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گفتوگو با دکتر سوزان گویری زبانشناس و مترجم زبان های باستانی

«گندی شاپور» مظهر روشنایی
و دانش در جهان باستان

ســوزان گویــری دوران دبســتان و دبیرســتان را در زادگاهــش
کرمانشاهگذراند.ازسال 1351دردانشگاهکلنآلمانبهتحصیل
دررشــتهزبانشناسی مشغولشدودر سال 58پسازاقامتی دو
ســاله در امریکا به ایران بازگشت .دوره کارشناسی ارشد و دکتری
را در رشــته زبانشناسی ،شــاخه فرهنگ و زبانهای باستانی در
سایر محمدی
خبرنگار
تهران طی کرد .پس از ســی ســال تدریس حاال چندی اســت که
ســرگرم ترجمه آثاری از زبان آلمانی به فارســی اســت«.آناهیتا
در اســطورههای ایرانی»« ،یســنهای اوســتا و زند آنها»« ،کوروش بزرگ :پژوهشــی
درباره ریشهشناســی نام بنیانگذار هخامنشیان» و «ادبیات فارســی و تحوالت آن»،
«از آفرینش اثر تا کتاب» (راهنمای نویســندگان با همکاری نجمالســادات موسوی)،
«زبان و خط اوســتایی» «دســتور زبان آلمانی»« ،زبان آلمانی و ریشه تاریخی آن» و
«دســتور زبان محاورهای آلمانی»« ،در آستانه فصلی سرد :داستانهای کوتاه از زنان
قصهنویس امروز ایران» از جمله آثار منتشــر شده دکتر ســوزان گویری است .اکنون
ســرگرم ترجمه کتابی از زبان آلمانی به فارســی اســت .کتابی بهنام «زندگی رازآمیز
درختــان» از پتروولبــن ( )Peter Wohllebenکه به 25زبان ترجمه شــده و بهعنوان
پرفروشترینکتابدرسال 2015و 2016میالدیدرآلمانمعرفیشدهاست.

خانمگویری ،اگر موافق باشید ،گفتوگو را
باپیشینهزبان فارسی شروعکنیم.
زبان فارســی تاریخی ســه هزار ساله دارد.
نیای زبان فارســی ،فارســی باستان است
کــه در دوران هخامنشــیان یعنــی حــدود
 995تــا  331پیــش از میــاد ،در منطقــه
پــارس رایج بــوده اســت .واژه «فارســی»
آن از نــام اســتان فــارس گرفتــه شــده و
«باســتان» هــم کــه دوره آن اســت .زبــان
مکاتباتدردورانهخامنشیان،آرامیبود
که به خط میخی نوشــته میشد .تا زمان
هخامنشیان زبان فارسی نوشته نمیشد،
بعدهاباتشکیلحکومتدرایالتپارس،
دبیرانی از بینالنهرین اســتخدام شدند و
خــط آنها برای زبان فارســی بــه کار رفت.
نخســتین خطی که در بینالنهرین پدید
آمــد ،ســومری بــود ،بعــد اکدی و پــس از
آن عیالمی که در منطقه خوزســتان رایج
بــود .از اینرو ،کتیبه داریوش در بیســتون
کرمانشاهبهسهزباناکدی،فارسیباستان
و عیالمی نوشته شــده است .زبان فارسی
بعــد از هخامنشــیان بــه فارســی میانه یا
پهلــوی تحــول پیــدا کرد و در ســده ســوم
هجــری ،پهلوی به فارســی دری شــهرت

یافت.
 ëëشــماکهبــازبانهایکهــنایرانیمانند
اوســتا و پهلــوی و دیگــر زبانهــای قدیم و
جدید آشــنایی دارید ،از نظر ریشهشناسی،
معنی«آناهیتا»چیست؟
در کتــاب فصلــی بــه ریشهشناســی واژه
«آناهیتا» اختصاص یافته اســت .درآنجا
نگــرش پــارهای از زبانشناســان اروپایــی
را یــادآور شــدهام .واژه آناهیتــا ،در زبــان
اوســتایی ،صفتی است به معنی «پاک»،
«بیآالیــش» ایــن واژه بــه همــراه صفت
دیگــری برای نامیدن رودی اســاطیری به
نام «اردوی» در اوستا آمده است «اردوی
ســورا آناهیتا» به معنای «اردوی نیرومند
پاک».
خــود واژه «آناهیتــا» جــزء نخســت آن
پیشــوند نفی اســت و بخــش دوم صفت
مفعولی به معنی «عیب» .در دوره میانه
زبانهای ایرانــی «آناهیــت» و در دوره نو
به «ناهید» تغییر یافته اســت .مانند واژه
امــرداد بــه معنی «بیمــرگ» کــه مرداد
شده است.
 ëëپیــشاز ایــن کتابــی تحــت عنــوان
«پژوهشــی در ریشه شناســی نام بنیانگذار

هخامنشیان» منتشر کردید .از طرفی طی
یکی،دودههاخیرآثارفراوانیاعمازتألیف
وترجمهدربارهکوروشکبیردرایرانمنتشر
شد هاست،اینتحقیقاتچقدربادادههای
مطالعاتیوتاریخیهمخوانیداردوچقدر
زادهتخیالتاست؟
 آگاهی مــا درباره سلســله هخامنشــیان،
بویژه کــوروش بزرگ (دوم) اندک اســت
و تنها به نوشتههای تاریخ نویسان یونانی
و رومــی ،ســالنامه هــا و کتیبههــا محدود
میشــود .تحقیقاتــی کــه بــا رمزگشــایی
کتیبهها صورت گرفته ،نه تنه ا زاده تخیل
نیســت ،بلکــه آیینــهای روشــن از تاریــخ
گذشــته را مینمایانــد ،ماننــد اســتوانه
کوروش که پس از گذشــت  2600ســال در
ســده نوزدهــم میــادی ،در منطقه میان
رودان بــه دســت آمد .این اثــر گنجینهای
گرانبهــا بــود کــه پیــش از تشــکیل دولت
عراق کنونی وهنگامی که این سرزمین در
تصرف ترکان عثمانی بود یعنی در ســال
 ١٢٨٥خورشــیدی کشــف گردید.ســپس
ترجمههایــی از آن توســط دانشــمندان
زبان شناس و شرق شناس که به رمز خط
میخی آگاه بودند ،ارائه گردید.
چنین تحقیقات و رمزگشاییهای زبانی،
تخیل نیست ،بلکه واقعیت پنهان تاریخ
گمشــده بشــریت اســت که در برهــهای از
زمان کشف میگردد.تا بدانجا که استوانه
یاد شده بهعنوان نخستین منشور حقوق
بشر شناخته شــد و از ســال  ١٩٧١میالدی
از سوی ســازمان ملل متحد به بسیاری از
زبانها ترجمه گردید.در متون عهد کهن
ماننــد کتاب اشــعیای نبی ،عزرا ،یســایا و
غیــره بارها از کــوروش بهعنوان مســیح و
نجات دهنده قوم یهود یاد شده است.
امــا کتابی که مــن بهنام کــوروش بزرگ از
ویلهلم آیلــرز ( )Wilhelm Eilersترجمه
کــردهام ،پژوهشــی درباره ریشــه شناســی
نام بنیانگذار سلسله هخامنشی است که
ممکن اســت تخیالت زبان شناســانه
در یافتن معنا در آن مستتر باشد ،اما باید

ëëلولــی خنــده
فروش
مرجانعالیشاهی

کــردم .داســتان از آنجا شــروع میشــود که
انســان ناگاه برمیگردد و به گذشته خویش
مینگرد .گذر به گذشته ناممکن است مگر
بــرای دریافت تجربه و عبرت .اما «ریحان»
بــرای همان گــذر ذهنی به گذشــتهاش هم
سردوراهی قرار میگیرد .آیا باید آن گذشته
را دوبــاره تکرار کنــد یا جلوی تکــرار آنچه را
گذشــته اســت ،بگیرد .اگــر آن روز ریحان از
خون فرزندش گذشته بود موقعیت اکنون
سر ایل نبود ،دیگر
را نداشت .دیگر رئیس و ِ
کســی او را قبــول نداشــت .طــرد میشــد و
منزلت و ارزشش نابود میشد .یکی از دو راه
صاف او را میبرد ،مینشاند بر فرق شکافته
فرزندش که خون از آن میجوشــید ،خونی
که بــرای ریحان موقعیت و منزلت و حفظ
ســنت آن طایفه اســت و برای فرزند جوان
و زیبــا و آرزومنــدش مرگ اســت .مرگ که
مساوی اســت با نابودی انســانی آزادیخواه
و اصالحطلــب .یکــی دیگــر از آن دو راه او
را میرســاند بــه خودش که تنها نشســته بر
لبجویــی و جهان برای او خاموش اســت.
بدون شــوق ،بــه او امیددارند کــه برخیزد و
راه را نشانشــان بدهــد .انــرژی ،بدون هیچ
تالشی برای زیستن .فرزندانش جوان و زیبا
مرکب زندگی را میرانند و همچنان چشم
انســان در ایــن رمــان همچنان کــه مظلوم
اســت ،ظالم بزرگی هم هست .اولین ستم
را بــه خودش میکنــد .ابراز عقیــده و وجود
را از خــود میگیــرد .چــون او اســیر جبــر و

ســتم گذشــته ،حال و آینده است .به شکل
غمانگیــزی همــان میشــود کــه جبــر از او
میخواهــد .ســرانجام یکــی در مقابــل این
ســتم برمیخیــزد و عجبــا که آن یکــی ،زن
اســت .زن که در تمام تاریخ بیشــترین زجر
را متحمل شــده اســت و خواهان بیشترین
اصــاح و تغییــر بــوده و هســت .ایــن رمان
خواندنی با زبان یکدســت ،پخته و زیبایش
داستان زندگی یک زن کولی است .داستانی
خارقالعاده از زندگی و مرگ و پس از مرگ
ایــن زن که در  404صفحه روایت میشــود.
کولیها یک قشــر از جامعه بشــری هستند
کــه در بیشــتر نقاط جهــان میتــوان آنها را
یافــت ولی کمتر کســی از تفکرات و شــیوه و
فلسفه زندگی آنها مطلع است .از سنتها
و باورهــا و نگــرش زندگیشــان کــه بــه طرز
اعجابانگیزی بین همــه آنها در هر کجای
جهان که باشند مشترک است .خواندن این
رمــان را از آن جهت که فراتر از ارزش هنری
و ادبیاش به کولیها پرداخته است توصیه
میکنم زیــرا اطالعات جامعی از فرهنگ و
زندگیاینقشرازجامعهدراختیارمخاطب
قــرار میدهد .این کتــاب در دو فصل یکم و
دوم توســط علــی اکبرکرمانینــژاد نوشــته
شده است؛ کتاب یکم روایت رئال از زندگی
سیالن و خانوادهاش است ،کتاب دوم ،بین
روایــت رئال و ســوررئال جابه جا میشــود.
گــذری اســت بــر گذشــته ســیالن و نگاهــی
میانــدازد بــه زمــان حــال که ســیالن دیگر

پیشخوان

همین که ادبیات را
بهعنوان واسطهای
بیــن انســان و
هستیاش بدانیم،
کفایــت میکنــد تا
دریافــت مــا از یک
اثر ادبی منحصر بهفرد و جذاب باشــد .این
شــناخت را زمانــی بــه دســت میآوریم که
خوانــدن اثــر ادبی بتواند مــا را در جایگاهی
قرار دهد که عالوه بــر ابراز نظر در مورد آن،
پاسخ روشن و شــفافی برای سؤاالت ذهنی
خود پیدا کنیم .ادبیات داســتانی آن شاخه
از هنر اســت که نمیتوان به طور صریح کار
کرد و جایگاهش را در بین بشــر مشخص و
بیان کرد ،اما واسطه مهمی است برای درک
انســان از هســتی« ...لولــی خنده فــروش»
رمانی اســت کــه پــس از خواندنش مــرا در
جایگاهی قرار داد تا قشری از جامعه انسانی
را درک کنم که همیشه از کنار آنها بیتفاوت
رد شــدهام یا کنجکاو شدهام و برای سؤاالتم
در مورد آنها پاسخی نبوده است ...این رمان
ارزش و حقــارت زندگــی را روایت میکند و
به الیههای کشــف نشــده درون انسانهایی
میپــردازد کــه من تنهــا ظاهر آنهــا را دیده
بودم .کولیها را با این رمان شناختم و درک

بــا دادههــای علمی زبان شناســی تطابق
معناییداشتهباشد.
روایاتی که از تاریخ نویسان یونانی بر جای
مانده ،مانند کتزیاس و پلو تارخ معنی نام
کوروش را «خورشید» یا «مانند خورشید»
ذکر کردهاند از «خور» به اضافه «وش».
ایــن معنــی در بررســیهای امــروز
شرقشناسانپذیرفتهنشدهاست.
کتزیاس ،در جایی دیگر از نوشتههای خود
معنــی نام کــوروش را «ســمور» دانســته
است .این نظر هم رد شده است.
اســترابون از رودخانهای بهنام «کور» یا به
زبان روســی «کــورا» کــه در مــاورای قفقاز
جاری است ،نام برده است.
کارل هوفمــان ( )Karl Hoffmannو
رودیگر اشمیت « »Rüdiger Schmidtنام
مذکور را «فرمانروای بخشــنده دشــمن»
معنی کردهاند .ویلهلم آیلرز اما ،بسیاری
از ریشهشناســیهای ممکــن در زبانهای
اروپایــی و دیگر زبانهای کهن را ،تجزیه و
تحلیل کرده و در پایان کتاب به این نتیجه
رسیده اســت ،که هنوز پاســخ نهایی را در
مورد معنی نام کوروش نیافته است.
 ëëبــرای نوشــتن کتــاب «آناهیتــا ،در
اســطورههای ایرانــی» از یــاری اســتادان
شرقشناسآلمانیبهرهبردهایدومنابعی
در کتابخانه ملی مونیخ در اختیار شما قرار
گرفــت .آیا منابــع ترجمه نشــده در زمینه
اسطورههایایرانیدرکتابخانههایآلمانی
وجوددارد؟
اســطورههای مربوط بــه ایزدبانوی آبها
«آناهیتــا» بیشــتر از کتابهای اوســتایی،
بویژه یشــت پنج اوســتا بهنام آبان یشت
که ســرودی شــکوهمند در وصف اوست،
همچنیــن ســایر کتابهــای دینــی دوره
میانه زبانهای ایرانی گرفته شــده اســت.
اســطوره خاســتگاه تفکــر و عاطفــه بشــر
اســت و آرزوهای او را باز میتاباند .به نظر
کارل گوســتاو یونگ()Carl Gustav Jung
روانپزشــک و فیلسوف سوئیســی ،امروزه
ما به لطف اســطورههای بر جــای مانده،
در حــال کشــف تاریــخ باســتان هســتیم.
آگاهی ما از بسیاری از باورهای کهن ادیان
ایرانی ،افزون بر مجموعه کتابهای اوستا
و فارســی میانه یا نوشــتههای نویسندگان
دوران اســامی چــون ابوریحــان بیرونی،
ابــن الندیــم ،شهرســتانی و برخــی دیگر
از ایــن بــزرگان یــا کتیبههــا محــدود بوده
اســت.در اوایل ســده بیســتم میالدی ،در
صحرای گوبی در آســیای مرکزی چندین
شــهر در ناحیــه تورفــان چیــن در نتیجــه
طوفــان در زیر شــن مدفون بــود .برخی از
جهانگردان متوجه شدند کاغذ پارههایی
از زیر شن بیرون میآید که خطهایی روی
آنهاست.
ابتــدا انجمن جغرافیایی ســن پترزبورگ
در اواخــر ســده نوزدهــم حفاریهایــی در
آن منطقــه انجــام داد .ســپس گروههای
باستانشــناس فرانســوی مأمــور ایــن کار
شــدند و نتایج مهمــی به دســت آوردند
کــه در پاریــس محفــوظ اســت.پس از آن
هیأتهــای آلمانــی در ســال  ١٩٠٢بــه
منطقه اعزام شدند و در یکی از دیوارهای
مخروبــه دیــده بانی دیــوار چین در شــهر
تورفان ،ناحیه ســین کیانگ ،که در مســیر
جاده ابریشــم بوده است ،موفق به کشف
مجموعههــای حیــرتآوری گردیدنــد.
هیأت آلمانی ،حدود  ٤٠هزار دستنوشــته
را کــه بــه  ٢٠زبــان مختلــف و خطهــای
گوناگــون بــود ،از بایگانــی تاریــخ بیــرون
آورده و بــه برلیــن بردنــد .بعدهــا هم در
براندنبــورگ برلیــن مؤسســه تحقیقاتی

وعلمــی بــرای نگاهــداری ،رمزگشــایی و
ترجمــه این آثــار گرانبها پدیــد آمد بهنام
تحقیقات تورفانی (.)Turfanforschung
در بیــن ایــن دستنوشــتهها مقــدار قابــل
توجهی الواح بــه زبانهــای ایرانی میانه،
ماننــد :پهلوی اشــکانی ،ســغدی ،بلخی
و ســکایی جای داشــتند که درونمایه اکثر
آنها ،دینی و توسط پیروان ادیان بودایی،
مسیحیومانوینوشتهشدهاند.درکشف،
رمز گشــایی ،تفســیر و ترجمــه مجموعه
تورفان ،دانشمندان آلمانی سهم بسزایی
داشــته و دارند.بســیاری از دستنوشــتهها
آســیب فــراوان دیدهانــد ،امــا بســیاری از
آنهــا تاکنــون خوانــده و ترجمه شــد ه و در
مجموعههایی گردآوری شــدهاند.ممکن
اســت در آینــدهای دور یــا بســیار نزدیک،
باز هم دستنوشــتههایی در سرزمینهای
مختلف جهان امروز یافت شــود و آگاهی
ما را نســبت به تاریخ جهان و بشر فراتر از
پیشببرد.
 ëëبــه یــاد دارم در نخســتین گفتوگویی
که چند ســالپیش باشماداشتم.دانشگاه
هــارواردبــرایانجامکارپژوهشــیازشــما
دعوتکردهبود،عنوانآنپژوهشچهبود
ونتیجهاشچهشد؟
درســت اســت .هنگامــی که من هنــوز در
دانشــگاه تدریــس میکــردم ،گزارشــی از
یــک کار پژوهشــی را به دانشــگا ه هــاروارد
فرســتادم و آنهــا مــرا بــرای انجــام کار
تحقیقاتــی به مدت یک ســال بــه امریکا
دعوت کردند .متأسفانه به دالیل مختلف
شــخصی موفــق به رفتــن نشــدم .عنوان
پژوهش «دانشــگاه گندیشــاپور ،ظهور و
زوالیکمرکزبزرگفرهنگیجهان»بود.
البته مقاالت متعددی از کار را در مجالت
مختلف ایرانی منتشر کردم .همچنین در
ششــمین کنگره ایرانشناســی که در سال
 2007میالدی در شــهر وین اتریش برگزار
شد ،شــرکت کردم و چکیده آن تحقیق را
به زبان آلمانی ارائــه کردم که مورد توجه
بسیاریازصاحبنظرانقرارگرفت.
در این پژوهش نشان دادم دانشگاه گندی
شــاپور ،کهنترین مرکز علمــی ایرانی در
سده چهارم میالدی بود.
واژه گندی شاپور در زبان پهلوی:
Weh andiv i Shahpur
بــه معنــی« :بهتر از انطاکیه اســت شــهر
شــاپور» نــام ســریانی آن «بیــت الپــات»
( )Beth Lapatکــه در فارســی «بیــل آباد»
شــده اســت .معــرب آن جنــدی شــاپور
اســت .شــاپور اول ساسانی در ســده سوم
میالدی ،شــهر گندی شــاپور را بنیاد نهاد.
این شــهر در شرق شــوش و جنوب غربی
دزفول و شــمال غربی شوشــتر واقع شده
بــود .گفتهانــد شــاپور دســتور داد گنــدی
شاپور را به شیوه انطاکیه در آسیای صغیر
بســازند .شــاپور در لشکرکشــیهای خــود
به بیزانس و تصرف شــهرهای مشهوری
چــون دورا-اوروپــوس و انطاکیه ،اســیران

این شهرها را به گندی شاپور روانه کرد و در
آنجا اسکان داد .شهرهایی که شاپور بنیاد
نهــاده بــود ،مهمترین جایگاه کشیشــان
مسیحی در امپراطوری ساسانی شده بود
و گندی شــاپور بهعنوان یکی از مهمترین
کانونهای فرهنگی جهان آن روز به شمار
میآمده اســت .شاپور دوم هم از حامیان
دانشمندانآنروزگاربهشمارمیرفت.به
دستور او کتابهای پزشک مشهور یونانی
تئــو دوروس کــه در دربــار شــاپور بــود ،بــه
زبان پهلوی ترجمه شد و بدینگونه طب
یونانی به امپراطوری ساســانی و دانشگاه
گندی شاپور راه یافت.
اگر فلسفه و حکمت افالطونی ،ارسطویی
و نو افالطونی مورد تحقیر رومیان بود ،در
امپراطوری ساسانی از اصول نو افالطونی
پشتیبانی میشد .در ضمن نه تنها پیروان
دینهــای گوناگــون مانند گذشــته در این
دانشــگاه ایرانی پذیرفته میشــدند ،بلکه
میتوانستند در همه شاخههای هفتگانه
علمیوهنریمانند«دستورزبان،بالغت،
مناظــره ،حســاب ،هندســه ،موســیقی و
اخترشناسی»آموزشببینند.
از ایــن مرکــز فرهنگــی بــزرگ نــه تنهــا
روحانیــان برجســته ،بلکــه پزشــکان
مشهوری نیز برخاســتند که اشتفانوس از
آن جمله است .کارآمدی پزشک یاد شده
تــا بدان حد بود که شــاهزادگان زرتشــتی،
مانند خسرو اول معروف به انوشیروان در
سده ششم میالدی از شاگردان او بودند.
انوشــیروان فلســفه دانی بــود که بر تخت
شــاهی نشســته بــود.او نــه تنها پزشــکان
برجسته هندی را به دربار خود فرا خواند،
بلکه پشتیبان دلســوزی برای دانشمندان
رانده شــده از امپراطوری روم بود .یوستی
نیــن اول ،امپراطــور روم ،میکوشــید تــا
فرهنگ رومی را از اروپا به آسیا بکوچاند.
قانونهــای ابلهانــه او در زمینــه ســلب
حقوق ،تبعید ،آزار و تهدید غیرمسیحیان
و نســتوریان و مانویــان ســبب شــد،
دانشمندان یونانی به ســوی شرق و دربار
ایران روی آورند.
در دربــار انوشــیروان دو مترجــم مشــهور
وجــود داشــت :برزویــه طبیــب کــه کتاب
کلیلــه و دمنه را از سانســکریت به پهلوی
برگردانــد و دیگــری ســرگیس ،پزشــک و
اســقف نستوری که بســیاری از آثار یونانی
و ســریانی را به پهلــوی و عربی برگردانده
اســت .همچنیــن بیشــتر آثــار ارســطو و
افالطــون به وســیله او به پهلــوی ترجمه
شــد.نتیجه مهمــی کــه میتــوان از ایــن
گفتههاگرفت ،ایناست:زمانیکهغرباز
بیم بیماریهای سهمناکی مانند طاعون
برخود میلرزید و با گرســنگی ،زلزله ،کم
آبی و بیش از همه با نادانی و خرافه دست
و پنجــه نــرم میکــرد ،شــرق مهــد تمام
دانشهــای آن روزگار و دانشــگاه گنــدی
شــاپورمظهر روشــنایی ،زندگی و بالندگی
دانش در جهان بود.

نیســت و همچنان که دیگر خودش زندگی
نمیکند در زندگی اطرافیانش جریان دارد
و تأثیر میگذارد .من بهعنوان یک مخاطب
دائمی داستان و رمان ایرانی تصور میکنم
اینکتاببزودیجایگاهخوبینزدمخاطب
و اهالــی ادبیات پیدا خواهد کرد .نشــر کافل
ناشر این رمان است.
ëëسلفیها
« ســلفی ها :
طغیان مذهبیون،
عربستان سعودی
و اســام» عنــوان
کتابی است به قلم
رودیگــر لوهلکــر
کــه بــا ترجمــه
علیعبداللهــی و لیــا قنبریــان از ســوی
انتشاراتکولهپشتیمنتشرشد.
رودیگــر لوهلکــر ،اســتاد علــوم اســامی
در دانشــگاه ویــن سالهاســت کــه صحنه
ســلفیگری را بــه دقــت زیرنظــر دارد و
درباره تئولوژی خشونت «دولت /خالفت
اســامی» پژوهش میکند .در این کتاب با
دقتیکمنظیروانصافعلمی،گرایشهای
ســلفی را در ســرزمینهای اســامی پــی
میگیرد و پیشــینه آنها را از سدههای پیش
در تاریخ اســام تا امروز مورد بررســی قرار
میدهد .از پدران این نگره کسانی نظیر ابن
تیمیه و ابن قیم الجوزیه و آثار و نظریههای
آنان ،از تأثیر اندیشههایشان بر محمد ابن

عبدالوهاب ،پدر وهابیان کنونی مینویسد
و از منابــع کتبــی و شــیوههای جــور واجــور
تبلیغشان ،رود دررویی مستقیم در کوچه و
خیابان،دررسانههایمجازیوغیرمجازی
و ...میگویــد .رودیگــر لوهلکــر ،در کتــاب
«ســلفیها» طی  10فصل با ارائه تاریخچه
دقیقسلفیگریاززمینهپیدایشوعناصر
بنیادیــن آن به پیشــوایان معاصر و پیروان
ســلفی ،نحلههای مختلف در کشــورهای
عربــی میپــردازد .ســپس وضعیــت آنها
را نیــز در اروپــا و آســیای جنــوب شــرقی
بررســی مــی کنــد .وی بــا بررســی دقیــق
وضعیــت کنونــی ،گمانهزنــی در مــورد
آیندهشان و راهکارهای مقابله با آنها را هم
از نظر دور نمیدارد.
افــزون بر این لوهلکر توضیــح میدهد که
چگونه کمــک مالــی و معنــوی نظاممند
ســعودیها موجب گســترش این گروه ها
شــده اســت .کتــاب «ســلفیها» چشــم
خواننده را نسبت به خطری باز میکند که
بیخ گوش همه ما قرار دارد و حتی در کشور
خــود نویســنده – آلمــان و اتریش -ریشــه
دوانده است.
گفتنــی اســت کــه ســلفیگری فقــط یــک
جنبش اعتراضی در قالب نظریه اسالمی
سیاســی صــرف نیســت .آموزههــای آن
بهصــورت عینــی در شــکلگیری القاعده،
طالبــان و وهابیهــای ســعودی نقــش
انکارناپذیــری ایفــا میکنــد و در همیــن

ســالهای اخیــر باعــث تشــکیل دولــت یا
خالفت اسالمی داعش شد.
از ســوی دیگــر محصــور و محــدود کردن
ســلفیگرایی در زیرمجموعــه ایدئولوژی
سیاســی و تــرور صــرف ،چه بســا خطایی
آشــکار باشــد .زیــرا جنبــش ســلفی،
برقرائتــی از اســام متکــی اســت کــه کم
و بیــش هماننــد مارتیــن لوتــر و ســایر
رفورمیســتهای اروپایی سرچشمههای
ایمــان و بــاور آدمهــا را آمــاج خــود قــرار
میدهــد .نویســنده رونــد شــکلگیری
جهادیهــا از دل همیــن قرائــت و ســتیز
خونین آنان با ســایر ســنتهای اســامی
رایج را توصیف میکند .ستیزی که در پی
بازگشت به گذشــتهای (سلف) به روایت
آنهــا و ســپس بهدنبــال بنیــاد جامعهای
آرمانی طبــق الگوی نعل بــه نعل هزارو
اندی سال پیش است.
کتــاب مذکور در  10فصل تألیف و تدوین
شــده اســت کــه خاســتگاه و تاریخچــه
ســلفیگری نخســتین فصــل آن اســت.
ســلفیگری ،وهابیــت و عربســتان
ســعودی /جنبشها و شبکهها در جهان
اسالم /سلفیگری در اروپا /سلفیگرایی
در آلمــان /ســلفیگرایی بینالمللــی/
الهیات (تئولوژی) سلفیگرایی  /تفکیک
و مرزبنــدی از وهابیــت تــا جهادیگری/
دورنمــای ســلفیگری دیگــر فصلهای
کتاب را تشکیل میدهند.

گفتهاند شاپور دستور داد گندی
شاپور را به شیوه انطاکیه در
آسیایصغیربسازند.شاپور
درلشکرکشیهایخودبه
بیزانسوتصرفشهرهای
مشهوری چون دورا-اوروپوس
و انطاکیه ،اسیران این شهرها
را به گندی شاپور روانه کرد و در
آنجا اسکان داد

نگاه اول

آیناز محمدی
خبرنگار

ëëپدیدارشناسیدین
«پدیدارشناسیدین»عنوانکتابیاستازجیمزال.کاکس
اســتاد پدیدارشناســی دیــن و روششناســی در مطالعات
ادیان دانشگاه ادینبورو که با برگردان جعفر فالحی از سوی
نشرمرکزمنتشرشد.
نویسنده کتاب معتقد اســت مطالعات دینی که رشتهای
مابیــن الهیــات و مطالعات اجتماعی و فرهنگی اســت از
بحــران هویت جدی رنج میبــرد .از نظر مــن این بحران
الاقل تا حدی نتیجه نقش محوری اســت که پدیدارشناســی دیــن از وجه تاریخی در
رشته و توسعه رشته مطالعات ادیان در دانشگاهها ایفا کرده است ،چرا که به تجربه
دریافتمکهنظریههایمربوطبهدینبهشیوههاییکموبیشمتناقضبهدانشجویان
ارائه میشــود و دلیل این امر هم تا حدی فقدان کتاب واحدی اســت که جریانهای
مختلف پدیدارشناســی را یکجا کنــار هم گردآورد و مباحث انتقادی روششــناختی
پیش روی دین پژوهان را روشن کند .کاکس در کتاب «پدیدارشناسی دین» ،به زبانی
نسبتاًسادهدربارهپدیدارشناسیبهبحثمیپردازد.
وی زمینــه و نحــوه شــکلگیری ایــن رهیافــت ،تحــوالت آن در حوزههــای مختلــف
دانشگاهی و علمی ،تأثیراتی که از سایر علوم گرفته و بحثها و نظرهای امروزیتر را
در این باره بررسی کردهاست .کاکس ابتدا در مقدمه کتاب به اصول مورد نظرش در
انتخابشخصیتهاونحلههایپدیدارشناسیاشارهمیکند.
او در فصــل نخســت به مبانی فلســفی پدیدارشناســی دین ،خصوصاً اندیشــههای
ادموند هوســرل میپردازد و البته در ابتدا زمینه فلســفی و معرفت شناختی فلسفه
هوســرل را ،از دکارت تا کانت معرفی میکند .در فصل دوم به ســراغ متأله مسیحی
آلبرشــت ریچــل و اندیشــمندان متأثــر از او مــیرود و به ایــن ترتیب زمینــه الهیاتی
شــکلگیری پدیدارشناسی دین را معرفی و بررســی میکند .در فصل سوم به زمینه
جامعهشــناختی و روانشــناختی پدیدارشناســی دیــن ،خصوصــاً اندیشــههای وبــر،
یونــگ و ترولــچ میپردازد .بهاین ترتیب پساز معرفی ســه زمینه فلســفی ،الهیاتی
و جامعهشــناختی پدیدارشناسی دین به ســراغ خود این رهیافت میرود.این استاد
مطالعات پدیدار شناســی دین ،در فصل چهارم کتاب مکتب پدیدارشناســی هلند
را معرفــی میکنــد و بــه چهرههایی چون تیله ،دوالسوســه ،کریستنســن ،واندرلئو و
بلیکر میپردازد و پساز بررســی مکتب پدیدارشناســی دین در انگلستان و امریکای
شــمالی در فصلهای بعدی ،در ســه فصل چهارم و پنجم و ششم نیز به مهمترین
مؤلفههایی که این ســه مکتب و اندیشمندان مربوطه را در اعداد پدیدارشناسی قرار
میدهند پرداخته شده و بعضی از نقدهای وارده بر آنها مورد بحث قرار گرفته است.
کاکــس در فصل هفتم به بعضی از مهمترین چالشهــا و نقد و نظرهای پیشروی
پدیدارشناسی دین پرداخته است .او به تبعیت از فصول اول تا سوم سه چالش را در
عرصه فلسفی ،الهیاتو اجتماعیمطرحکرده است.بحث دربارهبنیانهای فلسفی
پدیدارشناسی دین ،بحث درباره نسبت دین پژوهی و الهیات و بحث درباره اینکه آیا
دینپژوه میتواند در مقام روشنفکر یا فعال اجتماعی بر جماعت مورد مطالعهاش
تأثیربگذارد .در نهایت هم تفسیری از پدیدارشناسی دین ارائه میدهد و نظر خود را
درباره چالشهای مورد اشاره مطرح میکند.

نقد یک

ابراهیم عمران
نویسنده

ëëیادتنرودکه...
از عشق و دلدادگی و سر و دل سپردن به این اکسیر زندگی
در قالب رمان؛ آن هم ایرانی زیاد گفته و نوشــته شده ولی
در برخی کتابها گونه و نوعی از عشــق فراخور مقتضیات
زمــان بیرون می آید کــه تعریف مدرنتر و جامعــی از آن
میتواند مستفاد شود وگرنه کیست که نداند فرجام بیشتر
آثار عشــقی ،ابتدا و انتهایش قابل حدس و گمان اســت و
از فرط زیاد نوشــتن دیگر برای خواننده پیگیر و تقریباً حرفهای کتاب ،موردی نیست
که در کتابهای خارجی و به طریق اولی ایرانی ،مطرح نشــده باشــد ولی آنچه مورد
تمایــز قرار می گیــرد در این رمانها؛ شــیوه روایت اســت که بتواند خواننــده را تا واژه
آخر با خود همراه داشــته باشــد .مراد از این پیش قلیانی ،نقبی اســت کوتاه به کتاب
«یــادت نــرود کــه »...اثر خانم یاســمن خلیلی فرد ،نویســنده جوانی که توانســت در
این برهوت کم خوانی شــمارگان خوبی برای دنیای نشــر به ارمغان آورد .شخصیت
اصلی کتاب فردی است به نام «کیوان کامیاب» که وجه شهرتش برخالف آنی است
که در ســطر ســطر داســتان روایت میشــود و نوعی «ناکامی» خودخواســته را یدک
میکشــد .دومین شــخصیت و در حقیقت کاراکتــری که بار اصلی کتاب بر دوشــش
اســت «دکتر فروغ شکیبا» دلداده سابق کیوان است که شخصیتهای دیگر داستان
هم به نوعی در این دل سپردن ،قصهشان نیز نضج میگیرد و در واقع خرده پیرنگ
ماجراهــای ایــن دو عاشــق قدیمــی اســت .هنــر نویســنده در حقیقت در ایــن کتاب
موتیفهایی اســت که بهکار میبرد و ســبک خاصی از زندگی مدرن امروزی را نشان
می دهد و شــاید هم به چالش بکشــاند غیر مســتقیم حواشــی آن را .بــا وجود همه
تمهیداتــی که مؤلف بهکار می گیرد تا از «گل درشــت» گویی بپرهیــزد که تا حدودی
هــم موفــق اســت ولی در فصولــی از کتاب بــا توجه به ســبک روایی این داســتان و با
عنایت به پیشینه و عالقه نویسنده به سینما؛ فضایی خلق میشود که پهلو می زند
به داســتانهای «فیلمفارســی» .که به باور من نه تنها ایراد و نقصان کار نیست بلکه
میتوان از زیرکی و هوشیاری نویسنده با توجه به جهان بینیاش باشد که توأمان هم
مخاطب عادی را نشــانه میرود و هم پالســی به خواننده کمــی دقیقتر میدهد که
باید تا آخر داستان خواه ناخواه همراهی نماید .تلهای که مؤلف برای این شیوه بهکار
میگیرد متفاوت از سناریوهای یک خطی این نوع نوشتهها یا فیلمنامهها است .در
فیلم فارسی و رمانهای قطوری به سبک آن ،آنچه مخاطب را مشتاق نگاه می دارد،
به دلخواه تماشــاگر و خواننده رفتار نمودن اســت و آنچه بیان میشــود که مخاطب
در دل ،آن میخواهــد ولــی در این کتاب روایتی دیگر از آنچه مخاطب مدرن امروزی
در پی آن اســت ،در تک تک واژگان کار شــده در چهارصد و اندی صفحه می آید .به
قطع میتوان نوشت مؤلف کتاب قشر خاصی از مخاطب را نشانه میرود تا خیالش
از بابت خواننده با شمارگان خاصی راحت باشد و مطمئن باشد این تعداد خواننده را
با خود همراه دارد .هر چند گوشه چشمی هم خواه ناخواه به سایر مخاطبان حرفهای
و کتابخــوان دارد کــه در هر صورت خواننده کتاب خواهند بود .چون نمیخواهم وارد
ســیر داستان شوم از بیان جزئیات این مدعا میپرهیزم تا احیاناً خوانندگان ،اشتیاق
بیشتری برای خواندن نشان دهند .در دنیای فیلمسازی و یا مطبوعات رسم است که
نگره و نحله خاصی برای خود ،تریبون داشته باشند و این حاصل نمیشود جز سالها
با مخاطب بودن و شناخت سلیقه آنان که این مهم آسان بهدست نیامده به حتم و
نویسنده این کتاب با شخصیتهایی که خلق کرده ،خواسته و ناخواسته طیف خاصی
ازخوانندهراهمیشههمراهخودخواهدداشتوبنابرمصاحبهخویشبارادیوفرهنگ
درباره کتاب دیگرش«انگار خودم نیستم» فضای مجازی و همراه بودن با مخاطب
از برگهای برنده ایشــان اســت.هر چند نثر روان و سلیس و در عین حال بیمدعای
ایشان و به دل نشستن واژگانش پارامترهایی هستند که دراین راه مددرسان او هستند.
به جرأت میتوان گفت یاسمن خلیلی فرد در اوج جوانی در نویسندگی به رمز و رازی
رسید که بسیاری از همقطاران پیر و جوانش در آرزوی آن هستند .قدر این نویسنده را
باید دانســت که از ســالها پیشتر و دوران کودکی نوشتن را آغاز کرد و خواند و خواند
و خواند و نوشــت و نوشــت و نوشت و نومید نش د و تک تک شخصیتهای کتابش را
طوری نوشــت که انگار خودش آن گونه زیســت و این مهم جز با شــناخت روحیات
شــخصیتها که دســت بر قضا زیاد هم هســتند حاصل نمیشود؛ شخصیتهایی
که جزئیترین کردارشــان تعریف شــده و به ســادگی از کنارشــان رد نشده ،به شکلی
ســینماگونه با میزانســن و دکوپاژ آنان را معرفی کرده ،که ترغیب خواننده و در پایان
تشویقاش را به ارمغان میآورد .یادت نرود کتابی است که میتواند تا سالها در کتاب
فروشیها باشد و خوانده شود؛ اگر همچنان نویسندهاش با توده عام مردم در مراوده
باشد تا از خاصها برای عام بنویسد که دوره دوره سرک کشیدن به زندگیهای خاص
و لوکس و مدرن است و این را بخوبی در کتاب میتوان رد پایش را دید...

