را مدام به راه می هایش انگلی غاصبان و 
گرایانه های قبیلهمصادرهب و تحریف، و قلمطالبات جمعی همواره فوراا در معرض  (communalityیا ) شود و وجه اشتراکِی خالص نمی

آورند و سربرمی دیگری/نوعهم شده در برابر مرِگ هایی واکسینهجمعیتی مرگ تعجبی ندارد که در برابِر هر فاجعه ؛گیردای قرار میو فرقه
 ای برای برگذشتن از حدود تنگگستردههمبستگِی خردگرایانه و عملِی و  بنددرا می ی جمعییافتهسامان  حداکثری ومشارکِت کاری راه محافظه

از کابوس بل به سرخوردگی و تداوم فاجعه بدل  بار و برای همیشهبه گریِز یک ه نههر بار اِی تکرار تهِی توده شود وگیرد یا زود محو میشکل نمی
خیلی ساده کنیم؟ را تجربه نمی« گرایی آغازینملی»ـجمعی دقیقاا وضعیِت پیشای سوبژکتیویتهخودآگاهی و : آیا بنا به کستلز، در سطح شودمی

کم دو رباعی از خیام، حکایتی از سعدی یا یک و دم دست؛ به خانواده، محله و شهر خود بنگرید و ببینید که چند تن از جمعیت پیرامون، دست
ر خواهند خواندغزل کامل از حافظ یا حتی ده بیت از فردوسی را برایتان از  بار از چه قرار است.  واقعاا  وضعبسنجید که و  یا شرح خواهند داد ب 

برای  زئامی موتوکیوبندِی ی ترکیبهایی از صفحهبه مولفهبرخی راهبردهای سان زو، ی میانهبه های پترارک، دیگر به بازخوانی برخی بحث
 هایی ازپارهدر  ماکیاوللیبنیادی  هایو به یکی از دغدغه ،ی بحرانیجزیرهجزیرهها برای یک ژاپِن دهی به یک اسلوب مملو از کثرتشکل

که باید از برخی دقایق جزمی و قابل نقدش صرف نظر کرد، پیشتر به درستی اشاره کرده  نفرانتس فانُ  نیازمندیم. هاگردیم و بدانبازمی شهریار
پیشاپیش  شده وُمثلهل منتج از کاهلی، فقر، و شکل خام، سازِی بشِر استعمارزده، بپیامِد مثلهضعف دیرینه و مادرزاِد وجدان ملی نه فقط  بود که

2استشده در جنوب جهانی گرایِی روشنفکِر زادهوطنجهان یاستعمارزده امروز دیگر گرایِی سکایی اشاره خواهیم کرد(. وطنتر به جهان)سپس 
  سپسینیگرای افراطِی راستبا مائویست اسبق و  ،بودنو مستقل گراییچپخواهی یا دمکراسی داراِن بعضی داعیه آور نیست همسویِی تعجب

سوم را به امتداد و چپ جهانِقسمی از تندروان که  ای، معرکهفریبِی اوها از عوامروِی عملِی آن جماعت)یا دقیقتر؛ دنباله چون هانری ِلوی
به تاسی از  شوند کهتک و توک کسانی دیده می رواین جماعِت دنبالهدر میان ؛ کند(ت افراطی بدل میبازِی یک راسشبخبِر خیمهعروسک بی

شاهنشاهی و پنج اش )یامپراتورالبته ِلوی در کتاب ند؛ برحمله می در مقام یک واحد سیاسی «ایران»به ناِم سرزمیِن حتی  وپالهای ِلویپرت
3(2018، شاه شناختی را عامدانه و باستان ، ادبیاول تاریخیرود و بسیاری منابع درجه یک و دستناِم ایران به بیراهه میاز اش تاریخیدر بحث  

کادمیسینجلوهگرایانه برای توجیه و موثقشاید این ترفند عمل ؛گیردبه کل نادیده مییا از سر جهل   گرفتار هایدادن باشد که البته توانسته برخی آ
بودن نام ایران و غیره سخن وادارد و آنها هم از موهومی خودرا هم به تکرار و بازگفت رویکرد و کالم  انیدکم پرستی وهتعصب حزبی یا قبیل

ای هیچ اشاره در کتاب اوبرای نمونه، ها نخواهد کرد؛ فاکتمبتنی بر  آورِی استداللکردن کمکی به فروسر به زیر برف  موارد ازاین  بگویند اما
4«یادگار زریران»ی میالدی(، یا در متن فارسِی میانه 235)نقش رستم، قدمت: ساسانی، « اهورامزدا و اردشیر یکم»ی نگارهایران در سنگبه نام   

                                                           
1 monopolibido 
2 Frantz Fanon, 'The Pitfalls of National Consciousness' in The Wretched of the Earth, Trans. Constance Farrington, Grove 

Press, 1963, 148-206. 
3 Bernard-Henri Levy, The Empire and the Five Kings, trans. Steven Kennedy, Henry Holt And Company, 2018. 

 های پهلویمتنام؛ تهی سعید عریان نیز دسترسی داشاند. من به ترجمهیافتنیهای موجود )از جمله ماهیار نوابی، ژاله آموزگار و دیگران( خوشبختانه به صورت آنالین دستچندی از ترجمه 4
 . 1382ی جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، پژوهش سعید عریان، پژوهشکده زبان و گویش،]ترجمه و آوانوشت[، گردآوریده
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م در ویج یا ا  نظران(، یا به کاربست اصطالحاتی چون ایرانمیالدی، برگرفته از منابع اشکانی به باور صاحب 500) دلوز  نشده است. اوستایریان 
کردن در برابر زماِن حال، اما نه برای بازگشت، بلکه "امیدوارم برای زماِن آینده" گذشته را اندیشیدن در مقابل زماِن حال، مقاومت»گوید: می

-را میاندیشه تاریِخ خاِص خود )گذشته(  ...چیزی جدید فرابرسد برای آنکهی فعال و حاضر به خارج، )نیچه(، یعنی با مستردکردِن گذشته

ای دیگر بیاندیشید" )آینده(. این همان چیزی است اندیشید )زمان حال( رها شود و سرانجام بتواند "به شیوهاندیشید، اما برای آنکه از آنچه می
1«نامند.که بالنشو "شور خارج" می -ونیسم و ملیبر کمواقعاا درجه یکی چون موریس بالنشو  ی فرانسوِی نویسندهبازاندیشِی حتی حال، اینبا 

 دربست و مطلق توانی خوانش است و سخنان او را نمیاش شایستهدر در بستر زمانی و جغرافیایِی اروپایی ، عمالا «کلمات اخاللگر»در گرایی 
جنوب جهانی یا سرتاسِر تاریخ، برای زاهای این زمینمسئلهجراحات و گر برای معجزه یاشفابخش  برین، قابل تقلید، الیزال و چون یک فرموِل 

گسست »ند، آن افکمی طرحرا که بالنشو  ایم آن جسارت و بینشیندیدهچندان  این روزگار به هر حال ما در) تجویز کرد ی محرومخاورمیانه
بالنشو  خود برایبیش از هر کس دیگری قطعاا ، دانستآنچه ماترِک کمونیسم می دادندست وار به از، آن عطش دیوانه«هارادیکال از میراث قرن

ی پیچیدهی درهمجغرافیایی دیگری همراه با شبکهتاریخی و روانرویم اقتضائات زمینوقتی به شرق می؛ یک ضرورت بودی آن دوران در فرانسه
باور دارند که های داللتی دیگری در کار است؛ از جمله، دلوز وگتاری سهای ارجاعی و ماتریها و سریها و طنینتکیِن خاص خود و تفاوت

ابداا ِصرِف کمون؛ سکایی[ ]=ش  درخت بودا »هایی بازاندیشی کرد؛ تصویر درخت در جوامع شرقی را باید برحسب چنین اقتضائات و تکینگی
 مراتبِی دولتی نیست آنطور که جوامع غربی را تحت سیطره دارد، بل در واقع ]اینیک درخت نیست؛ این درخت یک دال برای سیستم سلسله

2«درخِت زمیِن شرق[ یک ریزوم است ( 4های تاریخی و اغلِب معاصری که در پانویِس بلنِد انتهایی )شماره ی این موارد، و نیز نمونهدر همه (.
فرق  خودنبرد بین و  دیگرینبرد علیه باید بین »بنا به تبییِن دلوز، یابیم: می«( علیهـنبرد»)به تفکیک از « بینـنبرد»آید، خود را در وضعیِت می

 «علیه-نبرد» کنند.می تعیین را هنبردکنند در نیروها ترکیب که یابندمی «بین نبردها» در را خود توجیه ،«علیه نبردها» بیرونی، نبردهایگذاشت. 
 کند. خود آِن  از آنرا تا وستنیر یک قاپیدِن  پی در«بیننبردـ» اما ،«(آینده اهریمنِی  هایتوان» با )مبارزه نیروست یک دفع یا نابودی پی در
 غنی ُشدن از نوعی در را خود ،نو ایمجموعه به شانکردنوصل و نیروها سایرِ  الحاق با اشوسیلهبه نیرو یک که ستفرایندی «بیننبردـ»

3شودمحسوب میتراوایی و ُشدن محل رسوخ و درهم« بینـنبرد»این مهم است که و  ،«سازدمی همواره »به قول دلوز و گتاری، ، «ُشدن»و این . 
است « ُشدن»شان مردم را )که خود در فراینِد ی توانتوانند با همه، و هنر و فلسفه صرفاا می«سازدمضاعف است و مردمی در راه و زمینی نو را می

نیاوردن، در برابر مرگ، بندگی، تابو نسبت به اندیشمند درونی است( فرابخوانند  و عنصر مشترک میان این فلسفه و این هنر، مقاومت است 
خوانند، نژادی نیست که ادعای خلوص هایدگر مردم، زمین و خون را اشتباه گرفته بود. زیرا نژادی که هنر و فلسفه فرامی»شرم، و زماِن حال: 

4«.ور ]ُخرد[ استناچار مینزاده، فرومایه، آشوبناک، کوچگر، و بهداشته باشد، بلکه در عوض این نژاد، ستمدیده، حرام   
میالدی،  8ی تانگ، در اند، قابل توجه است که بنا به نویسندگاِن سلسلهمیالدی در نظر گرفته 651با توجه به اینکه سقوط ساسانیان را حدود 

گوید: است که می[ در دست Li Shangyinین ]و از جمله بیت مشهوری از شاعر چینی، لی شانگ« اندشان شهرهایرانیان به ثروت»کماکان 
5«.فربه یستیز، و نوعروسحال بیمار، دو ضعیف در  پزشِک یک یک ایرانِی فقیر، محال است دیدِن » رسیم میالدی می 10 قرن اما تدریجاا وقتی به 

مردم بغداد به  330 الس اش، برای نمونه، درو گاه قحطی )که در نتیجهو فالکِت فراگیِر سرزمینی خراج، وسیر بینواسازی، افزایش باجتشدیِد 
اثر  المحاضرهالنشوار رسد که بنا به گزارِش شود( به حدی میکردن فرزند دستگیر میزنی به جرم بریان 304 سال خواری افتادند و درمرده

6شونددریوزگی رهسپار چین می جهتشویم که بارها و بارها با جماعتی از گدایان طرف می در قرن چهارم تنوخی، امروز به ضرب  کهآن مطایبه) 
شهری میسر یا متصور  ی بینواشدهی متوسِط طبقهبرای ای هیچ گدا و نه بر نه هم طی طریق همین هاساالریو دیوان هاها و نظارتانبوه مرزکشی

بازی و »، و «سّیار هاینمایش»، «شعبده و تردستی» چونیی هااز جمله در پاره (1365)فقیهی،  آل بویه ی از کتاِب هایبخش(؛ در نیست
انگیِز بزک و ترفند های شگفت( با فرم578-567« )بردندهایی که گدایان به کار میحیله»و « گدایان»ی ها( یا در پاره665-657« )بازیگری

                                                           
 .178، 1386نی،  ، ترجمه افشین جهاندیده و نیکو سرخوش، نشرفوکو، از کتاِب «شدن(ها، یا داخِل اندیشه )سوژهتاخوردگی»، فصل بنگرید به دلوز 1

T 2 Tony See and Joff Bradley, Deleuze and Buddhism, Palgrave Macmillan, 2016, 5. 
 .270، 1396، ترجمه زهره اکسیری، پیمان غالمی و ایمان گنجی، نشر بان، انتقادی و بالینیدلوز،  بنگرید به 3
 .1393چیست؟ ترجمه زهره اکسیری و پیمان غالمی، رخداد نو، چاپ دوم، از دلوز و گتاری، فلسفه « فلسفهزمین»بنگرید به فصِل  4
، به ویراستاری رالف کاوتس، ترجمه اندازهایی از جاده ابریشم دریایی: از خلیج فارس تا دریای شرقی چینچشمدر « نمای کلی از روابط سیاسی میان ایران و چین»لیانگ، ییبنگرید به یه 5

 .27، 1392ویرایش[، پژوهشکده تاریخ اسالم،  وثوقی و صیادی ]با کمی

 .568، 1365، انتشارات صبا، بویه و اوضاع زمان ایشان با نموداری از زندگی مردم آن عصرآلاصغر فقیهی، بنگرید به علی 6
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)محمد طبری، قرن پنجم  ائبالغرتحفهساِز فنون شگفتیکارکرِد با را شان تاثیر توانمیاز جهاتی شویم که ی آن عصر طرف میهای ویژهو جلوه
گواهی  مذکور)چنانکه پژوهش  در هزار سال پیش های مضحکهای سرخ و سیاه برای بزک در نمایشاستفاده از رنگنیز کرد؛  هجری( قیاس

 پیامِد انفجار امپراتورِی  توانمینها را آی رسند و البته جملهبه نظر میو کاربرد سیاه و سرخ در آن فیروز حاجیتمهیدهای اجرایِی نیای دهد( می
ها و انقراض برخی باورها و سرکوب برخی طبعقهرِی  امحای، مندیومتکسپسیِن برخی مشاغل در اثر تغییر فرم حافتادِن ساسانی، و به پستی

از جمله بیرونی  و ر گرفتآفریدن در نظسازی و نمایش و سرگرمی و طرب و شگفتیهرزگی کشیده شدِن صور مختلِف شبیه ها و بهبرخی ارزش
اکوی ُکجی[ در نمایِش گیگ؛ همچنین بنگرید به صورتک ]نقاب، ماسک[ پسر ایرانی ]تای1به وجوهی از این دست اشاره کرده است آثار الباقیهدر 

ُمرده، یک مرِد ایرانِی زنسالخوردهی و رنگی، صورتکی برای نقش پسِر یک لالکُ  و میالدی( از جنس چوِب الک 794 -710ژاپِن دوراِن نارا )
مرد و پسرانش به ای به ژاپن وارد شد. مهم است که سالخوردهبر رقص و نمایش که در در سده هفتم میالدی از آسیای قارهرپرتورآِر مبتنی

های تقلید و تماشا تواند گویای وجود نمایشاند و این موضوع نه تنها میپرداختهآنها می« درآوردِن ادای»کنندگاِن بودا و از عبادت« تقلیدبازی»
ی باشد، بل گستره« جاده ابریشم»و کوچ آنها از راه  )مشخصاا و خصوصاا ُسغدیان( های متاثر از فرهنگ و زبان ایرانی در آن روزگاردر سرزمین

2دهدقلمروزدایی و رمززدایِی آن سنخ از نمایش را نیز نشان می تر مکتوباتی در دست است، روزگار افشاریان و سپسها تا از این سنخ نمایش .
آرایی به عنوان یک شاهد عینی از مجلس ،آرای نادریی عالمنامهاول، اثر گرانقدرش در سندی دست از جمله محمدکاظم مروی وزیر مرو

در پیشگاه نادر یاد کرده  رامشگراِن ایرانی و هندیآفرینان و سرگرمی «مقلدی و بازیگرِی »تقلید و طرب و رقص و  نوازندگان و مجلس خنیاگران و
 شان در مضامین اصلی، وجوه طربناک،مشترکاتسنجه و های همساختبنهای نمایشی )و ؛ گرچه بقایای آئینی و محدودی از این سنخ3است
بازی و در حاجی فیروز و سیاه اه و سرخهای سی، طرز بزک و کاربست رنگکردن اجراپیاده رونداهمیت فصل و تقویم اجرا، ی تدارک، نحوه
تا روزگار برآمدن  ی نرشخیتاریخ بخارابنا به  که ایخوانی ]با قدمتی در مقیاس هزارهدر نسبت با آیین نمایشِی سیاوش شانبازی و مانندهایکچل

گری و پیربابو در میان اجراهای آئینی چوپانی چون کوسه هایبندِی رمزگانقراردادهای نمایشی و صورت با نظر بهتوان ( را می[اسالم دوام داشته
از  287لقاسمی در یادداشت ا)دکتر محسن ابو نیز پی گرفتشان کاوانهژرف و همسنجی ،های زاگرس و البرزدامداران کوهساران و دهکده

ای[ را تصحیِف مونو نام کوسه/کویسه ]نام آتشکدهـبنا به ژیماره ،[ اثر مهم شهرستانیالملل و النحل] های ایرانی در دوران باستانها و کیشدین
بازخوانی/بازاندیشی، و  ،محرومیت از شناخت برای نمونه،و از چه؟  ،دقیقا یعنی چه محرومیت پرسیمو باز می .دانسته است(« ُگشنسب»

« های یونانیانگفته»ورزد که تاکنون ی شناخت ایران تاکید میدربارهناپلئون در زمان خودش  تاریخ و مردمانش.یک زمین تکیِن  هایمولفه معرفِی 
4شودرا شامل می« شنیدن سخن هر دو طرف»اما داوری صحیح « گو بودندزن و گزافمردمانی الف»ایم که را شنیده ی ستایندهآن ؛ و نیچه، 
 خورد:دریغ می بر از دست رفتِن یک فرصت تاریخیصراحتاا ، «تاریخ»یان از ی ایرانو  اشاره به فاهمه« هزاره/هزار»ضمن استفاده از لفِظ ناپلئون، 

5«یافتندیان چیرگی میانبسا نیکوتر آنکه نه رومیان بل ایرانیان بر یون» که هنوز شبح ناپلئون بر فراز اروپاست )نه تنها به لطف انبوهی در حالی .
، جدید درگرفتن هر جنگ ه ضرِب و نه فقط ب، هایشو بازخوانی نامه و تحلیل تدریسو تندیس و تصویرسازی و  فیلم و مستندنگاری و مکتوبات

نیچه و ی نیچه، یعنی در دربارهشده نوشته  تاکنونسفسکی در یکی از مهمترین آثارِ کلُ وقتی از جمله  ،ی معاصرفلسفهچارچوب که حتی در بل

                                                           
مسلم، سردار حجاج، برای بار دوم به خوارزم رفت و آنرا بازگشود هرکس را وقتی قتیبه بن »نویسد ُکشی میسوزان و فرهنگکشی، کتابی حد ددمنشی اعراب مسلمان در نسلبیرونی درباره 1

هاشان همه بسوزانید و تباه کرد دریغ درگذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یکسر هالک نمود و کتابنوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بیکه خط خوارزمی می
، 1386به ترجمه اکبر داناسرشت،  ،بیرونیی آثارالباقیه)نیز بنگرید به « بهره گشتند و اخبار آنها اکثرا فراموش شد و از میان رفت.سواد[ ماندند و از خط و کتابت بیردم ُاّمی ]بیرفته متا آنکه رفته

 کوب آورده است.(زرین دو قرن سکوِت ، که مضمون همین چند خط را به زبانی متفاوت از نثر 57
این در نارا موید تاثیرهای ـهای شوسو؛ یافته /1949.158https://www.clevelandart.org/artیا آثارخانه یا یادگاِه هنر کلیولند: « موزه»به تصویر زیبای این صورتک در همان نک.  2

 ها: در این لینک«[ شاه مسروِر بربری»]در بعضی منابع: « مسِت ایرانیماسک شاِه »میالدی( موسوم به  740اند. نیز بنگرید به ماسِک گیگاکوی قرن هشتم )ساسانی و سغدی
https://sogdians.si.edu/nara-to-nancy/ ; https://kimon.hosting.nyu.edu/sogdians/items/show/1190 ; 

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0007712 ; https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0007711 
 نسوجات، بسا آشکار است، از جمله نک؛مگری ساسانی و نقوش تبار بر هنر ژاپن، از ساز بیوا گرفته تا هنر شیشهزبان و ایرانیویلیامز و دیگران، تاثیر هنر سغدیان ایرانیـبنا به سیمز

https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/beyond-the-sinosphere-in-early-japan-nara-and-the-silk-roads/ 
 .332، 1365)جلد یکم(،  تاریخ اجتماعِی ایران در عصر افشاریهنک. دکتر رضا شعبانی،  3
بینی ایرانی بر افالطون، تاثیر فرهنگ و جهان؛ استفان پانوسی، 1347)جلد دوم(، ترجمه احمد آرام، تهران:  یونانیان و بربرها، نقل از امیرمهدی بدیع، در «هلنهای سنتیادداشت»ناپلئون،  4
 .9، 2536نتشارات انجمن سلطنتی فلسفه در ایران، تهران: ا

5 Daryoush Ashouri, 'Nietzsche and Iranian Civilization' (The Circle of Ancient Iranian Studies - CAIS), accessed 
11/16/22, 6:02 PM; https://www.cais-soas.com/CAIS/Culture/nietzsche_persia.htm 
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ِت های شّد دیونیسوس و دیگر نامـسزار، نیچهـنیچه سایر امضاهای نیچه چون )در کنار «ناپلئونـنیچه»امضاء یا ترکیِب  به واکاوِی ، دور تسلسل
-های حکومتتر با فرمای و سپسسه سدهـی استعمار دوضربهای به ضرب بحران)سازِی( دائمی، و پس از د؛ اما بشِر خاورمیانهنشینتاریخ( می

پست و زا، عمال هیچ از زاد و خفقاناستعمار درونتحت  آخردست و ،فاشیستیشبهیا دادی، استبواپسگرا، خواه، مندِی کنونِی اغلب تمامیت
1رغم دقایق قابل نقدبه افشار کهپسر شمشیر از ایالت ای چون نادر پدیدهبلنِد  ی سرعت یا دادن به مسئلهخاصه در ارجحیتاش نبوغ جنگی ،

رد، و ی قشقایی، کُ شدهداراِن گزینش، طالیهمشتعل در برابر پیالن کند هندی در جنگ کرنال اشترانمهار چابکی )استفاده از شتاب فزاینده و بی
که  ،نه از مفاد ،نسالن ما)چند نفر از هم و انگار اصال حق ندارد که بداند ،داندسخت مورد ستایش همان ناپلئون بود نمی( شانافشاری در پی

خبر ، 1881های حاصلخیز شمال خراسان، خوارزم و خیوه و دیگرها توسط قوای روس، ذیل تصرف سرزمین ،آخال نام قراردادوجود و از  الاقل
و در متون اوستایی  Uvārazmiš/Huwārazmišهای هخامنشی به صورِت نخست در کتیبه»اش را خوِد نامهمان خوارزم که  دارند؟

 َوئیجوِی اَیریانمشناسان، با ذکر دالیلی متفاوت، بخشی از بسیاری از ایران بنونیست و»، همان خوارزم که «بینیممی āirizǝmvXبه صورت 
(airyanǝm vaējō اوستایی و )ویِج ایران (rānwējĒ فارسِی میانه، میهن اصلی ایرانیاِن نخستین می ) از حتی دانند. سرزمین خوارزم

2«است آمدهبه شمار میی جیحون )آمودریا( ن در دو کرانهیکی از شهرهای خرم، آبادان و پرجمعیِت خراسا هم دید مورخان اسالمی چند سده  .
کماکان )جغرافیای ایران ساسانی، سده سوم هجری( « های ایرانشهرستان»ی متن فارسِی میانههای هخامنشی، برای نمونه نبشتهپس از سنگ

)از خوارزم و مرو تا بلخ و زرنگ تا حیره و باِبل و تیسفون، تا شام و یمن و بغداد ی قلمروهای مردماِن  میان و سیاسی فرهنگی گواه پیوندهای محکِم 
بخش اعظِم ایران کنونی، ) اندجداشدهاز هم  دول اروپایی یاستعمارهای تعدیبه ضرب  است که در سه سده اخیرو گنجه و وان و دیگرها( 

چقدر در . (ازبکستان و قرقیزستان آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، ترکمنستان، های بسیاری ازافغانستاِن کنونی، بلوچستاِن پاکستان، پاره
سازی و دیوارکشی و مداخله که عمالا بدون نقشه 1857 ایران و افغانستان، قهرِی  سازِی جدا] های درسی به معاهدات ننگینی چون پاریسکتاب

این همه  وجود آیا با اشاره شده؟ [1871توسط انگلستان،  سیستان و بلوچستان زیادی ازهای پاره ]جداکردن و گلداسمیت [دادانگلستان رخ نمی
های افراطی حامی شکل ییشدن مکانیزم دفاعی جمعی و سربرآوردن نیروهای فرهنگی جای تعجب دارد حساسگرِی یک پیکرهقطع و مثله

با این نیروها وارد تعاملی مبتنی انگاری، سازی و مادونیرستیزی، دیگریغصور افراطِی شوویستی، ورای فراسوی توان چگونه می گرایی؟هویت
بشر یعنی  کم به یک معنادست چند مثال )و بسا دیگر موارد( ؛ این(شد؟ و نقادانه مترقیهای همکوشیهای مشترک و بر نقد زایا و ساخت سپهر

روز و شفاف و دقیق از سپهر های به، و با محرومیت از بازخوانیتروماهابا محرومیت از شناخت زمینآسیای مرکزی، نوعاا ای و خاورمیانه
ای و فراملی و نیز با یک جویی عملِی فراقومی، فرامنطقهچاره و های جمعیتشخیص دردنمونو از این قرار با عدم ، )بینا(فرهنگی مشترک

های برهمکنش های جدید و انقطاع تحمیلِی طرف است که مرزکشیه های مفقوده و نکاویدهای تحت انقیاد و حلقهتاریِخ مکتوم، دانشزمین
شناسِی ه وخامِت بوماِی استعماری در خاورمیانه و آسیای کوچک و  آسیای مرکزی و قفقاز بهای دو سه سدهسازیمیان این مردمان در اثر نقشه

3دامن زده است فرهنگی شدیداا ـاجتماعی درونماندگاِر  شناسِی اش سیماشناسی، نیروشناسی و سایهکاویژرفکه سنخی تکین از بشر و زمین . 

                                                           
بط دولت نادرشاه افشار )طرح کلی روااش؛ بنگرید به م.ر. آرونووا و ک.ز. اشرفیان، های مالیاتیتر، خاصه سیاستای حتی وسیعگیرش شد، بل گسترهنه فقط وهم و پارانویایی که دامن 1

 . 1352، ترجمه حمید مومنی، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، خرداد های چهارم و پنجِم قرن هیژدهم(اجتماعی ایران در دهه

 .170-169، 1380، به کوشش ویدا نّداف، ی شرقیهای ایرانِی میانهجستارهایی در زباندکتر زهره زرشناس،  2

نشان داد که ازدیاد « شناسِی اجتماعیبوم»پردازی با رصدی دقیق دو سه دهه پیش از معروفیت عالمگیر دانلد ترامپ، از خالل مفهوم 1989در  شناسیسه بومر جستار بلنِد فلیکس گتاری د 3
کردن ها و بیرونای از بشر سودگرا که با زیادکردن اجارهاین یعنی برآمدِن گونه ترجمه انگلیسی(؛ 43ای جلبک مهاجم قیاس کرد )صفحه ی گونهتوان با رشد فزایندههایی چون ترامپ را میپدیده

 ی اخیر خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز به روشنیهای مصنوعِی دو سدهتوان همین نکته را در مورد مرزکشیکند؛ میی اکولوژِی محیطی بدل میارِز ماهیان مردهانبوهی خانواده فقیر، آنها را به هم
شود عمالا به قطع پیوستار حیاتی، شکار، اند که خطر احداث سد یا بزرگراهی که موجب قطع کیلومترها درخت میمشاهده کرد؛ برای مثال فعاالن و حافظان محیط زیست بارها اعالم کرده

شان بروند؛ توانند به آن سوی اتوبان یا به سوی دیگِر زیستگاه همیشگیبنای مذکور دیگر نمیهای جانوری نیز راه خواهد برد که پس از احداث یابی و نهایتاا بقای گونهی زادوولد و جفتچرخه
و قزاقستان، ایران، نوازندگان دو تار و دومبره در ازبکستان همین نکته را برای مثال در مورد عدم گفتگوی فرهنگی میان نوازندگان محلی و اساتیِد تنبور، دوتار و سه تار، سنتور، کمانچه، و نی در 

توان مشاهده کرد. از دیگرسو تنها یکی خیِز خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز مینای، باالبان، سرنا و دیگرها در نواحی مختلف و اغلب بحراننوازندگان عود )بربط(، قانون، قیچگ، دودوک، نرمه
ی اخیر را در نظر بگیرید: تخریب عمدی و غارت آثار باستانی ایران ای طی دو سدهجی با بقایای فرهنگِی خاورمیانهبار، محرز و گویا از برخورد اتباع یا نیروهای نظامی خاری تاسفدو نمونه

ای باید برای خاورمیانهلیاقت آن زمان، یا اینکه همین امروز هم یک به دست مادام دیوالفوآ و همسرش یک نمونه دم دست اولیه برای یادآوری است؛ نه فقط قرارداد ننگیِن غارت با حکومت بی
ی خود مادام دیوالفوآ که اذعان کرده برای اینکه بتوانند برخی آثار بزرگ را حمل ی لوور پول پرداخت کند، بل این جملهاش به کشوری دیگر برود و بابت تماشای آثار به موزهدیدن آثار تاریخی

ی بیستون، نوشتهی عهد باستان دنیا، یعنی سنگی دیگر: قوای روس و انگلیس ضمن عبور از پای بزرگترین کتیبهو ویران کرده! نمونههایی از آنها را خرد شان افتاده و بخشکنند با پتک به جان
پس از رمزگشایِی خط پارسی باستان ای که خاصه از این بابت اهمیت دارد که های آن شدند، کتیبههایی از کتیبه و حجاریناپذیر بخشبه سمت این کتیبه شلیک کرده و موجب تخریب جبران
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تاریخ اغلب در اثر آنکه آبشخورهای مورد اتکای روشنفکر و پژوهشگر این زمین و مجراهای بازکشف این زمینطلبد؛ حالخاص خود را می
کادمی اروپایی سرچشمه گرفتههایی شها و خوانشبندیدانی مفرط و فقدان همکوشی محدود به نگارشات و فرمولکم اند؛ ده که عمدتاا از آ

زای خوانش درونماندگار را پیش مسئلهضرورت و که بار دیگر  ای هستیمشاهد چنین مسئله شاهنامهیا  [میتراییسممهرپرستی ]حتی در مورد 
، 1399)ترجمه مهناز بابایی، نشر مروارید،  ی فارسِی میانهخداینامگ: شاهنامهآنتیال در ـ. این مورد را در نظر بگیرید: یاکو هامیننهندروی ما می

دانِی فردوسی در دست مدرکی برای اثبات پهلوی»کند که هم برگزیده شد( ادعا می« های سالکتاب»پژوهشی البته ارزنده که به عنوان یکی از 
و دیگر  شاهنامه(. نخست آنکه فردوسی را بنا به خوِد 187نامد )می« یک مسلماِن اواخر قرن دهم میالدی»و فردوسی را به سادگی « نیست

فردوسی هم در « دانیپهلوی»اول باید از معتزله، و یک خردگرا و/یا دهری به شمار آورد. اما مهمتر آنکه دلیلی قطعی در نفی کامِل منابع دست
ه.ق( در اشاره به سفر  551-550امی عروضی سمرقندی )ی نظچهار مقالهباره ابتدا بخشی از زنِی ایجابی در ایندست نیست. برای گمانه

آنتیال  2018( که در کتاِب سال 51-50، 1327کنم )چاپ مروی؛ فردوسی به شمال ایران نزد شهریاری از اسپهبدان تبرستان را یادآوری می
ه است و بس؟ آیا فردوسی در پی نسخی از ی مالی و رنجش فردوسی بودخاطر مسئله ضشود؛ آیا آن دیدار صرفاا محارجاعی به آن یافت نمی

اول نبوده است؟ در کنار این موضوع به دو دسته آثار مهم، که یکی پیش از های فارسی میانه و روایات کهن و طومارهای دستها و دبیرهچامه
ز فارسی میانه و خط پهلوی برخود دارند: توان کرد که هردو نشانی ادوره با آن، و دیگری پس از آن پدید آمدند اشاره میحیات فردوسی یا هم

تر دیتر ابتدا فیلیپ ژینیو و سپس 2017-2016تر و سپس 2012طومارهای تبرستان )موسوم به اسناد تبرستان(، که سال نخستین دسته، مجموعه
سال پیش از  200دد؛ حدود افزون بر گرشان به قرن هفتم میالدی برمیها را رمزگشایی کردند و قدمتهایی از آنوبر و ماریا ماتسوخ بخش

که در تملک یادگاه بریتانیاست، و « بشقاب نوازندگان ساسانی»ی اثری گرانقدر چون دورهمیالدی[ و کمابیش هم 1025فردوسی ]متوفی به 
ی و برج رسکت با خطوط  دبیره اطالع بوده باشد. دومین دسته، شامل بناهایی چون برج الجیمتوانسته از وجودشان بیاحتماال مولف گرامی نمی

شان ی ساخت( است که دوره، در موقعیتی نزدیک به محل دیدار فردوسی و شهریار تبرستانپهلوی بر دیواره و بر ِگردشان )در سوادکوه و اطراف
در نظرگرفتِن این تداوم  ه.ق. بوده است. ضمن 402و  443شان به ترتیب ه.ق.( و پایان ساخت 416 -329ی حیات فردوسی )دورهکمابیش هم

های آشکار از حیات خواهم استدالل کنم که با وجود اسناد و نشانه، می حجازای در دوران استیالی اعراِب کم چهار سدهفرهنگی و زبانِی دست
از این حیث که حتی تا  راحتی ادعای مولف مذکور را پذیرفت، خاصهتوان بهاول از سفر فردوسی نمیزبان پهلوی در تبرستان و گزارِش دست

های نامند که در نخستین نقشه[ را جبال شروین میلپور]لفور [، و پیروزگر]فیروزکوه [، پریم]فریم ی جبال مابیِن مثلِث های اخیر سلسلهسده
ی عروضی جانشیِن شروین شود )شهریاِر مورد اشارهتبرستان قدیم نیز قابل مشاهده است و در نوشتار عروضی سمرقندی نیز ردونشانش دیده می

دره، اند؛ زالی مورد اشاره؛ از آن جملهدر ناحیه شاهنامهواژگاِن یادآوِر فرهنگ هاِی جایاند فرهنگ اسامِی نامسوم بوده است.( نیز قابل توجه
ی این درباره) ده[ده ]ارپهی ارفههچون آتشکد هاو دیگر نشانه [شاهنامههمان بزگوش در به سیاق ] ؛ اسپروز[، کوه بزگوششاهنامهاسپِرز ]در 

های نخستین انسان و نخستین نمونهسن، ی احتماال سکایِی آن بنگرید به آرتور کریستینکوه و ریشهواقع در پای ارپه« دهارپه»جای واپسین، نام
جاِی و قیاس کنید نام (173-168، 1398، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، نشر چشمه، چاپ هفتم: ای ایرانشهریار در تاریخ افسانه

ت»، 22سوادکوه را با شرِح مدخل « ِاِجت» ِرج  سپ  ا  ( که به مکانی میاِن تبرستان و 1386فرناز هوشمند، ) ی اوستایینامهنام]ارجاسپ[، در « ا 
ی فردوسی بیضایی از مواجهه ی کهتصویرآن  رسدو نادقیق به نظر می عجیب. بنا به آنچه رفت، برای من آباد و موزینان اشاره داردقومس، عباس

دانم (، گرچه نمی111 -109، 1389]فیمنامه[، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ ششم:  دیباچه نوین شاهنامه) ه استارائه دادو شهریار تبرستان 
کنم که تصویِر بیضایی در صفحه خیال میحال، با این ،و نمایشی و اقتضای روایی عروضیگزارِش منبع او برای چنان تصویری چیست جز 

)با توجه به  کهبل« دربار طبرستان»شامل  صرفا نهتری با تصویِر پرمایه تواندمی/توانستاز جمعی از زرتشتیان در وضعیت بینوایی می 52 -48
ها تقویت و تشدید شود و مفاد گزارش یا صندوقی حاوی طومارها و چامه ای هرچند ُخرد یا گنجهکتابخانه شاملکشف طومارهای تبرستان( 

ی ایزیدور خاراکسی شدهافزاید. خاصه پیونِد شمال خراسان و تبرستان را در مسیرهای ترسیمبیای تاریخی به وجه روایی توانست رگهعروضی می
در نظر گرفت و آثار یافته از تبرستان در ادوار  توان گواه این پیوند جانداربرقراری جاده ابریشم می تر در سایر ادوارِ ها پارتی و سپساز ایستگاه

 از دیدار فردوسی از تبرستان به هیچ ی بیضاییپردازهای پنج و شش گواه حضور موبدان است )در صحنهپساساسانی و اوایل اسالمی تا سده

                                                           
سال پیش موفق شدند برای اولین بار خطوط میخی ایالمی و سومری و اکدی را نیز رمزگشایی و خوانش کنند. ورای هرگونه 180شناسان در حدود شناسان و خطشده در این کتیبه، باستاننقر

 رود.  دوستدار دانش و فرهنگ باشد به شمار می ای برای هر شهروند جهان کهخاطر به خاورمیانه، این لطمهتعلق
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و بر مسکوکات شاهد  ،با دهاِن پوشیده ی مشابه شاهد حضور موبدیو چند نمونه« بشقاب نوازندگان»( در حالیکه در شودنمیاشاره موبدی 
های یادشده )رسکت و (، در برج52، دیباچه نوین شاهنامهداند )می« خواندن دفترها»که « بلد»ضرِب نقِش آتشدان هستیم و عالوه بر کاراکتِر 

های تاریخی مکتوب بیشترین مقاومت به گزارشاند و بنا الجیم( نیز خط فارسی میانه به کار رفته و شهریاران آنجا حامیان آن فرهنگ پیشین بوده
جا رخ که نباید از نظر دور بماند همین هامحرومیتی دیگری در باب انبوه صوِر )نکته صورت گرفته استدر برابر یورش تازیان در آن ناحیه 

ما در تهران و کردستان و خراسان و دیگرها اتید ی فارسی میانه را در ایران کسی از اسنماید: اینکه طومارهای تبرستان به خط شدیداا شکستهمی
د و دانشجویان نیز از خواندن آن عاجزند و در بیرون ایران نیز پس از رفع اشتباهات فیلیپ نرمزگشایی یا خوانش کن ندبه درستی و دقیق نتوانست

و نمودی از یک  خود یک حرمانو این کاستی شدند  هایی از این اسناد خواندهاندک برگوبر بود که اندکدیتر ماتسوخ و ماریا ژینیو توسط 
  گرایِی آغازین.(های نورِی یک مردم از ملیی سالرود و گواهی است زنده بر فاصلهبه شمار می دورافتادگی و جراحتی تاریخی

ی میراث خاورزمین( را مهکردِن هکاسهیک ی ادوار پیشااسالمی در خاورمیانه یا ایران )واندیشهـی دلوزوگتاری به تصویرعدم اشارهاز دیگرسو، 
و ایران اسالمی  گراپیامبران بومیدر نظر گرفت؛ پاتریشیا کرون در نیز تعالی /یتوان برحسب تفکیک خوِد دلوزوگتاری میان درونماندگارمینیز 

دگاری نزد زرتشتیان و نزد  تعالی و درونمانهمنشینِی  به تفکیک از، ر باب استیالی تعالی در اسالمی جالبی د( به نکته454، 2012)آغازین 
 کند: اشاره میخدایِی کافرکیش تک

خدایانه نبود. شاید برخی اعتراض کنند بنیادی دوست نداشتند که این دین تک گری را به این دلیِل شکی نیست که مسلمانان زرتشتی
تواند کامال صادق باشد؛ یی کرد. این امر همین امروز هم مینماخدایانه هم سرشتی دینی تکمنزلهتوان بهگری را میکه زرتشتی

خدایِی سنِخ انجیلی، ی فتح ایران توسط مسلمانان نیز صادق بود. اما تفاوت بزرگی وجود دارد میاِن تکاز جهاتی، این نکته در زمانه
خدایی یا کند، و تکی آنها را انکار میهمهورز، ستایِش سایر ایزدان را منع کرده و نهایتاا حتی وجوِد که در آن یک خدای رشک

ی صفات یا تجلیاِت منزلهشوند، یعنی بهها در نظر گرفته میی فیضانمنزلهیکتاگرایِی کافرکیش ]پاگان[، که در آن خدایاِن بسیار به
کردند. برای تفاوتی عمل میهای متافیزیکی اساساً مزرتشتیان و مسلمانان با نقشهاش. ]...[ و نه هماوردان واحدفرضِی امر 

خدای زرتشتیان جهان را از خویشتن خویش، از جوهر نور، برساخته  زرتشتیان  امر االهی هم متعالی و هم درونماندگار بود.
ی[ توی اتاق گسترش یافته بود. بود؛ آتش االهی، نور یا روح االهی به سراسر جهان تراویده بود و از واالترین ساحت تا آتش ]روزمره

ها تا تاریکی توی اتاق سربرافراشت. نور و تاریکی ی دیگر تاریکی بود، که از فروترین ژرفااما نور فقط نیمی از واقعیت است. نیمه
هایی اساساا متفاوت بودند. برخالِف زرتشتیان، شدند، اما آنها واقعیتجاکه درگیر نبرد میکردند، همانمیدر میانه با هم مالقات 

نزد مسلمانان، خدا جهان را از هیچ  آمدند.به شمار می از هم هایی اساساا متفاوتنزد مسلمانان، این خدا و خلقت بودند که واقعیت
از ساحت  نمادیور در اتاق در بهترین حالت فقط آتِش شعلهنزد آنان آفرید، نه از خویش، و خود او حاِل در جهان نبود؛ در نتیجه، 

1«ساحت ای از آنالهی بود، نه نمونه  )تاکید از ما(. 

-می تاریخ ماددیاکونوف در  کنند.کاوی نمیی یونانی را چندان ژرفخستین فالسفهبر ن )و دیگرها( همچنین دلوزوگتاری نفوذ این زرتشتیان 

م مغان توجه یارسطو و دیگر شاگردان افالطون )او نخستین کسی بود که در یونان به تعلیمات مغان ـ مجوسان ـ عالقه ورزید( به تعال»نویسد: 
2«کردند احتماال نیاز داریم به آوای دیگرِی دروِن فلسفه گوش بسپاریم، »نویسد: می با امر زنانهآغشتِن نیچه: نسبت فلسفه زنبهدر  کلی الیور. 

ی و زنانهشود. در پِس دیالکتیِک سقراطی آوای اوراکل دلفی و تواِن آواهای کثیر که فلسفه از دل آن زاده شد/زاده می میتوسیآوای اوراکل، همان 
3.دهدی ارسطوی فرزانه هم این الزام را تشخیص میشنویم. حتهفته در رویاهای سقراط را مین 4رژین پیترا   آورده استای از شواهد را گرد گستره 

5اند)از فیثاغورث و اپیکور تا سقراط و افالطون و دیگرها( بسیار تحت تاثیر بانواِن خردمند و آزادمنش بوده یونانی که بنا بر آنها نخستین فالسفه  .
ی گفتهی الفبایِی کتاِب پیشنامهشوند. در نامشش و پنج پیش از میالد و به نزدیکان یا شاگردان فیثاغورث مربوط می ها به قرونترین نامکهن

                                                           
1 Patricia Crone, The Nativist Prophets of Early Islamic Iran: Rural Revolt and Local Zoroastrianism, Cambridge University 

Press, 2012, 453-457. 
 .346؛ 2537، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام، تاریخ ماددیاکونوف،  2

3 Kelly Oliver, Womanizing Nietzsche: Philosophy's Relation to the "Feminine", Routledge, 1995, 3. 

4 Régine Pietra 

 .1384ترجمه عباس باقری، نشر فرزان،  زنان فیلسوف در یونان و رم باستان رژین پیترا، 5
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ی موثر بر اندیشمنداِن یونانی و رومی بخِش او و نیز به چندی دیگر از زنان فرزانه( به چند بانوی متاثر از فیثاغورث یا الهام109-103رژین پیترا )
و  فیثاغورثآنو )قرن شش پیش از میالد، همسر ی زندگی اغلب این فرزانگان به تفصیل در کتاب بحث شده است: تهشده و دربارهاشاره 

(، تیمیشا )قرن سه پیش از فیثاغورثبخش ی کار او(، تمیستوکله یا آریستوکله یا تئوکله )قرن شش پیش از میالد، خواهر و الهامدهندهادامه
ای در باب فرزانگی نوشت که ارسطو اهمیت بود و رساله افالطونو مادر  فیثاغورثیونه )سده سه پیش از میالد، احتماال شاگرد میالد(، پریکت

آموزی از پدر، مکتبی تاسیس که پس از فلسفه فیثاغورث(، دامو )دختر فیثاغورثبسیار برایش قائل بود(، میا )قرن پنج پیش از میالد، دختر 
ی بود و خاصه مشهور به سبب ستایشی که جالینوس از او کرد و دیوژنس الئرتیوس نیز کتاب خود را فیثاغورثکرد(، آریا )قرن سه پس از میالد، 

کماکان باقی بود(؛ هیپاتیا اش تا زمان پورفوریوس های فلسفیی بود و نوشتهفیثاغورثبه تشویق او نوشت(، آریگنوت )قرن شش پیش از میالد، 
هایش(، کورنلیا )قرن دو پس از میالد، مشهور به )اواخر قرن چهار پس از میالد(، کلئوبولین )قرن شش پیش از میالد، مشهور برای چیستان

خود را به او هدیه « فضایل زنان»اش(، کلئا )قرن یک پس از میالد، پلوتارک او را بسیار اهل مطالعه دانسته و کتاب خاطر خصایص فرهنگی
ی ای که سقراط گفتارش درباب عشق در رسالهای )قرن پنج پیش از میالد، کاهنهکرد( آرته )سده چهار پیش از میالد، اپیکوری(، دیوتیما مانیتنه

کادمی، سیسرون در نامه افالطون ضیافت و یاد کرده است(، آسپاسیا هایش از ارا از قول او بیان کرد(، کائرلی )قرن یکم پیش از میالد، عضو آ
ی آشنا کرد(، آرتمیس )قرن سه پیش از میالد، دختر دیودورس افالطون)قرن پنج پیش از میالد، دختر پلوتارک آتنی که پروکلوس را با مکتب نو

ئرخوس، تیمائوس و ریستوگزانوس، دیکابا ارجاع به مورخانی چون فرفریوس، دیودوروِس ِارتری، هُردت، ا  پیتر گورمن دان(. بود و جدل
های مصری، بابلی، دانش تاثیرِ »ی مورخان به جاماندهگیرد و بر اساس مکتوباِت بههای حیات فیثاغورث را پی مییامبلیخوس فرازونشیب

1اشاره کرده است «کلدانی و ایرانی بر نگرش فیثاغورث علم اعداد، هایی چون اخترشناسی، هندسه، زمینه« شرقی»یا « بربری»؛ این خط نفوِذ 
پیش از میالد  525در  ؛گیردشناسی و دیگرها را دربرمیگرایی، تشریفات دینی، کیهانها و باورهایی چون ثنویتبینیها، جهانموسیقی، آئین

ها ی دانشتره(. گس87گورمن، )« فیثاغورث جزو زندانیانی بود که ایرانیان از مصر خارج کردند و به بابل بردند»کمبوجیه به مصر یورش برد و 
ی یونانیان( آموخت برای اذهان درخشانی چون هراکلیتوس و امپدوکلس و علومی که فیثاغورث طی سالیان از این مردمان خاورزمین )بربر به دیده

)همان(. بنا « ها پرداختها به پیگیری دانشی انسانفیثاغورث پسر منسارخوس بیش از همه»برانگیز و ستودنی بوده است؛ هراکلیتوس: رشک
های زرتشتی روزگار گذراند و از آنها چیزها آموخت و در حدود ها و مغبه یامبلیخوس و اریستوگزانوس، فیثاغورث بیش از یک دهه میان بابلی

از فیثاغورث قسمی »شناسی و داروشناسی؛ و های دوران باستان به دو چیز مشهور بودند: ستاره(؛ ُمغ89سالگی به ساموس برگشت ) 56
در ساموس بنا نهاد و « دایرهنیم»پیش از میالد، او مکتبی موسوم به  520تر، در حدود (. سپس90« )های خود را مدیون ایرانیان استآموخته

گرا، رفتند؛ فیثاغورث عامل اصلی پیشرفت علوم ریاضی در یونان آن زمان بود؛ او را فردهایش به آنجا میگروه برای شنیدن درسیونانیان گروه
ی آزادمنشی را در ایتالیا که بطور سنتی سرزمین جباران بود رواج کوشید روحیهدانند که میگرایی میوطنالگویی از جهانگریز، و پیشمردم

ی کهن عمامه»(. تصاویری چند منسوب به او وجود دارند که نشانگر مردی با 107دهد؛ او غاری را در خارج ساموس منزلگاه خود کرد )
های پوشیده و از اینرو هلنیچون ایرانیان شلوار می»اند که او های باستانی حاکی از آنداده. «ی فنیقی او همخوان استبا سبقه»این  که «اندقیشر

گردیم که بازمی یکم نامیدِن ابتدای پاره«بربر»سازی، به نامیدن، با این دیگری«بربر»با این  (.57) «زده بودند "بربر"معاصرش به او برچسِب 
ای )نزدیک مرزهای دهند، اولی در نسبت با بانوی لیدیههراسی خبر میی غیرستیزی و بیگانهانگاری، و از تکانهسازی و مادوناز قطبیعمدتاا 

خوانند در ما را فرامی ؛ و هر دو نمونهگشته بود« بربرشدن»یونانیان( و دومی در نسبت با یک اندیشمنِد اصالتاا یونانی که دستخوش فرایندهای 
ی ی تکانهها به مسئلهها، و کوچندهیابِی فلسفه، بار دیگر از منظر بربرها، بیگانهی محیط یونانِی شکلکناِر و وراِی خوانش دلوزوگتاری درباره

رسد نیروهای کوچگر و پاگان در می به نظر ؛یمبنگرها اندیشهـساخت تصویرهای یک زمین یا یک بردار نیروشناختی در بالقوگیورزی و فلسفه
)انتهای دومین  نیچه و فلسفه در 1962گرچه دلوز در و  ،پلکندمیوار سایهنامیده  «دوسِت حکمت»و « یاِر شرقیدین»پشِت آن نقابی که دلوز 

یک دهه بعد با بیش از اما « اند نباید پرسیدداِر شرقیاناز آنچه یونانیان وام»گوید ( میعصر تراژیک به نقل از نیچه )در«( امر تراژیک»پاره از 
 از جملهرود و برداِر بربری می یک مستقیماا به سراغ هزار فالتاز « ماشین جنگ»و نیز در فالت « هموار و شیاردار» هایی چونگتاری در فالت

ها و یورت فالت از دل متن کشرکابیکهو   مسلحسراپاپوش و جوشن هستند که ، این جنگجویان فضاهای صافییسکاداِر  کمانسواراِن چابک
 ـ« قلمروزدایی»ـ  ترین مفاهیِم خودش و گتارییکی از خالقانه« بربرِ »دلیل نیست که دلوز در گفتگو با کلر پرنه از وجِه بی؛ گذرندمیبه تاخت 

                                                           
 .1366نشر مرکز، هاشمی، ، ترجمه پرویز حکیمسرگذشت فیثاغورثپیتر گورمن، 1
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 ی نیچه بهیک جا به اشاره تنها هسه، و دمیاِن ای در یک جا به مضامین نیچه سردی و شقاوت؛ دلوز در سرتاسر گویدبا لحنی ایجابی سخن می
غریزه مرگ »)فصل « بخش باشدبرای کسی لذت بایستاگر رنج، حتی درد، معنایی داشته باشد، »کند: نسبت رنج و لذت پرداخته می

زن »ها( را چنین بیان کرده است: ( مضمون مازخِی پتک و سندان )نسبت جنس139)پاره  فراسوی خیر و شرحال نیچه در ؛ با این«(چیست؟
های اکتفا کرده اما در بستر بحث« تربربری»به جای « تروحشی»)داریوش آشوری به سادگی به معادِل  «تر استدر کین و عشق از مرد بربری

ما )» 48 ی؛ نیچه در پاره(تر آن است که از اصل اصطالح بهره بریمشایسته ، خاصه با نظر به تفکیک بربر و وحشی نزد دلوزگتاریاین متن
ربر هستیم، توان دینداری در ما کم است.ها، حتی از نظر استعداد دینی، بیشمالی  فراسو...از  224و  208 هایو پاره ،«(شک از پشِت نژادهای ب 

ای که به سوارکاِر بربر جمله در پاره، از راندی بربری و تاثیرش بر فرهنگ اروپا سخن میی زیرجریان یا رگهبا رویکردهای مختلف دربارهنیز 
های مدرن، رود. ما انسانغنج می حدواندازهبیکران و ایم و دلمان برای بیبیگانه حدواندازهاقرار کنیم که ما با »: کند)بخوانیم سکایی( اشاره می

شادکامی ما  اوجدهیم و حدواندازه[ عنان از کف می]بی کرانتازد، در برابر بیبربران، همچون سوارکاری که بر اسبی نفیرزن به پیش میما نیمه
1«باشیم خطرآنجاست که در اوج  کلبِی در مطالعاِت اخیرتر از جمله به تاثیر فلسفِی  .از من، جلوتر بدان خواهیم رسید(« خطر»)تاکید روی 

های ی نخست از نامه، همو که در دو نامهبر یونانیان اشاره شده است ،سکایی یمعروف به فرزانه، )سده شش پیش از میالد( آناخارسیس
سبک زندگی »اش آشکارا اذعان داشته که تواریخدر کتاب چهارِم نیز هُرُدت  انگهیو ؛«هراسِی یونانیان تاخته استبیگانه»اش، به جاماندهبه

2است« سکایی یعنی هرآنچه غیریونانی»اصالا نزد یونانیان  و عالوه بر اینها،، «یونانیان در تضاد کامل با طرز زیست سکاهاست این تقابل  ؛
گرایِی به صورت تمایز میان آپولون و نزد نیچه نامید،« ی هنرفلسفه»که شاید بتوان  ی آن چیزی شددهندهها بعد در قرن نوزدهم بازتابسده

ت در کتاب دُ هُر  .نزد دلوز« ی ایلیاتی ]کوچگر[اندیشه»پردازِی مفهوممهِم های خاستگاهاز ؛ دکردولتشهِر هلنی و کوچگرِی دیونیسوسی بروز 
( برخوردارند sophia) سوفیاتنها سکاها از »گوید: ی سکاهای مسکون بر گرد دریای سیاه میاش در اشاره به آناخارسیس دربارهتواریخچهارم 

شدن بر ]...[ سوفیای مردمان سکایی نزد هُرُدت شامل توانایی آنها در چیره( است: آناخارسیس. logiosی یادکرد )و تنها یک سکایی شایسته
شان را با خود حمل هاینیستند. آنها خانه محصول زراعتیی آنها چنان است که در قیدوبند هیچ شهر یا هر دشمن است زیرا وجود کوچنده

« نوشی یا نوشیدن به سبک سکاییسکایی»المثِل نوشند و ضربمیزه و خالص میاند که می را بدون آاینوشاِن حرفه؛ سکاها، بربرها، بادهکنندمی
انگاشتند؛ هرُدت نقل کرده که کلئومنس اسپارتی از نوشخواری می« خطرناک»نزد یونانیان از همین سبک نوشخوارِی بربران برآمد و یونانیان آنرا 

ها ها همچون قنطورسپردازِی یونانیان، سکاییی اسطورهدیگر گپ، در اندیشه ها چنان دیوانه شد که به احتضار افتاد؛ بهدر محفل سکایی
مانی، وجه خانهسکاها به بی ،ی ازوپ؛ بنا به اشارهشان اعتدال را به یونانیان آموزاندندکارِی مثالینای افراطوسیلهها[ بودند، آنها بهاسبـ]انسان

ابه اّر  رخوردار ازبالیدند و این کوچندگی را چون خورشیدی ب( میشتهایش گذانیچه بر یکی از کتابشان )یادآور عنوانی که سیاح، و آواره
[ heliosخور/=او ]»؛ به قول آناخارسیس: شانی منزلگاهمنزلهی سکاها بهای به ارابهرود؛ کنایهکه از سرزمینی به سرزمین دیگر می انگاشتندمی

کلبی، و « آزادِی »گرایِی کلبی به وطن؛ جهان«بر او فرمانفرما نیست موجودیتی راند لیک هیچو خودآیین است که بر همه فرمان می آزاداز اینرو 
شهر، حکومت، دولتشهر، و »خورد که رویاروی چنان پیوند می و طبیعت فردی آزادِی به و (« xeniaحِق غریبه )»یا « پذیریمهمان»به مفهوِم 

ی یک کلبی در منزلهتواند بهاند که آدمی میها هیچ معنایی ندارند زیرا مدعیایستد، نه شهر و نه تمایز نژادی برای آن کلبیمی« یسرزمین پدر
3.«امهمه جا غریبه»معادل با گفتن این است که: « ام هستممن همه جا در خانه»ی یک کلبی است؛ هرجای کره زمین بزید، و تمام کره زمین خانه  

کامپورا(ـ)آنسل موثق روزگار ما شناِس بنا به دو نیچه چیرگی برای نیل به تواِن خودـنیچه به ی ، اشارهفراسوی خیر و شردر بستر ، پیرسن و آ
 ؛استی قوای روحی تنانه، که مسئلهی قوای مسئلهنه « چیرگی» ،و در آن ،خوردپیوند می« کاسِت بربری»به بحِث چیرگِی « پاتوس/شوِر فاصله»

ی منزلهبه)طبیعی  خصلتینشانگِر خورد که پیوند می موجه سبعِی جانوِر ناآرابه وجه درنده، ددمنش، به  خواندمی« چیرگِی بربرها»نیچه  آنچه که
ی پذیرندهوجهی ، است ساالرانهیاتاخالقـهای متمدنانه، و غیردر رمزگذاری نشدهمحصورمنقادنشده، ، نشده(اپذیر و اهلینطبیعتی رام

4های زندگیو سرشاری ینیروهای افراط اش در قامت نزد پیر کلسفسکی )در آثار ادبی« نوازیقوانین مهمان»؛ مطالعه درباب نسبت میان 
جا طلبد اما تا همینمتنی دیگر میپذیری  غیردوستی، و تفاوت« نوازیرسم مهمان»با این  ای چون دایانا و روبرت و دیگرها(پرسوناژهای مفهومی

                                                           
 .196، 1375، ترجمه داریوش آشوری، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم: فراسوی نیک و بد ]خیر و شر[نیچه،  1

2 The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy, Edited by R. Bracht Branham and Marie-Odile Goulet-Caze, University 
of California Press, 1996, pp. 40; 137; 123. 
3 Ibid, 139; 146-147; 111. 
4 Christa Davis Acampora and Keith Ansell Pearson, Nietzsche’s Beyond good and evil: A Reader’s Guide, 2011, 198. 
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-ـی اسکیتی یا تصویرهمان  رگهزن، گر و نیشبه معنای سخره) ی کلبیتاثیر عظیم فلسفهبه  باید همچنینپیوندهای بسیاری عیان شده است. 
پیش از میالد(  275متوفی اهل ایلیس،  [Pyrrho] پیرومنسوب به )ی ونی پیری باستان( و نیز به تاثیر سکاها بر فلسفهی سکایِی فلسفهاندیشه

های اصطالحاا بربری تاثیری پیش از رجعت به موطنش از آن فرهنگ اشاره کرد، همو کهکه در رکاب اسکندر تا نواحی شرقی کاسپین نیز آمده بود 
گرایی فلسفِی و میراث شک ایلیسیی پیرو گذارِی ی تاثیردرباره ،«نیچه ِاستادیز»ژورنال  ِبری از ویراستارهای ارشد در جسیکاو  ،عمیق پذیرفت

درآوردِن قضاوت ]داوری[ به تفصیل به تعلیقها و بازسنجی ارزش و نیز در هاعلیه اخالقیات و جزمیت نیچه پیکار او بر آرای نیچه، از جمله در
های بزرگ گوید: اشتباه نکنید، جاننیچه می«. (اینک آن انسان)« از قبایل فلسفِی قابل احترام بودند تنها سنخ»آوراِن یونانی شک»: است نوشته
گری گری و زرتشتیزمین، از جمله بوداییهای مشرقاز اندیشه ی ایلیسی؛ از دیگرسو، تاثیرپذیرِی پیرو1«است اندیشآورند. زرتشت شکشک

که/سکا، که اصالا یک بودا ]ملقب به شکمون یا شاکیامونی، عنوانی برگر»گرایی نیز اخیرا موضوع بحث بوده است: و برهمن فته از شکه/س 
 یپیروبایست پیش از بازدید العمل نشان داده بود... و میگرایِی آغازین عکسگرایی بل علیه زرتشتیبود[ ابتدا نه علیه برهمن« ی سکاییفرزانه»

آغازی و برهمنیسم آغازی هردو پیامد مستقیِم ورود ... بودیسم شا با شکل آغازیِن بودیسم( زیسته باشداز بلخ و گندهارا و سند )و آشنایی ییسایل
 خردمنداِن شان با و آموزگارش آناخارخوس طی سفرهای[ Pyrrho] پیروگرایی به گندهارای شرقی توسط داریوش یکم بودند... زرتشتی

[philosophoi] خاصه در مورد هند  ،اشیونانی قالبِی  ای یاکلیشه )که نام« دینیـکارورزاِن فلسفی» ایرانی و هندی دیدار کردند، همان
ی مواجهه ، ایندیوژنس الئرتیوسیی به گفته ...(است« مجوس»اش برای خردمنداِن ایرانی، اِی یونانیو اصالح کلیشه «خردمنداِن عریان»

2«نزد او شد« ترین فلسفهشریف»منجر به رشد بود که با خردمندان ایرانی و هندی  ی ایلیسیپیرو بسیاری از یونانیان باستان باور »اساساا ؛ و 
-ی کهن«هاسکایی»و « ایرانیان ]پارسیان[»رشد کرد، و اصطالح بربر در اینجا عمدتاا یعنی « بربرها»ی وسیلهداشتند که فلسفه در ابتدا به

3«روزگاران رهنمون  ،کنداش از یونانیان را پنهان نمیبداریکه جان، شارل ورنرهای پژوهشِی به این ترتیب، مطالعات اخیر، ما را به ورای یافته. 
ی یونانی به ترقی و رشد رسید که در آن اندیشهجایی»که  شتضمن اشاره به تاثیر بربرهای شرقی بر لیدیه، اذعان دا شوند؛ حتی کسی چون اومی

4«لسفه تغییر و به جانب مغرب کوچ کرد.به ضرب یورش ایرانیان به یونانیان بود که جوالنگاه فو ساحل آسیای کوچک بوده است...    

نظر به پیوند مونتاژ و دوزندگی )اینکه اند. بسیار گفته ،از گیرشمن تا آستروناخ و دیگران ،فرش سکایِی پازیریک ی تاثیرهای هخامنشی بردرباره
 هنرهای نمایشی شناس و نوگرایتسنّ توامان  پیشکسوِت یک  سخنبا را این پاره اند(، ترجیحاا گران تاریخ سینما زناِن دوزنده بودهنخستین تدوین

5«ی سینمابازِی کهن را نخستین نمونهسایه»از حیث تبارشناختی، دهم که فیصله می  در بافت اندیشهـساخت و پرداخِت تصویرند و مانمی 
6الگویتاروپوِد فرش را یک پیش وطرح و  :دشمرمیبر توگرافیکسینمای اندیشهـتصویر از مونتاژِ  سینمایی و شکل نخستینی 

اش را عرضه کنم؛ نمونههای تصویرگرِی ایرانی شیوهکردن به کم سعی کردم نگاهدست قالِی سخنگو اِی در فیلم هشت دقیقه
 های تصویرِی داستانگو را به عنوانفرشاند. سعی کردم بود که همه در یک فرش بافته شده شاهنامههایی از تصویرهای صحنه

شوند و در همان حال تک ساخته مینشان دهم. پیونِد عجیبی میان این دو هست. در فرش هم تصاویری تک ای از سینمانمونهپیش
تک تصاویری که تک جزءِ آورند. یک قالی یک کل است، از جزءبهقرارگرفتن، مثل تدویِن سینمایی، یک ُکل به وجود میبا کنارهم

7بافد.بافان برای من خیلی شبیِه میِز تدوین است که تصویرهایش را هم خودش مییقال اند. و دارِ ساخته شده [5] 

 
  دیگر یک فالِت  ردپاهای و هاینآمازُ بازخوانِی نخستین مراحل نظام باخوفن:  دو.

 

                                                           
1 Jessica N. Berry, Nietzsche and the Ancient Skeptical Tradition, Oxford University Press, 2011, 9-10. 
2 Christopher I. Beckwith, 'Scythian Philosophy: Pyrrho, the Persian Empire, and India', Greek Buddha: Pyrrho’s 
encounter with early Buddhism in Central Asia, Princeton University Press, 2015, pp. 5-20. 
3 Ibid, 124. 

 .7، 1373گ نادرزاد، انتشارات علمی و فرهنگی، ، ترجمه بزرحکمت یونانشارل ورنر،  4

 .262، 1398، نشر نیال، «وقتی همه خوابیم»بهرام بیضایی و ، در کتاِب «زنیموقتی خود را به خواب می»بنگرید به گفتگوی علیرضا کاوه با بهرام بیضایی، 5

6 Proto-type 

 «(. هایادداشت»)نک. شرح افزوده؛  222، 1398، نشر نیال، «وقتی همه خوابیم»بهرام بیضایی و ، در کتاِب «ی واقعی نیازمندیمبه گفتگو»بنگرید به گفتگوی علیرضا کاوه با بهرام بیضایی،  7
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به طور کلی که  کنیم هابرخی ردونشانزنی بر گرد گمانهمحدود به عمدتاا  ، خود رای پیشهاپاره« یشرِق گسترده»خواهیم از آن در این پاره می
توان می کنونی یهامرزی ورای نقشهفرهنگی ایران یک  نماِی حوش خطوط کنارهوحول و خاصه در ایخاورمیانهـی آسیای مرکزیصفحهدر 

ی جادهاکبرمظاهری در از جمله علی هایش رااصطالحاا فرهنگی است که قسمی از ردونشان ی تمدنی یا یک ایراِن پهنهی یک منظور گستره؛ یافت
شهری محوری که از پی نوعی هگلیانیسم رهسپار ناکجاآبادهای آرمانگرا و باستاننه فانتاسماگوریای سنتو نگاری کرده است، نقشه ابریشم

-ایدئولوژی شبهبردارِی ش و بهرهسوخوان خطردر هایی از این دست همواره ؛ آزمونگریآوردپرستانه درمیگاه سر از شوونیسم هویت و شودمی

ی به نسبت باخوفن و نیچه و مسئله ، از جملهمشخص هایاشاره) اندهایی برای حدگذاری و تدقیقناگزیر از کوفتن میخ ،اقتدارگرا فاشیستِی 
یا مگالومانیایی  ئالیستیدهای ایشناسیبه جای فرجام غایت/ها به جای پیوستار، و غیاب تلوستبارشناسی از بابت همین تاکید بر گسست

های فرهنگی در جستجوی ریشهدر دوره پساروشنگری و راززدایی و خودآگاهی قرن نوزدهمی،  که رویممیباخوفن  به سراغنخست . (خواهد بود
1«هندواروپاییـپوروا» اروپایِی معاصر خود به روشی تطبیقی توسل جست و به سراغ زبان و  شان رفتهایشناسیو خاستگاه مشترک اسطوره 

توان بین میتفکیک میتوس و لوگوس، اسطوره و خرد،  ، خاصه در. از حیث روش و نگرشدلوز تاثیر کار او بر مازخ را مورد تاکید قرار داد
 دستاوردهای باخوفن باخوفن تناظرهایی یافت. ، و رویکردی صور نمادیِن ارنست کاسیررفلسفه ،ِلوی اشتروسـساختارگرای کلود شناسِی انسان

؛ برای نمونه، در بوده استشناسان شناسان و قومخاصه انسانپردازان، نظریه و اندیشمندانهای مختلفی از میان طیفمنشا تاثیر و مناقشات 
فن مورد انتقاد برانیسالو باخوشناختی و اساطیری از سوی شناختی و مردمی شواهد مستدل و کافِی باستانی از موارد عدم ارائهاهدر پارکه حالی

ی گانهو مراحل سه« حق مادری»ی نظریه ،یا کسی چون ویلهلم رایش شناس بود، اما جنبِش زنان در دهه هفتادانسان شناس و قوممالینفسکِی 
حق برافتادِن »باور دارد که « حق مادری»( نیز با اشاره به مفهوِم 736، 1884انگلس ). دانستندباخوفن را حاوی الهامات سیاسی رادیکال می

، شد ی شهوِت مردبندهو دار امور شد، زن به پستی و بردگی افتاد، شکسِت جهانی و تاریخِی جنس زن بود. مرد حتی در خانه هم زمام مادری
2«.ابزاری صرف برای فرزندآوری  ،ی بنیامین و مکاتباتش با گرشوم شولم و آُدرنوو چند مقاله پروژه پاساژهارخی قطعات پیتر دیویس با نظر به ب 

بندی در نظریات را برای مفصل اودستاورد نظری در خوانشش از کافکا متاثر از آرای باخوفن بود و بنیامین )که آُدرنو و کند که چگونه اشاره می
3اخوفن اختالف داشتند.پسندید( بر سر بی اسطوره میپیشرو در زمینه بیش از فروید  هزار فالتکه در  شناِس تحلیلی،روان ،یونگهمچنین  

در آغاز این نوشته،  متاثر از مطالعات باخوفن بود. «آنیما»و  «الگوی مادر/مادرکالنکهن»پردازِی دلوزگتاری است، خاصه در مفهوممطبوِع 
 کندشدِن فرزندان( اشاره می)و زاده« فرزندان»، تلویحاا به دوزدنظر می «هادورترین سرزمین»آینده، و فردا، که به  ی نیچهی نمادپردازانهسرنوشته

چنین در )که هر سه « جهانزیرین یا ماه، زمین،»، در کناِر تصاویِر (15، 1959) گیرد که نزد یونگبهره می« دورترین دریا»مشخصاا از تصویِر  و
4.رودمادر یا تصویِر نسبِت روانِی مادرانه به شمار میـپرداِز تصویرند( خصیصهاشناختیو سایه پربسامد گفت زرتشت بنا به نیز توجه کنیم که  

و « که اخالقیات را به متافیزیک وارد کرد و از آن یک نیرو، آرمان، و غایت ساختاست پیامبر، نخستین کسی  زرتشِت »، نیچه و فلسفهدلوز در 
5«.سازی دارد، افشای خطای خوِد این اخالقیاتبهترین موقعیت را برای افشای این رازواره»این زرتشت است که د نیچه روست که نزاز همین  

اوشتر  یا ی هایی با زبان سغدی باستان از خالل واژهنسبت  پیامبرزرتشِت  های ایلیا گرشویچ خوِد اسِم زنی و استداللشناسی، گمانهبنا به ریشه
«uštr/ušstra»  6شود.موی بلخی( مرتبط می)احتماال شتر محلی و سرخ« شتر»در خوِد نام زرتشت دارد که به دلیل نباشد و بسا بیچه 

شود؛ پیش از استحاله به شیر محسوب میها دگردیسِی ارزشی اصال از همین رو باشد که در نمادپردازی نزد نیچه، شتر اصال نخستین مرحله
یاران نو ماهیتی برگذرنده از اخالق و متافیزیک دین نزد نیچه، زرتشِت پردازِی اندیشه و از خالل درامها ی ارزشرهی بازسنجی دوبادر پروژه

                                                           
1 Proto-Indo-European; »هندواروپایِی آغازین، یا به زباِن آقای حیدری مالیری: »پوروا-هندواروپایی 

2 Engels, Friedrich. [1884] 1978. “The Patriarchal Family.” Pp.755-736, 757-758 in The Origin of Family, Private 

Property, and State, edited by Robert C. Tucker. New York: W.W. Norton. 
3 Peter Davies, Myth, Matriarchy and Modernity: Johann Jakob Bachofen in German Culture 1860-1945, Interdisciplinary 

German Cultural Studies, Edited by Scott Denham and Irene Kacandes Jonathan Petropoulos, Volume 7; Walter de 
Gruyter Pub., 2010, 339. 
4 Jung, Carl.G. [1959] 1973. Four Archetypes. Translated by R.F.C Hull. Princeton NJ: Princeton University Press; Also 

see; The Role of Matriarchies and Patriarchies in Social Evolution: Bachofen and His Influence on the Social Sciences; A 
Thesis by Rachel Romero, Texas A&M University, May 2008. 

 .69، 1390خی، نشر نی، ، ترجمه عادل مشاینیچه و فلسفهدلوز،  5

 . 101، 1396آرا، نشر ثالث، ، ترجمه منیژه اذکایی و جواد دانشپژوهیآموزه و آیین زرتشت: سه گفتار در گاهان ایلیا گرشویچ،6
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د  آنجاکه از جمله، مفهوم نشوهای بسیار انسانی طرح میدرونماندگاری و بازگشت به زمین و برگذشتن از ارزشهایی چون مسئلهیابد و می
 گردد زیرا نزد زرتشِت شود و به دوستی با خویش، بدن و زمین بدل میگیتیانه میزمینی و آید، ی با آسمان( به در میاز تعالی )دوست« دوستی»

1«داردکس است میان من و خودم، و مرا به چیرگی بر خویش برای زیستن وامیدوست سوم»نیچه  . 
با شناسی در بازل دوستی نزدیکی ی استادی کرسی زبانی ده سالهدوره، خود نیچه طی «باخوفن رویاروی مامِسن»بنا به شرح لیونل گاسمن در 

، و تامل «پاگان»تِر به تفکیک از فرهنگ متقدم «مسیحیت»)از جمله در نقد  ویاز مطالعات ها تاحدی رغم برخی تعارضبهداشت و باخوفن 
ها و نگارشات دوستان نیچه، بورکهارت و اووربک، به آن مقاله به نامهگاسمن در  .تاثیر گرفت (این دوهایی از پارهسنتزی از گیرِی شکلدرباب 

2؛ی آن دو اشاره کرده استی رابطهدرباره (1924) (، و متن دیگری از مانفرد شروتر1929، «نیچه و باخوفن)»ملر ائومتنی از آلفرد ب که درحالی 
ها بود، تامل بود، نیچه ورای تامل صرف، مشتاِق زیستِن آن سنخ از فرهنگهای باستانی برای باخوفن صرفا مجرایی برای مطالعات حول فرهنگ

گاسمن، باخوفن وضعیت بیگانگی بشر در لیونل بنا به خوانِش  رای بودند.بینِی فرهنگِی هگل همگرچه هر دوی نیچه و باخوفن در نقِد خوش
ی امر ایدئال را نه تنها محکوم به منزلهونه تالش برای زیستِن حیات الوهی بهپذیرد و هرگونه تالش برای دورزدِن این واقعیت، یا هرگتاریخ را می
اش بخشی به امر ایدئالی که دلباختهتقال برای واقعیت»انگارد؛ نزد باخوفن هیوالیی میمهیب و داند که حتی آنرا سبب پیامدهایی شکست می

« دهداش را از کف میبا تقال برای تحقق امر االهی در دل امر تاریخی تنها انسانیت بشر»، و «زدا بدل خواهد کردهستیم آنرا به دهشتی انسانیت
ی عصر مادرتباری نیز های بدوی کمونیسم اولیهشکلقابل توجه است که باخوفن همین نکته را دقیقاا در مورد  (.65و  33گفته، )گاسمن، پیش

(؛ گرچه گاسمن نظرگاِه باخوفن 33راه خواهد برد )همانجا، « ددمنشِی بشر»به توحش و گوید و باور دارد که تالش برای رجعت به آن عمالا می
های تحقق ایدئال الوهی، ما در خاورمیانه نمونهتقال برای کم در مورد نخست، یعنی کارانه ارزیابی کرده است اما دسترا کمابیش محافظه

ی باخوفن وارهدر طرحبشریت بنا به شرح پرجزئیاِت پیتر دیویس بر باخوفن، . داریمرا پیش چشم  های این سنخبنیادگرایی چون طالبان و توحش
 ی روحانِی به سوی ستایش یک خدای مردانهمنفرد  ها کشمکش میان اصول زنانه و مردانه، از ستایش یک ایزدبانوی کامالا زمینِی به ضرب هزاره

3کند؛ کارل مولیمنفرد حرکت می توصیف « گرایِی برگذشته از صافِی پلوتارکافالطون»ی منزلهرا به گیتیانه به مینویامر ، این نظام رشد از 
منبعی مهم برای باخوفن بود، که او نظرگاه ارسطویِی اصل مردانه  «آیزیس و ُازیریس»ی پلوتارک از دین مصرِی باورانهافالطونکند؛ شرح نومی

4دان افزود، هرچند این قطبیت را تعدیل و نسبی کردی منفعِل زنانه را بی مادهدهندهدر مقاِم قالب ی آغازین پیتر دیویس قابل توجهند: . دو اشاره
5یکی اینکه خود باخوفن هرگز از اصطالح مادرساالری و این برساخت مفهومی برخاسته از کاربست محققان بعدی است؛ دیگر  نکرداستفاده  

باخوفن را ذیل  اِی مرحلهسه دیویس و سایر پژوهشگران، مرحله اول در نظاِم  است. بودهنوضعیِت آغازی و اصلی جامعه « حق مادری»آنکه، 
های از خاللش به رمزگشایی سنخ« مازخ و سه زن»شناسند که دلوز در فصل مییا فاحشگی درباری « همخوابگی یا ازدواج اشتراکی»عنوان 

صورت جمعی ای از پدرانگی در کار نیست و از اینرو فرزندان بهدر این مرحله هیچ پیوند خانوادگی و هیچ فاهمه .ه استی مازخ پرداختزنانه
آنکه در این مرحله چیزی به اسم مالکیت خصوصی در کار نیست.  دیگرشوند، و اند نگهداری میای که تابع یک مرد مسلطهای زنانهدر گروه

یابد. مرحله ی مادری به یک ُبعد اخالقی بسط میای است که در آن تجربهدی برای گذر به دومین مرحله لحظهی کلیبنا به شرح دیویس، لحظه
6«ساالریزن» ،دوم اندازند کنند، و انقالبی دینی و قانونی به راه میآید که زنان به عدم امنیت و استیالی جنسی حاکم اعتراض میوقتی پدید می ،

ِب زنانه سپرده و منتقل میآورند؛ در اینجا میراثی خود درمیسلطه بههادهای خانوادگی را که در آن زنان دولت و ن س  شود و بری منحصراا به ن 

                                                           
 .32، 1390، ترجمه عادل مشایخی، نشر نی، نیچه و فلسفهدلوز،  1

2 Lionel Gossman, 'Bachofen versus Mommsen on the Study of Antiquity', in ORPHEUS PHILOLOGUS, American 

Philosophical Society, Philadelphia, VOLUME 73, Part 5, 1983,  
3 Karl Meuli 

تری تر و گستردهاند و همین یکی از دالیل ِقسمی از نقدها به او بود. امروزه منابع دقیقو اندک بوده های نخستینهای تطبیقی در گامشناختی و پژوهشدر زمان باخوفن هنوز مطالعات باستان4
ارسیان بر افالطون ی کالسیِک شرِق یونان خاصه پاندیشهـی تصویری باستانی و کالسیِک شرق در دست داریم. از جمله، درباب تاثیر گسترهاندیشهـی تاثیِر خط قلمروزدای تصویربرای مطالعه

فنان، تا پاوزانیاس تا ژ. بیده، از دیوگنس که اوراق کهن و پژوهش« ی یونانیتاثیرات شرقی در فلسفه»و ارسطو بنگرید به نگارشات استفان پانوسی، از جمله  های نوین نویسندگانی از ر. م. ا 
شناسی و های مهر در باستانچهره، در ]آدریان[ دیوید ]هوگ[ بیوار، «افالطون و ایران»برانگیز نیز بنگرید به پیوست تاملآورد. گیمن و ویکاندر را گرد میـالئرتیوسی تا ویالموویتز، دوشن

ی یونانی و اندیشه»به فصل  (؛ و2019)نشر آرکتوس،  گراییپرومتههای ایرانِی جیُسن رضا جرجانی، از جمله فصل دوِم . و به فالت141-111، 1396، تر. عسکر بهرامی،  نشر ماهی، ادبیات
 . 1378، ژ. دوشن گیمن، ترجمه عباس قادری، نشر فرزان روز، باوری در عهد باستاناورمزد و اهریمن: ماجرای دوگانه( از 10-8اش، )و فصول سپسین« ایران

5 matriarchy 

6 gynecocracy 
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اندازند. شان به راه میی مردان از برترِی فیزیکیدادن به سوءاستفادهعنوان روشی برای فیصلههمسری را بهزنان اقتضائات دینِی الزم برای نکاح تک
توسط جوامع شدیداا پدرساالِر عهد باستان )یوناِن  ترسپس و ،پاشدفرومی ،یابدهمه، نهایتاا این وضعیت به تبهگنی و سوءاستفاده سوق میبا این

جویند، آمیز از مردان را میگرایی که در آن زنان جدایِی خشونتیآمازنحد اعلِی از نگاه دیویس، شود: هلنی و رم امپراتوریایی( سرکوب می
 ناپذیِر حق مادری.العملی است به همین کشاکش، اما همچنین نشانی است از برافتادِن اجتنابعکس

، آنجاکه گذاردمی نکات جالبی در اختیارمان ی مالکیت و نکاحمسئلهی و درباره، هایآمازنشناسی شناسی و قومی ریشهعلی مظاهری درباره
 : یابیمبندِی باخوفن را در صور آغازینش نزد مزدکیان بازمیصورت ی نخستهنوز شکلی از کمونیسم جنسِی مرحله

 
صاحب ملک  ومزدکیان ]...[ ُملک را از آِن زن دانسته، جمله برادران که یعنی همان شوهران، در خدمت آن خاتون همکار بودند »

یز هنوز در تبت و ند. و تا همین امروز تنها آن خاتون بود و برادران )= شوهران( در آن ملک در مقاِم کارمند و مباشر بودن
اج وجود دارند [  یا کثیراالزدو زنانبر چندشوهرِی ]مبتنی polyandreهای نپال و بهوتان و بلورستان این سنخ دودمان

ملک تلزوجات هستند که یعنی یک مرد که در دمشق یا قاهره ملکی در و این عکِس رسم اعراب مسلمان است که کثیرا
گونه دیم اینقهیچیک از فرضاا چهار زن او مالی از آن خود ندارند بل خود مملوک آن شوهرند ]...[ ایرانیان خویش دارد 

تر پسس( و یونانیان hamazanaشود اش میخواندند )که آوانگاری و ترانویسیمی« زنان[زن ]همههمه»تمدن را 
رانی در خانواده ای)« هیچ مردی وجود ندارد!« زنانههم»برگردانیده و تصور کردند که در دیار  amazonesآنرا به 

  [6] (.348، 1377 نشر قطره، ،پیش از اسالم روزگار
 

اخذشده، و در انتهای جلد یکِم  آرای نادریعالممتنی شگفت که از  ،«لونگ در آسیای میانهیننادرشاه و لی»ُنهم از ی در تحشیهکه مظاهری 
« نوازیمهمان»و آییِن « دوستیبیگانه»و از مفهوِم ها پرداخته زنی و آمازونیی همهبه مسئلهجای گرفته نیز  جاده ابریشمنظیرش، پژوهش کم

سخن رانده و این رسم بخشندگی  (کندمیویجیان نیز اشاره اش به ایران)که در همین کتاب از میان اهالی میان مردماِن آن روزگاِر ترکستاِن چین
ی پیشدادیان در ها )معادل با سلسلهای از سکاها موسوم به شغهبه رستهرا ادوار باستان  جاری در این رسِم دستی و سخاوِت نامحدود یا گشاده
ی شدهی سپسین و غربیی واژهزنان )ریشهـزنی یا مشترکـ؛ مظاهری در توصیف کردارشناختِی این اصطالِح همهاست( نسبت داده شاهنامه

زنانی که چون مردان ]سکاییان[ »آورد: چنین میاز جمله النساء یا شهِر زنان یا مملکت زنان نیز برگردانده شده( که در دیگر متون به بلده «آماُزنی»
زیان[ در هند ی موریزنانی نگهبان و جنگجو که از سوی سلسله ...اندرفتهپوشیده و مانند ایشان به شکار و جنگ میلباس می رو  جانشین ها ]م 

1«هخامنشیان گردیده و الکساندرو ]مقدونیان[ را عقب راندند ، ایلچِی انطیاخس کبیر که به هند فرستاده شد، و 2ی مگاستنسنامهو به سیاحت 
3نیز به آریانوس برخی از این کنند که فروشان یونانی اشاره میدهد؛ منابع مظاهری به برده]احادیث هندوان[ ارجاع می ایندیکامورخ یونانی در  

به  های پرورده در نسا،  از شهرهای مهم اشکانیان و نزدیک مرزهای شمال شرق ایران(های ِنسایی )اسبهمراه با اسب زنان شغه )آماُزنی( را
این  باکِی بی نیز وا ؛زنانی آماُزنی را با خود از مرو به هند برد هند  پیشدادِی قبل از میالد شهریارِ  320اند، و مقارن ها ]اهل مرو[ فروختهموری

ی مظاهری گفتهی تاریخِی مورد ارجاِع پیشیادآوِر نمونه(« xeniaحِق غریبه )»یا « پذیریمهمان»ی پیشین به مفهوِم اشاره .نهادرا ارج می زنان
سخن به میان آورده است، همچنین در « زنان/آماُزنانهمه»شناسِی آنجاکه از ریشهسکاییان است « نوازیدوستی و آییِن مهمانبیگانه»درباب 

( 1298اسد  2 /1337شوال  6، مورخه 482ی ، شمارهایرانی رسیده در جریده)به طبع« آوازیهم»ی اخیر نیز اسمعیل منیر مازندرانی در سده
4انستان اشاره کرده است.شان در افغبه همایندِی اصطالح بربر و هزاره و جایگیرشدن رومی، شهروند ـنگاِر یونانیایزیدور اهل خاراکس، جغرافی 

از حوالِی تانائیس تا قطب شمال قبایل »که نویسد می این ازها به سرمتیضمن اشاره  های پارتیایستگاهپارتی )سده یکم پیش از میالد( در 

                                                           
 . 572-571، 1372نوبان، پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ملک، جلد یکم، ترجمه ناصر جاده ابریشماکبر مظاهری، بنگرید به علی 1

2 Megasthenes 
3 Arrhianos 

 .143، 1398شمسی، نشر شیرازه،  1298-1296، خیِز تاریخ: نگاهی به مباحثاِت ملّیون ایران وجراید باکو در تغییر نامِ اَّران به آذربایجانآذربایجان در موجبنگرید به کاوه بیات،  4
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1«سرمتی مستقرند ها، یادآور اثر جغرافیایی و اقلیمِی سرما آمازنی ی زیستشیوه عالوه بر سردی رفتارشناختِی بازمانده از مندیاین موقعیت که ،
تواند گواه کند که میبه نکات جالبی اشاره می« زنان جنگاور»ویکتوریا واسیلیان در جستارش بر و وجه یخین زن سرمتی نزد مازخ نیز هست. 

دهد آشکارا رومی از امپراتوری که یک بانوی جنگاور را شکست میـمظاهری باشد؛ تصویرسازی یونانی چند خِط پیِش معاصرتری بر خوانش 
رفت و به کار می یانو یونان پارسیانهای ای از جنگی استعارهمنزلهآورد که عموماا در هنر یونانی بهها را به خاطر مینینبرد یونانیان و آماز

ی امروزی نیز گواهی شناختی سباستئیوِن ترکیهجامانده در سایت باستانهراسی و ضدیت آنها با پارتیان در آثار بهپارسستیزی، هایی از ایراننمونه
برای توصیف نگاه یونانیان به اقوام مختلف خاورزمین )سکاها، « بربرهای شرقی»دلیل نیست که واسیلیان از ترکیب دیگر بر این امر است. بی

 زبانایرانیپارسیان و اقوام ها و الخ( استفاده کرده است؛ اقوامی که بنا به واسیلیان گرچه موجب هراس یونانیان بودند اما با یاها، فریجیهارمنی
2و نیز )بنا به ویتروویوس های یونانیهمبستگی داشتند. این بربرها در تصویرپردازی معمار رومی( نزد امپراتور روم، جملگی خصایصی زنانه  

رفت چنان تعلیم داده که یک شهروند یونانی یا رومی که به تماشای سباستئیون میاند تا بربرها را در مقام ملل مغلوب بازنمایی کنند، طورییافته
ر سازی دی تندیسانگاشت؛ سرتاسِر زیرمتِن برنامهنی[ معادل و یکی میبا زنانگِی بربری ]بخوانیم آماز شده بود که وجه پارسی و ایرانی را

انگاری جنسیتی( بود: بانوان جنگاوری چون آرتمیسیا یا زنوبیا با شرق و بربرها ستیز )یا مادونسباستئیون حامل یک پیاِم ضدایرانی و البته زن
نتزیلیا به دست آشیل بر سفال پردازی کشتهشدند و محکوم به شکست و مرگ بودند،  چنانکه برای نمونه در صحنهپیوند داده می سیاِه سده شدن پ 

رومی ـزاد به اذهان یونانینحوی درونبخشید تصویر ایرانیان را بهای که به قومیِت بربرها تشخص میجنسیت زنانه»بینیم: شش پیش از میالد می
آیا واقعاا این « رفتند؟!سازی الهام گدیسناما اصال چرا طراحان سباستئیون از مردمانی فروتر از خود برای ت»پرسد: واسیلیان می« کرد.متبادر می

سازی که در آن جنسیت زنانه به جنگاوران بربر داده بربرها اقوام و مللی فرومایه و ضعیف و مغلوب بودند؟ بنا به پاسخ واسیلیان این تندیس
3شوند یک تمهید و ابزار جنگی علیه ایرانیان و سایر اقوام خاورزمین بود.ها معادل مینیشود و با آمازمی  یپس دو هزاره، اما مولف پرآوازهاز  

پارسیان را زنوبیا فرمان  و ،یفرمای بودمصریان را کلئوپاتر فرمان» که ، نوشته استمیالدی( 1374  -1304ا )ی چهاردهم، پترارکایتالیای سده
و همین زیبایِی زنوبیا را دوچندان  ،بهره نداشتی ین صفتکلئوپاترا زند، و اش بخوان"شهدخِت خاورزمین"چنین پسندیدی که  وی و یهمی راند

و دیگری چنان  ،پیروزی را برای آگوستوسنامحتمل گردانید یکی  که . این هر دو شهدخت با چنان توانی به امپراتوری رومی بتازیدندیینمودب
4«د.بهراسیکرد با امپراتور ُارلیانوس که از نبرد  اشکانیان موضوع نزاع و هم پیوندگاه اشکانیان که از زمان ( همچنین، پالمیرا )تدمر در سامی 

ّباء یا زینب اش بتزنی به خود دید نامش زنوبیا )که نام آرامیمیالدی شاه 262]پارتیان[ و رومیان بوده است کمی پس از  زبای و به عربی ز 
هایی اسکندریه را تصرف کرد و امروزه سکه میالدی 270ی خاک خود و در است( از اطاعت امپراتوری روم خارج شد و آسیای صغیر را ضمیمه

5ها در دست است.نیز از او در یادگاه زنان حائری در  الدینجمالنیز مکتوب شده است.  شاهنامهدر   شرقیزنان جنگاورِ سنخ ردونشان این  
اش یکسره د که اهالیپردازبه شهری می« هرومزنان شهر »ی ( در پاره1381ی )انتشارات پیوند نو، پژوهش و نقالی از آذرگشسپ تا هما: شاهنامه

که  مرد که آن شهر یکسر زنان داشتند  کسی بر در شهر نگذاشتند / سوی چپ به کرداِر جوینده»نویسد: اند، و از زبان فردوسی میزنان بوده
بفرمود تا فیلسوفی ز روم برد نامه نزدیک شهر هروم  [ /.جوشن بپوشد به روز نبرد / سوی راست پستان به سان زنان به سان یکی نار بر پرنیان / ]..

؛ (146« )اندازه در شهر ما برزن است به هر برزنی ده هزاران زن استچو دانا به نزدیک ایشان رسید همه شهر زن دید و مردی ندید / ]...[ / بی /
پروتوتایپ یا  توان یکرا می این شهر ؛اندلگی زن بودهجم یین شهرچن یلااهکماکان تِر فردوسی هم سپس در تصورِ  ،چند قرن فاصله ه رغمب

در جایی  .به شمار آوردژنوار ]دیار زنان[ در کردستان سوریه خودآئیِن ی دهکده یهمعاصری چون اجتماع زنان بالفعِل  هاینمونه الگو برایپیش
خدای باورری و اژدهای شناختی میان زناسطوره نبرد( ذیل 2015میلر،  جرج) مکس دیوانهدر بستر مطالعات سینمایی، با نظر به فیلم  ،دیگر

کوسمتر و ) ی مستبدصدای پدرخداتفکیک از تکمادرانه به/شناختی میاِن صداهای جمعی زنانهو کشمکِش صوت خشکسالی آنچه میشل شیون آ
                                                           

عزیز، انتشارات [، تطبیق با یونانی و ترجمه به انگلیسی: ویلفرد شاف، ترجمه فیروز حسنترین متن مکتوِب جغرافیایِی ایران باستانکهن] های پارتیایستگاهبنگرید به ایزیدور خاراکسی، 1
، موسسه انتشارات سترابون و آریاناالله توروایانا، ی عالم نزد استرابون در نجیببنا به نقشهها . نیز بنگرید به توصیف حدود سکونت سرمت21، 1390گنجینه هنر و موسسه ایکوموس ایران، 

 ( که حدود پونتوس ]ُپنُتس[ و تانائیس را بنا به تصور استرابون مشخص کرده است.  100های انتهای این کتاب )خاصه در ص.؛ و نیز بنگرید به تصویر نقشه14، 1379االزهر، 

2 Vitruvius 

3 Viktorya Vasilyan, 'Women warriors as personifications of Armenia in Classical Antiquity', ARAMAZD: ARMENIAN 

JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES, 2017, VOLUME XI, ISSUES 1–2, 2017, 237-262. 
4 Francesco Petrarca, Letters on Familiar Matters [Rerum familiarium libri]; Vol. 3: books xvii-xxiv; Translated by Aldo 
S. Bernardo, Italica Press, 2005, 177. 

 .50، 1370های جیبی، شرکت سهامی کتابنهضت شعوبیه: قیام ملی ایرانیان در برابر خالفت اموی و عباسی، علی ممتحن، حسین 5
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کوسمتریک  باره کهدر این ، از جملهامبحث کرده های زنانهمقاومتها و ی وجوه بالفعِل معاصری از همباشیدرباره به تفصیل نامد(زدایی میو آ
مقاومت  و برای ی نشانی ازمنزلهای بهایزدبانوی باستانی خاورمیانه، ایشتار، چگونه عمالا در سطوحی از پیکار معاصِر زنانه در جهنم خاورمیانه

زنان کرد )ی.  واحدهای پشتیباِن  مریم کوبانی، فرماندهاینکه  است )دیوید گربر(؛ وهای زن کوبانی کارکردی معاصر یافته ی چریکمسلحانه
ی آشوریان باستان، بربریت متجاوزان بنیادگرای دارانههای بردهی تاریخِی امپراتوریی زنان و ذکر نمونهبا دفاع از میلیتانسی خالقانهپ. ج.( 

 تولیِد اهمیت نقش و  ، ویمعاصِر اساطیر زنانهکاربردپذیر و های یبالقوگ برتاکیدی است کند نیز داعش را با سبعیِت چنگیزخان قیاس می
1سیاسیدر این بستر زمین زنانهجدیِد های سوبژکتیویته .  

که اشاره کرده است )مقدونی دیاکونوف بنا به منابع تاریخی به پیشکش صد زن جنگجوی سراپا مسلح از طرف آتروپات ساتراپ ماد به اسکندر 
ها، یعنی یآمازنی بل از بازماندگان آمازنبه جای نیزه تبرزین داشتند و به جای سپر سنگین نیز سپر سبک(. به باور دیاکونوف این گردان از زنان نه 

مناطق مجاور  ی سفالی ولگای وحفریات ناحیه»های یافته؛ دیاکونوف انگاردو این را گویای تسلط آتروپات بر قفقاز می انداز تبار سرمتی بوده
2داندها مربوط مییآمازنرا به « اورال با رجوع  «هنگام که اسکندر با تالستریس دیدار کرد»در نیز و « ها در جهان ایرانیآمازن»ِیر، در آدرین مِ . 

به که  یآمازن ندر و یک زناسک ی کاسپین و هیرکانیا )منطقه گرگان و استان گلستاِن امروزی( به عنوان محل دیدارِ دروازه از به مورخان یونانی،
-و نیز از گور زِن جنگجوی مدفون در سایتی باستان یاد کرده شده اوجوی پی مسیر کوهساران البرز و سفیدرود ازقصد باردارشدن از اسکندر 

ی مدفون با سالح در خوردهشناختی از بقایای زنان جنگاوِر زخمکشف باستان 300به لطف بیش از »؛ افزایدو می ،شناختی نزدیک تبریز
-اسکیتی کوچنده و با فرهنگـهای اسطوره و افسانه متاثِر از زنان سکاییآمازندانیم که ی آلتای، اینک میگورهایی پراکنده از دریای سیاه تا ناحیه

3.«های اوراسیایی مرتبط بودند ها را کمابیش کند های شگرف زمانهتی تاریخی و تیِغ تفاوهای زیاده اخالقی که اثِر فاصلهبرخالف نگرش 
4شوندقانع می های زنشخصیتکردِن و سرآخر هم به مردانه کنندمی  جریره پس از مرگبه خود خنجر زدِن برای نمونه  ، از حیث رفتارشناسی

5یابیمها نیز میدر رسوم سکاییآشکارا را   چیرهبه دست گیوِ   مغلوب، یا بریدن گوش پیراِن فرود  زندگی خود بیش از یک »که تهمینه در  این، یا 
های ایجابی خوانش کرد، چه آشکارا را هم بهتر است نه برحسب فقدان و منفیت، که بنا بر توان« بیند و آن هم فقط برای یک شبمرد نمی

ها در چارچوب شناسِی شخصیتن بنا به سنختوا؛ حتی میایمهاشاره کردها هایی از آن در پانویسنمونهبه  که هاستیآمازنای از رفتارهای نمونه
 الکساندر بلنیتسکی از نو تخیل کرد، برای نمونه و نشده را بازسازی،های غایب و پرداختهروایت حماسی، و بنا به قراین و شواهد موجود بخش

حدود ) را آورده [زرافشان، نزدیک سمرقند ی، درهپنچکت/کند]پنجی کنتهای پنجای از دیوارنگارهصحنه« ی زنان جنگجوافسانه»ی در پاره
بینیم و نویسنده به گرفتن یا زورآزمایِی تن به تن با یک هماورِد مرد میکه در آن یک بانوی پهلوان را در حال کشتی میالدی( 8تا  6ی سده

                                                           
 . برای مطالعه موارد مذکور )دیوید گربر و مریم کوبانی( نک. به60-49، 1396سنج، اذر ، نشر الکترونیکی در عصبفای متاخرها در سایفانتاسمها، و اندازها، فزونیچشمپویا غالمی،  1

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/08/why-world-ignoring-revolutionary-kurds-syria-isis; 
https://rojavareport.wordpress.com/2014/08/01/interview-with-ypj-commander-in-kobane/ 

 .410-409؛ 2537ماد، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام،  تاریخا.م. دیاکونوف،  2
3 Adrienne Mayor, 'When Alexander met Thalestris', in HISTORY TODAY; (JANUARY 2015), pp. 10-17; Adrienne Mayor, 

“AMAZONS IN THĒ IRANIAN WORLD,” Ēncyclopædia Iranica, online edition, 2017, available at 
http://www.iranicaonline.org/articles/amazons-ii (accessed on 20 January 2017). 

، مجوعه مقاالت به کوشش ناصر سرگذشت قهرمانان شاهنامه: فردوسی، زن و تراژدی[، در زندگی و مرگ پهلوانان]برگرفته از « زن در شاهنامه»بنگرید به محمد علی اسالمی ندوشن،  4
 .192-186، 1394حریری، نشر آویشن، 

نشانند. بنگرید به مریم یزنند و تیرهایی به دست چپ مهایی میبنا به هرُدت، سکاها به رسم عزا قسمتی از گوش )نرمه؟( را بریده، زلف راچیده، و به دسِت راست، پیشانی، و بینی زخم 5
. 70، 1395، سال چهارم، زمستان تخصصیـی علمینامهی خوارزمی: فصلتاریخنامه، در «فردوسی شاهنامهمظاهر فرهنگ و تمدن سکاها در »جاگیر و حمیدرضا اردستانی رستمی، 

، که در آن به بریدن گوِش یک 92، 1396اصغر حکمت، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم: علی ، ترجمهتاریخ سیاسِی پارثهمچنین در مورد بریدن گوش بنگرید به  نیلسون دوبواز، 
در بستر مطالعات تطبیقی، تکیه « بریدن در سوگواریموی»شود. به رغم شرح روشنگر بهار مختاریان در پیش از میالد اشاره می 37-36اسیر، رئیس کاهنان یهودی، توسط پارتیان در حوالی 

های ساختها و ُبننمونبندی نظرِی پژوهشش را از توجه به رخشناسی، سمت و سوی مفصلشناسی و اسطورهتنادش به مالینفسکی، تایلور، گوالن و ویلکن در بسترهای کلِی انسانو اس
جاب؛ هاراپا(، بلخ، بدخشان، ترکستان، قفقاز و دیگرها( شدیداا دور و به لحاظ های مربوطه در خود آسیای میانه و خاورمیانه )برای نمونه نورستان، سند )خاصه پنشناختی و پژوهشاسطوره

گزیدگِی جمعی مربوط به اقتضائات های مشترک و همایند، و صفحات ژئوترومایی ]روانتوان بر حسب سنجهکند؛ در حالیکه بستر مطالعات اینچنینی را میسنجه تا حدی غیردرونماندگار می
ساخت[ بهتر در نظر آورد، آنجاکه تاثیر مستقیِم محیط، اقلیم و عوارض تکتونیکی ]=تاناتوس: رانه مرگ + تکتونیک: زمینتاریخِی برآمده از سازندهای تاناتوـهای زمینیابیخوِد زمین[ و شکل

بوِم جلگه به تفکیک از کوهسار، شود؛ اثِر تفاوتگذاِر زیستر( نمودار و مساحی میهای باور و میل )در مصنوعاتی چون قصه عامیانه و اساطیزمین بر رفتارشناسی و برهمکنش بیناقومی و گدازه
ی زمین و از شناسِی تاریخی را با نظر به مسئلهشناسی ذهن )گرگوری بیتسون( و بومهای خالقیت جمعی، بومدازی، ایزدان و دیوان و دیگر مصنوعپرهای روایی و قصهدریا، یا بیابان بر شاکله

 کند.اِی تفسیر وارد میی بینارشتهکارکردگرایانه، بار دیگر به پهنه حیث
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1کندگردآفرید اشاره می ، تصویری از یک بانوی محبوِب جنگاور است فاریابید، دو بیت از ظهیر وابراهیم پورداو ابزارزینی آغازیِن سرنوشته؛ 
روی[ عادِت دیگر خود از برای بر ]سر[، زره از بهر تن بود / تو جنگجوی ]ماه»توانش با گردآفرید تداعی کرد: که در اساطیر می، پوشرزم

یحتمل رزمجویی چون گردآفرید را توان تصور کرد که می«. ایای دِل چون خود آهنین/ وان زلف چون زره را بر سر نهادهدربرگرفته« / اینهاده
2.دنبه فرجام با اسبش و سراپا مسلح به خاک سپرده باش بانو اناهیتا قابل ردیابی است، آنجاکه دپیوند ایزد زنانه و اسب دیگر بار در شمایل ایز 

کشند و هر یک نمادی از چهار اش را چهار اسب میگردونهیابد که ی نگهبان  موکل آب و رودهای خروشان  در قامت زنی زیبا تجسم میفرشته
3روندآخشیج به شمار می ریزئیری»ی ، واژهاوستاای چون نمونهدر کهن ؛ نیز اشاره دارد به اسِب مبارزی که از سوی آناهیتا این امتیاز را گرفت  «و 

ِرجت 4ا سپ  و دیگر دشمنان را شکست دهدکه ا  کنده از ساخت ی اوستایینامهنام؛ اساساا سرتاسر کتاب  یا  aspaهای واژگانی با جزء اسب آ
spaa  101بدرالزمان قریب به رویدادی در حوالی . های پیِش ایراِن باستانانسان میان مردمان هزارهـبندی اسباست، گویای قدمِت ترکیب  

کند: لشکرکشِی چین به ی خاصه نزد سغدیاِن ایرانی را روشن میقبل از میالد اشاره کرده است که اهمیت پیوند جنگجو و اسب در آسیای مرکز
5های ُسغدیقصد دستیابی به اسب  1336از کشاکش امیر تیمور )زاده  نامهختایاش بر های انتقادی و توضیحی؛ مظاهری نیز در یادداشت

6سخن گفته است« پیشکش اسب»میالدی( و خاندان مینگ بر سر  .  

                                                           
؛ نیز (103ی )برای نقاشِی مورد اشاره نک. صفحه 161، 1390، «متن»ی ، ترجمه عباس علی عزتی، نشر موسسههنر تاریخِی پنجکنت: نقاشی و پیکرتراشیبنگرید به الکساندر بلنیتسکی،  1

 https://kimon.hosting.nyu.edu/sogdians/items/show/1031در اینجا: « هانبرد با آماُزنی»ی بنگرید به دیوارنگاره

های جوبن و کلورز در های گورشناختی در محوطهی دریای کاسپین، بنگرید به تحقیقات حول یافتهبرای نمونه، در مورد شیوه و رسِم خاکسپارِی سکایِی متوفی با اسبش در حواشی و کرانه 2
تحقیقات تاریخ  ینامه، دوفصل«شناختی و منابع تاریخیی یکم پیش از میالد بر اساس شواهد باستانبررسی حضور سکاها در رودبار گیالن در هزاره»هین آریامنش و مهدی موسوی، شا

کش )طالقانی( در ی قلعهدر تپه 1385تا  1381های های سالبنا به کاوش .27-3، 1399ی اول، بهار و تابستان ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دهم، شمارهاجتماعی
 7ی و در گور شماره 101ی هایی از دوران عصر آهن و اسالمی کشف شده است که در میان آنها کشف تدفیِن سگ در ترانشهقائمشهِر مازندران توسط حسن رضوانی و مهدی عابدینی، تدفین

های جنوبی بوده و بر پهلوی چپ خوابیده است. دستـای خاصه در بستر بحث ماست. جهت تدفین این حیوان شمالیاز سطح تپه یافت شد واجد اهمیت ویژه متریسانتی 270که در عمق 
ساله و احتماالا نر است. عالوه بر این، در مازندران،  14حدوداا اند. بر اساس مطالعات اولیه این تدفین متعلق به سگی اهلی و حیوان مقابل دهان قرار گرفته و پاها نیز به موازات بدن کشیده شده

شده به همراه صاحبش در یک گور جای گرفته است )مهدی خلیلی، در کاوش فصل پنجم گوهرتپه شهرستان بهشر نیز تدفین سگ گزارش شده است، با این تفاوت که در گوهرتپه، سِگ قربانی
گان، و ساحران: دیو در ایران باستان )ترجمه انیس صائب، نشر فرهامه، (. ساتنام فارست مندوزا در جادگران، بدکاره53-52، 1394نشر رسانش نوین، ی، شناسی و آثار تاریخقائمشهر: باستان

ی ُسغدِی دویست و بیست واژه». منوچهر ستوده در ی مردمان باستان و در باورهای زرتشتی اشاره کرده است( به پیوند سگ با ایزد سروش و اهمیت کارایی سگ در حیات روزمره150، 1400
، به کوشِش زهره ی دکتر بدالرزمان قریبنامهجشناشاره کرده )« سگ استکوته در گیلکی به معنی توله»، و اینکه «سگ»عنوان معادِل به[« kutکوت ]»ی سغدِی به واژه« رود زرافشان

ریشه در جاده ابریشم، و جستجوی ی دقایق همپوشان و همخواند به تامل درباره( و بیضایی در گفتگو با زاون قوکاسیان ما را فرامی122، 1387زرشناس و ویدا نداف، انتشارات طهوری، 
های آیینی و فرهنگی و زبانی )نک. کنشی ابریشم در برهمساز و نوازنده و آوازخوان( در ژاپنی، و تاثیر جاده)به معنی زن سرگرمی« شاگی»به معنی عروسک در گیلکی و « شهگی»پیوندهای 

به سراغ « های ایرانِی نوگذشته نقلی و بعیِد متعدی در ُسغدی و شباهت آنها با برخی از گویش»(. بدرالزمان قریب در 227، 1371، نشر آگه، گفتگو با بهرام بیضاییبه زاون قوکاسیان، 
ها و ها و تعاملسیر کوچی جنوبی کاسپی و گویای خطاین خود نشان پیوندهای زبانی و نحوی بین مردمان آسیای مرکزی و کرانه رود وهای میان ُسغدی و پنج گویش مازندرانی میهمانندی
آید؛ ند خط می(. همچنین بنگرید به واپسین قطعه از لینکی که در انتهای این چ157-147، 1392، به کوشش شکری فومشی، انتشارات طهوری، مطالعات ُسغدیهاست )نک. مهاجرت

ه داله»نوازی استاد ُگزل مومیُنوا )ازبکستان امروزی( با عنوان اجرای تک شناِس اقوام خاورمیانه و آسیای مرکزی( در تاشکند ضبط شد که توسط ژان دورینِگ اتنوموزیکولوژیست )موسیقی« ُکر 
توانست فقدان اسب را بپذیرد و فرمود که به سختی کند؛ اسب بیمار و محتضر بود اما شاه نمیرنگش را مشخص می است، که نام اسب شاه و« سیاِه دیوانه»)لینک زیر(. عنوان قطعه به معنای 

ای برای دوتار ت که به تازگی نغمهکند کسی را که خبر درگذشت اسب محبوبش را بیاورد؛ کس را یارای خبر دادن از مرگ اسب نبود تا که یکی خنیاگر و گوسان نزد شاه رفت و گفمجازات می
یافت و در حال بگریست و فغان برآورد و به تصنیف کرده، آیا فرمانفرمای شهر مشتاق شنیدنش هست؟ خنیاگر ریتم آن نغمه را از تاخت و تاز یک اسب گرفته بود؛ شاه با شنیدنش نکته در

آور است که اساتید دوتارنواز شمال خراسان و اساتید تاشکند و آلماآتی و دیگرجاها ی اشک شد. تاسفو دوتارنواز امان گرفت و شاه غرقه« ام رفت...یار بیچاره»های که سخن درآمد های
 چندان مجالی برای گفتگوی موسیقایی ندارند. بنگرید به:

 https://www.youtube.com/watch?v=6jgJKDtdTEA 
ی . همچنین بنا به بیانی گردونه357، 1386الدین بهزاد، انتشارات فرهنگستان هنر، المللی کمالمقاالت همایش بین، در مجموعه«های بهزادجایگاه اسب در نگاره»بنگرید به سوسن بیانی،  3

ی، تحجیل و دیگرها( در فام، ابلق، خنگ یا سفید، ابرش، سرخ، زرد، بور، سپیدپیشانهای مختلف اسب )سیهبندِی تیرهآید. دستهُسم به حرکت درمیهای سفیِد زرینمهر نیز در آسمان با اسب
تِر اسپان بر حسب رنگ نزد مردمان بدخشان قدیم، آنطور که شناسِی گستردهبندی را قیاس کنید با سنخآثار بهزاد خود گویای اهمیت اسب نزد ایرانیان تا زمان بهزاد و پس از آن است. این دسته

کلیان، اسپ اسپ ابرش، ابلق )جیرن(، ابلق )سمند(، ابلق )مشکی(، اسِپ بورته، اسپ بوز، اسپ پنج»وری کرده است: هایی به تفکیک از هم گردآدکتر احمدقلی ضیازاده در قالب مدخل
اسپ شیرروغن، اسپ قزل، ترق، اسپ چبدر، اسپ چارکلیان، اسپ جیرن،  اسپ جیرن تیلی، اسپ رخش )مخلوط سرخ و زرد(، اسپ سمند شتری، اسپ سمند کهر، اسپ سمند مله، 

 . 15-14 صنشر پرند، تاریخ انتشار: ؟، ص های گفتاری مردم بدخشان،فرهنگ واژهدر « زل گل بادام، اسپ کمی، اسپ مشکیاسپ ق
 .148، 1386، گردآوری فرناز هوشمند رجبی، انتشارت فروهر، های خاص در اوستانامه: نامنامبنگرید به  4
 .21، 1386، به کوشش محمد شکری فومشی، انتشارات طهوری، مطالعات سغدی: مجموعه مقاالت، در «ها: آسیای میانه و جاده ابریشمسغدی»بدرالزمان قریب،  5
 .307، 1388نوبان، پژوهشگاه علوم انسانی، ، ترجمه ناصر ملکجاده ابریشم: جلد یکماکبر مظاهری، علی 6
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زدن کنیز یا بانو یا محبوبی که بر باره همراه شناختِی درخشان و نافذی از علت خشم بهرام و به زمینتحلیِل شاهنامه های مهرچهرهدیوید بیوار در 
ی مرگ رمزِی نفس، مسئله خورد.های مهری و سوگند مهری و فن مهری گره میکه سراسر به انجمن اوست و کشتن آن زن به دست داده است

گرایِی آورد( کمابیش در آمیزگری و تلفیقهای معبد کاپوآ را شاهد مثالش مینوزایی در مهرپرستی )که بیوار از جمله نگاره تشرف یا رازآموزی، و
خاصه ای های خاورمیانههایی از سایر کیشو مولفه نفوذ نوفیثاغورثی ،بودیسم گری،زرتشتیگری، مسیحیت، زروانی عناصری از مانوِی میان

سغدیان و آورد که از ایران و مصر تا کاتارهای جنوب فرانسه و از خالل سربر در چارچوبی گنوسی هندوایرانی به نحوی دیگرگونو النهرینی بین
1رفتاویغورها تا قلب چین پیش  ی ی دلوز دربارهاز مضامین مورد اشارهگیری، های بستر و شرایط شکلبه رغم تفاوت ،و سنخی از این نوزایی 

در « گیریقالبدوباره»یا  uetayyibrosبه امتزاج مضمون بودایِی تناسخ و اصطالح یونانِی  با اشاره گرنویدن مازخ نیز هست.های منظومه
انسان محصول آهنگرِی »که منظور از کاربست این اصطالح احتماال برای رساندن مفهومی هندوایرانی است که بنابر آن  نویسدمیکار مانی، 

 های ُاستیایِی باترادزی سوزان نوزایی مقاومت کند. در داستانای شود که بتواند در کورهبایست چنان فوالد گداختهح میآسمان است؛ هر رو
[batradz] گرچه  .نزد مازخ ؛ مضمونی یادآور تصادِم پتک و سندان و زایش یک انسان نو2«گیردنقش ایزد رعدوبرق در همین زمینه جای می

هایی در سنجش و تطبیق را سبب اند و دشواریهای مانوی و در آثار مازخ نیازمند بحثی جدا و مفصلبسیار در آموزه هایجزئیات و پیچیدگی
3هایی شفابخش استو تازیانه خ سخن از ضرباِت درمانگرماُز  ونوس خزپوِش در توان اشاره کرد که شوند اما همینقدر میمی که تصویر پدر را  

گیرد و نه کودک بل پدر است که کتک در مازخیسم مورد تمسخر قرار می« تصویر پدر، شباهت پدر»آنجاکه  کنندمینیاتوری و کوچک می
ی مانی، نخستین زوج بشری از «کفاالیا»حال در سپهر پنطاسیایِی خلقت در با این نهی شده و دیگران هرگونه آزارگری اما مانویت ؛ درخوردمی

شناسِی مانوی شکلی از نبرد کیهان در جفتی که پیکرشان زنداِن یک روان تاریک، مادی و گیتیانه است، وشوند، همبستری دو دیو زاده می
ها ها( و ذرات نوِر رسته از بند تاریکِی گیتیک )آیوناسارِت تاریکی درآمده و دیوآسا شده )آرخونشناختِی مزدیسنایی در تفکیِک ذرات نوِر بهفرشته

4ی مظهر نیکیمنزلهبه «پدِر بزرگی»و گرچه از  شدهرونی و دیا دهرها( بازنگاری  « انسان قدیم»برای رهایِی « پدر بزرگی»این  رود اماسخن می 
5یابیمفرزند را در آن بازمیـمادرـتثلیث پدر که گیردبهره می« مادر زندگی»و نیز از یارِی « روح زنده»از کمِک ایزدی به نام  )نوگرایِی مازخ ـ  

پدرش  همانی ب چرایواحتمالی و ُپرچون و شباهت زایِی مانویاز کارکرِد پدِر بزرگی در کیهان را بایدشباهت با پدر ـ  فسخ یا ،]تصویِر[ پدرفسِخ 
تگ یا  6فاتکپ  7پتگ پدر او نبوده اند کهی الخسایی( برید و پژوهشگرانی گفتهی پتگ )مغتسلهسالگی از فرقه 24، چه مانی در تفکیک کرد  ؛ (

بار ای شقاوتاستحاله ی منتسب به انساِن جدیِد برگذشته از دلهاخصیصهبرخی از  هاییصورتدست کم  و فرایند، از حیث کارکردحال بااین
8«کارهدف و بیانسانی بدون عشق جنسی، بدون دارایی، بدون سرزمین پدری، بی»)خلق در کار مازخ  -های شدیداا آئینیمندیقاعده را در( 

پرهیزها و  بر تخریب و امر منفی درهای مبتنیانواع فنوِن مربوط به نفس، برساخت، در ی مانویکشانه و سختگیرانههای ریاضتآموزه یشده
انساِن نوعی کیمیاگری برای خلق ؛ یابیممیبازبه صورتی البته دیگر نیز  دوشان مانوی به گرداگرد عالمبهها، در ترک دیار و سفرهای خانهروزه

 ایاولیه یماده یمنزلهبه از آنرا آزمونگرانه ایرا زدوده و عصارهها سراییها و قصهسنت سنخ از های آنگویی مازخ زوائد و واپسگراییاما  ؛انبیقی
  .اخذ کرده استورزی نو شدن به و ساخِت یک ماشین میلی معاصر یا برای چفتابرای تزریق به پیکره

پیچ و تاگشایِی کالف درهم ،ها و مسکوکات و دیگرهابیوار با نظر به مکتوبات و نگارهدیوید زنِی ی رمزگشایی و گمانهکه نحوهرسد به نظر می 
اینجا  نیز به کار بست. «ی اسکندر و شهر زنانمواجهه»، از جمله در مورد شاهنامهی شناسانه روایی و شخصیترمزوراز را باید در سایر مواردِ 

                                                           
های ایرانِی افراد و خط سغدی آن میالدی( و نام 8/9ی خوچو )چین، سده ی ویرانه( به دیوارنگاره94، 1396پور مطلق، )ترجمه ابوالقاسم اسماعیل هنر مانویکایت در هانس یوآخیم کلیم 1

نوبان، پژوهشگاه علوم انسانی، ، ترجمه ناصر ملکجلد یکم جاده ابریشم:اکبر مظاهری، ی این کتاب بسیارند. نیز بنگرید به علیهایی از این دست در آثار مورد اشارهاشاره کرده است؛ نمونه
 اند.   های مظاهری نیز شگفت؛ مثال322-325، 1388

 .89، 1395، ترجمه دکتر نزهت صفای اصفهانی، نشر مرکز، مانی و تعلیمات اوگرن، گئو ویدن 2

 .184-182، 1397، فروردین سنج، ترجمه زهره اکسیری، نشر عصبونوس خزپوشماُزخ، لئوُپلد ُفن زاخرـ 3

 ، درآمد: هجده.1395ی ِقبطی: مریم قانعی و سمیه مشایخ، انتشارات طهوری، ی آلمانی و انگلیسِی نسخههای مانی[، برگردان تطبیقی از ترجمهی برلین(، ]آموزهی موزه)نسخه کفاالیا 4

 Wādیا « روح زنده»گفته، همانجا(. این )پیش کفاالیا؛ 73، 1396مه محمد شکری فومنی، انتشارات طهوری، ، ترجعناصر ایرانی در کیش مانویبنگرید به پرادز ُاکتور ِشروو،  5

Žīwandag  پذیر رویتیک خدای متعال( جهان مادِی در متون پارتی، همان مهر یزد یا میترا در فارسی میانه، و برابر با دمیورژ در اساطیر گنوسی است و باور دارند که همین دمیورژ )و نه
 را خلق کرد. 

 .45-36، 1395، ترجمه دکتر نزهت صفای اصفهانی، نشر مرکز، مانی و تعلیمات اوگرن، گئو ویدن 6

 . 41؛ 36، 1396پور مطلق، ، ترجمه ابوالقاسم اسماعیلهنر مانویکایت، هانس یوآخیم کلیم 7

 .96، 1396ترجمه پویا غالمی، نشر بان، ، سردی و شقاوتدر ژیل دلوز، « از قرارداد به آئین»بنگرید به  8
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یک سازند با جغرافیایی و روان ایظرفیتی بر نقشهی چندیک ملغمهبا تاریخی، ی زمینی در مقام یک گدازهآمازننمونی از جنگجویان زِن رخبا 
یابیم؛ می نیز شانی زنان و رفتارشناسیگانهشناسِی سهای از آن را در کار مازخ، خاصه در سنخیم که وانمودهطرف هستگیرِی هذیانی یا شکل

گیرِی هذیانی بر کدام مناطق تاریخ و ... مهم است بدانیم که یک شکلجهانی استـهذیانی نه خانوادگی یا خصوصی بل تاریخی گیریشکل»
1«.کندعالم نیروگذاری می ای )که آوردن چنین سوژهچنگگیری زن سرمتی در تخیلش، نخست از کشِش خودش برای بهی شکلمازخ درباره 

نوبیای القید و س زِ نتِ لطِف وجوِد فیگوری زنده )کُ اش بهی کودکیی زیستهداند( و سپس از تجربهذاتی و مشترک در ابنای بشر میآنرا گرایشی 
2«بخشد.و جان می تندهد و به آن نویسنده این فیگور را استحاله می»گوید؛ ( میدستبهو تازیانه اغواگر مبنایی مشترک در »به قول دلوز،  

گوید که "باید از فیگور زنده به مسئله نامد و دقیقا میمی« فیگور»ها وجود دارد: فانتاسم. مازخ آن را ادبی و در سرشت سمپتومآفرینش 
3«.رفت..." بخشیدن به فیگور زنده در اثر ادبی را ی این جان و تنی اولیهنیرومحرکه« ی رمانای از کودکی و تامالتی دربارهخاطره»و مازخ در  

پردازِی طبیعت خصیصهگرچه و بنا به تحلیل توماس گیسکنز  ی مازِخ کودک شرح داده استچرانی مخفیانهگیرِی عمه زنوبیا از چشمل مچذی
مادر،  میان نزد مازخ و شدهای غیرشخصی فرافکنده نزد مازخ ملهم از تاثیِر زنوبیا بر کودکی مازخ است اما خیالپردازِی شخصِی مازخ بر اسطوره

4گیری، سردی و مادرانگیشود که خصایصش عبارتند از سختطبیعت و استپ یکجور همانندی برقرار می یک بعدازظهر یکشنبه اتفاق : »
5«افتاد...  ِی وهمسازنِد  بهگیری مچشخصِی رویداِد ـخاطرهی غیرشخصِی اسطوره از خالل کند که پهنهای را مشخص میاین اتفاق دقیقه 

زنوبیاهای زنوبیاهای تاریخی و اساطیری، خاصه رفتارشناختِی  کیفیِت و تکینگِی کنِش زنوبیای خویشاوند با  وارد شدهی نویسنده خودویژه
ُسغدیاِن  ها یامازخ؛ کنِش گیسوُبران نزد سکایی سیرِن ؛ کنِش چیدن موها نزد زنوبیای داستاِن شودشدت میطنین وهمآمازنِی گمشده در تاریخ هم

 بریدنمویکنش و اتصال کوتاهی به صورت عود یا بازگشِت این ؛ در بیش از هزار سال پیش ی سوگ سیاوش در پنجکنتدر دیوارنگارهیا  باستان
را در بار دیگر خود . 1401 سالدر  اشگیری و سرایتو همه اعتراضی یخودانگیخته ی یک پرفورمنِس منزلهبه مردم داخل و خارج ایراننزد 

که رسوبات سّیال و گدازاِن امر خیالی و مقتضیاِت تاریخ، جایی»ی محل حدوث، منزلهیابیم: بدن بهمی تنیامر روانو  حادث امرنسبت میان 
و شود ای غریب تجربه میآورد است که بدن چون ابژهی بختو در همین دقیقه« کنندها فاش میشان را در رویاها، نمادها، و کنشنسبت
6«مند و تاریخی.تابعی است از بدِن زیسته، اروتیزه، حادث، موقعیت»آید ای که از پی این تجربه میاندیشه  تنی روانی شدِت کودک لحظه مازِخ  

شروع کرد قلبم »است: گفته ها با افسانه این زبان و پیوندمازخ  خاص زباِن « لرزِش »و دلوز از توصیف کرده  «تپش و پیچش»واژگانی چون با را 
7«بردمپیچیدم و لذت میی شالق عمه به خود میرحمانهفشردم... زیر ضربات بیهایم را میبه تپیدن... دندان معشوق در مازخیسم تنها یک ؛ 

8منحرف است، اسپینوزیسمی غریب و بدون اکسیژن؛شخص عنصر در اسپینوزیسِم عجیِب  پیوند شقاوت و شهوت، برهمکنش پتک و سندان  
سرشِت برتِر زبان »آید؛ است به طنین درمی« لرزشی خاص»ی مازخ که متاثر از مناسبات بیناجنسیتی، از خالل زباِن آلمانِی ویژه وخمچمدر 

ان زدِن خوِد زبان...انگار زبان حیوای لکنتدهند.... لرزشی در زبان، گونهها و محتواهایی که به زبان خوراک میها، موقعیتدر پیوند با افسانه
راند؛ به اش میی تعلیقدرآوردِن زبان است.... مازخ زبان را به نقطهتعلیقافتادن" نوعی بهپتهاندازد... "تتهپته میشده باشد... مازخ زبان را به تته

9«، سکوت استپ.دهکدهی بیشه، فریاد ترانه، فریاد، یا سکوت.... ترانه های اوراسیایی در اوایل استپکوچگران اش در ارینا موشکووا در مقالهم 
)نویسندگان  بردن به جنسیت آنان اشاره کرده استشدِن سکایی پس از پیزنان[ و شوکهها ]همهآمازنزبان و های ایرانیبه نبرد سکایی عصر آهن

ها مردان ی صلح، سکاییارسیدِن دورهبا فر اما .اند(آورده« زبانایرانی»شان را به صورت ، وجه زبانی«سکایی»این کتاب پس از ذکِر قومیت، 
                                                           

 . 153، 1396، ترجمه پویا غالمی، نشر بان، سردی و شقاوتدر ژیل دلوز، « ی مازخارائهـباز»ی یکم: بنگرید به افزوده 1

 .132، 1396، ترجمه پویا غالمی، نشر بان، و شقاوت سردیماُزخ، در ژیل دلوز، ـی زاخرنوشته« ی رمانای از کودکی و تامالتی دربارهخاطره»بنگرید به پیوست یکم:  2
 .159، «ی ماُزخعرفان و مازخیسم: گفتگوی مادلن شپسل با ژیل دلوز درباره»ی دوم: همان، افزوده 3
 .174نوشته توماس گیسکنز، « مازخـی زاخرشناسی: ژیل دلوز دربارهی سمپتوممنزلهادبیات به»ی سوم: همان، افزوده 4

 .132همان، پیوست یکم،  5

لن اس. وایس،   6  . 104؛ 96، 1396، ترجمه پویا غالمی و ایمان گنجی، نشر بان، شهریاری ناممکن، در «میان میل و اسپاسم: یک زیباشناسِی لیبیدویی»بنگرید به ا 

 .133، 1396، ترجمه پویا غالمی، نشر بان، سردی و شقاوتخ، در ژیل دلوز، ماُز ـی زاخرنوشته« ی رمانای از کودکی و تامالتی دربارهخاطره»بنگرید به پیوست یکم:  7
 .178ی سوم، بنگرید به همان، افزوده 8

طور آئینی در که تا ابد بهبندد همان چیزی است چه ماُزخیست در زمانی معین و برای مدتی مشخص قرارداد میآن». به باور دلوز، 154، «ی مازخارائهـباز»ی یکم: بنگرید به همان، افزوده 9
ها ها در مردابترین آئینگِر همان چیزی است که کهنشود، بیانها ساخته و پرداخته میدانها و جامهخوابطورکه در اتاقنظم نمادیِن مازخیسم وجود دارد. قرارداد مدرن برای مازخیست آن

، چاپ دوم: سردی و شقاوت)بنگرید به « دهندهای آن را بسط میترین فرمترین و کهنهمانِی اکنونیکنند و ایندوالیه را منعکس میهای مازخ این تاریِخ گذاشتند. رمانها به اجرا میو استپ
1401 ،98.) 
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)واریانتی  Sauromatiansها گوید که ماحصل پیوند آن دو سنخ سرمتیت میفرستادند. هردُ ها مییآمازنرا برای وصلت نزد  شانجوان
پوشیدند، مردان لباس می اند، زنان سرمتی چونبخش مازخ نیز بودهرسد الهامهایی که به نظر میهستند. بنا به افسانه( Sarmatiansاز 

رفتند، و حتی در کارزارهای نظامی شرکت کردند، با همسرشان به شکار میافکندند، زوبین پرتاب میکشیدند و تیر میراندند، کمان میاسب می
1یک دشمن را از پا درآورده باشد کرد مگر آنکهآموختند و هیچ دختری ازدواج نمیداشتند. به گفته هرُدت کارهای معمول زنانه را به این زنان نمی  

کردن اسب ها در رامآمازن ، استرابو و دیگران،هیپوکراتس ،آپولوُدروسبنا به مردند(. نکرده می)و از اینرو، برخی زنان در سالخوردگی شوی
 آنگاه که ؛شدندشان همبستر میبردگانسالی یک یا دوبار با تنها گرفتند و می «بردگی»رفتند مردان را به و وقتی به جنگ می مهارت داشتند

شان یا نزد پدران را فرزندان پسر اما داشتندهای مادر فرزنِد دختر را برای آموزش کشاورزی، شکار و هنر رزم نگه میآمازن زاده شدندفرزندان 
سکاهای اشرافی  شوند که باور داردز تایید مینی تامارا تالبوت رایسپژوهش  ها دراین خصلتکشتند. فرستادند یا در صحرا رها کرده یا میمی

گاه میی جدیدی به نام سرمت در حواشِی شرقِی متصرفاتپیش از میالد از وجود طایفه 400حدود  جماعت سرمت از لحاظ »شوند؛ شان آ
زنان سکایی که در  برخالفتند. کردند و تقریباا روش زندگی مشابهی داشاصل و نسب بسیار شبیه سکاها بودند. هر دو به یک زبان تکلم می

جنگیدند. کردند و میشدند و شکار میی خود سوار بر اسب میهمراه با مردان طایفه دوشیزگان سرمتجستند فعالیت مردان شرکت نمی
ور زنی سراپامسلح رایس به کشف گ .(46) «ی نبرد از پای درآورندتوانستند ازدواج کنند مگر آنکه دشمنی را در صحنهدوشیزگان سرمت نمی

 بل به احتمال بیشتر های یونانیان، برخالف تصور خود یونانیان، نه به سکاهااِی قصههای افسانهآماُزن شگمانبه در نزدیکی تفلیس اشاره کرده و 
اجتماع با محیط بیرون خود  یکمندی ویژه و عجیب گویای آرایش یا نسبت ی زنانهخوولقُخ این  .همان(د )نشومردم سرمت مربوط میبه 

2.شدِن جنگجوحاکی از حیوان ی؛ فیگوراسیوناندبانوانی جسور و رزمجو تصور کردهمنابع کهن آنان را اسباست.  به قول دلوز و گتاری باید به  
 نفسه دست یافت؛ی بیرونیت فیفهمی از ماشین جنگ به منزله

ها ضروری است تا تحت سرایت و نشِت آن است. و یک آرایش برای ارگانیزمیک آرایش برای ایجاد نسبت بین دو چینه ضروری  
های های ارگانیک را با چینهشان را ببرند تا چینهبایست یک سینهها نمیگیرد: آیا آماُزنیمیدان اجتماعی قرار گیرند که آنها را به کار می

دشوار بتوان ِاستپ قرار گرفته باشند؟ ]...[ ـکمانـرسناک از نوع زنجور کنند، انگار که تحت امر یک آرایِش توجنگاور و فنی جفت
ها از لحاظ قرار، دولت امتناع از کار، چه خواهند بود؟ اگر اقلیتقاعده و بیها، دولِت زنان، دولِت کارگران بیفهمید که دولت آماُزن

اطر است که نه شکِل دولت درخورشان است، نه اصل سازند به این خهای قابل اتکا نمیفرهنگی، سیاسی، و اقتصادی دولت
3.ی سرمایه، و نه فرهنِگ متناظر با آن اصل موضوعهموضوعه   

اجراهای  آلما گشتاسب یک مثال:گوید؟ سخن می سروریبازمانده از زن های نخستیِن به چه معناست که باخوفن از انحطاط یا زوال سنخ
تاریخی در برابر مردان دانسته است؛ آنجاکه  مثِل بهرا نوعی مقابلهآن های کارناوالِی و بالقوگیآور ی شادیهااعتراضِی زنان عصر قاجار در نمایش

یابِی امکان شکلبا  از اینرو و پردازندی نرینه و پدرساالر میزنان با مضامین روایی به جنگ گفتار مسلط رفته و به ریشخند فضای بسته
« قنبر سیما». نویسنده به بازِی شویممواجه می مذکر ِی صدایدر برابر تک اها و پیوندهای خواهرانه و چندآوهمبستگیای از جنِس بیناسوبژکتیویته

مردی هوسران ناگاه دل از همسر »(؛ 1927)مورنائو،  طلوع: داستان دو انسانبا مضمونی نزدیک به مضموِن قرن نوزدهمِی فیلِم  ،کنداشاره می
رفته یارم رفته / گل از کنارم رفته / گل »خواند: و زن دردمند همصدا با دیگر زنان ستمکش می« رویی افتادهام عشق خوبو زندگی بریده و در د

هایی چون ؛ تصویری از زن وابسته و محتاج، مقّید و مشروط، با صفت«بیارم رفته / با کی بگم دردمه / آقاچاقوسازم رفتهبه قدش بریزم / آن نان

                                                           
1 Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Edited by Jeannine Davis-Kimbal, Zinat Press, 1995. 

2 Apollodorus, Bibliotheke, 2.5.9.; Hippocrates, De Articulis, 53.; Justin, Historiae Philippicae ex Trogo Pompeio, 2.4.; 

Strabo, Geographica, 11.5.1. in Martine Diepenbroek, 'Searching Amzaons' from Warfare, Conflict and Violence in 
Antiquity; https://www.academia.edu/20830667/SEARCHING_FOR_AMAZONS  

جنگاوِر سرمتی گواه آموزش سوارکاری و هنر رزم به دختران از دوره طفولیت است. بنگرید به عرفان چوبینه  یساله 14-13کشف بقایای دختر  Davis-Kimball & Behanنیز، بنا به 
رحسب تصورات مورخان قدیمِی ب. نویسنده بنا به آدرین ِمِیر باور دارد که نباید 136، صفحه 68، شماره ی میراثنهآی، در «ی زن جنگاور در شاهنامههای تاریخی پدیدهبررسی ریشه»بهروز، 

ز در شمار جنگاوران آمازنی را نی شاهنامهاند. و افزون بر گردآفرید، شخصیِت ُگردیه در شناختی زنان سکایی خود جنگاور بودهها تفکیک کرد و بنا به شواهد باستانیونانی، سکاها را از آمازن
 آورد.می

3 Gilles Deleuze Felix Guattari, A THOUSAND PLATEAUS: Capitalism and Schizophrenia, Translation and Foreword by 

Brian Massumi, 1987, 71; 472. 
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1نیافتگیو کامحسرت و حسادت  کوچولوی آن خانم»خوانیم: عصر مدرن میی شکننده زِن این سنخ ی دربارهتوصیفی  ونوس خزپوشدر  .
هایش... هرگز شاد نیست... هقها و هقداند، و میان اشکهیستریایی و بیچاره... که در جستجوی مرد رویایِی ایدئالش قدر بهترین مرد را نمی

2«داند...و سرنوشت را مقصر می های باستانی بود؛ در ده سالگی از وقتی در گهواره بودم، دورتادورم پر از تندیس»که واندا اذعان دارد در حالی .
آبی و سیندرال دوست بودند، دوستان کودکی من انگشتی و ریشهای دیگر با نیمکه بچهرا خواندم. در حالیالپوسل  و در دوازده سالگی ژیل بال

ی ایزدبانو شناختی دربارهمطالعات اسطوره ، دختران از کودکی با«قنبرسیما»ی ؛ در زمانه(25همان، «)ون، هرکول و الئوکوئون بودندولونوس و آپ
رفتارشناسِی ها و از یآمازنی پیوندهای خواهرانهکامالا گویاست که از  .اندپرورش نیافتهماجراهای ُگردآفرید و منیژه و تهمینه و رودابه  آناهیتا، یا با

 مردِ  آن هماوردِ مولد است، و  «آورنان» ی شمشیر به دست،مستقل که خود جنگاور ی، آن شکارچی و کماندارِ آمازنی سنخ زن گفتهپیش
از  و زوالی که باخوفن د، چه برجای ماندهعاملیت دار بنا به پرنسیِپ جمعی نسبتشکل در تعیین گزیند و را برمی ، که شریک رابطه«چاقوساز»

ی هایی چون روشنک و ُرخسان در اپیزود سوم )و معاصرتِر( نمایشنامه؛ حتی شخصیتداردتاریخی ی زمیندر این پهنهآن یاد کرده چه ژرفایی 
شورش تحمیلی و قیودی کاذب جهِل یک علیه صرفاا  هزار و یک شببا خواندِن  آخردست( 1396)بیضایی، چاپ ششم:  یکمشب هزارو

پیروز میدان شده و مرگ را از خانه « شمشیربی»شوند که در جنگی بدون دود و باروت، خوانده می« آتِش زیر خاکستر»در انتها  ؛ آنهاکنندمی
، خصوصاا شخصیِت اششوند ما را به یاد اپیزود نخست، دختران خدا، و فضای اساطیریخوانده می« دختراِن همان مادر»تارانند؛ اینکه آنها می

عناصر طبیعی مقدس بودند، روزگارانی که در آن  ؛ یادآورِ اندازدمی اپیزود یکم یعنی همسِر خردمنِد کوپاِل شنگل یقصهـدرـقصه بخِش کانونِی 
دختران همان »ی اول، با از پارهدورادور پژواکی با  ی سومپارهگویی در  و سروری هنوز پایگاهی داشتندالگویی و بقایای زنایزدبانوی کهنو 
ی ای بازمانده از یک جامه/جامعهدکمه؛ شویمطرف می  گمشده،کژدیسه، و محویک اصِل  شبیهِ یا با  ،خاستگاهیای از یک وهِم وانموده، با «ادرم

3«رسند!که به آزادی می»دهد: و روشنک پاسخ می« ی بردگان!درباره»هایی هم هست گوید قصهمی  اپیزود سوممردِ کامل.  گزاره که دو و این  
ای و یک مبنای پایه ِی مضمونی ای از یک مولفهفشرده ،داردایزدبانوی باروری( الگویی؛ اژدهای خشکسالی و پهلوان)با دو سرحِد کهنگوینده 

4«خط تغّیر پیوسته»یک  در روندی از جنِس د که آورمیدربیان به را هر سه اپیزود  تفاوتگذار در ترومایی و زمینتاریخی در سه موقعیت زمین 
خشن( که در آن بیضایی سنخ ؛ اولی متعلق به دوران حماسه و افسانه، با زبانی روایی و نزدیک به نقالی و از نوع نمایش آراگوتو )شوددار میطنین

؛ دومی در «بازسازی کندشناختی، نقِش زنان را )که به باور او از حماسه حذف و به مردان واگذار شده( بنا به قراین اسطوره»کوشد تا می
؛ و در هر سه «(یتمشروطی دوره)اوایل  ی ماتر به زمانهتقلید و تماشا و نزدیک»هوای و، و بخش سوم در حال«نامه و تعزیهتعب»هوای وحال
5زنندمت میدست به شورش و مقاوکنند یا پیشه را رام میقدرِت ستم، «ی تقدیر تاریخِی خوددر چنبره»به رغم گرفتاری زنان  فوکو مجال نیافت  .

آثار مظاهری  چوننظری  جستجوهایی تبارشناسی و تاریخ سکسوالیته را در مورد جوامع غیرغربی به سرانجام برساند؛ شاید اش دربارهتا پروژه
کماکان در چارچوب مناسبات  «سیماقنبر »زن در بازی . ن مطالعاتی پرتو بیفکنندبتوانند به چناآبادی های معاصرتِر افسانه نجمیا پژوهش

مردان  و بیلویزنان سمطروحه در  جنسیتِی گفته، گزاره، و بیان با نظر به پارادایِم کند و این خطاب می« لگُ »شوی را  مراتبِی وضع موجود،سلسله
«( اوایل دوران قاجار)»یِن فصل یکِم کتاب ی فرجام، خاصه اگر به اشارهیابدقابل تاملی میزاهای مسئلهانتقادی و های ( داللت2005) ریشبی

مرداِن نرگسی ارجحیتدرباره مردان را به آنها نگرانِی زنان از اینکه همسران»توجه کنیم و نیز به « رخسارُگل»عذار و چشم و اللهداشتِن ا  شان ا 
6«ترجیح دهند  . 

، و نه با «(تو مقصری)» یارانهدین توزِی نه با کین دسروکار دار«( من مقصرم)» االهیاتی نه با وجدان معذِب هایش در سرشاریی آمازنجهان 
کم قسمی دست. ی عالم مسیحی یا مدرنانگارانه، و نیستسازرنجورساز، ادیپی/ادیپیرنجورانه/روانروان متکی بر تعالی، هایدگذاریکُ دیگر 

برای اولین بار در  سیایی حفظ شدند؛ وقتی پ. کارپینیهای اوراکوچگران استپ ها بعد در میان برخیهمچنان تا سدهآمازنی ن خصایص آاز 
شان ردایی پوشیده همه»ناپذیربودِن زنان از مردان نوشت: های مغول بازدید کرد از همانندی پوشاک و تشخیصقرن سیزدهم میالدی از سرزمین

                                                           
 .123؛ 108، 1398فرهنگ، هنر و ارتباطات، ، پژوهشگاه نشین: اجراهای اعتراضِی زنان قاجارنمایشگران پرده آلما گشتاسب، 1
 .24، 1397سنج، فروردین ، ترجمه زهره اکسیری، نشر عصبونوس خزپوشماُزخ، لئوُپلد ُفن زاخرـ 2
 .107؛ 105، 1395، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ ششم: شب هزار و یکمبهرام بیضایی، 3

لن وایس، و دیگران، ترجمه پیمان غالمی، انتشار اول در نشر  یک مانیفست کمتر: تئاتر کارِملو ِبـنـه، ی این مفهوم نزد دلوز بنگرید بهدرباره 4 گزیده مقاالتی از ژیل دلوز، محمد کوثر، ا 
 .99-77، 1395سنج، فروردین الکترونیکی عصب

 .13-10، 1382مهر  23، 600، سال دوازدهم، شماره سینما، گفتگوی کیومرث مرادی با بهرام بیضایی، مجله هفتگِی «زدمها پیش میحرفی که باید سال»ها از عبارات درون گیومه 5

 .54-35، 1397، ترجمه آتنا کامل و ایمان واقفی، نشر تیسا، چاپ سوم: بهار ی ایرانیهای جنسیتی در مدرنیتهریش: نگرانیزنان سیبیلو و مردان بیآبادی، افسانه نجم 6
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1«سوخته.سر، و آفتاب بودند که آستری از خز داشت، کاله بلند کتانی یا ابریشمین بر ها بوده و این صفات ای مختص سرمتچنین وجوه زنانه 
پیش از میالد(  2300)« نیآنوبانی»انگیز اما دریغا رو به ویرانِی ی شگفتبرجستهقابل توجه است که در نقش یابیم.در زنان سکاها نمیحتی را 

 «دخِت ایزد آسمان»گاه به معنای  ناِم سومرِی این االهه، آنا،ـیا نینی اینانا )یا االههه( )نام اکدِی این االهبانو ایشتار ذهاب تصویر بغدر سرپل
هایی معادِل ایزدبانو ایزدی زنانه با خویشکاری خود پسرش اوتو ایزِد خورشید و همسرش ایزد تموز یا دموزی، و و، است «دخِت ایزد ماه»و گاه 
زندانیان  رو به عقب، و با دست چپبه جلو و رو به پادشاه لولوبی گرفته ای با دست راست حلقه شده که( در حالی به تصویر کشیده ستآناهیتا

کند؛ پژوهندگان به پیوندهای این ایزد زنانه با ِانکی )االهه مادر خدایان(، االهه را به پیشگاه پادشاه هدایت می « زانو زده و مذکربردگاِن »یا 
2؛انداشاره کرده« مجمع ایزدان»اش در و مرتبهرودان و ایزدان ایالمی ]عیالمی[، میان اوروک، االهه کیش یا کاخ در ، به نمودی از چندخدایی 

-و دیگرها پهلوبه ]باد[ شناختِی بیانگِر نسبت انسان و کیهان با ایزدانی چون مهر، اناهیتا، ا شی، وایوبندِی کیهانسیاِق سازنِد حاکمیتی و صورت

3(اوستا)« ها بپایندباشد که اهورامزدا، ناهید و مهر مرا از تمام بدی»؛ های مختصبا خویشکاری پهلوی هم هر یک « مجمع خدایان»؛ همان 
[ronde des dieux] شناختیواسازِی ایدئولوژِی هستی ضمنکه آنتر اس. وایس چندبنیانی و مرکززدوده است، و بایسته نکه به قول ال-

4[ بنشیندnom de dieu« ]ناِم خدا»ی خدایانه، به جای داِل برگزیدهشناختِی تکیزدانـ ای که چند خط زنانهرسد خصایص به نظر می .
برای مازخ، که حتی  یابر، نه تنها اندبودهبخش الهامهای بعد سدهذوِق خوش نویسندگان  های برخیبرای نیروگذاریاکیداا  از آنها یاد شدباالتر 

 ؛ (1969) هاچریکاش، هشتیوپساشصت داستانمونیک ویتیگ در 
گاهگویند که از نیروی همبستگیاند. میگویند که اتکا به توانایی خویش را آموختهمی [زنان]این  اناین بگذار  گوینداند. میشان آ

قبضه کنند اند نخست تغییر جهانگویند، باشد که آنانی که خواهان خشونت را. میبیاموزند  ابتدااند پی زبانی نو رفتهاز آنها که 
گانه را . شیِر شِب سهشوددارد شروع می نو عالمیگویند که ند. میآغازکه دارند از صفر میگویند می اناینها را. تمامِی تفنگ

.. ها.یآمازنی به چیرگی بر ملکهچهر توانا پدید آید انسانهیوالیی تا کشید طول گویند، سه شب نزد هیپولیتا فرستادند. می
ج ، شریِک زندگِی پنج برادر[ که پنمهابهاراتاکند از دروُپدی ]یا همان کریشنا پانچالی، پروتاگونیست زِن حماسه دیگری یاد می

افکنان، که بانوان، آن زوبینش، آن اسبکِ آورد، آن جماعت کمانمی خاطررا به  شوی اختیار کرد... آدمی جماعِت سرمتی
5کم سه دشمن را از پای درآورده باشند.مگر آنکه دستکردند شوی نمی   

همان  نوشتار و ادبیات را محقق کرد؛یک خارج  ناِم به  اتوان ِصرفپذیریم که نمیمازخ، میـدلوز با اینهمه، پیرو خوانش اریک الّیه از نسبِت 
رخ « میانهـدر» تنهای نوشتار ی تکین و خالقهحال دقیقهو با این« اش به لحاظ تجربی نه چندان فرانسوی بلکه شرقی استخارج که سرشت»

6«ی شدتلرزاِن پیوستهـی خودیک ناحیه»دهد؛ در می های مازخ عناصِر شکار، کشاورزی و داستانکموِن بنا به تحلیل دلوز، در قانون  .
 )قانون کمون( داند آنجاکه بین کمون، قانوِن آثار مازخ میبخِش شوند؛ دلوز سنخی از رویای کمونیسم زراعتی را الهاممادرساالری یکپارچه می

کم از ای از این سنخ کمونیسم زراعی را دستنمونه شود.ترین پیوند منعقد میی کمون ژرفشدهسنِخ مادِر دهانی، و مرِد باززادهتجسدیافته در 
حاوِی حقوق و قوانین  تبرستانساسانِی ـپسای موسوم به اسناد شدهشاییجمله بنگرید به طومارهای رمزگ  ازشناسیم؛ ادوار پارتیان و ساسانیان می

برآورد »اند: شناسِی دانشگاه فری برلین، با همکاری دیتر وبر( با این عناوین مشخص کردهکه ماریا ماتسوخ )دپارتمان ایران عهد ساسانی

                                                           
که این توضیح با قسمی « شدهی سرمتی مادرانه بوده است و نسب خونی از طرف مادر منتقل میساخت خانواده»ی بیشتر بنگرید به مقاله زیر که در آن همچنین اشاره شده که برای مطالعه 1

 اظر دارد؛ی ایرانِی اعصار پیش از اسالم نیز تنای از تکویِن ساخت خانوادهاز شرح مظاهری بر دوره
Aigul B. Amantaevaa, et al., 'The Role of Women in Military Organization of Nomads', in International Journal of 
Environmental & Science Education, 2016, VOL. 11, NO. 12, 5273-5281. 

ی های زهره و ایشتار بابلی، و از جمله درباب االههی پیوندهای نگاره. درباره81، 1393نتشارات سمت، ، اسال پیش( 2600-5000مذهب قوم ایالم )بنگرید به محمدرحیم صراف،  2
ی صور نگارشمایلنوشته فریتز زاکسل در « جستاری در تاریخ صورتگرِی اختران در شرق و غرب»پترزبورگ، یادگاه ارمیتاژ( بنگرید به ی معروف ساسانی )سنمنقوش بر طبق یا بشقاب نقره

مادرانه ـی مادرساالری و چندخدایی، و االهگاِن زنانه. درباره17-16، 1397، گردآوری و ترجمه طاهر رضازاده و مریم خسروشاهی، انتشارات فرهنگستان هنر، نجومی در آثار هنر اسالمی
 .57-31، 1396ی فیروز فیروزنیا، انتشارات علمی و فرهنگی، ، ترجمهی عیالمدنیای گمشدهعیالمیان در بیش از دو هزاره پیش از میالد مسیح بنگرید به، والتر هینتس، 

 .74، 1397پور، انتشارات آوای خاور، ، برگرداِن جواد لطفی و فریبا حقیقیهای مزدیسنی در متون پارسی باستاناندیشهپرودس اکتور ِشروو،  3
 .53، 1396، ترجمه پویا غالمی و ایمان گنجی، نشر بان، شهریاری ناممکن، در «سمبولیسم و تجلیِل زمین در زرتشِت نیچه»بنگرید به الن اس. وایس،  4

 اند؛هگرای این اثر ویتیگ اشاره کردتوریل موآ )از شارحان درجه یک ژولیا کریستوا( و نینا ُائرباخ هر دو به وجوه فمینیستی و نوآمازن 5
Monique Wittig, Les Guérillères, translated from the French by David Le Vay, Beacon Press, 1985 [Originally published 
in 1969]; UBU editions; 2007, p. 52; 69. 

 .186، 1396ان، ، ترجمه پویا غالمی، نشر بسردی و شقاوتدر ژیل دلوز، « دلوز با ماُزخ»بنگرید به اریک الّیه،  6
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1«.ارزیابی زمیِن یک رازستان ]تاکستان[»و « ی وامنامهیک پیمان» و« ]ارزیایی[ و تخفیف مقدار گندمی که باید برای اجاره پرداخت شود در  
دهد: یابیم که از مالکیت مشاع و جمعِی اهالی یک باهمستان خبر میرا می« ُبن»هر سه مورد )در میان موارد مشابه دیگر( مفهوِم کانونِی 

ر و بار به معنای ثمر و میوه، افزایش یا فزونی، درآمد»ماتسوخ:  ، سود... برای نمونه بخشی از یک سرا یا خانه، درختانی در یک باغستان، یا ب 
حتی تک درخت انگوری در یک تاکستان و دیگرها... موید شکلی از یک مالکیت جمعی... مشتقات دیگرش، شامل ُبندار، ُبنه ]کار جمعی، 

خصوصاا جداولی که  گفته(.)پیش« و بنیاد ]وقف و دهش و اهدا[ زده، چارپایان اهلِی کار چون گاو و اسب و حتی گاوآهِن کشتگر[زمین شخم
ی نژاد در پژوهش ارزندهی اخیر که جواد صفیبندِی سدهی هفت میالدی تنظیم کرده است بسیار به جداول بنهماتسوخ از روی این اسناد سده

این اصطالح بخش  ساخت.اند و حتی نعل به نعل همبسیار نزدیک ( گردآورده1368)انتشارات امیرکبیر، « های زراعی سنتی در ایرانُبنه: نظام»
بن، البن، اوبن، بن، سلهگفته( را نیز شکل داده استف از جمله در لیجاهای کهِن سوادکوه )محل کشف طومارهای پیشاساسی بسیاری از نام

« جمهوِر پارتی»اصطالح  نویسند کهمی «مشترک ]جمهور[ نزد پارتیانهترا: ثروِت »یونگ در آلبرت دیبن، چناربن و دیگرها. بن، نارنِج ِاراِت 
اند نیز در نظر گرفت، اِی قلمروی امپراتوری پارت که عمدتا مسکون از غیرایرانیان بودههای گرجی، ارمنی و مدیترانهتوان حتی برای فرهنگرا می

های شرقی اشکانیان، خاصه سکاها و کوشانیان نیز صادق است. نویسنده هرچند بنا به تاکید نویسنده کارکرِد این اصطالح در مورد قلمرو
میان گرجیان و ارمنیان و مشترک با  در کرده سرایتهای پارتِی واژههمچنین به تاثیر بینافرهنگی میان قلمروهای مختلف قلمرو اشکانی و وام

ت naxširpatکند که از آن جمله، فرهنِگ هترا اشاره می در نظامی گنجوی، « نخجیرگر»و « نخجیرپرداز»یک به کارکرِد ، نزد]نخجیرپ 
ای از اصطالحاِت مشترک بینافرهنگی مربوط به فرهنگ شکار در چارچوب ی شکار یا مهتِر شکار، نمونهشکارچی و شکاربان[ به معنای سردسته

2رود.جمهور پارتی به شمار می اش شناختیای کمونیسم و معنای آخرته الگوی اسطورهمیرچا الیاده باور دارد ک ،شناختیدر بستر اسطوره 
آنجاکه « ای نظر داشته استای و مدیترانهآشکارا به یکی از اساطیر رستاخیزشناختِی جهان خاورمیانه»ی مانیفست کمونیستی خاصه نزد نویسنده

3شود.جا میشده به پرولتاریا جابهبخِش برگزیده و تدهیننقِش رهایی بنا به هُرُدت اگر مرد ماساژتی آرزومند وصل زنی »مظاهری: بار دیگر  
« های کاسپین باشدبازمانده از جلگهز وصلت اشتراکِی مزدکی رسم کهنی آویزد. شاید این سنخ ای حامل زن می" خود را به کالسکهیترکهباشد "

ن، یعنی مارُدنا، بر فرقه توامان لطیف و سختگیر، یک مادرکال یک شخصیت زِن  (مادر خداداستان مازخ )(. در 160، گفته، پیشخانواده ایرانی)
ی تازیانه و گفته پیشی مرد ماساژتِی ترکهتوان بین ای، تا آنجاکه با یک فرایند نوزایش طرف هستیم آیا میاز حیث نشانهراند؛ و کمون حکم می

 ،ی مازخ قابل توجه است که در منظومه همچنین؟ نسبتی یافت ورزی ــــ در مقام دو مولفه در یک آرایش ماشینِی میل زِن سرمتِی راستین
تر مزدکیان اِی کهن و سپسی رسم جلگهاگر برآورد مظاهری دربارهروند. بندی جدا به شمار میدو دسته« پول»)یا مالکیت، مال( و « دارایی»

 تبرستان یشدهنویافته و اخیرا رمزگشایی چنین تفکیکی را در طومارهای )خرمّیان( را بپذیریم آنگاه قابل توجه است که چند سده بعد هم نظیرِ 
ی پیش نیز سده 13-12بازمانده از  «اسناد حقوقی تبرستان» موسوم به (، به خط پهلوِی شدیداا شکستهیافته از سوادکوِه کنونی زیاد احتمالبه )

در این اسناد با گفتیم که شوند و محسوب میماتیکان هزار دادستان ردیف یابیم که از لحاظ تبیین و ایضاح حقوق و قوانین ساسانی هممی
به طرزی »اند نشان داده 27بندِی زراعِی مشاع و اشتراکی طرف هستیم. چنانکه ماریا ماتسوخ )و دیتر وبر( از جمله در مورد سند شماره صورت

اصطالح  کند کهاین فرضیه را تایید می ثبت شده است، که NKSYنگاِر در این سند همواره با ایده« پول»کاررفته برای جالب، اصطالح به
اسناد تبرستان(، کامال و دقیقاا متمایز از سایر  از جمله میانه فارسِی  )خواست گ( به این معنا )بنا به کاربردش در متون حقوقی xwāstagپهلوی 
4«ارایی"."ماده، چیز، شی قانونی، مال و د یعنی متمایز از ،است اشمعانی به مالکیت کند تعبیر می( که ماتسوخ آنرا bun« )ُبن»همچنین،  

                                                           
 . 164-159، 2017، مجلد سال Res Orientales XXVIی ، نشریه«شناسِی فارسِی میانه، و آرشیو تبرستانهای ساسانی، ریشهسکه»ماریا ماتسوخ،  1

2 Albert de Jong, 'Hatra and the Parthian Commonwealth' in HATRA: POLITICS CULTURE AND RELIGION BETWEEN 
PARTHIA AND ROME, University of Amsterdam 2009, 143-160. 

ناسیونالیسم شناختِی سوسیال. الیاده، الگوی مارکس را با الگوی اسطوره33-32، 1397بنگرید به میرچا الیاده، اسطوره، رویا، راز، ترجمه مهدیه چراغیان، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،  3
برد؛ جالب آنکه در بستری دیگر پل ویریلیو راه می« انتحار گروهی»[ عمال به یک ragnarokی راگناروک ]کند که با احیای اسطورهرا از هم تفکیک میآلمانی و حزب نازی قیاس و آنها 

 را تشخیص داد.« دولت انتحاری»نیز در فاشیسم هیتلر سنخی از 
 ی بیشتر بنگرید به؛برای مطالعه 4

Maria Maccuch, 'Pahlavi Legal Documents from Tabarestan: Two claims Involving 'Substitue Succession' and a Payment 

Commitment', in Res Orientales XXVIII: Persia (552 BCE-758CE): Primary Sources, Old and New, Rike Gyselen (ed.), 2020, 

211. 
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؛ ی پیشهزارهیک  افزون بر کم درست پردامنه دستشود(، مفهومیمی فهمکه از آن جوهر نیز  substanceو دارایی )یا امر مشترک، جمعی، 
«( خواستگ»)در  xwa، و نیز توجه کنیم که جزِء 1شاهنامهاصطالح در  این هایمذکور بل همچنین بنا به کاربستبنا به طومارهای نه فقط 

د ذات  »ترکیِب اوستایِی همان جزِء نخست در  داده، خودآفریده و خدا از صفاِت ایزد زمان، ـ[ به معنای خودXwadhāta ؛ ātaϭavX« ]ُخو 
2رودزروان، به شمار می خواسته ـخود»به معنای  t'kšxwty xw(y)و « آفریدهـخود»به معنای  sfryn't-yxwtو در زبان ُسغدی  ،

3اندآمده« )=دوست( « آفرینطبیعِت طبیعت»الگویی برای مفهوِم پیش تِر بعدی بتوانند آنرا چوناِی ریزبینانهشاید مطالعات تطبیقی و بینارشته ، و
های زرتشتی بر پورسینا و این، استفان پانوسی با نظر تاثیر آموزهپیش از . خوانش کننددرونماندگاری  یاندیشهـتصویر ای ازو حامِل فاهمه

ر ک  »، فعل «بخشش»هایی چون ، به کلیدواژهالمشرقیینمنطق شناسِی مزدایی پرداخته در کیهان« برخوردارشدن»ی منزلهی شراکت بهو مسئله« ش 
آوایی و چندآوایی، و بدون اشاره به موضوعاتی و برگشت میان تک ذیل حرکت رفت« برخورداری مخلوقات از مشارکت با خداوند»ی و در پاره

جای اثر خود را ناگزیر از ی درونماندگاری دست ساییده، و در جایهایی از اندیشهتر، به کرانهسروری و چندخدایِی کهنچون مادرتباری، زن
چنین آورده  سرآغازین(« ناپذیرِ رویت»)آِب  «آبنبُ »از جمله ذیل ترکیِب باش، بنافروغ و دیگرها یافته و ساخت ترکیباتی چون ُبنابن، بنانی، بن

چون افالطون )هم سوخوانش یونانیانیافته، و از پذیِر عینِی فعلیتست برای آِب رویتای اآب نزد زرتشت چون بذر و تخمه و توانش، مایهبن که
4گویداز این آموزه میدر طرح ُمثل(  توزیع و تسهیم  تعقل جمعی درو شکلی از  گمشده و محو از باهمستان، آغازین، شکلیرسد به نظر می. 

 و ایلیاتی های اولیهکه از گامسربرآوردند  ها و اصطالحاتاندیشهـتصویر ندل ایاز  ملوکانهشبه و گاه پاگانشبه ی گاهقواعدمشترکات از خالل 
اصطالح مهِم بازمانده از دوران کشاورزی، این هنوز چنانکه باید به کاربست گرچه  .دندهخبر می بودگیو باهم های همزیستیتکامل شکل در

-بر خط قلمروزدای شرق رشانتاثی به های پهلوی )فارسِی میانه( ودر طومار ای از چنین اصطالحاتیبه گستره خاصه در این متون و به طور کل

 substance و)ذات(  essenceبندی مفاهیمی چون جمله در صورت های مربوطه ازاندیشهـدر برهمکنش تصویر فوذشغرب و نـ
 یک هایش را به سویگوید همدستِی مازخ با باخوفن داستاندلوز می [7]پرداخته نشده است. ،گذر از تعالی به درونماندگاری ضمن)جوهر( 

 تفکیکاصلی  سنخدو این در قالب هایش مولفه توانمیه ای کآمیزه ؛شودرهنمون میاسالوی( ی پان)کمونیسِم مادرساالرانهایدئاِل سیاسی 
ذیل عناوین چپ  ی نمایندگی سیاسِی امروزها در عرصهاین سنخمعاصِر  نمودهایاسالوی؛ پان خواهِی و آزادی مادرتبارانهزراعِی کمونیسِم  :کرد

را باید در شان مشترک هایریشه ها ویکی از پیوندگاه اما ،اندتعارضبا هم در و اغلب حتی شدیداا  ، ناهمبسته،منفکاز هم اکیداا  و راست
 انداز آن یاد کردهوار اغلب اشارهکه دلوزگتاری  جست« غرببه  شرق»و خط رسوِخ « شمال بردار اساسی ارتباط شرق و» شناسِی همانکوچنده

ردسیاست جدیِد میل ای از یک ُخ ها شاید بتواند نقشهپیوندگاه کاوِی آن؛ ژرفیابیمهای داستانِی مازخ میاش را در پیکربندیو نمودهای ادبی
هایی که ها و آزمونگریشدت های نو برای افق پیش روی امروز ترسیم کند؛از نوع دلوزومازخی را برای برافراشتن درفش همبستگی و وصلت

؛ دهدیا چتری برای سنخی از باهمستان را نوید می الی رادیکهادوزد و هم بستری برای همزیستی تفاوتهای زنانه چشم میهم به اجتماع
بر اساس  هازنیورای گمانهشکارکردن و شکارشدن چون گرگ،  ها،ای از گرگکشیدن در قالب دستهفراخوان مازخ به پوشیدن پوستین گرگ، زوزه

5موجودتاکنون شناختیشواهد باستان رادیکال، آزمونگری با سنتزهای انفصالی نو، و زیستِن های کم به یک معنا، دعوت به پذیرش تفاوتدست، 

                                                           
در « نکرد از بنه اندرو آب و گل»، و چنین مواردی نیز داریم؛ «سپه برنشاند و بنه برنهاد»یا « بنه برنهاد و سپه را براند»پربسامد است از جمله،  شاهنامهدر « ُبنه برنهادن»الح برای نمونه، اصط 1

به پرواز بر شد »بار یا پاالن جنگی یا تخِت زِر برنهاده بر پشت کثرتی از پیالن یا سواران؛ یا  در اشاره به« برنهادند بار ُبنهچو سیصد »اشاره به عظمِت سروآزاد در ماجرای پادشاهی گشتاسپ یا 
سلیح و »ازندران؛ کاووس و رفتنش به م؛ یا در ماجرای پادشاهی کی«کزان سو ُبد ایرانیان را ُبنه»در اشاره به پرکشیدن سیمرغ از آشیان، النه، یا خانه؛ یا در ماجرای پادشاهی نوذر، « دمان از بنه

پس هم به معنای توشه و بار و اسباب و رخت، و آذوقه و زادراه «. همان ساقه و جایگاه بنه»، یا در جایی دیگر؛ «پس پشِت لشکر حصار و بنه»، یا در داستان دوازده رخ؛ «سپه برد و کوس و بنه
ی انتهای سپاه و لشگر در رزم چون خیمه و خرگاه. گاه ساقه و تنه، و هم جا و منزلگاه و مکان و خانه و آشیان، و هم دنبالهاست و هم مایملک و دارایی و مال، و هم بنیان و اصل و بیخ و ریشه، و 

ها نیز بهره جسته ابودشده، و اندرزنامههای عربی از متون اصلِی نها و اقتباسداند )گرچه باور دارد که فردوسی از سایر منابع چون ترجمهمی نامهخدایسن منبع اصلی فردوسی را آرتور کریستین
 شود. ( که این نکته دیرینگی مفهوم بن/بنه را یادآور می76، 1400، جستارهایی در دیوشناسی ایرانی)
 .144، 1386، گردآوری فرناز هوشمند رجبی، انتشارت فروهر، های خاص در اوستانامه: نامنامبنگرید به  2
 .218، 1392، به کوشش محمد فومشی، انتشارات طهوری، مطالعات ُسغدیریب، بنگرید به دکتر بدرالزمان ق 3

 .82؛ 66، 2536نتشارات انجمن سلطنتی فلسفه در ایران، تهران: بینی ایرانی بر افالطون، اتاثیر فرهنگ و جهاناستفان پانوسی،  4

اش بر یک ُمهر سکایی، و دیگرها، گرگ و دو تولهدارد، یا اشاره ریکا گیزلن به وجه جادوگری و شمنِی تصویر مادهای ها که قدمت سه هزارهباورِی سکاییاز جمله مطالعات حول تاثیر شمن 5
نسبت میان  به هزار افسان کجاست؟. بیضایی در 144-125، 1392، ترجمه لیندا گودرزی، نشر ماهی، انسان و کیهان در ایران باستاندر فیلیپ ژینیو، « آیین شمنی و جادوگری»در فصل 

های آغاز بهار و آغاز زمستان گمان برای وی از آیینی گفته شده که در جشنشدند. بیبنا به هرُدت سکاها دو روز در سال گرگ می»کند؛ ها )بازماندگان از سکاییان( و گرگ اشاره میسرمتی
پروایِی گرگ را از آن خود کنند. داس/داهه اند نیرو و بیکوشیدهی نیروبخش ـ شاید خون ـ میگ و آشامیدِن نوشابههای سکایان روان بوده و در آن دالوراِن دودمان با پوشیدِن پوست گرمیان تیره
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گرشناسی: ماشین رساله در باب کوچ)» هزار فالت ؛ چه بسا بتوان به تاسی از نامگذاری فالت دوازدهِم ی یک فالت نو استها در پهنهکثرت
یک فالت مکتوم را بازیافت که ورای ایراِن فرهنگی، دلوز  سردی و شقاوت، در فصل چهارم از کتاب هزار فالتبه عنوان فالت ایتالیایِی «( جنگ

ای جزیره گردبادنامهداستانِی رضا نگارستانی در ـ؛ یا بنا به طرِح نظریو آسیای کوچک بال گسترده استآسیای مرکزی تا خاورمیانه ای از بر گستره
1در ُبِن خاورمیانه های چریک و شبیخوِن  ی هخامنشی، از جنگ و گریزسیاه، خاصه کتیبهدر فاناگوریا در شمال دریای  2016های تابستان یافته. 

روزترین بابشود؛ تبار میفرسایشی میان اقوام ایرانی ستیزیای بستر دهند آنجاکه لیدیه و دنیای اژهخبر میارتش هخامنشی  در نبرد با سکایی
هایی چون اشغاِل میادین، و مبارزات مردمی )که عمدتاا ذیل انگارههای معاصِر تجمع، ، فرم عصر ماسیاسِی های اجتماعیهای اعتراضمدل

وابسته به ارتش آمریکا، در  RANDی جان آرکوئیال و دیوید رانفلت از اندیشکدهی بنا به اشاره، (اندمطرح« سریبی»و « بودنُافقی»، «ریزوم»
دارند سکایی و اشکانی/پارتی ]پارتیزانی[  یالگویپیش ،ای[دسته یپراکنده ]یورش جمعی؛ حرکتSwarming شان راجع به هایسرفصل

های اشغال محسوب نیای جنبش Swarmingی هاعنوان نخستین نمونهبهسکاها گریز و طرز یورش پراکنده و جنگ نامتقارِن وروش جنگو 
2دشومی های سکایی» و« هاهای دشتسکایی»، «پارتیاِن سرسخت» ضمن توصیِف پیش از میالد(  13تا  23) هاچکامهدر  ؛ هوراس شاعر
نشینی( نزد پارتیان سواران در حال عقببرگرداندن و تیراندازِی چابکگریز )رویوی جنگاین شیوه ازشان، «های سردسیرسرزمین»و  ،«قراربی

3است.یاد کرده ها و سکایی  
نوشتی تاریخی، و پیهای نو، گامی اولیه در یک بازاندیشی زمینها یک روزن برای گشودگیای را شاید بتوان تنهای گمانهبه فرجام، این پاره

طلبد جهت تدقیق بیشتِر مفاد مطروحه در این اوراق به سایر دلوز به شمار آورد که می سردی و شقاوتکوچک بر برخی مضامین فصل چهارِم 
 ها،عالم فلکی صور و هاجهان هایبندیصورت سازماندهی جغرافیا، و تاریخ تسخیر لیبیدو کار» دلوز قول به تاآنجاکه آثار مازخ نیز رجوع شود.

4«آنهاست در هاملت و هاقبیله نژادها، اسکان و هاقاره رانش  است. کوچک گام یک تنها نیز جستار این و بود نخواهد پایانی هرگز را کار این پس 
کنم، و نیز به دوستانی که هر یک حتی در های در راه پیشکش مینیهای صمیمانه، به آماُز ها و نیشاین چند برگ را با مهر و دوستی، با نوازش

های گرا، برای خلق همبستگیگرا و محفلی قبیلهکنندههای کاذِب منقسمسازیهراسی، و دیگریشان، ورای غیرستیزی، بیگانههایافتادگیتک
ِگ سقز  اهلیاد مهسا امینی به زنده و سرانجام؛ کوشندشورمندانه می سرزمین فرزندانهتر برای هواهای دیگرگون، و دنیایی بونو، حال ، سککیز/ز]س 

                                                           
پرستیدند، ی اسب مین خرزهاثیر گفته مردم گرگا. و اینکه ابنهاگرگها ـ یعنی هیرکانی نیز به همین معناست؛ سرزمین در فریجیه به معنای گرگ بوده است. ناِم باستانِی گرگان ـ نشسِت داس

های الگویِی جمعیتآورد که به روشنی گویاِی پیوند سلم ــ نیای کهنمی شاهنامهاو سپس بیتی از « شان جدانشدنی بود.هاست که اسب از زندگیی آیین کهِن داهه/داسهگمان بازماندهبی
لمی جهاندار و مازندران... نبیره گرگساران پس از»سرمتی ــ با گرگ است و در کار مازخ نیز به آن اشاره شده:  هزار افسان )بنگرید به بهرام بیضایی، « گرگسترگ / به پیش اندر آمد به کردار  س 

 (.330-329، 1391، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، کجاست؟
1 Reza Negarestani, Cyclonopedia: Complicity With Anonymous Materials, re.press Melbourne, 2008. 

، گردآوری و ویرایِش علی ی انسان و دریا در ایرانانسان و دریا: مروری بر هزاران سال رابطهدر « های هخامنشیان و سکاییان از دریای آرال تا دریای سیاهکشمکش»نک به؛ احسان شواربی،  2
ی رزم جمعی و آیندهاز یورش دسته« تکامل دکتریِن نظامی». نیز بنگرید به 58-50، 1398سازمان بنادر و دریانوردی، هژبری، فریدون بیگلری و دیگران، انتشارات موزه ]یادگاه[ ملی ایران و 

 ,Sean J. A. Edwardsی شان ادواردز؛ نامهپایان 79( از صفحه 1های موردپژوهی شماره )داده 1-5(؛ و نیز به جدول RAND ،2000 ،9)جان آرکوئیال و دیوید رانفلت، انتشارات 

Swarming and the Future of Warfare, RAND, 2005.شان و نیز به هنر رزم نزد سکاییان کشِی توامان و سبِک تیرانداختن؛ که در آن به هنِر پارتیان در سوارکاری و کمان
، یا قنطروس در حال تیراندازی، که اغلب سوار اسبـختِی ادوار بعدی به صورت کماندرهای اخترشنابندیهای این کاست جنگاور در ترکیبهایی شده است. نیز بنگرید به فیگوراسیوناشاره

( است و Parthian shotی جنگ و گریِز سکایی و تیرافکنِی پارتی )معروف به کند که گویای شیوهمرد ـ روی برگردانده و به پشت سر تیر پرتاب میاش یا یگانه با اسب ـ اسببر مرکب
، به کوشش بهروز مشیری، نشر صورالکواکب شود، از جمله در خواجه نصیرالدین طوسی،شناختِی ادوار سپسین مشاهده میاش در پردازِش شمایلی و کیهانرت فلکِی مربوطههمراه با صو

ای از اتکای سکاها به تحرکات پارتیزانِی یورش و گریز به نمونه اسکاهتامارا تالبوت رایس در «. صورت رامی ]قوس[ چنانک بر کره بینند»، خصوصا بنگرید به نقش 183-179، 1381ققنوس، 
شده میان داریوش بزرگ و سکاها در عمق خاک اروپا اشاره کرده است؛ های ردوبدلدر برابر لجستیک سنگیِن امپراتوری هخامنشی و نیز به پیام« زمیِن سوخته»شان از سیاست و استفاده

ی پیشروی در کنند. نهایتاا داریوش از ادامههای زراعی را تخریب میهای آب و زمیننشینند و چاهکنند اما سکاها مدام عقب میته و به سوی ُولگا پیشروی مینیروهای داریوش از رود ُدن گذش
 (.45 -43اروپای شمالی منصرف شد و به جانب دانوب بازگشت )

3 The Odes of Horace, Translated by Jeffrey H. Kaimowitz, The Johns Hopkins University Press, 2008, 31, 73, 91, 130, 
140, 152. 

 .174، 1396، ترجمه زهره اکسیری، پیمان غالمی و ایمان گنجی، نشر بان، انتقادی و بالینیبنگرید به دلوز،  4
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راستی دیرپا تاثیری به شناختیلحاظ ریشهبهنه فقط ایران که  منسوب به سکاها در جاهایاز نام [(Sakkizیز )سکّ  ،یا به قول تامارا تالبوت رایس
1نزد کلسفسکی( نیز timmungsهوا )وخلِق جمعی، روحیه و کردارشناسی، وحالوبسا از باب خویچه بل کوچ سکاها پذیرفتهاز  .  
 

 هایادداشت

ی به اینجا )پاره بلندشرح هفت اند و های کوتاه به صورت پانویس آمدهها، یا تحشیهتر به مقاالت و کتابهای کوتاهدر سراسر متن، ارجاع
 اند. متن منتقل شده در انتهای«( یادداشت»

رودانی در هنر سکایی انعناصر ایرانی و می»پیوندهای سکاییان با فالت ایران پیش از این مورد کندوکاو قرار گرفته است. از جمله بنگرید به [ 1]
واکاوی »؛ 64-51، 1398ان ، پاییز و زمست8ی مبانی نظری هنرهای تجسمی، شماره منش، نشریه، تقی حمیدی«ی فترزفلدهبا تاکید بر گنجینه

رید . نیز بنگ106-92، 1399، زمستان 32ی ، سال هشتم، شمارهی خوارزمینامهتاریخ، افسانه ُگلی، در «نقش سکاها در تاریخ ایران باستان
ی ، شماره پارسهشناسِی مطالعات باستانی رضالو و دیگران، )نشریه نوشته« حوزه نفوذ فرهنگ و تعامالت فرهنگی اقوام سکایی در اوراسیا»به 
های زیویه، شهر )بسنجید با تدفینهای سکایِی مشگینی تدفینهد مطالعات تطبیقی دربارهد( که نشان می69-84، 1397، سال دوم، تابستان 4

به آمیزِش هنر  در آن های آسیای مرکزی بوده و نیزها قابل قیاس با تدفین، و دیگرها( جملگی از حیث یافتهBمرودشت، باباجان تپه، سیلک 
ی از تدفین اقوام سکایی مطالعه تطبیقی روایات»شود. نیز بنگرید به رضالو، آیرملو، و گیگلو در ی زیویه نیز اشاره میسکایی و آشوری در گنجینه

، 1398، 9زمستان  و، پاییز 2ی ، پیاپ2، شماره 15، سال نامه ادب حماسیپژوهش، در «شهرآباد مشگینبا آثار تدفینی گورستان خرم شاهنامهدر 
-ه نقوش سوگوارِی آدمیان و ایزدان بر مرگ شاهزادهب« های سوگواری در ایران قبل از اسالمتعزیه و آیین»یاد احسان یارشاطر در . زنده305-330

است  شاهنامهاوِش یاهی، که همان سیکنت تاجیکستان و به وجه ایزدِی این قربانِی گهای شهر سغدِی پنجیی خرابهای جوان نگاشته بر دیواره
شدِن ش پیش از افسانهاینکه میترا و الهه آناهیتا )نام محلی نانا( در این سوگواری شرکت دارند، داللت بر گوهِر ایزدی سیاوو»کند: اشاره می

(. یارشاطر 123، 1389شارات سمت، ، ترجمه داود حاتمی، انتتعزیه: آیین و نمایش در ایران)نک. پیتر جی. چلکووسکی، « اش دارداسطوره
سیاوش شخصیتی  رودان و فالت مرکزی ایران و آسیای مرکزی اشاره کرده است؛گفته به پیوندهای بین باورها و اساطیر میانهم در متِن پیش

ی سئلهشود. موب میاساطیری است که خود همچون دیمیتر نزد باخوفن و مازخ، نمودی از یک ایزد گیاهی متعلق به دروان کشاورزی محس
رودان و تاریخِی میاننهای زمیبندیها و چینهسیاوش در این متن به پیوندگاِه االهگاِن تموز و آناهیتا، و به مجرایی برای تاگشایی از تنیدگی

ان، سِی باستشنا[ در چارچوب سالحRazmafzarTVشود. همچنین منوچهر مشتاق خراسانی، در صفحه یوتیوبش ]فرارودان نیز بدل می
طبیقی و ارزیابی و تها[ به مقایسه «آثارخانه»ها یا به قول تاجیکان «یادگاه]»ها های خصوصی و موزهو با نظر به شواهد موجود در مجموعه

ِکناکهسنجی، و شرح قرابتظرافت کنکههای شمشیرهای آ یادگاِه گاِه شده در نمایشی رونماییی سکایی و هخامنشی خاصه در مورد شمشیر آ
 آنجلس پرداخته است، بنگرید به این لینک: گتی در لس

https://www.youtube.com/watch?v=0UxQxM-Iack 
 سکاهای تامارا تالبوت رایس در کتاب شناختی و گورهای سکایی در نقشهایای باستان(. پراکندگِی بق149-119) های کهنقومبهزادی، [ 2]

ی زرد تا دریاچه بایکال تا دریای بالتیک تا رود نیل گسترده است و برای نمونه، ( از دریا117-116، 1388 )ترجمه رقیه بهزادی، نشر طهوری؛
نی )بودایی( و ( به برخی مکتوباِت سکایی با مضامین دی365، 1376)نشر سخن،  تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالمیاد احمد تفضلی در زنده

ین مرزهای فرهنگی ترشرِق کاشغر در ُختن )که به شرقیشرق و جنوبباشی در شمالکشوفه از حوالی مارالبوی بودایی( مغیردینی )اما با رنگ
های ا عمدتاا خود را به ناحیهمشوند. اما در اینجا ی سکایِی ختنی و ُتمُشقی را شامل میزند( ، اشاره کرده که دو دستهو سیاسِی ایراِن کهن پهلو می

کنند، از جمله بنگرید ها محدود کردیم. مطالعات متاخرتر نیز نکاِت مطروحه در کتاِب خوِد بهزادی را تایید میی سرمتیهمان دربارمورد بررسی
 به؛

                                                           
ی پایاپای ی ُپنُتس ]پونتوس[ با سکاها )خصوصا با اشراف سکایی و رؤسای طوایف( مبادلهبعد یونانیان منطقهاشاره کرده است که از قرن ششم پیش از میالد به  سکاهاتامارا تالبوت رایس در  1

های ای شامل نمونهبه گنجینه اند و در ادامه با ارجاع به گیرشمن به وضعی مشابِه ُپنُتس در ایران، میان پادشاه سکاها، پارتاتوآ، و مردمان سقِز کهن، و نیزساختهشان اشیایی میداشته و به سفارش
 (. 16کند )سکایی اشاره میـعالی از زیورآالِت آشوری
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Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Edited by Jeannine Davis-Kimbal, 
Zinat Press, 1995. 

ها و آشوریان، و ها و مادیبه تقلید شاهان سکایی از اورارتویی های اوراسیایی در اوایل عصر آهناستپکوچگران کتاب همین برای نمونه در 
پیش از میالد در نواحی ماورای قفقاز  7های مادی و ایرانی در سده از آتشکده Krasnoye Znamya Kurganی الگوبرداری آتشکده

زبان بحث عنوان کوچگراِن ایرانیها بهها و سرمتی، از سکایی«ها در قفقاز شمالیسرمتی»ه، ( و مایا پ. آبرامووا در فصل یازد18اشاره شده )
که خود گویای توان باشی چین، های مکتوب از مارالضمن اشاره به یافته تاریخ ادبیات ایراناز « ادبیات سکایی»ی یان ریپکا در پارهکرده است. 

یافت ای ساسانی های شیشهبرخالف ژاپن که در گورهای برخی اشراف و جنگاورانش اشیایی چون جام برای نمونه،] قلمروزدایِی یک زبان است
 ایمدر ایران شاهد کشف اشیای ژاپن باستان نبوده (،اندشدهتولید نمی ی ژاپن،، همسایهاقالم وارداتِی گرانبهایی که در سرتاسِر چیِن باستان) شده

اذعان دارد که  یافت نشده[ـ کم تاکنون دستـ چینی  هایزبانیکی از به  "طوماری"در ایران هنوز ُترفاِن چین،  ُسغدی در مکشوفاِت برخالِف یا 
1انگارد.های سکایی میو زبان سرمتی را صورتی جدیدتر از گویش یقیناا چند گویش سکایی وجود داشته است ی این برهمکنش مسئله 

« ژنتیکیبرخی فرضیاِت قومی»فاصله کاسپین و دریای سیاه نیست و برای نمونه لئونید یابلنسکی در ها در حد بینافرهنگی فقط مختص سرمتی
دهد که پالن گورهای سکاها در عصر برنز و اوایل عصر آهن در آسیای مرکزی و برخی نواحی قزاقستان شناختی نشان میبنا به شواهد باستان

ه »متاثر از الگوی کهن معماری ایرانی،  ر  اند و بر طبق مطالعات علمی است. مولفان این مجموعه پژوهندگان دانشگاهی و غیرایرانی« vara /و 
گذارند. در مورد تاثیرهای پارتیان )اشکانیان( بر سرمتیان و هنرها و مصنوعات سرمتی ها، بر این تاثیرگذاری صحه میو دانشگاهی و سنجش داده

ی ی انگلیسی( خصوصاا نقشه، به چینی، با چکیده2021شناسی آلمان )برلین، از موسسه باستان ی جالب میخاییل تریستربنگرید به مقاله
ی اوراسیایی با ی مقاله که موقعیت کشفیاِت مطروحه را از شمال کاسپی، دریای سیاه و آُزف تا جنوب کوهساران اورال و پهنهسیزدهمین صفحه

دار، محفوظ در یادگاه متروپولیتن )اواخر یتونی با سر یک بانوی پارتی، از سرامیک لعابهای مکشوفات آورده، که از آن جمله رشرح عکس
میالدی(، بسیار ظریف و  78-51اش سردیس یک شاه پارتی، احتماالا ولخش یکم )ای تماشایی که بر قبضهاشکانی ـ اوایل ساسانی(، و دشنه

 زیبا تراشیده شده )محفوظ در یادگاه آُزف روسیه(؛
Mikhail Treister, 'Parthian Carved Ivory from the Burials of the Nomads of Asian 
Sarmatia', German Archaeological Institute, Berlin, in The Art of Silk Road; New Research 
Trends and Perspective, 2021, 72; Mikhail Treister (Berlin, Germany), ''Parthian and Early 
Sasanian “Imports” in the Burials of the Nomads of Ēastern Ēurope (2nd Century BCĒ — 
3rd Century CE)', Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea, 
No. 10, Moscow Tyumen Nizhnevartovsk, 2018, 118-211. 

نگارانه، خواه چیرگی های آیکونمایهعناصر سبکی و نقش»[ باور دارد که Rostovtzeffهای روستفزف ]ه تحلیلگرن، با اتکا بهمچنین ویدن 
را جملگی  سرمتیـسکاییها در هنر دوران ساسانی و خواه تجلی قدرتمند آنها در هنر دوران هخامنشی یا مایهی مطلق این عناصر و نقشو سلطه

گه، رویارویی فرهنگِی ایرانیان و سامیان در روزگار پارتیانگرن، )نک. گئو ویدن «باید ایرانی اصیل تلقی کرد ، ترجمه بهار مختاریان، نشر آ
ها بر معماری و ها و گرجی( به تاثیر سکاها، ارمنی1388)چاپ دوم:  سکاها(. قابل توجه است که تامارا تالبوت رایس در 23-24، 1400

هنر رمانسِک »کتاب دلوز هم به  6 (؛ عنوان فصل210کند )اند اشاره میایی که اغلب رمانسک خوانده شدههای کلیستزئینات و نقوِش حجاری
بلکه « ی آیرونیِک نهاد در تقابل با قانون و قرارداد قرار ندارداندیشه»شود. باید به خاطر داشت که نزد مازخ برخالِف ِساد، مربوط می« مازخ

ای به های منحرفانهمسائل راستین حقوق را تنها در فرم»گیرند تاآنجاکه قرار می« شان با همو قانون در نسبت متقابلی طنزآمیِز قرارداد اندیشه»
سردی و )« اندی تاریخ بدل کردهی فلسفهها را به عناصِر رمانسک در نوعی نقیضهاند و آن فرمآوریم که ساد و مازخ به آنها بخشیدهفهم درمی

ی بدعِت تاریخی جماعت سرمتی: تامالتی درباره»( در Anca Dan(. برخالف ادعای عجیِب آنکا دان )80، 1401؛ ، چاپ دومشقاوت
، و اوستاو مکتوبات پهلوی و  شاهنامهکه بدون ارائه استدالل کافی، بدون اینکه حتی نامی از منابعی چون « راجع به مهاجرت از غرب ایران

های ها و اشتراکشناختی، تاریخی و همایندیشناختی، اسطورهوام متحد بیاورد، بدون اشاره به نتایج زبانهای هخامنشی حاوی اسامی اقکتیبه
های و بدون رجوع به یافته  M. Rostovteffو ,V. l. Abayev  ،M. Diakonoffشناختی در کار محققان معتبری چون واضِح ریشه

کادمیِک قومجش تطبیقِی ژنتیکِی هاپلوگروهشناختی محرز و گویا، نهایتاا حتی بر سنباستان شناختی مبنایی علمی ها هم که در انبوهی مطالعات آ

                                                           
 .105، 1381، ترجمه عیسی شهابی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریهیان ریپکا،  1
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قبل از میالد( در  500دانیم که قبایل پراکنده ایرانی نخست تحت حاکمیت داریوش اول )پوشد، امروزه مشخصاا میرود چشم میبه شمار می
)گئو  جهان معنوی ایرانی: از آغاز تا اسالمو همانطور که در پیشگفتار محمود کندری بر مقام ملتی واحد به یکپارچگی سیاسی دست یافتند 

هایی از سایر گیری از آرای طیفاند. ما در اینجا در کنار بهرهاز آن جمله« ها و سکاهاها، آالنسرمت»خوانیم ( می1381گرن، نشر میترا؛ ویدن
هزار )در « ماشین جنگ»شان، ی مورد ارجاع دلوزوگتاری در فصل کوچگرشناختیبر آرای نویسندهپژوهشگران موثق، در بسیاری موارد ترجیحاا 

شناختی کافی برای تایید های باستانشناسانه و دادهایم. ناگفته پیداست که موارد همایندی ناماکبر مظاهری، اتکا کرده( یعنی علی1987، فالت
 در دو آدرس زیر؛« های خاص و کهِن سرمتیفرهنگ نام»این نسبت وجود دارد، ازجمله بنگرید به 

'Sarmatian Onomasticon', https://independent.academia.edu/ValentynStetsyuk; 
https://www.v-stetsyuk.name/en/Scythian/SarmOnom.html 

اند. البته باید توجه کرد های ایرانیشان برگرفته از زبانچهارمفهرست نام و مدخل مورد تفسیر، یک 254در این مطالعه، معلوم شد که از تعداد 
آنکه اساساا اند حالهای مشترک را صرفاا کردی ثبت نمودهطور مجزا بررسی کرده و برخی واژهکه پژوهشگر مربوطه زبان ُاستی و کردی را به

شوند و در نتیجه شاید حدود بیش از یک سوم تا نیمی از ب میهای ایرانی محسوی زبانها از خانوادهشناختی هر دوی این زبانلحاظ زبانبه
 marha: 149کنیم: مدخل های ایرانی دارد. تنها به چند نمونه قابل توجه از این اسامی سرمتی اکتفا میفهرست آن مدخل ردونشانی از زبان

بزن، »یا « مرگ، مرگ!»ت و واژگان ایرانی اخذ شده و به معنای ی آمیانوس مارسلینوس. این واژه از اصطالحاها حین نبرد به گفته؛ فریاد سرمتی
به معنای رهبر و پیشوا،  serek؛ در کردی  Σαρακος (sarakos): 220به معنی مرگ.( مدخل  mergاست. در کردی « بکش!

در « مست)»مست  ؛ به معنای پورِ Μασταρους (mastarouos): 150های ایرانی. مدخل در سایر زبان« سر»مشابه با کاربرد 
 Ουαρα: 174های ایرانی. مدخل ؛ برگرفته از سیو/سیاه + او/آب در زبانΣιαουος (siaouos): 240های ایرانی(. مدخل زبان

(ovara)92های ایرانی(. مدخل ؛ به معنای آواره )در زبان :Ζαρινα (dzarina) به « زرینه»ی سکایی، با اسم متداوِل ایرانی، ؛ ملکه
 Σπαδαγως: 254یا سرخ. مدخل  surx؛ نام متداول ایرانی  Σορχακος (sorkhakos): 251. مدخل معنی طال

(spadagos)ی سانیگ )؛ ناِم پادشاِه قبیلهSanigبخاز؛ نام شاه قبیله های )تمامی اجزای نام از خانواده زبان Aorsiی سرمتِی ( در ا 
 Ζουρης: 93در کردی سورانی(. مدخل  spâُاستی؛ و  æfsadایرانی؛ )به معنی ارتش(  spādaاند؛ قیاس کنید با *ایرانی

(dzoures)  برگرفته از واژه کردیzor  135به معنی قوی و قدر. مدخل :Μαδα (mada)  ؛ اسم مونث به معنی مادر )مشابه معنای
؛ نام  ,Αριφαρνηες (aripharne:s): 40ی سرمتی. مدخل ؛ نام یک ایل یا قبیلهΑριι (arii): 39اش(. مدخل متداول ایرانی

ن،  ی ؛ نامی با ریشه Ασπακος (aspakos): 43شناسی ایرانی اخذ شده. مدخل در اسطوره« فر ایزدی»شاه قبلیه است و از خورنه/فر 
asp  16یا اسب. مدخل  :Αμαγη; amage 282ساالر. مدخل: ی سرمتی به معنای بانوی خانه یا کدبانو یا خانهنام ملکه :Φυσκη 

(phuske)رویارویی گرن در پیوست یکم از در ُاستی. گئو ویدن« خشک»های ایرانی حاضر است؛ مترادف با ؛ این واژه در تمامی زبان
-شان با زبانایهای پارتی در زبان مندایی )و پیوندهای ریشهواژه( بخشی از وام126-99، 1400) فرهنگی ایرانیان و سامیان در روزگار پارتیان

 های ایرانیتاریخ زبان بیدی دری ُاستی )آسی(، سغدی، سریانی، آرامی، ارمنی و دیگرها( را فهرست کرده است. همچنین حسن رضایی باغها
های واژگانی در سکایی و فارسی نو اشاره کرده است؛ از های زبانی و شباهت( به مواردی از نزدیکی1388)مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی؛ 

و گرگ )ِورگ در  varkaو گوش،  gaušaو اسب،  aspaو بغ ]پروردگار[،  bagaدر سکایی و آب در فارسی نو، و نیز تناظِر  āpجمله 
و سیاه. همچنین  syāvaو مرغ/پرنده، و  mṛgaو زرین،  zaranyaو هزار،  hazahraو گراز )ِوراز در مازنی(،  varāzaمازنی(، 

،  در سه زبان پارتی )چشم، هوشک، «گوش»، و «خشک»، «چشم»ای چون گفتههای پیشفونتیکِی آشکار مدخلهای آوایی و بنگرید به قرابت
( به تفکیک از همدیگر، در حسن رضایی باغ ُئش  ، گ  ن، هوشک  شم  ( و اوستایی )چ  ئوش  ، گ  ، هوشک  ش  راهنمای بیدی، گوش(، فارسی باستان )چ 

)انتشارات انجمن دوستی و  شناِس ُگرجیبانوان ایران. جمشید گیوناشویلی در 37، 1394ققنوس، [، انتشارات پهلوِی اشکانی] زبان پارتی
ها، مقاالت و آثارشان را گرد آورده؛ بخشی از این روابط فرهنگِی گرجستان، تاریخ و ناشر؟( فهرستی از نویسندگان و عناوین برخی از پژوهش

های پردازند؛ از جمله به وجه تسمیه واژگان گرجی برگرفته از زبانبیقی و مشترکات تاریخی میها به موضوعات بینافرهنگی، مطالعات تطنوشته
شان. ، عناصر لغوی و فونتیکِی ایرانی در گرجی، و مانندهای13تا  5های قومی و جغرافیایی ایرانی در آثار تاریخی گرجی قرون ایرانی، نام

های مرتبط در این زمینه، گویای پیوندهای دیرپا و تاثیرهای ژرف روند، و کم نیستند پژوهشهای باال چند مثال دم دست به شمار مینمونه
 های ایرانی.بینافرهنگی خاصه میان قفقازنشینان، جماعت سرمتی و فرهنگ و زبان
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گه، دلق صوفیان ی درویشان وپژوهشی در خرقهگرن، ی جامِع بهار مختاریان در گئو ویدن«تحشیه»گفتار یا بنگرید به پس[ 3] ، 1393، نشر آ
فیروز با مسائلی ی ارتباِط )اغلب تخیلی و غیرمستدل( بین شخصیت سیاه یا حاجیواساس دربارهپایه. همچنین مناقشاِت اغلب کاذب وبی129

مربوطه و درجه یک در بستر  هایبرانگیزشان را در این جستار بلند خواهند یافت که به سراغ پژوهشداری، پاسخ تاملچون نژادپرستی یا برده
های اغلب غیرمستدل و خصمانه به خالقیت جمعی نگر و تاریخاا نادرست و حملههای یکسویهجانبداریاز سنخ  اما آنرود. هندواروپایی می

-نمایشی برای بیان مسائلها و جراحات تاریخی، روشی ها و تراژدیها و جنگسوزانها، خاصه کتابرغم انبوه ستمو خودجوش مردمانی که به

شناسی یا تر در ایرانکاوانهتر و ژرفاش را به مطالعات دقیقتر جایتواند در چارچوب نقد زایاتر و ایجابیتوانست و میاند میشان پدید آورده
طلبی مذهِب فاتحان. بی و هویتطلی این سنخ از تبعیض و ستم با نظر به برتریای بدهد؛ از جمله جستجوی تبار و ریشهمطالعات خاورمیانه
های سفید بچهشمار غالم»داری در روزگار خلفای عباسی و فاطمی آورده است که ی بردهدرباره تاریخ تمدن اسالمزیدان در برای نمونه جرجی 

های بچهترک و طبری بودند، و غالم های سفید معموالا ایرانی و دیلمی وبچهگذشت، غالمو سیاِه المقتدر )خلیفه عباسی( از یازده هزار تن می
نج در بصره قیام کردند، مخلوقات درندهی صاحبآوردند. این سیاهان زنگی که در فتنهسیاه بومی و غیره، را از مکه و افریقّیه می ی وحشتناکی الزِّ

داشتند. این زنگیان با سفیدپوستان ار زشت دست برنمیدادند از این کخوردند و هر قدر آنها را کیفر میبودند که گوشت آدم و مردار را با لذت می
زیستند، خلفا غالباا از این زنگیان گارد مخصوصی جهت حمایت از خویش و سرکوب شورشیان تشکیل آمیزش نداشتند و تنها میان خودشان می

نویسد: می در برابر خالفت اموی و عباسی نهضت شعوبیه: قیام ملی ایرانیان برانگیزشعلی ممتحن در پژوهش تاملدکتر حسین« دادند.می
نج مقتول یا مفقود شدند به اختالف ذکر کردهشمار کسانی را که در فتنه صالحب» اند، فیلیپ ِحّتی در تاریخ عرب تعداد آنها را بیش از نیم الزِّ

-118، 1370های جیبی، داند )شرکت سهامی کتابکه جرجی زیدان این رقم را نزدیک به دو و نیم میلیون میمیلیون نفر نوشته است، در حالی
های شگرف ماندگی اعراب عربستان و تفاوتی به بردگی افتادِن فرهنگ و تمدن ایرانیان در قید عقبدرباره تاریخ عرب(. فیلیپ ک. حّتی در 119

هایی که به عالوه بر غنائم و گنجینه»ی فتح تیسفون: ارهای دربمیان این دو، نکات اولیه اما گویایی از منابع تاریخی گرد آورده، از جمله در پاره
پنداشتند و زرد یعنی طال را که در عربستان چندان معمول نبود غالباا با سفید دست عربان افتاد... آنها هرگز کافور ندیده بودند و آنرا نمک می

دند که چرا دختر یکی از اشراف ایرانی را که سهم او شده بود فقط کردند. وقتی یکی از جنگاوران عرب را در حیره مالمت کریعنی نقره عوض می
)بنا به بالذری، الفخری، ابن طقطقی، و طبری( و نیز « کردم باالتر از ده صدتا چیزی باشد"به هزار درم فروخته است جواب داد: "گمان نمی

والی چرا از فاتحان متعصب و نژادپرست اما عقبآورده است که طبقه اند و اینکه فاتحان عرِب برای نده سخت تلخکام و ناراحت بودهمای م 
آنها را میان سه چیز مخیر »پرستان حّران و بربرها را ذیل اهل ذمه قرار دادند و های ایرانی( و بتشان، زردشتیان )مجوسحفظ استیالی مطلق

یر از آفریقا آورد و یک پنجم آنها را به خلیفه داد و در اسپانیا اس 300000موسی بن نصیر »، و نیز آورده که «ساختند: اسالم، شمشیر و جزیه
رسید و زبیر بن عوام می 100000زادگان قوم ُگت به دست آورد و شمار بردگانی که قتیبه تنها از دیار ُسغد گرفت به دوشیزه از اشراف 30000

سرای مشهور میالدی( شاعر مکی و غزل 719ه. ) 1010فی به حدود ربیعه متوغالم و کنیز بود و عمروبن 1000جزو چیزهایی که واگذار کرد 
غالم و کنیز داشته باشد؛ حتی در جنگ  1000بنده داشت. و این سخنی بسیار متداول و عادی است که هر امیر ُاموی نزدیک به  700بیش از 

اول و موثق و کهنی چون )بنا به تواریِخ دست« کردندصفین در سپاه شام هر سرباز مسلماِن ساده از یک تا ده غالم داشت که خدمِت او می
)جلد یکم(، ترجمه ابوالقاسم پاینده، کتابفروشی حقیقت تبریز و  تاریخ عرباثیر، مقری، اغانی، مسعودی و دیگرها، در فیلیپ ک. حّتی، ابن

از « موالی و غالمان»ی در پارهتان بعد از اسالم تاریخ افغانساش، .(  عبدالحی حبیبی در اثر سترگ303-298،  1344انتشارات فرانکلین، 
اند... مردم خراسان از موالی در آغاز قرن دوم هجری در دربار عربی و کشورهای خالفت و خصوصاا در خراسان فراوان بوده»جمله آورده است: 

دگی اندام و مالحت دختران و پسران خراسان فاتحان خو و آشنا به امور معیشت بوده، حسن رخسار و و بالیزمان قدیم مردمی دارای مدنیت و نرم
-فروختند و بنا به تاریخکردند یا در بازارهای عربی میعربی فریفته خویش ساخته بوده و از اینرو هر یک، این اسیران جنگی را موالی خود می

قل مورخ گوید که هر غالم یا کنیز ترک خراسانی نگاری چون یعقوبی، جعفر خشکی برای مامون سه هزار غالم ترک از سمرقند خرید و ابن حو
ها و مدخل (. نیز بنگرید به  وضعیت بردگِی غالمان و مملوک604-603، 1363)نشر دنیای کتاب، « شددر بازار به سه هزار دینار فروخته می

( مواردی از این دست در متون 1373)دیوید مورگان، ترجمه عباس مخبر، نشر طرح نو،  1797-1040ایران در قرون وسطی: در « مملوک»
ی بسیاری بین، نوگرا و ضدنژادپرستی از جملهکنم که دوستان واقعزبان به وفور قابل ردیابی است و برای نمونه، پیشنهاد مینگاران عربیتاریخ

ی این شواهد و به رغم همه کز کنند.در این دست متون تاریخی تمر« موالی»ها بر کاربرد واژگان و اصالحاتی چون برده و غالم و کلیدواژه
در یک گفتگوی الیو ]زنده[  ،امیر کیانپور و ایمان گنجیام، دوستان منتقدی که از ایشان بسیار آموختههای دیگر است که بسیاری فاکت
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وریل، در اینستاگرام رادیو زمانه( در آ 4)مقارن با  1400فروردین  15به تاریخ یکشنبه « حاجی فیروز: از اسطوره تا تاریخ»اینستاگرامی با عنوان 
کنند. در اینجا ثبت می مستند وو مستدل را  ، عینیهای مکتوبواقعیتشناسی، و مطالعات ایران به شاناعتناییبیبهترین حالت تنها حدود 

که در نظرم چندان درست به نظر  ی اوِل این گفتگو راچهل دقیقهایشان، خاصه از همان سی یهابرآوردها یا برداشتبرخی چند نمونه از 
گیرِی هایی که بسترهای متفاوِت شکلتاریخِی کامالا متفاوت و تکینگیگرفتِن شرایط زمینکردن یا یکیـ اینهمان1م: رشممیوار برنمونهرسند نمی

شدنش ایآمدن سیاه از بخاری یا اجاق و دودهگر بیرون: آیا ای خوانشی قیاسی و نه درونماندگارو ارائه اندرا در هلند و ایران رقم زده« صورِت سیاه»
-دستیای، هم ضرورتاا دالیل همینقدر کاذب و دمهای چند هزارههای دیگر، خاصه در تمدنرود پس در سرزمینطرح کاذِب مسئله به شمار می

گسترش شناخت جامعه از طور جدی و تخصصی ، اساساا به«ملیت و ایرانیت» و رویاروِی  ورای« ُامت اسالمی»ی با اولویت ـ آیا حاکمیت2اند؟ 
آیا به بهرام بیضایی )که دو پژوهشگر ما بیش از همه به او حمله  ،و برای نمونه ،ه استهای ایرانی حمایت کردنمایشهای مختلف سنخاز 
در زمان حضور را « طربنامه»و اجازه انتشار « جنگنامه غالمان»و « چهار صندوق» محوری چونهای سیاهنمایش کنند( هرگز اجازه ساختمی

کنند، حتی بدان اشاره می دو پژوهشگرکه « ارباب خودم سامبولی بلیکم»ی شده، و دستمالیشده، عوامانهی تلویزهورای کلیشه؟ داداو در ایران 
وقتی  برای مثال،نشده است؛  ارائه و بررسی طی این گفتگومحوِر او های سیاهو در نمایشنامه یک ارجاع به این آثاِر بیضایی و کارکرِد سیاه نزد او

همراهی توجهی در عمل این بیاست،  یا نخوانده را اصالا ندیده از نقِش سیاه و برداشت بیضایی« طربنامه»اِی نمایِش صحنه ،تن کسی از این دو
، آن هم بدون هیچ و حتی همراهی عملِی با آن سرکوب ی این نویسندهسرکوِب چهل سالهتوجهی به بیهای نظارتی، و های دستگاهبا مجوزندادن

تواند مایه مباهات می آیا و آنگاه چنین رویکردی ،شودمحسوب می دقیق و تاریخی انگواه بدون اتکا به، بر عینیت و مادیتمبتنیاستدالل واقعاا 
دختران خراسانی  سفیدها، از جمله کشِی بهناز میرزایی صراحتاا در کتابش به برده ـ3باشد؟  نبرای سیاها دادخواهی تدقیق، یا و نشان روشنگری و

 و در عثمانی و دیگرها اشاره کرده که جملگی یاسالمقلمروی های سیاه در یا به تجارت برده آبادی()پژوهش درخشان افسانه نجم توسط ترکمانان
هایی چون شورش زنگیان و شورش موالی از جمله شعوبیه علیه بیداد خلفا )که سیاهان و ورای شورش اند؛ندیده انگاشته شده در این گفتگو

کشِی داری حتی محدود به این تواریخ عصر اسالمی هم نیست و در خود همین متن هم از جمله به بردهسایر ملل نیز بدان پیوستند(، موارد برده
تاریخِی بستِر گنجی، همچون حدود  ی ایمانموضوع بحث این دو، خاصه مقاله د اشاره کردیم.قبل از میال 320زنان جنگجوِی آماُزنی در 

ی نزدیک ضمن سفر به سوی آمریکا اینکه بردگان آفریقایی در فالن کشتی در فالن زمانهمتوقف به عصر قاجار است؛ و میرزایی،  یمطروحه
-چه ربطی به شرایط و بستر تاریخِی شکل )بحثی که در گفتگوی پژوهندگان محترم بدان اتکا شده( شدندمجبور به پایکوبی و نواختن ساز می

 بازی در ایرانی نمایش سیاهپرسیم: چرا پیشینهمیتاریخ دارد؟! های اجرایِی مربوطه در این زمینهای ُکمیک، و تکینگیگیرِی اجراها و نمایش
ها و حاجی فیروز مطلقاا مورد اشاره قرار نگرفته؛ چه رمزگانی اخیر در سه سدهـدوش، و امتدادش در اسپسین و چگونگی تحول ،پیش از اسالم

 رنِگ اند؟ اهمیت پشم سیاهشدهیا دگردیسیده به کار گرفته چگونه و در حاجی فیروز  اندقواعد نمایشی بسیار پیش از عصر قاجار خلق شده بوده
علی  گری نیز مطلقاا از نگاه هر دو پژوهشگر ما دور مانده.چون پیربابو و کوسه و آیینِی زمستانه های چوپانییشآرایی در نمازک و جامهز در ب  بُ 

معتبر فارسی  دارد و بنا به منابِع سوم و چهارم ی وضع زندگی مردم عادی در روزگار آل بویه و حدود سده درباره قابل تاملیاصغر فقیهی پژوهش 
 علی بن دعبلنگارشات  ،الدیارات آثاری چون و ،خلدون ابن مقدمهاز یکم  جلد ابن ندیم، الفهرست به بنااز جمله )زبان عربی (از قضا!) و

و دیگرها(  الکامل ،الموانسه و االمتاع ،طبری تاریخ تنوجی، نشوار المحاضره ،بیهقی تاریخ ،المساوی و المحاسن الجوزی، ابن المنتظم خزاعی،
آرایی، و صورتک ]نقا، سیماچه، ماسک[ در میان بازیگران جامههای رنگی و لباسبزک ]گریم[، سازها، دهد که در آن دوره استفاده از نشان می

های توان به کاربست ُسرمه در نمایشمتداول بوده و در خصوص رنگ سیاه هم میالظل[ بازی ]خیالشبو نیز در خیمههای سیار نمایشی و گروه
انگیز گیرهای طربها و معرکهدلقک اوضاع و احواِل  او همچنین به. داری دوران قاجارها ندارد(نوروزی توجه کرد )که قطعاا ربطی به بردهشاد 

به صورت اشاره و سرمه و سرخاب شان از رنگ سرخ و مالیدِن ِگل ( و استفادهابوحیانالذخائر  و ائرالبصبنا به « المسخرهطلحه»)اصطالحاا 
، سال «شناختزبان»)مجله « ی نمایش در ایران باستانپیشینه»استاد زهره زرشناس و فاطمه شمسی در  .(657-563. صکرده است )نک ص
آور و کمدی در ایران، به همپرسگِی های شادیقدمت کهِن نمایشوجه آیینی و ی ضمن ارجاع به ویلم فلور درباره( 1393پنجم، شماره دوم، 

گفتگوی ، «درخت آسوریگ»ی پارتِی کنند، و قابل توجه است که چامهپیش از میالد( اشاره می 1000)حدود  اوستااهورامزدا و زرتشت در 
برخورد دو اندیشه را به  است که ای از سنخ کارناوالی و چندآوابا خصیصه ای مکتوب به خط پهلویو بز، نیز نمونه خرما میان نخلجدلِی 

با نظر به و یابد آمدِن خرما فیصله میستوهی بز و بهکه با مفاخرهکند بیان می منظومای نغز و همراه با مطایبه و گزش شوخ و شنگ در قالبی شیوه
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-ریشه»ی مذکور عنوان همچنین ازآنجاکه نشست زنده در نظر گرفته شود. آوری شادیالگوتواند در نوع خود یک پیشمیسنت گوسانِی اشکانی 

ای از که صحنه دهمارجاع می انگیِز تاریخیاما شگفت کشد، دو پژوهشگر را به یک شی ]همان ُابژه![ بسیار کوچکرا یدک می« های تاریخی
 2800سیمیِن یافته از لرستان متعلق به حدود گرد یا سرسوزن یا سرسنجاِق : سوزِن تهی ِگرد یا مدور نقش کرده استیک نمایش را بر صحنه

1سال پیش، محفوظ در یادگاِه هنر کلیولند آمریکا های حیوانی، در پایین میدان پهلوان گاوسوار پوشنشانگِر اجرای نمایشی آیینی با چهرک و رخ ،
دهند تا به افزار را بدو میفروتر و نشسته[ درفش یا جنگتر و دیگری بینیم که دو تن ]نمایندگاِن مردم، یکی جلودار و بلندقامت]فریدون[ را می

بودِن حق شاهانه در اختیار ای به نشاِن افالکیاش که پرندهپوشیدهجامهاند، دیوشاه ]ضحاک[ و همراهاِن رزمجنگ دیوانی برود که در باالی میدان
کنند )برگرفته از شرح داری مید نشان آب و خاک، دو دختِر جم[ هنگامهی میدان، دو تن، با رخت زنان و رخپوش جانوری ]شایدارند؛ و در میانه

پسر »کاراکتِر صورتک ]نقاب، ماسک[  ؛ پیشتر در همین مقاله به(، با اندکی تغییرهزار افسان کجاست؟ی انتهای کتاب «هانگاره»بیضایی بر 
« شاِه مسِت بربری/ایرانی»میالدی( و ماسک گیگاکوی  794 -710ژاپِن دوراِن نارا ) [gigaku] گیگاکو سنخ نمایشِی در  «ُکجی[ایرانی ]تای

اند. قابل به ژاپن رفتهجاده ابریشم  تبارِ زبان و ایرانیی سغدیاِن ایرانیواسطههای نمایشی بهدر آنها اشاره شد؛ این سنخ« تقلیدبازی»و کارکرِد 
 [Kuron (崑崙)] کاراکترهای ایرانی، برهمنی/هندی، و چینی، شاهد ماسِک سیاه یا زنگیهای منسوب به توجه است که عالوه بر ماسک

و البته نه  ؛ای برنخورده استایرانیسیاه یا به هیچ  ایچنین مسئله تا به امروز البتهنیز در رپرتوارهای نمایشی و طربناِک گیگاکوی ژاپن هستیم و 
؛ بهتر آن است که ما هم در است یا خودبرترانگاری نمایشی در حال توهین و تحقیِر سیاهان یا ایرانیانبا این سنخ که کرده  تصور ایهیچ ژاپنی

 تجاوز کور به مشترکات فرهنگی به ،یکبار و برای همیشهو شواهد تاریخی،  ها، پژوهشبا نظر به انبوه مستنداتایران، با ژاپن مدرن همراه باشیم و 
دادِن سازی یا تقلیلو ساده قلبـ 4 .فیصله دهیمفیروز حاجی بودِن کاراکتر سیاهِ توهم نژادپرستانهبه  ستیزی، و از جملهایران به ،و خالقیت جمعی

در  یکس گتاریفلگرایی و ارتجاع. هراسی، باستانگرایی، بیگانهگرایی، سرهبه اصطالحات بالموضوعی چون درون« تاریخیهای زمینتکینگی»
توان فیلمی توان فیلمی با مضمون گذران زندگی در صومعه ساخت که لیبیدوی انقالبی را به حرکت بیندازد؛ میمی»: نویسدمی« سینمای میل»

ی سیاسی و زیباشناختی نه کننده در صفحهی نهایی، عامل تعییننظر اقتصاد میل فاشیستی باشد. در وهلهدر دفاع از انقالب ساخت که از نقطه
 کائوسوفی در« هاسینماشین)» «گریزندهای مسلط میشناسینشانه ست که ازگری اهای اساساا غیرداللتکه پیامها بلی ایدهها و محتواهاکلمه

فیلمساز به ی مفهومِی دلوزوگتاری، مسئله اصالا بر سر این نیست که اگر نویسنده یا بنا به صفحه(. 246-235 ،2009 ،[؟شناختآشوب]
های کاذب شده و باقی برچسب« گراییهویت»و « ارتجاع»و « گراییباستان»دچار الزاماا سراغ موضوعی باستانی، روایتی کهن، یا تاریخی برود 

شناسِی انهدارکردِن اصواِت گمشده، ابداع یک مردم، مقاومت در برابر نشساخت خط گریز، طنینتبیین درونماندگار پدیده، است؛ مسئله بر سر 
های تاریخی، اشتراکات فرهنگی، اساطیری و ملی، یا ِصرِف پرداختن به موضوع و زمینه و بستِر ِصرِف پرداختن به داشته مسلط و دیگرهاست.
اصطالحات برگرفته زدگی یا ارتجاع نیست، همانقدر که ِصرِف به کار بردِن پرستی، شوونیسم و فاشیسم، سنتگرایی، هویتباستانی نشاِن باستان

ایوان ، آیزنشتاین کاگه موشا، یا سریر خون، آشوب، کوروزاوا النسالدوالکبرسون اینکه ی مدرن نشان فرهیختگی و مدرنیت نیست. از فالسفه
بل گانس  ،آندری روبلفتارکفسکی  ،قهرمان، ژانگ ییمو فالستاف، ولز مخوف و درایر ، یزدگرد مرگبیضایی ، فرانچسکو، لیلیانا کاوانی ناپلئونا 

( که در پشت صحنه و از فرایند 1985کریس مارکر در فیلم مستندی )سازد. گرا نمیگرا یا هویتد آنها را ارتجاعی یا باستاننسازرا می اُردت
آرایی و وسواس، جامهکم، این واقعیت را ثبت کرده است که چطور کارگردان با دقت و ( از جمله، و دست1985ساخِت فیلِم آشوب )کوروزاوا، 

کند؛ برای کوروزاوا مهم است که این اثر تاریخی ثبت تصویرِی یک دوران تاریخی ژاپن باشد، لشکرها را از نزدیک بررسی میتک سیاهبزِک تک
فای ای چون سایژوهانهپهای جنگی و بسا دیگرها؛ حتی در ژانِر فوتوریستی و آیندهها، سپرها، شمشیر و نیزه، آرایشها، کالهخود، درفشزره

ی سازندگاِن بعدی از دستاوردهای پیشین، و نیز برای تخیلی[ یادگاه یا موزه و بایگانی و آرشیوکاوی جهت ثبت تصویری و استفاده]علمی
من، پیتر افزون بر بهار و بیضایی، استادانی چون ویلیام بیبدیهی است که شود. بازدیدهای عمومی و خاصه کودکان، ساخته شده و می

هر ساله  و اندی هنرهای نمایشی و تصویرساز در ایران نوشتهدربارهبسیار  ،چلکفسکی، یوکا کادوی و بسیاری از پژوهشگران واقعاا جستجوگر
کادمیک و علمی پژوهشگرانانبوهی مقاله و کتاب توسط نیز  باستانی، های ، فرهنگ و زبانشاهنامهی پژوهشی، دربارهامروزی و مدرن، به شیوه آ

زدن در عین ندانستن یا کم و برچسبپرستی و ارتجاع در بین باشد؛ گرایی و باستانشود بدون آنکه انگ هویتشناسی تاریخی نوشته میو زبان
رف نکردن وقت برای جستجوی دقیق در منابع و متون دست اول از جمله نگارشات عربی سده  بساچههای آغازین هجری، و ناقص دانستن، ص 

                                                           
1 Votive Pin with Decorated Disc, 800–600 BC. Iran, Luristan, 9th-7th Century BC. Silver, repoussé and incised; overall: 
35.1 x 15.9 x 1.7 cm (13 13/16 x 6 1/4 x 11/16 in.). The Cleveland Museum of Art, James Parmelee Fund 1963.257. 
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ی حیطه دو پژوهشگر ما از برای نمونه، تعریِف . زای قابل نقد استخود یک دردنمون و مسئله سومیجهانگروهی از نوع ای و تعصب قبیله
-مستشرقین و ُارینتالیستآرای از او و بهار روی دنبال» به صورِت های طربناک( جمله نمایشهای ایرانی )و از ی نمایشپژوهشِی بیضایی درباره

ارجاعات بیضایی به منابع دست اول، و از جمله به  در واقعآشکار است؛  دهِی تقلیل انگاری وسادهدر بهترین حالت یکجور  طرح شده که« ها
-بیضایی نمی منابِع  شهرستانی، جاحظ، کلینی و دیگرطبری، ای به ثعالبی، مطلقاا اشارهبسیار است، اما دو پژوهشگر ما زبان نویسندگان عرب

جو ُکمیک، گزنده و را در  نسبت این نمایش آیینی با قشرهای فرادست و فرودست؛ ی کاذِب طبقاتی به نمایش حاجی فیروزدادِن جلوهـ 5کنند. 
ها، مرِز مرسوم و سنتِی روِی اشتدادِی طبقات و جنسیتدر نظر بگیرید؛ آنجاکه اتفاقاا به ضرب شامیران، و درهم «طلحک و دیگران»طربناِک 

کم ضرورتاا جزو ها کوچرو و در سیروسفر و نقاالن نیز از مردم عادی، و دستاز لحاظ تاریخی گوسان شود.ین شاه و مردم، از میان برداشته میب
نویسان و سیاحان غربی نزدیک به عصر در میان سفرنامه گرفت.ی اقشار را دربرمیشان هم همههایاند، چنانکه مخاطباقشار فرادست نبوده

های مردمی و برآمده از ؛ گرایش به آیینو کشش عمومی به وجوه ملی حتی در میان روستاها در دست است شاهنامههایی از نقالی ما نیز گزارش
اند، از جمله های خالیق، نشانگر خالقیت و مقاومت همگانی، مدام در حال نوشدن توسط هر دوی فرادست و فرودست بودهنیازها و خواست

ای و بستر ه نشانهومیان وجو تبارشناختی  به نحوی درونماندگار ـ عدم تمایزگذاری6 .سوری و دیگرهاهایی چون نوروز، یلدا، چهارشنبهدر وهله
قیاس کردن به یک آنالوژی یا دلخوشمحلی و بومِی نشان سواستیکا )نشانی که در مراحل آیین مهری کارکرد و معناشناسی خاص خود را دارد( و 

ی حزب نازی، بهانه صلیب شکستهعبارت دیگر، به ی حزبی معاصر جای تاسف دارد؛از خالِل یک مصادره ، و خوانش یک نشان کهنربطبی
نه  وشده و سرکوفته نیست،  تضعیفگرایِی ملیشناسی و تقویت هرگونه تالش برای ایرانبه   هیتلردادِن فاشیسِم مستدل و قابل قبولی برای ربط

همانطور که پژوهندگانی چون جهانشاه  تاریخی. یگرایی در یک برههگیری خالیق از چپاعتمادی یا فاصلهتبیین چرایِی بی برایابزار مستدلی 
های کوچک اند چلیپای شکسته یا سواستیکا در تل باکوِن فارس بر تندیسکآورده( 235-234 ،1382 ،یکم دفتر کاسی؛ نامهدانش)درخشانی 

ها و شدن پیشوای نازی، و ُمهرهایی سفالی از بیش از شش هزار سال پیش از زادهاندتصویر شده ی چهارم پیش از میالدهزارهی متعلق به میانه
ِش چلیپای وی دوم هزاره چهارم پیش از میالد نیز نقدر نیمهو اند، ی این نماد، نقِش چلیپای ساده و چرخ خورشید را بر خود حفظ کردهمصادره

های کهن ایران، اند و همین نماد در دیگر تمدنرفتهشناختی در شوش به شمار میهای دوران یکم باستانهای سفالینهساده از نقشمایهشکسته و 
ن پیش از میالد( و نیز بر جام زرینی از افغانستا 3000آباد قزوین )هزاره پنج پیش از میالد(، و نیز در تپه سیلک کاشان )برای نمونه در اسماعیل

های رایج در این اش توسط یک گروه افراطی جزو نشانو غصب سازیپیش از بدنام و شود)هزاره سوم تا دوم پیش از میالد( به فراوانی دیده می
ایدئالیستی، رد برخوتر آنکه به جای برازندهو  رودان تا ارمنستان و آناتولی و ایران بوده استسرزمین و نزد آریاییان و ساکنان خاورمیانه، از میان

1( به سراغ منابع و شواهد مادی و عینی رفته باشیم، اما از سوی دیگِر سکههای راسِت افراطیتندرویدقیقاا به سیاق ) و افراطی اتوپیامحورانه ـ 7 .
ایرانی به این ترکیب نقدهای جدی اند و حتی تنی چند از اساتید ایرانی نبودهپژوهشگران اصالا « هندواروپایی»کنندگان اصطالح در حالیکه وضع

های اجتماعی گیرم در شبکهنماید؛ بافِی تخیلِی نسنجیده نمیچیزی بیش از یک کلی« دانندایرانیان خود را اروپایی می»دارند، این گزاره که 
ی همگرایی و ی این روزگار که روحیهپرستانه رخ بنماید اما عمالا و واقعاا در سطح جامعهها و تعصبات قبیلهمعدودی از این دست نابخردی

دچار  ممکن است که کماکان چند درصد و اصال کدام ایرانیانسر داده، « زن، زندگی، آزادی»رغم اختالف و تفاوت را بر گرد شعار همبستگی به
به نحوی آنالوژیک و نه ای که در این سرزمین شکل گرفته بار است که برای توضیِح پدیدهتاسفوانگهی،  ؟!توهم خودبرترانگارِی سفید باشند

کجای این تحلیل قرار  منابع خوِد خاورمیانه و آسیای مرکزی، و خاصه هند و ایران،شود؛ می رجوعمدام به درام و کمدی یونانی درونماندگار 
ی کشورهای شوند و در همهشناخته می باستانی و میراث فرهنگیآثار عنواِن آنچه در جهان امروز بهی بینانهـ نفِی نامستدل و غیرواقع8 دارند؟

مصر و یونان، ، از پرو تا ی مختلفهاو دولت هاملت . آیا نخبگان،آینددرمی عمومی دنیا در مکانی به اسم موزه ]آثارخانه، یادگاه[ به نمایش
که هر ساله انبوهی مستندهای صوتی، تصویری، عکسی و متنی، کارت پستال، پوستر و انیمیشن  همه در اشتباهند چین و ژاپن و فرانسه و دیگرها

ها، تا بازدید ها، خاقانسازند؟ از اینکاها تا فراعنه، ناپلئون، شوگانشان میتاریخی و سرزمینیو سریال در شناساندن و معرفِی موضوعات زمین

                                                           
های دولتی/ایالتِی برلین: ی یادگاهوپایی، یادگاِه لوور فرانسه و مجموعهی ارهمچنین بنگرید به این دو نمونه از سواستیکا در بایگانی آنالیِن دو موزه 1

https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010045639#; 
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010150660#;  

https://recherche.smb.museum/detail/1743373/bemalte-schale 
 ی مکشوفه از شوش و محفوظ در لوور:شود( بنگرید به این نمونهتر بر درفش کاویان دیده میای از نقِش کاویان )که سپسی نمونهبرای تماشا

https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010122820#  
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زده از آن هایند؛ رویکردی که در خاورمیانه بحرانو بوستون، و دیگرها، که مقوم هویت جمعی این ملتهای لوور و هرمیتاژ آموزان از موزهدانش
خدایِی پدرساالرانه؛ بدون اینکه واقعاا ی تکـ ارجاع به نوح، و اسطوره9 آید.اش در این چند دهه نیز اکیداا به چشم میخبری نیست و کاستی

های پاگان بروز الگوهایی داشته باشیم که در چندخدایی و مادرتباری و فرهنگکهن ها وبه سرنمون ایاشاره حتیرفته و پیش « اشُکنه»گامی به 
درفش »بیضایی: تفکیک  مرگ یزدگرد انتهایـ اشاره به عبارتی در 10 .خدا و پدرساالِر بعدی بودندرماسیوِن تکفُ سازند یا و خود خاستگاِه  کردند

پژوهشگر محترم ما ندارد؛ و تعبیرهای تخیلِی آشکارا هیچ ربطی به خودبرتربینی و دیگر تصورات « سیاه سپاه اعراب و درفش سفید ایرانیان
به یاری ی دینکهگونه از شال شدن یکبزنگاه تاریخی و جایگزینو این تازیان سیاه  است و پرچم رنگدر خوِد فیلم پوشِش موبد سفیدآشکارا 
)اگر این پرچم سیاه دقیقاا در خاطرتان نمانده، پرچم سیاه داعش را در اینترنت جستجو گویاست ای برای هر بینندهبه قدر کافی ی دیگر، شاکله

بدان اشاره رفت( و تاثیر نوازی در قلمروی سکاییان مرو )که پیشتر در متن دوستی و مهمانی مظاهری به موضوِع بیگانهافزون بر اشارهکنید(. 
تر و ارزش روزگاران سپسـپذیرفته با اقتضائات باوریافته، و سازگاریشده، تعدیلاش در شکلی متحولاین رسم بر دیگر اقوام ایرانی، و بازماندن

« گجستک»: از یکسو ذیل عنوان اندی اسکندر به دو صورت پایاپای سخن راندهاکنون، این را نیز در نظر بگیرید که این مردم حتی درباره
راستی کدام ملل و اند؛ بنا به منابع مکتوب و عینی، بهها او را تعالی بخشیدهاسکندرنامه اش را تقبیح و از دیگرسو درها و ویرانگریخونریزی
گفته بسیار های دو پژوهشگر پیشنظرگاهسخن در نقد ( را هم دارند؟ سازیو ایزدانهبخشیدن دوستی در حد تعالیها وجه دوم )بیگانهسرزمین

 الطائالِت های تخیلی(، گرایینگری )به جای آرمانبه لطف وسعت نظر و واقعو خواهش دارم که  کنماست و فعال به همین چند مورد اکتفا می
و  ها یک خروجِی ممکن )شوونیسمشناسی را هم به تنشناسی تعمیم ندهیم و ایرانی ایرانشمار نابخرِد شوونیست را به کل گسترهاندک

گرایانه در سرزمینی که ملی روحیهگیری اوجچپ از  و نیروهای . چنانکه پیشتر اشاره شد، خوِد هراِس برخی دوستان( فرونکاهیمواپسگرایی
 صور مختلف و گاه افراطِی  زایی دارد؛ و از اینرو، این سربرآوردنتاریخی قرار دارند، جای نقد و مسئلهمردمانش در درجه صفر شناخت زمین

 خودانتقادیبازاندیشی و برای  باشد تواند مجراییای از جنس نوزایش ملی میمردم و برآمدن سوبژکتیویتهقسمی از خیل در میان  یدوستایران
ی امروزه سربرآورده فتهیاو هوش جمعِی تکوین عمومی رویکرداز  ماندنوچراکردن در دالیل دورماندن یا عقبچونمجالی برای ، این دوستان

تر آنکه اینهمه شایستهو  ،گیری و نیروشناسِی دوبارههای چپ و )باز(جهتبه موقعیت گفتار طیف نقادانه بازاندیشیو مجرایی برای ، از میان مردم
ناسیونالیسم و راستی ناموجوِد( )بهاز اشباح کاذب ؛ نه اینکه به ترس فتدکارآمد و مفید اُ  اجتماعی فعلی بسادر سپهر سیاسی ودر این برهه 

فرهنگ »و « شناسِی تاریخیزبان»های ی دانشمندان رشتهبخشی و مداخلهرسانی و آگاهیالعدر این شرایط به اطپارانویای متعاقبش دامن بزند؛ 
های به جای نفی مطلق، به بازاندیشی توانوانگهی، اساساا حتی در همان گفتمان چپ می و نظایرشان سخت نیازمندیم.« های باستانیو زبان

(  واقعییک دولِت ملِی  نگرفتِن شکلو تعریف مانوئل کستلز ـ با ارجاع به اریک هابزبام ـ )نظری بنا به چارچوب  ایجابی دست یازید، از جمله
شان(، تاریخیهای زمینها و تکینگیخصها، شاهای عینی و انضمامی درون ایران )عدم شناخت و دورماندِن مردم از مولفهو با نظر به واقعیت

تر به این مسئله )پیشتر در همین جستار مفصل گرایِی آغازین قرار داریمملیـی پیشاتوان استدالل کرد اصالا ما در ایران هنوز در مرحلهمی
 یآفرینسرگرمی انگیز وطربرامشگری  و بخششادی بازی و تردستی و نمایِش  هایدر انتها، تنها یک نمونه ارجاع از کاربست سنخ .پرداختم(

های بعد تلقی های طربناک سدهالگوهایی برای نمایشتوانند نیاکان و پیششان کندوکاو نشده است و میکه هنوز به قدر کافی درباره آورمرا می
گی»از  بند صرفاا یکی دو ؛ جمالتی ازشوند پهلوی و به فارسِی میانه، پرسش و پاسخ خسرو اِی به خط ، یک متن مناظره«خسرو قبادان و رید 

بچه و نوجوانی در به معنای غالم ریدگ/ریدکی واژه جوان که به سبب درگذشت والدین دچار مشکالت مالی شده است.)نو(انوشیروان و یک 
ابومنصور  .در سکایی به معنای جوانان ryaای چون ریکا در مازندرانی به معنای پسر و ، نسبت دارد با واژگاِن بازماندهیا اشراف خدمت بزرگان

آورده است. متن عالوه بر موارد زیر به بازی چوگان، « غرراالخبار ملوک الفراس و سیرهم»هایی از این رساله را در اثرش ثعالبی نیز بخش
ی کی از منابع درجه یک کهن در زمینه، و یکنداشاره می پایو هشت های شطرنج و نردنوازی در ضیافت، و رقص، و بازیتنبورنوازی و بربط

ها و سازهای امروزه پرکاربرد، رود؛ قابل توجه است که عالوه بر بازیشناسی به شمار میسازشناسی و موسیقی ایران، و نیز آشپزی ایرانی و خوراک
پای سمنان، و نزدیک سوادکوه( با عناویِن هشتهای سنگسر )در پای و خوراِک افروشه نیز هنوز در میان ایلیاتی این متن به بازی هشتاشاره

-از آنجاکه در این گفتگو یکی از پژوهشگران به سخرهپزِی ایران )شناسی و خوراکهای ایلیاتِی خوراکای از خاستگاه؛ نمونهو آروشه وجود دارد

های محلی و بومی به گستره و تنوع خوراک ،رانشمال اییک شهر از ی کم در گسترهدستپرداخت، بد نیست در اینجا، « آشپزی ایرانی»گرِی 
ی گروهی از ، نوشتهقطب صنعت مازندران ؛قائمشهرنوشته طاهره اعظمی، در کتاب « شهرفرهنگ غذاهای سنتی شاهی» بنگرید بهتوجه شود؛ 

شتی، انواع پلو، انواع ماست، انواع ؛ شامل غذاهای گو308-269، 1394پناه لموکی، نشر چشمه، مولفان و پژوهشگران، به ویرایش طیار یزدان
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این چند » گفته:متِن پیش 62و  61اینک از بندهای  .(های بدون گوشتها، خورشها، دسرها، انواع آشها، ترشیشیرینی و نان، انواع ماهی
ناند: چنگخنیاگر همه خوش و نیک سرای و دنبلگ سرایسرای و نایسرای و تنبورسرای، بربطسرای و کنارسرای و سورپیک و ُمستگسرای، و 

بازی و بندبازی و اندروای بازی ]افتادگی رسن بازی و زنجیربازی و داربازی و ماربازی و چنبربازی و تیربازی و تاس]افتادگی در طومار[ و دیرک
بازی. این بازی و کبیزبازی و شیشهبازی و گربازی و شمشیربازی و دشنهبازی، و زیلبازی، گویسرای، سپربازی، زیندر طومار[ تنبوربزرگ

، ی متن پهلوِی خسرو قبادان و ریدگمایهبررسی زبان و درونآبادی و تبسم غبیشی، نک. مریم خمیس)«اند.چند خنیاگر همه خوش و نیک
های متن؛ و برگردان سعید عریان از 289، 1378، انتشارات سخن، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم؛ احمد تفضلی، 8، 1401انتشارات کهور، 

آفرینِی متِن هایی اجرایی و نمایشی و طربها و فرمهرکدام از بازی (.58، 1382به گردآورِی جاماسب آسانا، سازمان میراث فرهنگی،  پهلوی
صرفاا به من در اینجا و د، نجای پژوهش و تدقیق داراند، نیز بودهها و چرگرهای روزگار پارتی های گوسانکه به احتمال از جمله مهارتباال 

کنم زیرا توضیح بیشتر متنی می ای موجزآوری اشارهجهت نمونه، «بازیرسندیرک»ی زنده گانبازماندیکی از به بقایای یکی از آنها، و در واقع 
 146( در صفحات 1389پژوهِش لیال عرب فیروزجایی )نشر رسانش،  مازندرانهای کا: فرهنگ بازیدر کتابی با عنواِن طلبد: مختص خود می

در برخی نواحی ها بومیان و محلی. (گفتهمتِن پهلوِی پیش« بازِی رسندیرک»همان اشاره شده است ) بازی[]ریسمان «بازیرسن»به  150تا 
؛ تعداد بازیکن: دو نفر. وسایل بازی: الف. رسن/طناب یا الفند که معموال از جنس کنف اندخواندههم  «داربازی» یا «الفندبازی»آنرا مازندران 

متر از چوب درختان جنگلِی محل، مانند توسکا؛ ج. لنگر  6-5متر طول دارد؛ ب. چهار عدد تیر چوبی هریک درحدود  20است و بیش از 
شود و این لنگر اغلب از چوب درخت جنگلِی ِت اغلب فلزی به هم وصل میمتری و معموالا دو نیمه که دو قسمت آن با یک بس 5چوبی حدود )

ربا تهیه می با همین کارایی. مناسبت بازی:  شیئیلگن مسی، بطری یا یا  ها مجمه(؛ د. صندلِی چوبی، سینی مسِی بزرگ )به زبان محلی(شودا 
صورِت امروزِی سپس گفته به اشعاری از این دست نیز اشاره کرده و پیشها و عیدها. فیروزجایِی پژوهشگر عالوه بر متن پهلوِی جشندر زمان 

ی نمایشِی قابل توجه، حضور نکته )نظامی گنجوی(.« دانی چه سود استبازی نمیست / رسنولی باد از رسن پایت ربوده»بازی را شرح داده: 
باز/الفندباز که پهلوان نیز باز/رسنریسمان است؛ وقتی بندباز/ریسماندر زیر بند یا « یاالنچِی پهلون»یا « شیطان/شیطانک»کاراکتری به اسم 

آغازد، شیطانک در پایین طناب اش را روی بند میچی عملیاِت نمایشیزن و نقارهرود و مقارن با نواختِن سرناچی و دهلشود بر بند مینامیده می
 زند و بر شور هنگامه و هیجان تماشاچیان بیافزایدلوان را که بر بند است برهمکند تا تمرکز پهو مسخرگی می« تقلید»کاری و شروع به شیرین

بندی در بازی میان کاراکتر پهلوان و شیطانک را در . این ترکیب(چنین گفت زرتشت آغازِ  ی زرتشِت نیچه با بندباز دری مواجهه)یادآور صحنه
ای مطالعهمتن و سنجی کرد که خود توان بازجست و همن و سیاه، یا مرشد و سیاه میی عروسکِی بیضایی در نسبت میان پهلوانامههر سه نمایش

 طلبد.دیگر می
یابیم که عمدتاا به استبداد و استعمار خیِز مذکر میبار و حادثهها، در بستر یک تاریخ خوننوشت خود را دور از کردارشناسِی آماُزنیدر این پی[ 4]

بخاز در شعر ایرانهایی از اشاره به ناحیهنمونهشود. نخست می زاد مربوطزاد و بروندرون را در نظر بگیریم: شکارستان او ابخاز و دربند/  ی ا 
سال پیش(، خفچاق و روس رسمی، ابخاز و روم ذمی / ذمی هزار فرقه  800نظامی گنجوی، بیش از  یخمسهشبیخونش به خوارزم و سمرقند )

شان همه شیران لگزی و شروان )قطران و ابخاز / پیاده شان همه ُگردان ارمنسال پیش(، سواره 800نی، بیش از خاقا دیواِن رسمی هزار لشکر )
، فخرالدین اسعد گرگانی، بیش از رامینوویسسال پیش(، به چشم آورده تیر افگن ز ابخاز / به زلف آورده جراره ز اهواز ) 900تبریزی، بیش از 

در « های ُصلبوارگیقطعه»ایجاِد  شوند؟شواهدی یافت میها و نمونهروسیه یا عثمانی چنین  سال پیِش  800آیا در شعر  (.سال پیش 900
های ی استعمار سدههای این نواحی به مسئلهقلمروی خاورمیانه و آسیای مرکزی و جداسازی و سرکوب و آوارگی اجباری و محو اقوام و جمعیت

بخازیان و مردمان ُاِست )آسیمحو این جمعیتاخیر گره خورده است.  توان در چارچوِب شان را میهای مربوطهها/آسیان( و فرهنگها، از جمله ا 
نگارانه بنا به مطالعات قفقازشناختی و جمعیتبرای نمونه،  خوانش کرد و به بستر مربوطه پرداخت.« شناسِی ذهنیک بوم»ی بحران در منزلهو به

بخازِی گرجستان، کردها به» 1944، در جماهیر شورویدر اتحاد  1اندشدهدر نظر گرفته نمی« ی تهدیدمنزلهبرخالِف صدهزار مسلماِن ا  ؛ علل 
ی پشتون و هزاره و تاجیک نیز چون مناقشهها و آسی یانی مثالیِن ابخازمناقشات ناحیه گنجد.جداسازی ُاستیا به جنوبی و شمالی در اینجا نمی

رسد به نظر میکه  اندبوده هاییبحران کمابیش جملگی یک در کشوری که از زمانی به بعد نه آریانا یا خراسان بلکه افغانستان نامیده شد،و ازب

                                                           
(، گردآوری و ترجمه 1920-1991) اجتماعِی ُکردهای قفقاز در دوران شورویـیاِت سیاسیکردستان سرخ: مقاالتی چند پیرامون حهارون ییلماز، دانیل مولر، و عصمت شریف وانلی، 1

 .91، 1399سیروان خسروزاده، نشر شیرازه، 
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این  خودآئینِی تالش برای اصطالح بهپس از گاه سیاست حزبِی وقت و اقتضائات ژئوپولیتیکِی برخاسته از مصائِب ناشی از از تدریجاا پس 
های ظاهراا ناهمزمان و منفک، که در زمینه و بستر و شرایِط این بحرانپس توان وجوه اشتراکی یافت میانمیآیا ن؛ واحدهای سیاسی سربرآوردند

را هایی که گرجستان، قرقیزستان و تاجیکستان، داغستان، و ُاستیا جنگ تاریخی خاص خود هستند؟های زمینعین حال هر یک حامل تکینگی
نامید و نه  یافتهاستقاللسخت بتوان آنها را واقعاا  از جهتی ؛ واحدهایی کهاخیر میان ارمنستان و آذربایجان یهمین منازعه تا ند،درگیر خود کرد
به( که خان زیادخانف و همایون میرزا )نمایندگاِن بادکواسمعیل با 1298حمل  12 ی؛ برای مثال، بنگرید به مصاحبهبازیشبعروسک خیمه

ّران( می گیری ازبهره جایبردن به نام آذربایجان بهی دست)کمابیش در همان برهه ها در بدو ورود به باکو اعالم انگلیس»گویند: نام تاریخِی ا 
مساعدت دارد ]ژنرال کنند و ژنرال طامسون به کابینه ما مراسله نوشته که با هیأت دولت کامالا نمودند که ابداا در امورات داخلی دخالت نمی

آورد که و در ادامه می« باکو را تحت اشغال درآورد[ 1297/ پاییز  1918ویلیام مونتگمری تامسون فرمانده نیروهای انگلیسی بود که در نوامبر 
1«اند.جهاز بحر خزر را قوای انگلیس تصرف نموده» ِی گروهی" به سمت یک یافتِن یک "فانتزسوق»، خصوصاا تا آنجاکه نشانگر زااین مسئله 

در شعری به زبان اردو «( ماشین و ساختار»)فلیکس گتاری،  شودمی« ی گروهی دیگر در این فانتزِی گروهیبازتاِب سوبژکتیویته»و « بستبن
2«های ستیزنده با توفان / ناپسندم قایقکانی با باد به هر سو روانخوشایندم آن بادبان»چنین به بیان درآمده:  های گفتن به همبستگِی بادبان؛ آری

یکی از  روند.سو میسو و آنهای جدا از همی که به یک باد اینبه قایق گویی، و نهایستندی که مشترکاا دربرابرش مییک کشتی در برابر توفان
درونماندگارکردِن یک دیگرِی همیشگی »آوریم: نزد فوکو را در اینجا به یاد می« امر دوال»ی مضموِن پردازِی دلوز دربارهوجوِه پراگماتیستِی مفهوم

-ی ُفرماسیونتوان دربارهگرچه نمی .شوددرنظرگرفته می همانُجسته و  «و دورترین دیگری»آنجاکه نه آنکه هماننِد من است بل « خودـیا یک نا

ها را بازنگریست و بازسنجید، ها و آزمودهتوان بالقوگیمیسخن گفت، اما  تقریب و گمانناموجود جز به نیافته و تاکنونهنوز شکلهای حاکمیتِی 
گرایاِن تندرو به قبیله کمدست ی اخیر )و پیش از آن، از کاپادوکیه تا پامیر( بایدخیِز سه سدهسیاست و تاریخ پر زدوخورد و بحراندر واقع، زمینو 

توان این احتمال نمیدهند دالیلی تاریخی هم وجود دارند که نشان می نامندآموخته باشد که حتی در صورت تحقق آنچه اصطالحاا خودآئینی می
های همین دستاما در گام سپسین، چنانکه تاریخ پیِش روی ما گذاشته،   مورد تصورشان،ممکن است در فردای توفیق فرضِی را نادیده گرفت که 

در این  .شان آلوده شودبانان و همشهریانزهم جدید، و نهایتاا به خوِن های سازیسازی، قطبیبه همگون داران دمکراسی و آزادی تدریجاا داعیه
، از عراق و افغانستان در بحراندسِت دمو وضعیت  ی جنگیقطعاا مشترکات و حقایقی هرچند کوچک اما آموزنده را در استمرار فاجعهباب، 

گرایِی قومِی کردهای خاورمیانه ملیناصر انتصار در برای نمونه،  .یافتخواهیم  سازی از مسائلی چون قوم و زبانجمله و خصوصاا به ضرِب بحران
نظران ( اشاره کرده و برخی دیگر از صاحب8« )های رادیویی و مطبوعات منتشره به زبان زازاعدم پخش برنامه»به  و معظالت کردهای ترکیه

های قرار خود نوعی زبان اقلی یا مینور در میان زباناند و از اینتالشی و دیلمی دانستههای گیلکی و شناسی اصالا زازا را بیشتر در پیوند با زبانزبان
ی احزاب ُکردی، شود؛ انتصار همچنین در شرح شاکلهانگاری مضاعف محسوب میهای ایرانی غربی و از جهتی مورد ندیدهُکردی و در شاخه

انتصار البته در نقِد نزاع مسلحانه میان خود  (؛43تاکید کرده است )« گرایانهبا وجوه ملیلنینیسم ـترکیِب مارکسیسم»و کومله به  PKKاز جمله 
همچنین او با  ؛کند( اشاره می1937آورد گرچه به پیمان سعدآباد )شدن خالیق سخنی به میان نمیاحزاب ُکرد چون دمکرات و کومله و قربانی
کند، و شرحی از تقدیس او نزد زیدی، که در نبرد با نیروهای ترکیه به قتل رسید اشاره می، PKKاینکه به دختر جنگجوی شانزده ساله عضو 

بختی، قراردادن گل بر مزار او از سوی زنانی که آرزوی موهبت باروری ها در جوار مزار او در طلب نیکدهد )دفن بچهبرخی والدین ارائه می
3دارند و دیگرها( ای مربوط تِر خاورمیانهبزرگها که به ایشتار و آناهیتا و یک تصویر بسشناختِی این خویشکاریورهای به تبار اسطاما هیچ اشاره 

گاه جمعی  هاها و ارزشباور، و تسری و اشتراِک این سنخ کنشـیافتِن این سنخ میل، و نیز به چگونگِی جریانشودمی در کردارشناسی و ناخودآ
کی( و زازاـمرکزی، گورانیـ)سورانیهای زبان کردی  شاخهوقتی در خودِ  ،ها گذشته؛ از اینکندنمی زازاکی، باجالنی، شکی، گورانی )ـشمالی، ل 

-کودک رشدیافته در محیط اورامی ، برای نمونه،خوریم: از جمله اینکهتر شویم به نکات قابل توجهی برمیشان دقیقو نسبت گویشوران( سرلی

-ی خیلی از خانوادهمواجه است و در گفتار روزمرهگیری با گویشوران سورانی و ضرورت استفاده از زبان میانجی فارسی تباطزبان با ناممکنِی ار

4روداشاره می «ُکرد»تِر زبانان به عنوان کلیهای اورامی در ارجاع به سورانی نشین سوادکوه به کمابیش به همان سیاق که یک کوهستان 

                                                           
 .63-62، 1398بیات، نشر شیرازه، شمسی، با مقدمه کاوه  1298-1296: خیِز تاریخ: نگاهی به مباحث ملّیون ایران و جراید باکو در تغییر نام اّران به آذربایجانآذربایجان در موج 1
 https://www.youtube.com/watch?v=EejsMLVzOXc بنگرید به این لینک: 2
 .55، 1380، ترجمه طاهر سرحدی، چاپ جمالی؛ سنندج: گرایِی قومِی کردهای خاورمیانه و معظالت کردهای ترکیهملیناصر انتصار،  3
 ی مریوان.زادهزبان، پرستو فتاحی، نقاش و ویدئوآرتیست، بنا به گفتگوی نگارنده با گویشور اورامی 4
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ِور ماِزرون؟ ]از مازندران چه می مثالا  شهرستاِن واقع در جلگه )فرضاا از شیرگاه یا ساری( به کوهستان آمدهخویشاوندی که از  گوید: چه خ 
-شناس و آرتور کریستینکنزی زباندیوید مکی های منتشرشدهپژوهش ها درخی برداشتاش ضمن نقد به برخبر؟[؛ منصور سلیمی در پژوهش

الله طبیبی شعب زبان اورامانِی گورانی را چنین گیرد و با ارجاع به دکتر حشمتبهره می« زبان اورامی»امی، از عنوان اور« لهجه» یسن درباره
تخت، د( گویش ژاورودی، ه( گویش پاوه و قسمتی از جوانرود، و( شمرد: الف( گویش زازا، ب( گویش اورامان لهون، ج( گویش اورامانبرمی

نجِی قدیم، ک( جوئی، ی( گویش بیوهاِی قدیم ط( گویِش کورهاچوماچو )گویش سادات اهل حق(، ح( گویش گهوارهگویش گورانِی قدیم، ز( م
1«معیار دارد. های فاحش دستوری، آوایی، و واژگانی با ُکردِی زبان هورامی تفاوت»افزاید: ؛ و میگویِش قالعی، ل( گویِش باجالن  ینبه هم 

 مهاباد اهل زبان سورانی» برای ارتباط بینزبان میانجِی فارسی  کارگیرِی به ضرورِت بهآنجاکه  ؛خوریمبرمی دباغی مسعود هایصحبت در نکات
میان  و حتی در مرکز ایران، «بلوچیگویشوِر  و یک براهویی ایلعضوی از »میان  ،«اورامی و سورانی»میان  ،«ارومیه در یایل اهل زباِن رماجکُ  و

2کنداشاره می« ورتون و زفره» ،اصفهاناطراف  روستای دوگویشوراِن  ای را برکشید که کلسفسکی توان آن پرسش اساسیدر اینجا دقیقاا می .
 «اصلی پرسش هشت یا خود نمایسنخ هاییابیساخت»و نیچه آنرا  کرده استطرح  نیچه و دور باطل زاهای نیچه دری یکی از مسئلهمنزلهبه

« تر؟ساده یا باشیم ترگونگونه خواهیممی گله؟ حیوان یا چوپان یا اغواگر، یا شویم مستبد خواهیممی»پرسد: خوانده بود؛ و در آن از جمله می
های ُفرماسیون»به است بل  selfی خود/مسئله نه تنها ناظر بههایی که کند، پرسشها را طرح میو در پیوند با این پروژه بار دیگر نیچه این پرسش

 واکنش با صرفاا  یا اندخودجوش و برآمده اندوخته انرژی دل از نیاز؟ سر از یا اندبرآمده فراوانی دل از هایمانرزشا»نیز اشاره دارد:  «حاکمیت
3«العاده؟خارق هدفی با ایمناقص یا کوچک ایوظیفه با ایمکامل حل؟ راه یا ایممسئله اند؟شده برانگیخته با حرکت از یک اقتصاِد  قرار،ایناز  

4«عام/جامع»به یک اقتصاد « محصور/مانع»  بودِن ورای قابلیت میانجیتوان می گفته،پیش یناقشهزاها به مبا بسط این مسئلهو در سطح میل،  
وار از اشاره را به خاطر آورد که در آنبه مارکس انگلس  ینامهارزی و پیوندگاهی برای تعامل و اشتراک، ، ورای قابلیت برقرار سطح همیک زبان

5سخن گفته است. )و لذت خواندِن حافظ به زبان اصلی( انگلیسیزبان للی به جای المهای زبان فارسی برای تبدیل به زبان واسِط بینظرفیت  
 «عوالِم جدیِد ارجاع» همراه با« ی نونگارانهی نقشهفاهمه»وضِع یک  ،ای دیگرجابجایی به یک اقتصاد نامحصور یا جامع حرکت به سمت نقشه

گاِه تجهیزشده»یک و  از یک نقشه » هاست؛کند، ناخودآگاهی جمعی که، به قول دلوز، سروکارش با معبرها و شدنرا ایجاب می «ی نوناخودآ
ها و ها، آستانهها و رخنهبستبنهاست. هر نقشه، نوعی بازتوزیِع جاییی دیگر، مسئله نه جستجوی یک خاستگاه بل ارزیابِی جابهبه نقشه

6«.کندحصارهاست، که ضرورتاا از پایین به باال حرکت می تِز یک همبستگِی عملی نیست و گفته قطعاا آنتیتصور خودآئینِی پیش هرحالبه 
تقویِت رئالیسِم سیاسی و عدم مردم و های بسیاری از تودهبلوِغ سیاسِی عدم ؛ گرچه هنوز لحاظ کرد توانمیی متنوعی را کنندههای تعیینمولفه

و  زندکماکان به انسدادها دامن می، ی این مردماننمایندگاِن اغلب خودخوانده گرایی نزدبه جای ایدئالیسم و اتوپیامحوری و قبیلهاستراتژیک 
می و خالء همبستگی عمومی راه ها و تضعیف جامعه مدنی و محرومیت از نهادهای فعال و مستقِل مدنی مردناپدیدشدن جمعیت در عوض،

و خالِء آموزش،  دارد. به ضرب استعمار و چپاولساالر گشوده نگه میهای غیرشایستهخواهان، اقتدارگرایان و استبداِد حاکمیترا برای تمامیت
شده و شویم؛ وارثان تاریخ تحریفمیشده طرف زده و مثلهنسیانبحرانی، ندیده، هایی آموزشبا نسلها طی دهه تاریخ،ی زمیناز جمله درباره

کارلو ترنزیو ـپیوبرای مثال، آورند. های سوخته که انگار تبار رنج و نابودی یک مردم را دیگر به یاد نمیی زمینهای گمشدهیغمارفته؛ جمعیتبه
احات تاریخی و نقش جدال بین نیروهای ( وجوه مشترک این جر1359)ترجمه عباس آذرین،  رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستاندر 

)چاپ « افغانستان و نیکاراگوئه»سرنوشِت خاورمیانه را برشمرده است. برژینسکی در های پیاپِی مردمان هماستعماری و تاثیرش بر حیات نسل
تنها جرم مردم افغانستان »ویسد ن( می1988، «در جستجوی امنیت مّلی»؛ چاپ سپسین در کتاِب 1985، پائیز «منافع ملی»ی نخست در نشریه

پس از اینکه ـ خیلی وقت پیش ــ پارادایم  2021-2020؛ حاال در سال «خواهند رژیمی کمونیستی بر آنها حکم برانداین است که نمی
ا جرم مردم افغانستان این تنه»توان آن گزاره را چنین تغییر داد: هراسی تغییر کرد، میهراسی به اسالممحوِر ایاالت متحده از کمونیستامنیت

                                                           
 .17-12، 1392، انتشارات احسان، ای(بررسی و توصیِف زبان هورامی )گویِش پاوهمنصور سلیمی،  1

 Q5Pva44https://www.youtube.com/watch?v=APbPدر این لینک: « آیا قومیت معادل زبان است؟»در گفتگویی کوتاه با عنواِن  2

3Pierre Klossowski, Nietzsche and the vicious circle, traslated by Daniel W. Smith, The Athlone Press, 1997, 77-79. 
 general economy و  restricted economy به ترتیب؛  4

 (335، ص 39، جلد آثار مارکس و انگلسمجموعه)  p. 39MECW, Volume ,335بنگرید به ؛  5
 http://parsianjoman.org/?p=4430 کند؛، آنجاکه به رویا و آرمان ویلهلم وایتلینگ اشاره می9ی نوشت شمارهی فارسی، و پیبنگرید به این ترجمهنیز 

  .  176، 1396، ترجمه زهره اکسیری، پیمان غالمی و ایمان گنجی، نشر بان، انتقادی و بالینیدلوز،  بنگرید به6
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از 1985کالم برژینسکی در « خواهند یک رژیم اسالمی بنیادگرا )بخوانید تروریستی، وحشی و شدیداا واپسگرا( بر آنها حکم براند.است که نمی
برانگیز یقت بسیار تعجبحق»امروز افغانستان قابل تامل است اما قطعا نه در مقام فارس )مضحکه( بل یک تراژدی مضاعف:  پی وقایع دردناِک 

درصد جمعیت کشور به خارج از افغانستان شده است، صرف نظر از هزاران نفری که  25این است که سیاست شوروی در افغانستان باعث فرار 
یب، موضوع افغانستان ترتاند. بدینالعضو شدهماند ــ به قتل رسیده یا ناقصدر عملیات نظامی شوروی ــ از نظر تاثیر و ابعاد به قتل عام می
گرفتِن مجروحان آمریکایی یا ی درآغوشی لیبرال جهان ــ که همیشه آمادهواقعاا یک امر اخالقی و رسواکننده است که بخش اعظم جامعه

بارها و بارها  ،احتچنین در مورد افغانستان سکوت پیشه کرده است. باید به صرهای نه چندان پرآوازه است ــ ایناسرائیلی یا باقی امپریالیست
این حقیقت را تکرار کرد که سیاست شوروی در افغانستان چهارمین قتل عام بزرگ عصر حاضر است: این قتل عام پس از کشتارهای چند 

ن کشتار عصر پت، بزرگتریقمع مردم کامبوج توسط رژیم پلومیلیونی استالین، قتل عام یهودیان و پاری از اسالوها و دیگران توسط هیتلر، و قلع
کند که ابرقدرت بینِی این بیم را میپیش یاافتد.... هر ابرقدرتی این بیم را دارد اکنون دارد اتفاق میحاضر است. مهمتر اینکه این کشتار هم

در ، «یکاراگوئهافغانستان و ن»)زبیگنیو برژینسکی، « اش سوءاستفاده کنددیگری ممکن است در مقام رقابت با او از مشکالت داخلی همسایه
پیشنهاد  های چهار دهه پیش است یا تصویری از امروز؟این حرف (.322، 1369، تر. ابراهیم خلیلی، نشر سفیر، جستجوی امنیت ملی

، کمابیش همین امروز هم با درجاتی از جرح و «خودمختاری داخلی»و « طرفِی خارجیبی»خیز افغانستان، برژینسکی برای وضعیت بحران
طرفِی خارجی به مفهوم خروج کامل ، فرمول بی1985از سوی برخی کشورها در قبال افغانستان پی گرفته شده است )نزد برژینسکِی تعدیل 

دادن به واردات تجهیزات نظامی است و عالوه بر این، نزد او حرکت به سمت خودآیینی در تمام نیروهای خارجی و پرسنل پلیس مخفی و پایان
با  شد(.ی برگزاری انتخابات آزاد را شامل میالمللی تا مرهلههای درگیِر داخلی در پرتو نظارت بینای مذاکره بین تمام گروهداخل با ایجاد فض

ی ا نظر به معادلهب نیز ، وپسندو فرهنگ عامه مطالعات فرهنگی در چارچوب کم دست است که و چنین بستری ی تاریخیزمینهنظر به چنین پس
-ی مربوطههاسربرآوردن قطعات موسیقی و کالمتوان می ،دلوزگتاریی مفهومِی در منظومهشناسی کاوی = شیزوکاوی = ریزومپاپ کاوی =چینه

را بازاندیشید: ی اخیر در دههپوش از شفق سیه« پل»از خلیل یوسفی،  و « ای خراسان من» ،از گروه کابل دریمز« مرغکچل»چون  شان در آثاری
 فصل شد درنده شکار عشق / نشاندند رِ  هاخدنگ جایش دادند در رِ  هاسبزه و شکسته شاخه/  پراندند زده تفنگ و سنگ خانه از رِ  هامرغک»

رِ  به هادوستی ابریشم باغ/  شد پرنده شکار  شکستیم نه که/  است زمستان و باغ و تندر قصه است مرغکانلِچ  قصه ما یقصه/  شد گزنده مار س 
 نشد خم ما آواز نشد کم ما طاقت/  شنیدیم و شدیم قصه خانه، یک و مرغک چل سیسانه اوسانه/  است آسمان بلند تا ما پرواز اما خستیم نی و

مشی اروپای بدون مرز و مشتاق همبستگِی که خط باشدبهتر آن شاید در بازگشت به ابخاز، (. «مرغکانچل» دریمز،کابل) پریدیم بلندا تا باز
گرِی مردم ابخاز سازی و اختهاش در بردهمشِی باستانیی قلمروش را در کنار خطاش برای پرهیز از بحران و جنگ در گسترهتالشامروزی و 

طور دیگر( )بهی را امروز اروپایبتوان  بسا از این خاللچه دست سرداراِن روم شرقی خوانش کنیم )ابخاز میان روم و ایران مورد منازعه بود(، وبه
اهمیتی  هیچ عمال اما در بیرون قلمروشاش را به حبس محکوم کرد و سرانطلبان کاتاالن ایستاد جانبه در مقابل تجزیههمهگرچه که  ریستنگ

نداده و ی ُاستیا گرفتن بنیادگرایان، بحران در ابخازیا یا جنگ داخلی در تاجیکستان، یا تجزیهبه نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان، قدرت
نام ابخاز را ای حتا خاورمیانهنویس سادهاصطالحاا  انکه ظاهراا شاعربلدهد. امروز نه تنها هیچ خط ریلی میان ایران و ابخاز در کار نیست، مین

با تا  نداردمجالش را  او )نخواهد کرد(، به آنجا سفر نکردهند و او هرگز اها به ضرب بحران دائمی تغییر کردهضرورتندارد، هم به یاد حتی 
پارگِی تکه به شاخص یا نمودارِ سال پیش به این سو کمابیش  1000ی حدود گفتهسیر تدریجی از اشعار پیشبه این ترتیب و  بیامیزد،مردمانش 

تولیداتی »بنا به خوانِش کلسفسکی،  .گردد و نه یک شعِر صرفبدل میاش افول یا وخامت فرهنگی یبه نقشه اریخ وتهای مشترک یک زمینمولفه
ساز در مناسبات بین نیروهای اجتماعی اند باید خودآئین شوند، درست همانطور که وضعیت یک شورش سرنوشتشناختیکه در ابتدا پاتوس

زند: کند، در دو دامنه حرف مییکند وسایل دستیابی به  آن اهداف را هم اراده مگوید کسی که اهداف را اراده میدهد... وقتی نیچه مینشان می
1«آورد[، عقل سلیم و هذیان.وارگی و تکینگی، افرادی اینهمان با خود و موارِد اتفاقی ]بختگله ی توطئه»نیچه برحسب ـی کلسفسکیپروژه 

 رود.استثنایی و تکینگی پیش می وارگی، و معطوف به امرهای ضدعوامانه، ضدگله، اساساا ارزشداوری«دور باطل»ی و تحت نشانه« ضدداروینی
و مورد تاریخی از تصادم و اصطکاک نیروهای تاریخی )قلمروزدایی و  : انحراف از بحث( را با چند مصداق6ـاین پانویس از این پاره )یک

مهلکش بر تقدیر مردمان  ای و تاثیرهای غربی در جهان سوِم خاورمیانهی قدرتساالرانهسیاسی و سرمایهـبازقلمروگذاری مهلِک نظامی
                                                           

1 Pierre Klossowski, 'Circulus Vitiosus', translated by Joseph D. Kuzma, The Agonist: A Nietzsche Circle Journal, Vol II, 

Issue I, March 2009, 31-47. 
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کم تلویحاا با مسائلی چون بالقوگی مقاومت اجتماعی و فرهنگِی شهروندان، رسانم زیرا در اینجا دستبه فرجام میگیرم  و پی میخاورمیانه( 
تغییر موازنه نیروها و طرح نهاد برای های مردمها یا گروهی مدنی، و عاملیت جمعیتتوان تعامل و همکوشِی نهادهای شهروندی، ظرفیت جامعه

یی برای هر گونه آپاراتوس دولتی، چه داخلی و چه ها، یا بازوانبه مزدورهای سیاسی عاملیتشدن سازوکارهای بدیل، طرف هستیم، و بدل
اند، موضوع نامیده« رچگی ماشین جنگ کونفسهبیرونیت فی»و از حیِث آنچه دلوزوگتاری  آمیز بوده،به یک اندازه قابل نقد و مخاطرهخارجی، 

رغم فواصل زمانی و به دمکراتیک،ـگرفتن همبستگِی ملیناتوانی در پی رد مد نظر ما،امویکی از بخش. و نه یک سیاست رهاییست وچراچون
ی هسرسپردعوامل  قِش نیز ن و ی مدنی توانمند،، فقدان نهادهای مردمی و جامعهکفایت، و بینشاندهجغرافیایی، باز هم نقش دولت فشل، دست

وری که تنها پس از فروپاشی اتحاد ی استالین به پیشهنامه بنگرید به برای نمونه، کند:استعمار را به وضوح عیان می اِن و مزدور انداخلی یا بازو
 جماهیر شوروی از حالت محرمانه خارج شد در این لینک قابل دسترسی است:

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/117827 

 نیز بنگرید به این سند؛
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/120480 

وری نه فقط در مجلس شورای ملی ایرانیان، بل در عین ی پیشهاعتبارنامه»نویسد: می« وریی پیشهاعتبارنامه»خلیل ملکی در یادداشت کوتاِه 
ه ایران و ی خود را از مقامی دریافت کرد که نه هیأت حاکموری اعتبارنامهبار پیشهحال در اولین کنگره حزب توده ایران نیز رد شده بود. اما این

ی این سطور نه رهبران حزب توده نتوانند اعتبارنامه او را رد کند. یکی از اعضای انجمن نظارت انتخابات تبریز به عنوان اعتراض برای نویسنده
تاثیر گریه  کرد. او از شدتوری پافشاری میحکایت کرد که چگونه قنسوِل شوروی در انجمن نظارت حاضر شده و برای گرفتن اعتبارنامه پیشه

در آنها نبود از « کوچکترین اثری از ایرانیت و نهضت زحمتکشان ایران»وری اشخاصی جمع شدند که ی ملکی، بر گرد پیشهبه گفته« کرد! می
، مدتها در ی فرقه دموکرات آذربایجان بود اما از ترس مردم تبریز و افکار آنان، که ظاهراا از عناصر برجسته«ریابی»جمله شخصی موسوم به 

شد و با آنها پیاده یا سواره به حزب و شورای متحده رفته و در کوچه و بازار گردش ی دو نفر از افراد ارتش سرخ از خانه خارج میحمایت سرنیزه
« ریابی»قعاا ی ملکی، در باالی میز ریاست این آقای وابه گفته« فت.کرد؛ به مالقات تجار و اشخاص دیگر نیز معیت دو سرباز سرخ میمی

نه؛ اعمال او نه فقط مردم تبریز بل « کوچکترین اثری از ایرانیت و نهضت زحمتکشان ایران»شد اما ای از استالین دیده میشدهعکس بزرگ قاب
ن و پیشداد، نشر مرکز، ، ویرایش کاتوزیابرخورد عقاید و آراءافکار عمومی حزب توده در تبریز و تهران را به او بدبین کرده بود. نک. خلیل ملکی، 

. به این ترتیب، دقت و بینش سیاسی خلیل ملکی و نیز صحت تشخیص مردم تبریز از عملکرد کسی که ملکی بطور صرفا 119-120، 1374
اجرت مهی شوروی سابق تایید شد. بنگرید به حیدریان و خسروی، برد پس از انتشار برخی اسناد محرمانهنام می« ریابی»گذرا ذیل عنوان 

ی شوروی و سازوکار دستگاه ؛ خصوصاا بنگرید به اسناد سابقاا محرمانه179-150، 1381، نشر پیام امروز، سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان
که مشخصاا به زندگی « ی انترناسیونالیسم کارگری!جاسوسی در سایه»ی و نیز پاره« مرزشکنی»ی امنیتی شوروی در مزدورسازی در قالب پدیده

پردازد که وزیر فرهنگ یا معارف فرقه دموکرات آذربایجان، عضو کمیته مرکزِی ، تبریز( می1294ریا )متولد سیاسی محمد باقرزاده معروف به بی
ها و وششده و خروج از ایران، به ضرب پاپریزیهای برنامهاین فرقه و رییس اتحادیه کارگردان آذربایجان بود اما پس از ناکامی در اجرای پروژه

های کار اجباری در سیبری محکوم شد! اگر کنش خودسازماندهنده و سال زندان و اقامت در اردوگاه 27های اربابان روسی به سازیپرونده
م های سری زنانه ذیل مفاهیگیری انجمنی نیروهای برآمده از میان مردم چون زینب پاشا و ازخودگذشتگی او و یارانش و ضرورت شکلدالورانه

مراتبی و مرکزگرایی حزبِی مزدورها و تفکیک از تحرکات سلسلهنوظهوری چون حریت از جمله در تبریز و تهران را در قیاس با و به
سازِی جنبش مردمی در برابر عوامل بازدارنده های خودآئینهای اصطکاک و تصادِم بالقوگیدر نظر بگیریم، پهنه« ریابی»هایی چون نشاندهدست

اسناد تاریخی جنبش کارگری، دهند. در شناسِی جمعی به دست میآسیبتروما و روانـنمایند، و دردنمونی از یک ژئوکننده هر دو رخ میو غصب
سوال « اصول ومبانی سازمانی حزب توده»؛ انتشارات علم( از 1350)بازنشر  1338ی )جلد دوم(، نوشته دموکراسی و کمونیستِی ایرانـسوسیال

( 349؛ 342است که با قسمی دسپوتیسم در مقام روح انضباط ادغام شده است )ص.« سانترالیسم یا مرکزگرایی تشکیالتی»شود و پاسخ می
( دقیقا به نقد 1990) هایی همچون ما: فضاهای جدید آزادی، خطوط جدید اتحادکمونیستتقریبا دو دهه بعد، تونی نگری و فلیکس گتاری در 

مراتبِی مرکزگرا پرداختند و آنچه که از لنینیسم و آنارشیسم در احزاب اروپای آن زمان باقی های تشکیالتِی سلسلهزبی، و فرمهمین سنترالیسم ح
های جهانی با جهان سوِم ی منافع ملی در بستِر موضوع مطروحه، و نسبت قدرتمانده بود را آماج انتقاد قرار دارند. از دیگرسو، نظر به مسئله

گر و توان به تمرکز خاطرات نیکیتا خروشچف به منافع ملی شوروی و اذعانش به مزدورسازی، و سایر عملکردهای تعدی، میاز توسعه بازمانده
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های آخر زندگی بر او عارض ای که در سالناپذیری و اختالالت روانیاستالین به برکت انعطاف»گوید: غیرمسئوالنه نیز توجه کرد که از جمله می
های نظامی در خاکش داشته باشد... اتحاد شوروی ود مناسبات ما را با ترکیه به هم زد و از آن زمان ترکیه به آمریکا اجازه داده است که پایگاهشده ب

ن ترتیب موجب آن نیمی از ایران توسط نیروهای شوروی اشغال شد.... به ایای با انگلستان امضا کرد که بهنامهحوالی پایان جنگ جهانی موافقت
اما خب،  ایرانیان بار دیگر ما را اشغالگر شناختند. البته ما در انجام این کار فقط یک هدف داشتیم و آن تامین مرزهای جنوبی اتحاد شوروی بود،

هم اغلب  کند" و نیروهای اشغالیکند این عمل را همیشه براساس تامین صلح و امنیت "توجیه میهر وقت کشوری کشور دیگر را "اشغال" می
کنند بمانند... جنگی داخلی در ایران درگرفت. شاه شورش را سرکوب کرد و شماری کم سعی میمانند یا دستشده میبطور دائم در کشور اشغال

با شورش ما نه تنها دانست که از کسانی که در کنار شورشیان جنگیده بودند گریختند و از مرز گذشتند و به اتحاد شوروی آمدند. شاه خوب می
، ترجمه «همسایگان»ی ، پارهخاطرات نیکیتا خروشچفبنگرید به « .موافقت کرده بودیم بلکه اسلحه و مهمات به شورشیان داده بودیم

گاه،  های جهانی و جنوب جهانی در بسترهای . شواهدی دیگر از این دست مواجهات میان قدرت275-270، 1369ابراهیم یونسی، نشر آ
کند: در فصل هفتم کتابش، موضوع جنگ سرد در خاورمیانه را چنین آغاز می 1983-1982پیر درینیک حوالی متغیر تاریخی کم نیستند: ژان

اری شوروی با ایران از سال در قرن نوزدهم روسیه تهدید اصلی خارجی برای ایران و ترکیه بود... در زمان جنگ دوم جهانی روابط حسن همجو»
ی نفوذ شوروی شناختن یک منطقهرسمیتی بهدرباره 1940به سردی گرایید... استالین در سال  1943رو به زوال گذاشت و با ترکیه از  1941

جدید نظر شود... ادعاهای نامه مونترو در جهت انضمام استانبول تدر جهت اقیانوس هند، با هیتلر به مذاکره نشست و قول گرفت که در موافقت
شوروی نسبت به ایران و ترکیه حتی قبل از آنکه جنگ در اروپا پایان گیرد به وضوح آشکار شد... اتحاد شوروی صدمات عظیمی را در جنگ 

درگیر جنگ عمومی  توانستدید و نمیای ایاالت متحده میخود را در مقابل انحصار هسته 1945علیه آلمان متحمل شده بود و از طرفی از اوت 
ی شوروی در خاورمیانه طلبانههای جاههای اساسی شوروی در اروپای شرقی نشد. عدم موفقیتطلبیجدیدی شود اما این واقعیت مانع از جاه

، تر. در قرن بیستمخاورمیانه در « ترکیه و ایران در جنگ سرد»پیر درینیک، )نک. ژان« تردید ناشی از اراده آنکارا و تهران به مقاومت بودبی
های جهانی و ملل های سیاسی میان قدرتی تصادمگفته.( همچنین در موارد پیش210-209، 1368فرنگیس اردالن، انتشارات جاویدان، 

-ی برخی دول اروپایی و سردمداران حقوق بشر و حتی احزاب ظاهراا عدالت«سیاست عدم مداخله»زده، سکوت و ی بحرانشدهداشتهنگهعقب

مشی قابل توجه است، که ما را به نحوی دیگر به بازاندیشی برحسب درونماندگاری و نه تاسِی خواه به لحاظ تاریخی و رفتارشناختی یک خط
ها، در روابط میان احزاب خواند. این مثال گویای ارجحیت منافع ملی یا حزبی  خاصه در بزنگاهبندی اروپامحور و سفید فرامیصرف از فرمول

تکلف و صریح اظهار داشت که او ژوئن هیتلر در وورتزبورگ ضمن نطقی، بی 27روز »های اروپایی است: ملتـسیاسِت دولترو و زمینپیش
های معدنی تن سنگ 2000پیریت و  956000تن آهن،  1620000، آلمان 1937به خاطر سنگ آهِن اسپانیا از فرانکو حمایت کرده است؛ در 

تن پیریت به آلمان وارد شد. متوسط واردات ماهانه آلمان از اسپانیا  550000تن آهن و  265000رد کرد. فقط در ماه دسامبر دیگر از اسپانیا وا
ژوئن، دومین انترناسیونال سوسیالیستی و سومین انترناسیونال  21میلیون رایش مارک رسیده بود. در این زمان در روز  10به  1937در پایان سال 

ای خود را در آنماس برپا کردند. لوئی دوبروکر و فرتیس آدلر نمایندگان انترناسیونال سوسیالیست و مارسل از جلسات دوره کمونیستی یکی
غای کاشن، لوئیجی لونگو، فرانز داهلم، پدروچکا و فلوریموند بونته نمایندگان انتراسیونال کمونیست بودند. این دو انترناسیونال خواهان ال

شان از دولت های فرانسه را به خاطر حمایتها و نه حتی کمونیستشدند اما هیچیک از آن دو گروه، نه سوسیالیست« خلهعدم مدا»سیاست 
جنگ )برای مطالعه بیشتر بنگرید به هیو تامس، « مشِی عدم مداخله بود، سرزنش نکردندی اساسی و هوادار اصلِی خطای که خود پایهفرانسه

که اوضاع بحرانی  گذرد؟در افغانستان چه می.( همچنین در جایی از 658، 1352هدی سمسار، انتشارات خوارزمی، ، ترجمه مداخلی اسپانیا
التحصیل خبرنگار و فارغـگذارد به نویسنده )یک مسافرکند، مردی افغان همزمان که تنباکو زیر زبان میی هشتاد را روایت میافغانستان در دهه

ایم که ما شنیده»اش را از دست نداده است؛ کند که بدبختانه همین امروز هم موضوعیتای را گوشزد میسئلهعلوم سیاسی از پاریس( م
کنند. ها هیچ کاری نمیساختن بمبارانها اطالعاتی به دست آورند، ولی آنها برای متوقفآیند تا از عواقب بمباراننگارها به این روستا میروزنامه

های گزاف به فروش زده عکس بگیرید و مقاله بنویسید و آنها را به قیمتدهید این است که از مناطق جنگای ما انجام میتنها کاری که شما بر
تر. علی فرجاد،  گذرد؟،در افغانستان چه میدایک، )بنگرید به جر ون« کنیدکشی میشما از رنج ما کاسبی و بهرهبرسانید. در حقیقت 

(. این تقدیر مشترک مردمان خاورمیانه نیازمند سنخی نو از اکتیویسم فراملِی گشوده و دمکراتیک است؛ 204 -203، 1367انتشارات الهام، 
ترین افِق ممکن، یعنی فرضاا تصور یک الی صفحات تاریخ چنان است که گویی دورترین، یا محالسیاست البهو مرگ االریسوخامت مرده

موجود، برگذشته از بنیادگرایی دینی، تبعیض و های تاکنوننظریبحران، بدون جنگ، رسته از تنگبی مرز،ی آزاد، دموکراتیک، بیخاورمیانه
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های استعماری موضوعی ترسناک و برای خود مردم این منطقه امری راستی باید برای قدرتی قومی، دینی، نژادی، جنسیتی و دیگرها، بهتفرقه
)فیروز  ی امپریالیسم(؛ پژوهشی درباره1914-1864روس و انگلیس در ایران )از کتاب « تناق ایراناخ»ناپذیر و غریب بنماید. در فصِل تخیل
که ایران از شمال و جنوب به اشغال روسیه و  1910-1911های (، حوالی سال609، 1371ی منوچهر امیری، چاپ دوم: زاده، ترجمهکاظم

ای به دولت ایاالت متحده فرستاد و جویای دانستن این شد که های روسیه، نامهو تحمیل انگلیس درآمده، دولت وقت ایران زیر ِاعماِل فشارها
افزا بود. اما ها کوتاه و خشک و نومیدیی آمریکاییپاسخ وزارت امور خارجه»ی دولت آمریکا، ایران در چنین شرایطی چه باید بکند؟! به عقیده

ی آمریکا حماقت نشان داد: مجلس شورای ملی ایران به مجلس نمایندگان آمریکا کرد، کنگره ی آمریکا سرد برخوردهرچقدر وزارت امور خارجه
ها که در حکم تقاضای یک رژیم دموکراتیک از رژیم مشابه دیگر بود حتی پاسخ نداد در واقع ها به درخواست ایرانیمتوسل شد. اما آمریکایی

ی ترک افغانستان از سوی نیروهای آمریکایی، تفاوتی را در نحوه(. این بی611)همان، « !ی مقداری شوخی و تفریح در کنگره شداین کار مایه
توان بازیافت. در شان در نبرد علیه طالبان میاعتنایی محض آنها به پیامدها، بالها و مصائب پیش روی مردم افغانستان، و عدم مداخلهدر بی

انداز کوتاه مدت در روابط آمریکا و شوروی به موضوع افغانستان سومین چشم»مواجهیم: جمالت پیش رو، عمال با تکرار یک وضعیت تاریخی 
است... به یک معنا، وضعیت امروزی شوروی در  خروج نیروهای شورویترین موضوع جدول زمانِی مرتبط است. در این زمینه، اساسی

یکا در سالافغانستان تقریبا مشابه همان وضعیتی است که  با آن روبرو بود... ما در آن زمان متوجه نشدیم که  در ویتنام 71-1970های آمر
یکانشاندهسقوط دولت دستخروج ما از ویتنام به مفهوم  در جستجوی  ی بیشتر بنگرید به برژینسکی، )برای مطالعه« خواهد بود... ی آمر

را در معامالت بازرگانی آلمان و چین و سکوت معنادار مرکل ای دیگر .( نمونه443-442، 1369آبادی، ، تر. ابراهیم خلیلی نجفامنیت ملی
پین و شرکا بر کارگران اویغورِی مزارع ترکستان شرقی جینگساالرِی دولتِی شیهای سرمایهو شرکا در قبال ستم و تبعیض و اعمال محدودیت

-https://www.dw.com/en/germany-rights-group-files-complaint-overایم )نک. چین شاهد بوده

forced-uyghur-labor/a-59103699بندی کرد: آیا با سقوط آلمان هیتلری، نازیسم توان به این صورت بازفرمول(. مسئله را می
گیر شده و با اسمی مستعار و در صور دیگری گسترش یافتند؟ به هر حال کسی در جهان های حزب نازی هم فیصله یافتند یا که همهو ارزش

ناگهان منفجر شوند. به لحاظ تاریخی،  به جای بندر بیروت های جیمز باندی( انتظار ندارد که مثال بیگ ِبن یا بندر موناکوفانتزی )حتی در
د ترین نیروها وارپذیرتر، بل با ارتجاعیکراسیترین نیروها و نه با عناصِر دمیکارانه نه با مترقی اروپا که گاه محافظهسیاست اغلب سودمحورانه

بشرِی ی اروپا تا همین امروز هم در مورد مسائل حقوق«عدم مداخله»مشِی کمابیش خنثی، منفعل و مبتنی بر شود، خطزنی و مذاکره میچانه
رنگ ی تاریخی؟( کمها )حافظهشود گرچه تباری دور و درازی برای این پیشینه در کار است که نسل به نسل در خاطرهخاورمیانه اجرا می

ی سفارت ایاالت متحده در تهران در نظر بگیرید؛ سندی به شدهاز مجموعه اسناد فاش 36ی ای از این دست را در سند شمارهود؛ مناقشهشمی
از سفارت « پیدایِش توفان در مورد نقش زن در سیاست»و با عنوان « خیلی محرمانه»(، که با برچسب 1979ژوئیه  5) 1358تیر  14تاریخ 

ی های فزایندهرنج»و « وضع زنان در پاکستان».سی. ارسال شده بود؛ در این سند از آباد به وزرات امور خارجه در واشنتگن دیالمآمریکا در اس
شود که با ارجاع به کار پاکستان اشاره میشود وبه موالنا مفتی محمود، رییس جمعیت علمای اسالمی محافظهیاد می« سازیناشی از اسالمی

طریق »ی ست که ریاست نشریهکند؛ این درحالینظیر بوتو( را شدیداا سرزنش و با خشونت رد میامکاِن حکومت زنان )بیکتاب مقدس 
پاکستان معطوف داشته بود که خود مفتی نیز بر آن صحه  1973وزیر علی توجه جناب موالنا را به قانون اساسی سال در پنجاب، ملک« استقالل

گیری ونی چنین آمده که هیچ زنی که شهروند پاکستان و مسلمان باشد در دستیابی به باالترین مقام دولتی منعی ندارد. نتیجهگذاشته و در آن بند قان
کار پیام مفتی در مورد زنان اهمیت بسیار دارد و قانون اساسی گرایان محافظهدر میان اسالم»راپورتر آمریکایی البته بخش قابل توجه ماجراست: 

؛ پاکستان )بخش 45)نک. اسناد النه جاسوسی شماره « تر افرادی چون وزیر علی هیچ تاثیر نخواهد داشتو نظریات معتدالنه 1973سال 
(. تقریبا نیم قرن دور و تسلسل! نزد برایان ماسومی، ورود نظامی آمریکا به 118-115یکم(، مرکز نشر اسناد النه جاسوسی، سال نشر ذکر نشده، 

ی جدید اعمال قدرت و مبنایی جای دارد که او شیوهذیل جنگ علیه ترور یا جنگ پیشگیرانه در بطن آن وضعیت زمان عراق و افغانستان
ontopower ـتوان یک قدرت منفی یا نوعی ]ِاعمال[ قدرتهستی»نامد: توان[ میقدرت یا هستی]هستی[ برpower-over چیزی ]

از سوی جرج  2003اعالم پیروزِی پیشگیرانه در عراق در ماه مه »؛ نزد ماسومی، «[ استpower-toبه ]ـتوان نوعی تواننیست. هستی
به افغانستان و سپس به پاکستان »شدن انبوهی شهروند، ی تلفبود که به هزینه« یک بحراِن ژئوپلیتیکی خودمقّوم و کشدار»بیش از همه « بوش

فرایند سازِی محیط زندگی ]شهروندان[ در راستای وضعیت اضطرارِی یک کالنمستعمرهـفرو قدرِت پیشگیرانه به»سرایت کرد؛ « و دوباره به عراق
جاحاضر، همانقدر از حیث دسترسی نامشخص و مبهم، و از حیث گرایش یا سوگیری انحصارطلب است که ورزد که همانقدر همهمبادرت می
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کارِی اقتصاد نولیبرال و قدرت ـستعمار امپریالیستی برای توصیِف هممدل سنتِی ا»هرچند « نفسه چنین است. قدرت پیشگیری بطور فی
« دهدساالرانه شکل میی سرمایهی یک ابزاِر عمداا کاربردی برای توسعهمنزلهکار بسنده نیست. این نظرگاه اغلب به آپاراتوس جنگ بهنومحافظه

 Brian Massumi, Ontopower: War, Powers, and the State of Perception, Duke University)نک. 

Press, 2015, vii; 50; 56.خواه و هایی عمیقاا ارتجاعی، ضدترقیهای کالن تدریجاا با شکلزاد نزد قدرتهای استعمار برون(. فرم
مالکیت و مصادره، و کشی، سلبشوند. این روزها اخبار نسلسومی وارد همدستی استراتژیک میزاِد جهاننشانده از استعمار دروندست
شود که در واقع جملگی بخشی از رسانی میآوِر افغانستان )بلخاب و دیگرها( درحالی اطالعفروشی و سایر فجایع شوککشی و کودککودک

زبانان، و یخیلی از کاربران، از جمله فارس 2021سپتامبر  25هستند. در روز « گراییفرقه»کشی ناشی از ی بازتولید خشونت و نسلیک چرخه
کشِی ی نسلساله 130ی تاریخ خونین و دردناِک حدوداا رسانی دربارهبرای اطالع HazaraBlackDayخاصه مردم افغانستان، از هشتِگ  #

تبار، متوفِی تونخان )پشعاِم قومی و تاریخ مستمِر ستم و سرکوِب آن پهنه پرداختند: امیر عبدالرحمانها استفاده کردند و به یادآوری یک قتلهزاره
پس از تایید حکم تکفیر مردم هزاره توسط شورای علمای دربار و قاضیان  1900-1983های ی سال، از دودمان بارکزی( در فاصله1901

است ها و اموال آنان غارت شد و سیدرصد مردمان هزاره( را صادر کرد؛ زمین 60هزار نفر )بیش از  400مسلمان، حکم قتل عام بیش از حدود 
شان در پیش گرفتند و بسیاری از زندگان را به کنیزی و بردگی کشاندند یا به کوچ اجباری واداشتند؛ بینواسازی یا فقیرسازِی قومی را در قبال

سازی و گرایانه، قطبیآموزند که فرایندهای فرقهها دیگربار به نحوی دیگر شاهدش هستیم. جراحات تاریخی به ما میای که طی این هفتهرویه
به این « رستاخیز بازماندگان»اند. یونس صالحی در روایتش از این ماجرا در های قومی از این دست بودهکشیی نسلزمینهانگاری پیشمادون

راسانی خـخان در صدد تحمیل خود به قلمروی تمدنِی فارسیی حاکمیت امیر عبدالرحمانپشتوِن دورهـکند که محور اسالمیتنکته اشاره می
ی دیگر، در نظرگرفتِن (. مسئلهhttp://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=77632و زدودن آن بوده است )

خان نشانده، در پیوند با استعمار انگلستان است. قابل توجه اینکه در حکم عبدالرحمانای از حاکم دستعنوان سنخ اولیهخان بهعبدالرحمان
استفاده شده « کفار»و « اشرار»ستان از لفِظ هزارهبرای کشتار جمعِی مردمان 

(https://www.youtube.com/watch?v=MFsCqcITuQMو این موضوع پیشینه ،) کشی را این نسل« قومِی »ی وجه
دهه را حدود سه ی مقاومت ملی افغانستانخواهی جبههی آزادیخط مبارزهکند که تا امروز هم در افغانستان ادامه داشته است. تر میبرجسته

حتی اگر به اندازه کاله پکولم در افغانستان جای داشته  :گفتاند که دومی میالله و البته احمد شاه مسعود روشن ساختهقبل کسانی چون نجیب
کند و هان سوم توجه میبه سینمای ج زمانـ: تصویر2سینمادلوز در  .ها خواهم جنگیدباشم، بازهم تا آخر ایستاده شده و با طالبان و پاکستانی

نامه به سرژ »، و در «های دائمی، گرفتار در بحران هویِت جمعیاز جنِس اقلیت»زند، مردمی حرف می« های تحت ستم و استثمارشدهملت»از 
که ازشان گرفته شده، به  خواهند ترک کنند، آنهاکه به سرزمینیاند که نمیکوچندگان مردمی»کند که ( نیز اشاره میهاگفتوگپ)از کتاِب « دنه

ی با اتکا به پرونده 1914-1864پژوهشی درباره امپریالیسم: روس و انگلیس در ایران زاده در فیروزکاظم« مانند.'شان وفادار میی مرکزی'منطقه
ای ام الدوله به تجدید امتیازنامهوزیر امور خارجه میرزا عباس خان قو 1888در دسامبر »نویسد: شیالِت بایگانی وزارت امور خارجه ایران، می

های دریای مازندران از آستارا برای صید ماهی در طول تمام کرانه 1879پرداخت که موعدش منقضی شده بود. این امتیازنامه را در اصل در سال 
تومان بابت  50000روسی ]...[ صرفا سالی ی رود اترک در مشرق به چند تن از اتباع روسیه اعطا کرده بودند. بازرگانان تا مغرب گرفته تا دهانه

فقط یکی از شرکای اصلی به نام استفان مارتینویچ لیانازوف باقی مانده بود که توانست  1888پرداختند. تا سال این معامله پرسود به شاه می
سال دیگر امتیاز لیانازوف تقریبا به صورت  بینی کنند که تا چندتوانستند پیششماری میی انگشتقرارداد ده ساله جدیدی امضا کند. فقط عده

)تر. منوچهر امیری، انتشارات و آموزش « انحصار خاویار در دنیا درخواهد آمد و چه سودهای سرشار برای تاجر روس به بار خواهد آورد.
طرف یا های بی، یا غصب سرزمینها، واردآمدن آسیب به ملل و مردمانای از نابودی قومیت( نمونه192، 1371انقالب اسالمی، چاپ دوم: 

لحاظ تاکتیکی عمدتاً متخاصم که گاه به یاهای امپراتوریایِی دو یا چند کشوِر متعارض های استعماری و گسترشطلبیجاه( 1واسط، در گیروداِر 
که این توان دید طوریمی« ل تکهآخا»ی را در نمونه های داخلیبحرانو  ضعف حکومت( به ضرِب 2و نیز  شوند،پیمان میبر سر منافعی هم

هایی از شوند و به واریاسیوننحوی درونماندگار همدیگر تولید میصورت دو قطِب مکمل یا دو سر یک نسبِت نیروها عمالا بهدو مولفه به
ی چپاول و حفظ اقتدار برای ادامهزنند: اصرار انگلستان برای ایجاد سپر بال های متقابل دامن میهای همدیگر یا به )پاد(نیروگذارییابیشکل

لشکرکشی »ی هند، یعنی افغانستان و نیز به نواحی مرزی ایراِن آن دوران کشاند؛ اش در هندوستان، میدان نیابتی نبرد را به همسایهاستعماری
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کنده از تعارض و تردید آغاز شد. ژانرال الزارف در آستانه ی لوماکین ری قشون روس به عهدهی لشکرکشی مرد و رهبآخال در محیط سیاسی آ
های ایرانی اهل ها، ترکمنسپتامبر صورت گرفت. بنا به اطالعات سری روس 8ها در تاریخ افتاد. نخستین زد و خوردهای ارتش روس با ترکمن

رباز بود از میان ریگزار خشک تپه[ گردآمده بودند. لوماکین نیروی خود را که عبارت از هزاروهشتصد ستپه ]گوگتکه در نزدیکی روستای گیوگ
آنان را به جنگ با عده فراوانی از ترکمانان برانگیخت. دو طرف دالورانه جنگیدند،  1879سپتامبر  10و در گرمای تابستان حرکت داد و به تاریخ 

 6ها سنگین بود: . تلفات روسطلبی امپراتوریایی روسیه بود که نیرویش نتوانست دشمن را شکست دهداما این نخستین بار در تاریخ گسترش
سرباز مفقوداالثر شدند. سپاهیان روس  8سرباز زخمی، و  248افسر و  20سرباز یعنی روی هم یک دهم نیرویش کشته،  170افسر و 

بارو بنه مرده بودند.  توانستند به نبردی دیگر دست یازند. دستگاه حمل و نقل قوا از هم پاشیده بود. نیمی از چهار هزار شتر متعلق به کارواننمی
ها با تزریق سرمایه )اغلب ناشی از ی توانکشد که این موازنه( اما دیری نمی61زاده، )کاظم« آمد.نشینی برنمیاز لوماکین کاری جز عقب

هایی از جمله ( بودجه1880مارس  6/18ی نظامی قفقاز )ی ناحیهی ژنرال گروچین به فرماندهافتد؛ بنا به نامهمصادره و تاراج و چپاول( برمی
ت فشِل گیران حکومی تصمیمکه عمدهمیلیون روبل برای ادامه بسط کاروبار امپراتوریایی اختصاص داده شد در حالی 10در یک مورد به مبلغ 

دیده و قهرمان جنگ روس ها همچنین فرماندهی جدید، اسکوبلف، ترکستانکفایِت غیرمردمِی منفعل بودند؛ روسآن زماِن ایران مشتی ناداِن بی
تپه تمرکز یافت. از بیست هزار ترکمنی که از قلمروشان دفاع لشکرکشی اسکوبلف در نوامبر آغاز و در گوگ»و عثمانی را به کار گماشتند: 

تای ِگلی بر اثر بمباران افزار آتشین مسلح بودند. طی چند هفته شهربندان و محاصره هزاران تن از در آن روسهزارتن به جنگکردند تنها هشتمی
شکست، هزاران تن از مردان و زنان ها[ بر دژ تاختند. مقاومت ترکمانان درهمگیری از خمپارهها ]با بهرهژانویه روس 24ها کشته شدند. در روس

جسدی که در قلعه یافت شد، و کودکان ترکمان سر به صحرا نهادند و سوار نظام قزاق به تعقیب ایشان پرداخت. عالوه بر شش هزار و پانصد 
های در یادداشت 1879(. وزیر جنگ روس در 69)همان، « هشت هزار تن از گریختگان زن و مرد را سربازان خشمگین روس قتل عام کردند

ضرب چنین تمدن بهنویسد، تلخی میآمیز و بهزاده، کنایه(، همانطور که مولف، دکتر کاظم61وحشی نامیده بود )ها را نیمهاش ترکمنروزانه
، تر. 1914-1864پژوهشی درباره امپریالیسم: روس و انگلیس در ایران زاده، (. فیروزکاظم69ها برده شد! )هایی به میان ترکمنگریوحشی

فارس از بحران خلیج »نویسد: می1981. زبیگنو برژینسکی در تابستان 1371منوچهر امیری، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ دوم: 
ترین چالشی است که ما ]امریکا[ پس از جنگ دوم جهانی به بعد با سابقه دارد و به نظرم خطرناکحیث استراتژیکی و ژئوپلیتیکی ماهیتی بی

رت یک ایم... تا همین سه سال اخیر شوروی هیچ گونه دسترسی به این منطقه نداشت زیرا سه کشور ترکیه، ایران و پاکستان به صوآن روبرو شده
ی تهاجمی شوروی مبدل شده و ایران به عنوان شدند، اما امروز این سپر به ُگوهطرف، مانع از این امر میسپر استراتژیک و تا حدی افغانستاِن بی

کل منطقه پذیری ی اعراب و اسرائیل است که عواقب جدی برای ثبات یا ضربهمحور این سپر از آن جدا شده است... موضوع دوم البته مناقشه
دارد...موضوع سوم نیروی مهارنشدنی نوسازی است که جوامع سنتی را که به طور همزمان از دوره استعماری سربرآوردند، دچار تحول و تغییر 

 ، تر. ابراهیم خلیلی، نشردر جستجوی امنیت ملی، «علم ژئوپلیتیک  استراتژی آمریکا در خلیج فارس»)زبیگنیو برژینسکی، « کرده است...
، پس از مرگ نادر افشار، فرزند شمشیر، در 1756-1747های ی سال( مشابه همین وضعیت را در فاصله316-317، 1369سفیر، 
جای ها( بهها )و کمی بعد فرانسویها و هلندیبینیم؛ با حضور انگلیسیهای داخلی مناطق ساحلِی ایران هم میخیزی، آشفتگی و جنگبحران
شدند؛ البته عهد میشان بنا به مصلحت و اقتضای زمان هر بار با برخی نیروهای موجود همها در پی منافع استعماریها؛ البته هلندیروس

شان های خصوصیها، در تاریخپسندند و ضمن تجلیل از کشورگشایان خود و مباهات قهرمانانه به این چپاولاستعمارگران قدیم این عنوان را نمی
شدن حاال ناگزیز باید نگران این باشیم که مبادا به سوم پس از آن همه بحران و تاراجکنند، هرچند ما مردمان جهانتفاده میاز لفظ منافع ملی اس

ر بخورد، حتی امروز! در کتاب  بهرام بیضایی در گفتگو با زاون قوکاسیان به مشکالتی اشاره گفتگو با باد، طبع نازک نوادگان آن استعمارگران ب 
ها برایش پیش آورده بودند؛ اینکه حق نداریم بقایای استعمار را نشان بدهیم مبادا های بازمانده از پرتغالیه در تصویربرداری از توپکند کمی

ها در خلیج فارس پس از مرگ نادر، بنگرید ها و هلندیدار شود! در مورد رونق تجارت انگلیسیی امروز در بازار آزاد کیش خدشهروابط حسنه
، تر. علی میرسعید قاضی، چاِپ ارژنگ، ]از ابتدای ورود تا پایان قرن هجدهم[ ها در خلیج فارسسیاسِی انگلیسیـمنافع تجاریدکتر امین، به 

باِر ضرب وقایع فاجعهبار به صورت تراژدی و بار دیگر به صورت فارس ]مضحکه[ بهی تکرار تاریخ یک. وانگهی، ایده52-51، 1367بهار 
ست. ها و نسیان تاریخیی عمده در اینجا همچون دیگر قلمروهای جنوب جهانی، تفاوت نسلپیوندد؛ یک مسئلهها میفغانستان به افسانهاخیر ا

زنند خاصه وقتی این ترانه در بطن آشفتگی سرزمینی بیرون می ندبهی نشدهی هرگز اجرانامهموضوعات مطروحه در این پانویس از دل نمایش
ی ای/ کالهت سنجاب و قاقم است / کمربندی از چرم انسان بر کمر داری / ایران زیر چکمهاز پتلپورک به فرمان تزار آمده»شود: یخوانده م
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)تهران(؛  1356، نشر وارش؛ نوشته ندبه)نک. بهرام بیضایی، « ی اعدامتوست / هرجا بروی دو دسته در رکابت هستند؛ موزیکانچی / و جوخه
ی فدرالیسم، در کنار .( بنا به این موارد و با نظر به برخی مناقشات اخیر بر گرد مسئله54(؛ سوئد، ص. 1371)زمستان 1992ر چاپ اول نوامب
( 1کنم: شود که در اینجا آنها را برجسته میی ضمنی و سپسین نیز روشن میکم چند مورد نتیجههای مشخِص اولیه، دستگیریبسیاری نتیجه

های ها و وضعیتهای این زمین و دردنمونگیها و یّکهتوان و باید برحسب تکینگیتاریِخ خاورمیانه و ایران را میاِر زمینخوانش درونماندگ
توان و اش نشاند؛ میمندِی مربوطهبندی اروپامحور و فرماسیوِن حاکمیتبخشیدن به نظریه و فرمولمعاصرش در نظر گرفت و به جای تعالی

زدگی و ی مدرن هم از دام سنتی انتقادی و فلسفهزدن میان نظریهای، پلای و بینارشتههای نشانهیب تراگذرندگی میاِن ساحتباید بنا به ضرا
تاریخی و ی محلِی زمینی ابزاِر مفهومی و با نظر به فصِل مشترِک میان مسئلهخوارکردِن جعبهگرایی درگذشت و هم به ضرِب چکشباستان

های نو، بازاندیشِی کوچگرشناختی، و ریه، با رویکردی نوگرایانه به سراغ شرایط طرح مسئله و تولید نظریه و سوبژکتیویتهی نظپالستیسته
دانی یا بغض و تعصب ( گفتارهایی که کورکورانه، اغلب بر اثر کم2تاریخی رفت؛ و از اینرو، های بزنگاهِی زمینپردازی برخی مولفهبازمفهوم

کادمیک( اروپامحور بسنده کردهتوزانه، صرفاا به قرقرهای، و بعضاا کینهای و قبیلفرقه -اند و به عناصر هنوز پراکنده، نادیدهی گفتارهای )حتی آ

 افزا و بالموضوع به زبان فارسی،های کور و تفرقهکنند )حملهی اتحادافزای ملی برآمده از خالقیت خودجوش مردمی حمله مینیافتهمانده، و قوام
ای ها( تنها نمود غیرستیزی و دیگرهراسی و وهم و پارانویای قبیلهها و هتروژنیتیهای جمعِی مشترک میان کثرتو دیگر بنیان شاهنامهنوروز، 

های ی سایر صور شونیسم و فاشیسم نرم و ُخرد برای جنبشلغزند و به اندازهگرایِی شونیستی فرومیی افراطنیستند؛ آنها به سوی دیگِر سکه
فضا و »ای با همین عنوان، در سایت بودن نام ایران ]بنگرید به نوشتهزایند )برای مثال، بحث بالموضوع بر سر موهومبخِش راستین آسیبرهایی

نی ی نقش رستم ]با بیش از دو هزار و چند صد سال سال قدمت[ سخنوشتهکنند که نه از لفِظ ایران در سنگرا کسانی طرح می«[ دیالکتیک
کنند، که خود سال پیش[ یاد می 850خاقانی ]بیش از  متون پهلوی تاگویند و نه از اشارات مختلف به نام ایران در منابع مختلف مکتوب از می

( برای به Tabarestān Archiveحتا یکی از سندهای موسوم به آرشیِو تبرستان ) دوستِی بسیار ایشان است(؛گویای حسن نیت و دانش
که همین دو « 25ی طومار شماره»کند، برای نمونه بنگرید به سند موسوم به های پرشور این حضرات کفایت مینیتکشیدن این حسنچالش

ُگشنسب در کنار ناِم ُکرد به عنوان یک فرد و یک گروه ماه اخیر توسط ماریا ماتسوخ رمزگشایی/ترجمه/خوانش شد، و در آن نام ایران در اسِم ایران
در یک طومار در آنها آمده و مهمتر آنکه برای نخستین بار « ُکرد»ای که برای اولین بار این واژه منابع اسالمیبرخی  نزدیک بهاش و قدمتآمده 

این نام  با کشف حال ،در داستان ضحاک( ارمایل و کرمایل)به کردها  شاهنامه؛ نظر به اشارات کنیممشاهده میخط فارسی میانه آنرا  پهلوی به
توان درباب یک میآیا  جاهایی چون کردکوی و کردآسیاب و دیگرها در قلمرو مازندران کنونی )ناحیه سوادکوه(نام وجود در طومار مذکور و

 مولر درباب خاستگاهدانیل نه مینورسکی و نه  ،برای مثال زنی کرد؟به تفکیک نظریاِت تاکنون موجوجود گمانه و مهاجرتی خاستگاه قومی
اند و از اینرو درباب خط )سلسله کردتبار شدادیان، اواسط سده چهار  هجری( به این دست اسناد اشاره نکرده یا دسترسی نداشته کردهای قفقاز

مطالعات باید بدیهی باشد  دیگر( 3 .(110، 1399، نشر شیرازه، کردستان سرخ)نک.  شان جای تامل و تحقیق باقی استسیر مهاجرت بعدی
کادمیکایران اش این شناسی ملک طلق هیچ فرد یا گروِه سیاسِی خاصی نیست، و نباید به خاطر آنکه فرضاا کسی با سواستفاده از موقعیت آ

ی مطلوب راست عرصه ، کل این عرصه را نفی ویا به ناکجاآباد برده گرا یا نابخردانه به نام خود گره زدهعرصه را ذیل نگرشی واپسگرا، افراط
ی به یک فرد یا گروه خاص محدود و محّول و موکول کرد و به جانب پرهیز و انفعال و عدم مداخلهاعتنایی به آن، آنرا با بی قلمداد کرد یاافراطی 

در طرح فدرالیسم اشتراک دارند و  سابق هایجمهوررییس یکی ازطلب و هم اصطالح تجزیه( با نظر به اینکه هم معدودی به4انتقادی غلتید؛ 
ده است، بنا به شارائه « فدرالیسم سیاسی کشور»های وابسته و بنیاد ملی نخبگان طرح با حمایت اندیشکده ،م در وزارت کشوِر دولت اخیره

هایی تاریخی، و در خودش، و منفک از نمونهها و خصایص زمینتوان و باید فدرالیسم در ایران را برحسب ظرفیتی تاریخی، میگفتهموارد پیش
شد،  سیاهایجاز به در این پاره چند ورقی کهبنا به چون ایاالت متحده یا بریتانیا یا سوئیس، در نظر گرفت؛ یخاا نوبنیاد و اساساا متفاوتی تار

 پهنههمزبان، و سرنوشت، همهمتاریخاا  کهیعنی هواداری از اتحاد بین واحدهای سیاسِی سابقاا متحد و امروزه جدا  در ایرانبودن فدرالیست
  چون افغانستان، ایران، تاجیکستان، و دیگرها. ، واحدهاییاندبوده

های داستانِی اغلب تاریخی یا اساطیری نزد بیضایی، خصوصاا خامکردِن مصالح روایتی و مادهی نمایشیهمچنین قابل توجه است نحوه[ 5]
یی احضار ارواح است. ما خود گونههر فیلم یا نمایش خودبه»کند: میاش به صور کهن نمایشی و آیینی را بیان آنجاکه بیضایی نگاه امروزی

پردازی ]به دار یا با چهرههای بازیگرانی چهرکشویم، در مکانی برای این کار، گاه در نوِر کم یا تاریکی، و به نیروی صداها و جنبشجمع می
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اند ]=ارواح[ یا اکنون در هایی را که در زمانی بودهگرداِن باستان[، شخصیتنجای اجراکنندگاِن آییِن باستان[ و پردازِش کارگردان ]به جای آیی
ی اسطوره»)بنگرید به گفتگوی حمید امجد با بهرام بیضایی، « آوریمجای دیگری هستند ]= پهلوانان معاصر[ بر صحنه یا پرده حاضر می

کند که (. افسانه ُگلی اشاره می180، 1398، نشر نیال، «ی همه خوابیموقت»بهرام بیضایی و ، در کتاِب «های دوگانه در درامی معاصرهویت
ی نبردی را نشان ها منظرهآویختند، این نقشزدند و بر دیوار میای طرح میهای استثنایی و بسیار جالب توجِه جنگ را بر پردهمنظره»سکاها 

-(. در واقع چیزی شبیه به پرده121: 1391)بهزادی، « اندسفید قرار داده شدهی دوزی شده و جنگاوران بر زمینهدهند که با نمِد رنگین تکهمی

های سنتی ایران به صورت نمایش به خانهی فردوسی اشاره شده و آنرا بیشتر در قهوهها که برگرفته از نبردهایی که در شاهنامهها و نقالیخوانی
، 32ی ، سال هشتم، شمارهی خوارزمینامهتاریخی ، منتشرشده در نشریه«ن باستانواکاوی نقش سکاها در تاریخ ایرا« )»آوردند.اجرا درمی

های الگوی کلوزآپ )نمای بسته(، و تاگشایی و بازکردِن پردهای از پیشی نمونه(.  بار دیگر، بخشی از سخنان بیضایی درباره103، 1399زمستان 
تر و های مهم را برجستهمدت یکسان است ولی برخی تصویرهای شخصیتما با پرده تمامی گردانی فاصلهخوانی یا شمایلدر پرده»شده: لوله

دهند و ِگرداِگرد او اند. در پرده یا شمایل، شخصیت مرکزی را وسط قرار میتر کردهاند و عمالا مثل سینما ما را به آنها نزدیکتر کشیدهبزرگ
کم باز ی نقاشی را کمشدهی لولهگردانی، پردهی پردهکنند و بعد در هنگامهی او را نقاشی مییِی فاجعههای زمینهها و حادثهلحظات و شخصیت

اش به سینمای پیتر گریناوی (. بیضایی از عالقه262)همان، « کنندی آن را برخوانی میکنند و با رسیدن به هر قاِب تصویرهای حادثه، قصهمی
، محمد عبدی، نشر ثالث، ی بزرگ: زندگی و آثار بهرام بیضاییغریبه( گفته است )بنگرید به 1989) آشپز، دزد، همسرش و عاشق اوو فیلِم 
 Pillowکنند کردِن قاب استفاده میجا از تکنیِک چندتکهطور مناسب و بهانگیزترین آثار سینمای معاصر که به( و یکی از شگفت87، 1983

book (1996 اثر گریناوی است، کسی که این )های سینمای آنالوگ به گرایی، عبور از محدودیتهای تجربهروزها بیش از پیش به امکان
کردِن قاب بسیار پیش از اختراع چندقسمت»گوید: اندیشد. بیضایی میی سینما میشناسی تصویر، و آیندههای سینمای دیجیتال، هستیبالقوگی

)بنگرید به گفتگوی علیرضا کاوه با بهرام « های فرنگی همرانی بود و در بسیاری از فرسکهای ایخوانیقاِب پردهبههای قابسینما در شمایل
ها را با توان این اشاره(. می264، 1398، نشر نیال، «وقتی همه خوابیم»بهرام بیضایی و ، در کتاِب «زنیموقتی خود را به خواب می»بیضایی، 

)احتماالا متاثر از کار تام گانینگ( ارائه کرده، « کینوجنون»اندیشه آنطور که الن وایس در ـویرهای تصنمونهالگویی و پیشنظر به جستجوی کهن
سنگِی های غارهای پارینهنقاشی»پردازد: های رویای سینما در رخدادهایی پراکنده و ناهمخوان میتر کرد؛ آنجاکه وایس به ردیابِی خاستگاهکامل

های دکارتی، تصاویر آنامورفیِک قرن هفدهمِی یسوعی ماشینیبازی در تمثیِل غار افالطون، آدماستان درباب سایهُدرُدن، فانتزِی فلسفِی یونان ب
های های شاهانه، شهر فرنگهای تماشایِی بارگاهبازیهای ِورسای، و آتشها در چشمهشان، بازتاب نور و بازی آبو تصاویِر ابزارهای اپتیکی
لن وایس، «. های سینمایِی نخستین چون زوئتروپ و زوپراکسیکوپسی و ابداع ماشینقرن نوزدهمی، زایش عکا برای مطالعه بیشتر بنگرید به ا 

ی شناخته و دم دستی چون سفاِل یافته ی ایران، اگر نمونه. در پهنه141، 1397، ترجمه سدنا پرنی و پویا غالمی، نشر چشمه، های فروپاشیدهفرم
هزار سال قدمت دارد کنار بگذاریم، و  5نخستین پویانمایی )حرکت بز به سمت نخل و خوردن برگش( را که بیش از از شهر سوخته با نقش 

های تیمره به طور خاص و سراسر ایران به طور کل یاد کرد که محمد نگارهتوان از سنگبخواهیم تنها به موارد بسیار کهن اشاره کنیم آنگاه می
-( درباره1386) ای ایرانهای سنگی و هنرهای صخرهموزه( و 1388) نگارهای ایران: نمادهای اندیشهنگارهسنگِب فرد در قالب دو کتاناصری

ی فرمی آغازین ها را به منزلهتوان این نمونهشان پژوهش و کاوش میدانی دقیقی به عمل آورده و معرفِی جهانی آنها را به عهده داشته است؛ می
[ از Marcel Otteسنجی و تعیین قدمت توسط پروفسور مارسل ُاته ]های کربنفرد بنا به آزمایشظر آورد. ناصرینگاری در ناز اندیشه

سنگِی نو( اشاره کرده است ای در لرستان )پارینهی آثار پیکتوگراف یا رنگیِن هنر صخرههزارساله 50-40ی تخمینِی دانشگاه لیژ بلژیک به دیرینه
، 1406( و روزنامه شرق )شماره 1395/09/23تاریخ انتشار :  - 3144344های دنیای اقتصاد )شماره خبر: با روزنامه )بنا به مصاحبه ایشان

سیمی که قدمت این نمونه« ایسیری بر هنر صخره»(. نیز بنگرید به 19، صفحه 1390آذر  9شنبه چهار ها را به دوران هولوسن )ده نوشته طاهر ق 
، 1398ی دوم، تابستان ی سوم، شماره، دورهشناسِی ایرانی باستانی پژوهشکدهشناسی: مجلهی باستاننشریهرساند، در یهزاره پیش از میالد( م

-نگارههای رزم و شکار با تیروکمان در صخره( صحنه1386)انتشارات زرین و سیمین،  نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. رویین پاکباز در 26-48

های قرمز ُاخرایی، ای ابتدایی و با رنگکند که به شیوهی تصویرگری در ایران شناسایی میعنوان سرچشمههدشت لرستان را بهی کوهای منطقه
اند شامل نقوش جانورانی چون اسب، گوزن، سگ ها که گاه روبرونما تصویر شدهاند و عالوه بر انسانهای غارها نقش شدهسیاه و زرد بر دیواره

، با قدمت هشت هزار پیش 16ها در صفحه ؛ و نک. تصویر همین صحنه14اند )صفحه شود که عموماا پهلونما تصویر شدهیز میو بز کوهی ن
کردِن اندیشه در نظر آورد، پردازِی اندیشه یا نمایشیتوان از حیث تصویرسازی، درامی ادبیات نمایشی در ایران باستان را نیز میاز میالد(. پیشینه
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از دفتر نخست گاهان(، تیریشت، درخت آسوریک، و یادگار زریران؛ بنگرید به  29هات ی گوشورون )یسنهایی چون سوگنامهونهخاصه نم
، و نیز به 194-139، 1387، نوشته نغمه ثمینی، نشر نی، نمونه در ادبیات نمایشی ایرانتماشاخانه اساطیر: اسطوره و کهنفصل دوم از کتاب 

های در دیوارنگاره کلیله و دمنهخوان رستم، سوگ سیاوش، و حکایتی از ی تصویرسازی هفتیاد بدرالزمان قریب دربارهزنده های ارزشمندنوشته
. همچنین، با توجه به 198-166، 1386، انتشارات طهوری، مطالعات سغدیپنجیکند و شرح ایشان بر روایات سغدی و سکایی از رستم در 

ی اندیشهـگیرِی تصویرتوان شکل، می«تصویِر اندیشه»یک که به عاملیِت نور اتکا دارد، و نیز با توجه به ترکیِب دلوز، ی تصویر سینماتوگرافمسئله
را با نظر به سیر  حکمت اشراق، و پرتونامه، النورهیاکلاش در آثاری چون بندیهای مختلف انوار و دستهحاصل از بازاندیشِی سهروردی به سنخ

در سیماسادات نوربخش، « انوار اسپهبدیه»ی کوشش و بقایای آن از ادوار پیشااسالمی در نظر گرفت، برای مثال بنگرید به مسئلهتکویِن این 
ی امشاسپندان در شاهنامه کراِن پاکی و پایایی: بازتاب اندیشهدر بیجوان، ؛ و نیز؛ مرتضی درودی1391، نشر هرمس، نور در حکمِت سهروردی

ی اندیشهـ؛ و نیز؛ بنگرید به شرح روشنگر ماریان موله که این مفهوم پربسامد در تصویر1396، انتشارات فروهر، ر سهروردیفردوسی و آثا
ای فّره ]خوره/خورنه[ ذات کسی نیست بل ذره»کند: باوری( مبّرا میهای واهی )متکی بر ذاتمزدایی را برحسب امر بالقوه تدقیق و از برخی اتهام

(؛ موله عباراتی 158« )او به پذیرفتن کاری که در نبرد بزرگ کیهانی بر عهده دارد تواناکردِن پایان، مختِص یک فرد برای های بیوشنیاست از ر
ی نیروشناسِی نسبت میان انسان و کیهان )کمابیش در قالِب شناختِی موجودات عالم و دربارهیزدانهای هستیی ردهدربارهدینکرد سوم کلیدی از 

کند که نمودهای مثالی از سه وجه مجازی، بالقوه و بالفعل در این تصویر اندیشه را متناهِی متعین، متناهِی نامتعین و نامتناهی( را نقل می
شان جداشدنی؛ مرگ است و قالبکه جوهرشان بیهای موجودات سه تاست... نخست آنانرده»کمابیش مشخص و از هم تفکیک کرده است: 

مرگ است و اند؛ سه دیگر امهراسپندان که جوهرشان بیشان جدانشدنی؛ این هردو گیتیانه و مرئیکه  جوهرشان میراست و قالبدومی آنها 
ی دوم نمای دستهاند؛ سنخکنند؛ نماینده سنخ یکم مردمان و جانوراننمونه سوم را ایزدان مینوی و مقدس نمایندگی می« شان جدانشدنی.قالب

ی مرئی، خورشید جوهری نامیرا و قالبی جدانشدنی دارد )قالبش شکل نور است(. همین در میان اشیای گیتیانه»اند. خرفسترانهمانا دیوان و 
بخشند ها را نیرو میکنند، سرشتکنند... آنها جهان را روشن میی ماه و ستارگان نیز رواست... آنان از الگوی خورشید پیروی میتعریف درباره

، ی سنت زرتشتی و مزداییشناسی در ایران باستان: مسئلهآیین، اسطوره و کیهان(؛ بنگرید به ماریان موله، 513-512« )باالنندرا میو آفریدگان 
نور جالل ]خورنه[ و »شناختِی هانری کربن در فصولی چون های خورنه. و نیز بنگرید به بحث1395ترجمه محمد میرزایی، نشر نگاه معاصر، 

ی نور اسپهبد و تبارشناسی خورنه، آنجاکه پیوندهای مفهومی درباره« نور جالل و جام مقدس»، و «حکمت اشراقی»، «ت مزدیسناشناخفرشته
های باوری، نورشناسِی سهروردیایی و سایر منابع هرمسی، کلدانی، زردشتی و دیگر منظومه، خسروانیات، نوافالطون«نامه میتراییمناسک»میان 

های کربن از جمله پی شوند؛ در بحثای تطبیقی و پدیدارشناختی کندوکاو و رمزگشایی میشناختی، از خالل مطالعهزدانیروایی و هستی
شوند و بنا بر آنها، به نادرست، ها یا تعلق خاطِر سیاسی ابراز میها، بغضهایی که عمدتاا بر حسب فروبستگیسازیبریم که برخالف سادهمی

سه  اوستای گیتیانه یا مادی( در شود، این اصطالح )خورنهباورانه انگاشته میبخِش شاهان و در نتیجه ذاتیزدی و مشروعیتی اخورنه صرفا فره
ی رادان و ی مورد نخست دربرگیرندهشان است و خورنهی شاهی تنها یکی از آنها و دومینشکل اقنومی یا جوهری یا مستقل دارد که خورنه

، ترجمه اسالم در سرزمین ایران:  سهروردی و افالطونیان ایرانشود، نک به. جلد دوم از ن و پهلوانان اعم از زن و مرد میجوانمردان، جنگاورا
. هرچند کربن در زمان نگارش اثر خود به رمزگشایِی ماریا ماتسوخ و دیتر 1391رضا کوهکن، نشر موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانی، 

یا  Tabarestān Archive( از محتوای طومارهای تبرستان )با عنوان رسمِی Res Orientales XXVI ،2017 ،80-82وبر )در 
Pahlavi Legal Documents from Tabarestān دانسته حدودا همین یک دهه پیش کشف شدند( دسترسی نداشته و نمی

، از ساخت یک «ساخت سپری با یک تصویر خاص»ن پس از میالد مسیح( در سندی با عنوا 746/747پس از مرگ یزدگرد ) 95که در سال 
آید و این سند حقوقی بین دو تن از اهالی عادِی سپر با نقِش رخسار خورشید بالدار یا همان خورنه توسط یک سپرگر )سپرساز( سخن به میان می

سکین)با ناِم اولیه« دهکده»یک  د ]خوانِش ژینیو[، و سپس ی ا  سپین»*ر  زه  سین و تصحیحِی ماتسوخ و وبر[، و تا به این لحظه ]خوانِش سپ« ر 
یابی با مندِی همگان از امکان نسبتبودن و بهرهبودن و مشترکشود و این یعنی متداولکنونی[( منعقد می« ُکردآسیاِب »بسا ]چه« ُگرداسپ»

ه یعنی  166( ذیل مدخل 1386)فرناز هوشمند، انتشارات فرورهر، ی اوستایی نامهنامخورنه. در  ِرن  ئوُم ُخو  ؛ «هوم با فره و جالل»آمده که ه 
؛ صحبت از سعادتی انحصاری برای فردی خاص نیست. از دیگرسو، در این پاره از مقایسه «ای که به واسطه هوم به دست آیدخوشبختی و فره»

ادوار مختلف پدرساالری روزگارشان تا سالخوردگی  اندیشد که دربافی )و در بسیاری دقایق دیگر( بیضایی به زنانی میمونتاژ سینمایی و فرش
مادِر مادرم »پشت دار قالی گذشت و گذشت، و عمالا گواهی است به اینکه او تاثیِر وجه کانونِی امر زنانه را چگونه درک و حس کرده است: 
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گویی کران، و همیشه ضمن قصهبود با مهربانی بینشین و خاموش و شکیبا گفت... زنی کنارهاولین معلم من بود... مادربزرگم برای ما قصه می
افتادن سیاهچالها و بههایش شرح سفرها و رنجدوزد؛ مثل دختری که در یکی از داستانرسید که داستانی را میکرد. به نظرم میچیزی را وصله می

ریدار آن را بخواند و به فالن نشانی در فالن شهر و فالن برد بفروشد شاید خبانش میبافت، که وقتی زندانخود را میان نقش و نگار حصیری می
گویی... گرچه پدرم تر حِس قصهگویی کرد، و از آن مهمکس خبر ببرد که او کجا گرفتار است تا برای نجاتش بیاید... او مرا متوجه طرز قصه

آنکه ام ـ مادرم بود، آن هم بیان، روستا، ایالت و قبایل دیدهی دیگری که در شهر، شهرسترئیس خانواده بود ولی کانون خانواده ـ مثل هر نمونه
، ی بهرام بیضاییی مسافران ساختهدربارهی بیشتر بنگرید به زاون قوکاسیان، برای مطالعه« ای ازش سر بزند.خواهانههیچ عمل بیرونِی مرکزیت

 .96-95، 1371انتشارات روشنگران، زمستان 

خانواده ایرانی در دوران از « هایی که آیین زردشت حرام دانستهزناشویی»و « خونهای همی ازدواجمسئله)» هامظاهری در برخی فصل [6]
های ، خاصه از خالل برخی تدقیق345-341و صفحات  372تا  365( و در چند جای دیگِر کتاب، از جمله در صفحات پیش از اسالم

و و نپات )نوه( و attaو  annaلیدی چون شناختی و زبانی )از جمله درباب واژگانی کریشه نت  و ناف و نافه، و بسا دیگرها(  nephew، و ز 
همسری، خویدوده، و سیاست جنسی در نهاد خویشاوندی در ایران عهد باستان و رمزگشایی از سازوکارها ی مادرساالری، درونبه تشریح مسئله

)گرگانی( و نیز به وجوه تاریخِی این روایت )بازمانده از عهد اشکانیان و  ویس و رامین و حاالت سکسوالیته در ادوار سپسین از جمله در داستان
های فرهنگی، )جلد اول: قبل از اسالم، دفتر پژوهش حیات اجتماعی زن در تاریخ ایرانپردازد. در شان با روم و سکاها( میگویای روابط

شود؛ اشاره میویس و رامین  وشاهنامه آمیزی به ی محرمبانو آناهیتا و مسئلهویشکارِی بغ( در پیوند میاِن خ181-180، 1369انتشارات امیرکبیر، 
 ویس و رامینگیرد، وآنجاکه در از جمله آنجاکه پیوند فریدون با دو خواهر، شهرناز )حاصلش تور و سلم( و ارنواز )حاصلش ایرج( صورت می

از ایران شائول شاکد در «. ان نیست جفتی با تو همسر/ مگر ویرو که هست با تو برادردر ایر»خواهد شوی برادرش شود؛ مادر از دخترش می
آمیزِی یمه )یا جم / جمشید( و همبسترِی او با خواهرش )پس از ( به محرم1381فر، نشر ققنوس، )ترجمه مرتضی ثاقب زردشتی تا اسالم

( به رفتارهای 115-114، 1392) در دیوشناسی ایرانی(. معصومه ابراهیمی 304خوردن از یک دیوزن و آمیختن با او( اشاره کرده است )فریب
کند و با ارجاع به ( اشاره میهزار افسان )اخذشده از اصِل  شبهزار و یکاز « ی ملک شهرمان و فرزندش قمرالزمانافسانه»جنسِی آزاد در 

ی مادرساالری ( مسئله1387، شهال الهیجی، ناخت هویت زن ایرانیش)در کتاب « ی پری در هزار و یک شبافسانه»پژوهش کتایون مزداپور، 
های پری در اساطیر و فولکلور همچنین شود؛ در مورد نمودها و خویشکاریها را یادآور مینامهساالری و کارکرد پری/پریان در عجایبو زن

شناختی قابل توجه است که بهرام تاریخی و اسطوره(. از حیث 1397) ی آب، چیستی پری، اسطورهدوستبنگرید به پژوهش محسن میهن
توی تاریِخ و، دو اثر در نوع خود یکتا که به تهگزارش ارداویراف، و نیز در جانا و بالدوربازِی پردازی و دراماتورژِی سایهبیضایی در شخصیت

وِم نظام باخوفن همپوشانی داشته باشند، عمالا همسران و زنند و شاید کمابیش با مراحِل یکم و د( و یک پیشاتاریخ میارداویرافنامهمکتوب )
با اشاره به عدم صراحت متن پهلوی، تعبیر خود « نامهروایتی دیگر از ارداویراف»نویس از گیرد. ژاله آموزگار در سومین پیخواهران را یکی می

آمیزانه هنوز در آن دوره به صورت یک رمزگان عمومی لب محرمکند، اما در رویکرد بیضایی قاطرح می« تکفل خواهران نزد ارداویراف»را ذیل 
[ که از سوی codeگذاری بین رمزگان ]اش باشد: تفاوتآید که قانونی نافیشود و ممنوعیتی به شمار نمیو حاکمیتی به رسمیت شناخته نمی
کند؛ و بیضایی دومی ز ماشین جنِگ ایلیاتی را مشخص می[ که خط پرواcryptشود و رمز ]یاران صادر میدستگاه رسمی، مراجع اقتدار و دین

ی بهرام نامهمقاالت؛ ویژه، در دفتر پانزدهم از دفترهای نیال ]مجموعه«نامهروایتی دیگر از ارداویراف»گزید. بنگرید به ژاله آموزگار، را برمی
در برخی متون فاسی میانه . قابل توجه است که 177، 1397، «[جانا و بالدور»و « گزارش ارداویراف»ی موجزی از وارهبیضایی، شامل طرح

گوید که گشتاسب می، کی68(، بند 30، 1392برگردان ژاله آموزگار، نشر معین، ) یادگار زریرانیابیم از جمله در گواهی بر این وصلت می
ی اشکفت سلمان )نیایشگاِه نوایالمِی تاریشا در جنوب شهر ایذه، حدود برجستهی حک شده در کنار نقشدر کتیبهخواهرش همسرش است. 

خواهِر ـما به خاطر زندگی خوِد من و هوهین، زن»یابیم: خواهرانه را میـبندِی زنانهگواهی بر این ترکیبنیز پیش از میالد(  1100-1200
، سال پیش( 5000-2600مذهب قوم ایالم ))بنگرید به محمدرحیم صراف، « ام از پارتی، الهه تاریشا را اطاعت کردیممحبوبم، و به خاطر بچه

ای، بنا به رمزگشایِی ماریا ماتسوخ از طومارهای نویافته ای دو هزارهی مذکور و با فاصلهنوشته(. عالوه بر سنگ127، 1393انتشارات سمت، 
خوریم که بر طوماری با خصایص حقوقِی )خویدوده( برمی آمیزیسال پیش( به نخستین مورد مکتوب از محرم 1300تبرستان )حدود 

شتاد ]یا «تبرستان 11سند شماره »فرد، معروف به منحصربه دور ]ُنهمین ماه[ از سال 26، در روز ا  -732یزدگردی معادل با  81مین روِز[ ماِه ا 
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-اش ]ُدختی دختریرهاگ ]پدربزرِگ مادری[ و نوهخانوادگی میان دودمانی یا درونمیالدی ثبت شده است و در آن به وصلت درون 733

کزنی یا پادیخشایی عصِر ساسانی هفت سنخ وصلت برای بانوان در کار بود؛ پادشاهشود )در حقوِق خانوادهخواشیه[ اشاره می زنی، زنی، ایو 
رزنی، خودسرای ک  -آمیزی و درونگویای استمراِر شکلی از محرم زنی یا خودساالری، خویدوده، ازدواج موقت( و این مورد خودستور زنی، چ 

پیچیده و سنگالخِی البرز مرکزی است )= کوِه ِسرِخل های درهمتاریخ و موید پراکندگی آن از جنوب زاگرس تا به ستیغهمسری در این زمین
هنوز به قدر کافی هزار افسان کجاست؟ اهِر با دو خاتون یا دو خو« دوآب»جاِی ی دوآِب سوادکوه ]پیوندهای معناشناختِی نامواقع در ناحیه

رود. وانگهی، احمد باوند به احتمال زیاد مکان کشف طومارها به شمار می شگرانی چونهای پژوهبه کندوکاوها و گمانه بررسی نشده[( که بنا
ب ایزدی( آیا یادآوِر طرح اساسِی بیضایی دـُامفالـی آناهیتاگفتهالگوی پیش -ی مردانه )نبرد پهلوانگسیختهکردن قدرت عنانر رامهرکول )با نس 

 شبی ( و نمایشنامه1391) هزارافسان کجاست؟ی خشکسالی( در پیرنگ ریزومِی پژوهِش درخشاِن ی باروری علیه اژدهای نرینهخدای زنانه
جنگ کوچگر مردمان( ت یا زوِج زنانه )ماشینبندِی نظیِر یک نسبت زنانه یا یک جف( نیست که در آنها با صورت1396)چاپ ششم:  هزارویکم

-1341) ی عروسکیسه نمایشنامههای شویم؟ در شورش شخصیتدهاک مواجه میاژیـارنوازـو یک مرد )نمودی از آپارتوس حاکم(، شهرناز
-شر گشته است )خواه ترکیبها منتهایش در عملکرد سایر شخصیتی شخصیِت دختر مردانه شده و قسمی از خویشکاری( جفِت زنانه1342

ها، بخت، وضع موجود بندِی ماشینی باشخصیت سیاه صورت پذیرد، خواه دیو، مسافر، یا پهلوان( اما باز شورش علیه تقدیر، آیون، آسمان، نخ
با   بربر( درباب وصلِت قهرماِن 1972)دلوز و گتاری،  ستیزاُدیپاز « بازنمایِی بربری یا امپراتوریایی»ی پاره گیرد.اش، مرشد، درمییا نماینده

آمیزی با مادر آمیزی با خواهر بسیار متفاوت از محرممحرم»توان در نظر گرفت: می [به تفکیک از وصلِت یونانِی ُادیپ با مادر]خواهرش را 
آمیزِی .. محرمی انفصالِی خویشاوندی.گری به مقولهی پیوندِی وصلت تعلق دارد، دیاست. خواهر جایگزینی برای مادر نیست: یکی به مقوله

شود. اما او در خارج قبیله به این ازدواج نسِب مستقیم. مستبد با ازدواج با خواهر آغاز میوی وصلِت جدید و اصلمستبد دو وجه دارد، بر پایه
همسری باید به استقرار .. برونیا در حدوِد بیرونِی قلمروی قبیله.کند، تا آنجاکه خوِد او خارِج قبیله است، بر خارج قلمرو همسری ورود میدرون

عنواِن ی این حق سهمگین قادرند بههمسری هستند و بر پایهمردان در خارج قبیله منجر شود، مردانی که به نوبه خود مستحق ازدواجی درون
-بوم یا دیاری دوردست، سرزمین نامزدی... ازدواج درونوحشهمسرِی هر دو جنس عمل کنند... های بروناندازها یا پاگشایانی برای سوژهراه

مادر  [...] آمیزی با مادردهد... در محرمهمسرِی قبیله قرار میهای درونهمسری در خارج قبیله، قهرمان را در جایگاه فرارمزگذارِی تمام ازدواج
دهد... قهرمان با یابد... ازدواج دوم عواقب ازدواج نخست را بسط میحال رسوخ یا بازگشت به قبیله میدر قبیله وجود دارد و قهرمان او را در 

آمیزِی دوگانه نه تولید یک جریان، نه حتی یک سیالن جادویی، کند... هدف این محرمشود، و سپس با مادر ازدواج میازدواج با خواهر آغاز می
زادی، هیچ جریاِن زیرنهشتی از فرامزگذارِی ماشیِن مستبد موجود، و تضمیِن این است که هیچ رمزگاِن درونهای بل فرارمزگذارِی تمام جریان

کند؛ بوم است، این ازدواج واگرایِی فضامند از ماشیِن بدوی را بیان میخواِن وحش، هفتشودواقع میگریزد... ازدواج با خواهر بر خارج نمی
مند از ماشین بدوی است ... ازدواج با مادر بازگشت به قبیله است؛ این ازدواج واگرایِی زماننشاندای میبه ثمره های کهن راوصلت، این ازدواج

آمیزِی بربرِی شاهانه صرفاا ابزاری گیرد... محرمسازد که از وصلِت نو نشأت میها(؛ این ازدواج خویشاوندِی مستقیمی را برمی)تفاوت بین نسل
 رماند که اتکای دلوز و گتاری به پیِ جای سوال باقی می «ها.های میل است، و یقیناا نه ابزاری برای آزادسازِی آن جریانجریان برای فرامزگذارِی 

 . صدق کندای تاریخ خاورمیانهوزی و سکسوالیته در زمینمیلـهای ماشینتواند در مورد مولفهتا چه حد می[ Pierre Gordon]ُگرُدن 

ی )شکلی از همیاری و شراکت و همکاری در امور کشاورزی( در کشتزارهای مازندران بازمانده« کایری»رسد فرهنگ نمونه، به نظر میبرای [ 7]
تعدیل و  شان )چون جشن خرمن و مهرگان( بسیارساز باشد؛ رسومی که نقاط شدتاین سنخ از رسوم پاگان در زیست و کنش جمعِی بهینه

توصیفی ارائه شده که وجهی « کایر»ی عسرت بدان وارد شده است. در فرهنِگ آبادیس برای معنا و معادِل رِف زمانهکاسته و عقالنیت و ع
رسد در واقع این صفت معاصر و نوساخته و ثانوی است و در اصل آنچه که به نظر میکند، در حالیوار را تداعی میبستانگون و بدهمعامله

شان با زمین به شمار ی اهالی و بیانگِر نسبِت پاتوسی و توأمان یک ضرورت عقالنِی جمعی در بیناسوبژکتیویتهپررنگ بوده یک همدلِی عاطف
خراشیدند و پیشانی و بریدند و دو بازوی خود را میای از گوشت و موی خود را میرفته است. بنا به هردت، سکاها پس از مرگ شاه تکهمی

سفر »خدایِی توراتِی خدایی و پدرساالری، در تکسروری به تکر به ضرب گذار از چندخدایی و مادرساالری/زنشکافتند. بعدتشان را میبینی
( واکنش منفی به رفتارشناسِی سکاها )از جمله پرستش مظاهر طبیعت یا عناصری چون آتش یا آب، و نه یک خدای 28: آیه 19)فصل « الویان

الدین گیالنی، )نک. نجم« بدن خود را برای مرده مجروح نسازید»کند: بدن در عزادارِی مردگان را منع میکردِن واحد( را شاهدیم آنجاکه مجروح
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؛ بهار 63و  62، دوره بیستم، شمارۀ فصلنامه علمِی فرهنگ ایالم، «رودانهای لری و کردی با سنت سوگواری در میانآیینبررسی تطبیقِی سوگ»
ها با ها بدون اشاره به نسبت مناسک سکایی«بریدن در سوگواریموی»ار مختاریان در تحلیلش بر ؛ گرچه به80، ص. 1398و تابستان 

گری و مرگ با نظر به رسد، چیزی چون نمادپردازِی خوداخته، به نتایج دیگری در چارچوب تطبیقی میشاهنامههای رفتارشناسِی شخصیت
ی هنگام ورود به خانه« کاله دم در نهادن»های روشنگِر مظاهری حتی رسم (. بنا به پژوهشمالینوفسکی، ایزدان گیاهی و مادرانه و نمادهای آبی

هواداران ازدواج اشتراکی در قرن ششم »(. به باور او 160، خانواده ایرانیای از موضوِع ازدواج اشتراکی قابل تصور است )ی بازماندهمنزلهزن به
ای تنیدههای درهم(. بازمانده162« )ناپذیرترین کوهساران شمال ایران پناه بردندشوا ماندند، به دسترسپیرهبر و بیشمار بودند... و چون بیبی

یابیم. مهرداد های پریان، فولکلور و دیوشناسِی خاص این ناحیه نیز میتر خّرمی( و فرهنگ پاگان را آشکارا در افسانهاز باورهای مزدکی )و سپس
دادند. بهار به تشکیل می« ی روستاهادهقانان ساده»ی پیروان مزدکی را عمدتاا کند که توده( اشاره می94، 1375مه، )چش ادیان آسیاییبهار در 
صّحه « روستایی ایرانی و دوام آنها حتی تا عصر حاضریینی در جوامع روستایی و نیمهآـهای دینیهای سالیانه و ابتدایِی عیاشیآئین»وجود 

های جنسی خاست و روابط آزاد میان گروهقانون و قرارداد اجتماعی و خانوادگی برای مدتی محدود از میان برمی»ها ی آنگذارد که در طمی
زیستی در فولکلور مازندران های همها و شکل(. بقایایی از این باورها، آیین99)همان، « آمدای از شهر پدید میگوناگون در یک روستا یا منطقه

نامه مرزبانیا  کلیله و دمنهاست. برای آنکه چند قصه فولکلور را نمونه آورده باشیم )که عمدتا شکلی موجز به چم پاری حکایات  قابل بازیابی
، و برای بستر پریان و دیوشناسی «زراعت اشتراکی»و « شغال قابله»بنگرید به « ُبن»ی گفتهی بازشناسِی مفهوِم پیشدارند(، از جمله در زمینه

، به کوشش باوند و نوری )رسانش های سوادکوهافسانههمگی در جلد یکِم « ِپسمچوک»و « دستور شما دستور ِاما»و « زن قابله و جن»د به بنگری
شناسیم آنطور که در روایتی دیگر که به زبان تبری از زبان خانم راک نقل و در قالب نیز می« گوزمچوک»(. مورد آخر را با عنوان 1385نوین، 

( منتشر شده است؛ جای دریغ بسیار است که پژوهشگران محلی در واکاوی و نیروشناسی و تحلیِل 1395باوند، ا. )گردآورِی  های راکقصه
های هایی روایی و مضمونی در فولکلوِر نواحی دیگر یا استانها و همایندیساختها صرفا به سوادکوه محدود شده و به جستجوهای بناین قصه

اشتروس، ُدمزیل ـرای و درجه یکی چون پراپ، تودُرف، باختین، لویی نویسندگان صاحبهای اولیهاند و به نظریات پایه و بحثههمجوار نرفت
اند )و نیکوتر آن بود که روایت محلی قصه به زبان راویان کهنسال به صورت یک آلبوم صوتِی مکمل نیز منتشر شود(. آرتور و دیگران مجهز نبوده

( به فولکلور و دیوان مازندران و گیالن التفات 1400)ترجمه احمد طباطبایی، نگاه معاصر،  جستارهایی بر دیوشناسِی ایرانیسن در کریستین
(. 99-98یابیم )ردونشانش را می« پسمچوک»ی گفتهکند که در داستان پیشی گاوش اشاره میمنزوی و گله« گالشسیاه»دارد و از جمله به 

گالش( را ذکر کرده و بسیاری از موارد پاسی و سیاه( تنها چند نمونه )چون شب1392)دیوشناسی ایرانی اش هیمی در پژوهش ارزندهمعصومه ابرا
شناختِی والدیمیر پراپ یا مطالعات باختین بر بندِی ریختآنکه برای نمونه، صورتهای محلی را از قلم انداخته است، حالدیوشناختِی قصه

اند. در انتهای این پانویس تاکید کنم که آوردن این مثال و های فولکلور آشکار و یافتنیهای آغشته به افراِط پانتاگروئلی در این نمونهرابله و فضا
ای در شمال ایران تنها از سر بخت زیستن در آن و آشنایی مختصر است و بس، وگرنه در بسیاری نواحی دیگر، چه در محدودکردن متن به نمونه

گفته را یافت های پیشو سایر نمونه« ُبن»هایی از کاربست توان شکلران، چه در خاورمیانه به طور کل، یا آسیای مرکزی یا قفقاز نیز میای
های مربوطه در آسیای شناسی و پژوهشهای دیوان و پریان در اسطورهبا فولکلور و قصه« دیوشناسِی ایرانی»های )جستجوی پیوندها و نسبت

ها ه و خاورمیانه از جمله در نورستان، سند )خاصه پنجاب؛ هاراپا(، بلخ، بدخشان، ترکستان، قفقاز و دیگرها به رغم وجود برخی پژوهشمیان
 بنگرید به کاربست« بنه»و « ُبن»ی مفهوِم ی بیشتر در زمینهرود. برای مطالعهمانده به شمار میدر افغانستان و تاجیکستان هنوز موضوعی مغفول

یار، گاوبندان، حق نسق، و طرز توزیع بنه در فصول کشت، و دیگرها در بررسی جامع، بنیادی و روشنگِر جواد اصطالحاتی چون بنه، اویار/آب
و سیصد ی زمانِی بیش از هزار (. به رغم تفاوت جغرافیا، و نیز فاصله1368)انتشارات امیرکبیر، « های زراعی سنتی در ایرانُبنه: نظام»نژاد، صفی

شده در این کتاب از هر حیث قابل توجه بوده و با مفاد طومارهای تبرستان بنا به برگردان یا جامانده و ثبتبندِی بهساله، جداول و اسناد ُبنه
ستی جمعی اند، تداومی که از جمله گویای فرایندهای تطبیق و سازگاری این شکل از همزیاش قابل قیاسرمزگشایِی ماتسوخ و جداول مربوطه

ها و امور ای به تکینگیساالر و ساخت استبداِد اصطالحاا شرقی اما هیچ اشارهاست. قابل توجه است که ویتفوگل به رغم پرداختن به جوامع آب
 سپهِر هر یک از این جوامع غیرغربی، خاصه فالت ایران، و هیچ توجهی به خوانش درونماندگاِر جوامع غیرغربی برحسبجزئی در زیست

در ایران( نکرده است و به نقش اقلیم در « کاریز»و « بنه»شان )از جمله برحسب مفاهیمی چون تاریخِی خاصهای محلی و نیروهای زمینتوان
های خاِص اقلیم و زمین نیز توجهی نداشته است، حال آنکه ها و باورها و ساخت خانوادگی و ایزدزایی برحسِب بالقوگیگیرِی نظام ارزششکل

در کرمان را به عصر پرستش « جوپار»( و قدمت قناِت 1356نژاد، های شرق ایران عمری برابر با تاریخ کهن ایران دارند )صفیسیاری از قناتب»
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اند نوشتهی گناباد را بیش از دو هزار و پانصد سال «قصبه»ی اردستان را تا سه هزار سال و قنات (، و قناِت دو طبقه1382آناهیتا )باستانی پاریزی، 
های استبداد شرقی در ایران دوره قاجار و ساخِت اجتماعِی کاریز و تناقض»)نک. سورن مصطفایی و یوسف پاکدامن، (« 1396نژاد، )صفی

(. ماسیمو ویدال در جستارش 226-203، 1399،زمستان  16،شماره  61، دوره فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، در «بنه
تر به فالت اثر فرانک هربرت رفته و سپس« تلماسه»تخیلِی نخست به سراغ رمان علمی« ها در ایران باستان: احیای ویتفوگل؟یاری و آبراههآب»

رفتار شناختی( درباب قدمت قنات در ایران به شک و ابهام گی راه )شاید به خاطر فقر منبعافکند اما در میانهها ]کاریزها[ نظر میایران و قنات
 اندازد، برای مطالعه بیشتر بنگرید به نگاهی میآید و از اینرو به ویتفوگل نیممی

Massimo Vidale, 'Irrigation and Canals in Ancient Iran: Resurrecting Wittfogel?', Il Novissimo Ramusio: 
Civiltà dell’Iran; Passato Presente Futuro, a cura di Pierfrancesco Callieri e Adriano V. Rossi, Scienze e 
Lettere S.r.l. 2018, 27-54. 

)ترجمه به کوشش مادیان هزاردادستان اولی چون توان به منبع مکتوب و دستمورد و بالموضوعی از این دست میهای بیدر پاسخ به ابهام
ی همگانی اشاره شده که ربری و ضرورت مراقبت از آن جهت استفادهپروفسور آناهیت پریخانیان( اشاره کرد که به صراحت در آن از قنات، کا

های یافته در نواحِی برخی سنجی و تعیین قدمِت سفالینهکم در عصر ساسانی است. وانگهی، دیرینهاین گویای دیرینگی کاربرد کاریزها دست
ها که گاه چند کیلومتر تا رسیدن به خروجِی مظهر قنات  بعضی قناتاِی سپسیِن های گمانهها و چالی نقبها یا در داخل و اطراف دهانهمادرچاه

 تواند مورد ارجاع ما باشد. از جمله بنگرید به؛ امتداد دارند، نیز می
لو: شواهدی از مجموعه باستان»اکبر وحدتی، رافائل بیشونه، مارگارتا تنگبرگ، مرجان مشکور، علی مروی ـشناختِی بلخیکاوش در تپه چ 

[BMACدر دشت جاجرم ]»در نیمه غربی تپه  4؛ ترانشه 70، 1398شناسی ایران، دوره سوم، شماره یکم، بهار ی پژوهشکده باستان، مجله
لو در مجاورت رشته قنات قدیمی قرار داشته که در امتداد شمال به جنوب از تپه عبور کرده است و قدمت آثار به عصر مفرغ میانی می رسد. چ 

 به:نیز بنگرید 
Arash Salek, 'Rediscovering Community Participation in Persian Qanats: An Actor-Network Framework', 
CPCL [European Journal of Creative Practices in Citties and Landscapes], Vol. 2, no. 1, 2019, 153-172. 
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 تصاویر

 

پوش آماُزنی یا سکایی در حال یک سوار زره نمایی از پشت سر از تندیسک  : 1تصویر 
ی یک دیگ مفرغین که خاکستردان تیراندازی  به سبک پارتی ]اشکانی[؛ بخشی از تزیین دهانه

مردگان بوده. اتروسکان. حدود پنج تا شش پیش از میالد، مکشوفه از کاپوآ، محفوظ در یادگاه 
 بریتانیا.

 

 

 

 

 

بانو ایشتار یا نی. ایزد زنانه، بغی آنوبانینگارهسنگ بقایای. 2تصویر 
-ایّنانا با دست چپ دو مرد را در تمکین خود دارد و با دست راست حلقه

-ای بهر تفویض فرمانفرمایی به سوی فرمانروای لولوبی گرفته. سرپل

 پیش از میالد. 2300ذهاب، 

 

 

لی  ایزدبانویی نشسته؛ االههتپه. ونوس 3تصویر  متر )بنا سانتی 15/6ی باروری؛ ارتفاع سراب، پیکرک  گ 
ی نوسنگی، هزاره شش متر )بنا به یادگاه ملی ایران(؛ دورهسانتی 5/5ی دانشگاه پنسیلوانیا( یا به کتابخانه

 پیش از میالد، محفوظ در یادگاه ملی ایران

 

 

 

 

 

 

خدا با قدمت حدود چهار هزاره، مکشوفه از شوش، محفوظ ـیک مادرای از . سفالینه4تصویر 
 در یادگاه لوور فرانسه



تاجیکستان، سده پنج ـ شش میالدی، زنی جنگاور با شمشیر آخته،  ای از پنجکنت  . دیوارنگاره5تصویر 
 .(هنر تاریخی پنجکنتبنا به الکساندر بلنیتسکی، فردوسی ) شاهنامهردآفرید  احتمااًل گُ 

تپه، نزدیک گرگان، هزاره سوم پیش از میالد، . ایزد زنانه باروری و حاصلخیزی، مکشوفه از تورنگ6تصویر 
 یادگاه دانشگاه فیالدلفیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار، پنج ـ شش میالدی، ای در پنجکنت، دیوار غربی  سالن  ستوندیوارنگاره. 7 تصویر
زن جنگجویی به تنهایی در نبرد تن به تن یا ُکشتی با یک مرد )بنا به الکساندر 

 (.هنر تاریخی پنجکنتبلنیتسکی، 

 

ی پنجکنت؛ زن جنگجوی آماُزنی مجروح؛ دو . دیوارنگاره8تصویر 
 گر در کار  حمل او؛ سده پنج ـ شش میالدی.مرد  یاری



پیش از میالد، محفوظ در  520باریک  دار  تهآماُزنی در حال نبرد، سفال سرخ لبه. نقش زنان 9تصویر 
 یادگاه هنر متروپولیتن.

 

 

 

 

 

 

 

فام، با امضای هنرمند اخکیاس، . نقش آشیل در حال کشتن َپنتزیلیا بر سفال  سیه10تصویر 
 نیا.سده شش پیش از میالد، مکشوفه از ایتالیا، محفوظ در یادگاه هنر بریتا

 

 

 

 

. مسیر کوچ قبایل سکایی و هون از شمال کاسپی به غرب و به داخل 11تصویر 
چکایا،   (1994ایران، هزاره نخست پیش از میالد )بنا به ُبکونکو و زاس 

 

 

 

 . نقشه پراکندگی برخی اقوام سکایی، پانصد پیش از میالد12تصویر 

 

 

 

 

 

 



رد ]سینی، بشقاب، دیس؟[، 13تصویر  نقره، اواخر ساسانی؛ نیمه نخست سده . لوح گ 
متر. منقوش به مضمونی نادر که بنا به کارشناسان  سانتی 22هفت میالدی. قطر 

شناسی زردشتی و بودایی تفسیرپذیر است. افزون برنقوش هرمیتاژ در بستر اسطوره
رسان  زرتشت(، بر گرداگرد لوح کاویانی، سگ  دوان، و مرغی پّران )جانوران نیکی

بندی شده که جانی را در میان گسترده بین  دو درخت سترگ قابابی تناور و بالعق
های کشد؛ این جان، بانویی است عریان که انار یا انگور )میوهگرفته و به سپهر برمی

نظران )از جمله برد؛ به باور برخی صاحبنیک اهورامزدا( را به سمت منقار پرنده می
پردازی نمودی از آناهیتا در پناه عقاب آسمانی است. صحنهدکتر سوزان َگویری( این 

 محفوظ در یادگاه هرمیتاژ، روسیه.

 

 

آماُزنی در مرکز، مصر، سده  سوار  اسب با نقش  یک ایبافته. 14تصویر 
 یادگاه هرمیتاژ روسیه. متر.سانتی 39*42پنج میالدی، پشم و کتان، 

 

 

 

سرمتی، فرهنگ ـی هونبر سر یک زن، دورهی مرگ سیماچهیا  پوش. ُرخ15تصویر 
پوش ]نقاب، صورتک، چهرک، این ُرخ پیش از میالد، 4-3های َتشتیک. سده

 ل ُاخرا، محفوظ در یادگاه هرمیتاژ.از گچ و گ   است ایآمیخته ماسک[

 

 

 

 

 

 



 

ی چهارم پیش باریک، سدهتهوش بر سفال زن آماُزنی کنار سر  یک اسب، منق فام از َسر  یک. تصویر سرخ16تصویر 
 متر، یادگاه هرمیتاژ.سانتی 23:3از میالد، ارتفاع: 

 

 

نمایی از قلعه دختر یا قیزقلعه؛ دژ . 17تصویر 
و نیایشگاه آناهیتا، ساسانی، واقع بر ارتفاعات 

ت ساوه، ایران. عکس از مجید شمشرف به د
 نوری.

 

 

 

 

 

 

 

 تندیسک   ؛همان شیء تصویر یکمنمایی از روبرو از : واپسینتصویر 
تیراندازی  به سبک در حال  یا سکایی پوش آماُزنییک سوار زره

که  ی یک دیگ مفرغینبخشی از تزیین دهانهشیء  اینپارتی/اشکانی؛ 
حدود پنج تا شش پیش از میالد،  .اتروسکان .خاکستردان مردگان بوده

 مکشوفه از کاپوآ، محفوظ در یادگاه بریتانیا. 

 


