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مرکز  را  آن  مــردمــانــش  کــه  زد  جــوانــه  تمدنی  زرد،  رود  بستر  در  خـــــاوردور،  در  درجــایــی 
شگفتی های  توصیف  از  اســت  قاصر  زبــان  که  ژرف،  و  زیبا  پهنه ای  می خواندند.  جهان 
چون  عظیمی  تمدن های  دگــر  کنار  در  کــه  غنی،  تــاریــخ  و  کهن  فرهنگ  بــا  تمدنی  آن. 
کشور،  ــان، ایــن دو  گــذر زمــ کــه در  ــد؛ بــه درســتــی  ــردی گ میهن عــزیــزمــان ایــــران، بــالــنــده 
به  ــدن  راه تبدیل ش قــدم در  کــشــور چــیــن،  ایــن ســال هــا،  نــبــوده انــد. در  از هــم  بی تأثیر 
دوستانه  و  نیکو  روابـــط  وجــود  با  نیز  و  اســت  نهاده  جهان،  اقتصادی  غــول هــای  از  یکی 
بیش  مــرزوبــوم،  ایــن  مختلف  عرصه های  با  بیشتر  هرچه  آشنایی  ــزوم  ل کشور،  دو  میان 
رابطه  ایــن  در  همگانی،  و  کافی  شناخت  واقـــع،  بــه  گرچه  مــی شــود.  احــســاس  پیش  از 
زمینه ی  تا  گشودیم  منان، دفتری  یــاری خداوند  با  و  نمودیم  نــدارد. پس همت  وجــود 
خود  نوبه ی  به  عرصه،  ایــن  دانش آموختگان  عنوان  به  و  آورده  فراهم  را  شناخت  ایــن 

سهم کوچکی در انجام این رسالت، ایفا کرده باشیم.
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کنــون تعاریــف بســیاری  ــا  گذشــته ت  از 
یادگیــری  و دالیــل  زبــان  درخصــوص 
زبــان  گرچــه  ا اســت.  شــده  بیــان  آن 
بشــر،  زندگــی  جنبه هــای  تمامــی  بــا 
رابطــه ی تنگاتنگــی دارد؛ اّمــا یادگیــری 
یــک زبــان صرفــًا ابــزار دســتیابی بــه یــک 
ارتباطــی جدیــد نیســت. در طــی  راه 
ویژگی هــای  زبــان،  یادگیــری  فرآینــد 
فرهنگــی، باورهــا و دیدگاه هــای ملتــی 
کــه بــه آن زبــان ســخن می گوینــد، بــه 

می شــود.  داده  انتقــال  زبان آمــوز 
زبــان  یــک  می گویــد:  چینــی  مثلــی 
بــه  اســت.  نــو  زندگــی  یــک  جدیــد، 
رو  جدیــد  دریچــه ای  دیگــر  عبــارت 
گشــوده شــده و او را بــه  بــه زبان آمــوز 

جهانــی مملــو از مفاهیم نــاب رهنمون 
می ســازد.

کــه نوشــتار در زبــان چینــی، بــر   از آنجــا 
بوســیله ی  نــه  زبان هــا  دیگــر  خــالف 
حــروف الفبــا، بلکــه بــر پایــه ی پندارنــگار 
زبــان  از  ایــن مفاهیــم  انتقــال  اســت؛ 
چیــن باســتان، ابعاد عمیق تــری از این 

مســئله را در بــر می گیــرد.
خــط  قدیمی تریــن  چینــی،  نوشــتار 
کــه همچنــان بــه  نوشــتاری بشــر اســت 
نوشــتاری  خط هــای  از  یکــی  عنــوان 

زنــده ی دنیــا اســتفاده می شــود. ایــن 
نویســه ها اشــکال تغییــر شــکل یافتــه 
کــه زمانــی  از تصاویــر بــدوی هســتند، 
انســان بــرای انتقــال معانــی مــورد نظــر 

خــود از آنهــا اســتفاده می نمــود. 
نویســه ها  ایــن  در  دقــت  اندکــی  بــا 
می تــوان نــگاه مــردم چیــن بــه مفاهیــم 
کــرد.  عینــی و انتزاعــی مختلــف را درک 
ــدن  ــهولت خوان ــرای س ــن ب ــت چی دول
قــرن  اواســط  در  نویســه ها  نوشــتن  و 
نســخه های  بــار  چندیــن  بیســتم 
ارائــه  را  نویســه ها  از  ساده شــده ای 
کــرده و تــا حــد زیــادی معانــی پنهــان 
بیــن  از  یــا  و  داده  تغییــر  را  نویســه ها 
بــرده اســت. شــاید ایــن تغییــرات نیــز 
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در بردارنــده ی تغییــر دیــدگاه نســل جدید 
مــردم چیــن بــه مفاهیــم مختلــف باشــد.

 تشــخیص شــباهت ظاهری برخی از این 
کار دشــواری نیســت. هماننــد  نویســه ها 
کــه   )川-chuān( رودخانــه  نویســه ی 
شــکل ظاهــری رود را دارد، یــا مفاهیــم 
و   )上 - shàng( بــاال  ماننــد  ســاده ای 

.)下 - xià( پاییــن
ــل  ــه ها را تبدی ــن نویس ــری ای ــه یادگی آنچ
بــه ســفری جــذاب در فلســفه و فرهنــگ 
پیچیده تــری  مفاهیــم  می کنــد،  چیــن 
 )國-guó(کشــور  ،)愛- aì( مانند عشق
نویســه ی  اســت.   )人-rén( انســان  و 
ســنتی عشــق در زبــان چینــی را می تــوان 
تقریبــا بــه دو نویســه ی مســتقل دیگــر 
 )心-xīn( قلــب  اولــی  کــرد.  تفکیــک 
 .)shòu-受( پذیرفتــن  دیگــری  و 
گفــت نویســه ی عشــق از قــرار  می تــوان 
دادن نویســه ی قلــب در میــان پذیرفتــن 
ســاخته می شــود. بــه عبــارت دیگــر وقتــی 
پدیــد  پذیرفتــی، عشــق  را  کســی  قلــب 

می آیــد.
جنــس  از  انســان،  پندارنــگار  داســتان   
ــف  ترکیــب نیســت، بلکــه از نکتــه ی ظری
ســاختاری برای نشــان دادن این مفهوم 
اســتفاده شــده اســت. نویســه ی انســان 
کــه بــه یکدیگــر  ترکیبــی اســت از دو خــط 
از  بزرگ تــر  اندکــی  یکــی  کرده انــد.  تکیــه 
کــه ایــن  دیگــری اســت. در عیــن حــال 
گرافیکــی یــک حجــم متــوازن را  نشــان 
کــه تعــادل و ثبــات  بــه مــا نشــان می دهــد 
کــرده اســت؛ ایــن پیــام را  خــود را حفــظ 
ــن  ــدازه، ای ــاوت در ان ــم تف ــه علیرغ ک دارد 
دو خــط بــرای ایســتادگی بایــد بــه یکدیگــر 

کننــد.  تکیــه 
کوچــک  بــرای حفــظ تــوازن، ایــن خــط 
بــه انــدازه خــط بــزرگ مهــم اســت. شــاید 
کــه انســان در تکیــه ی  گفــت  می تــوان 
پیــدا  معنــی  انســان ها  دیگــر  بــه  خــود 
آن  نویســه  ایــن  پیــام  شــاید  می کنــد! 
کــه چــه انســان توانمند باشــد، چه  اســت 
ضعیــف هــر دو بــرای حفظ تعادل بشــر به 

یــک میــزان اهمیــت دارنــد.
بـــه  نیـــز  کشـــور  قدیمـــی  پندارنـــگار 
معنـــی  بـــه   )囗-wéi( نویســـه ی  دو 

فضـــای بســـته و )或-huò( بـــه معنـــی 
شـــاید  می گـــردد.  تفکیـــک  شـــاید 
ـــور  کش ـــه در  ک ـــت  ـــن اس ـــه ای ـــور نویس منظ
احتمـــاالت محـــدود و قطعیـــت و ثبـــات 

اســـت.  کـــم  حا
کشــور بــه  شــاید تداعی کننــده ی مفهــوم 
کــه فرصت هــا در  عنــوان مکانــی اســت، 
آن زنــده هســتند و ایــن نویســه نویــد امید 
کشــور اســت.  کنان  و فرصــت بــرای ســا
 )国( کشــور  شــده ی  ســاده  نویســه ی 
گویــی داســتان ایــن  یشــمی در دل دارد. 
نویســه نشــان از ارزش واالی وطن و مردم 

کشــور اســت. هــر 
گاهی نویسه ها ما را با خود تا افسانه های 
چینـی می برنـد و برایمـان داسـتان هایی 
فکـر  روایـت می کننـد. هیـچ  را  خواندنـی 
 )月-yuè( مـاه  نویسـه  شـاید  کرده ایـد 
کـه چانگ ئـه و  اشـاره بـه قصـر مـاه دارد، 

خرگوشـش در آن زندگـی می کننـد.
ـــدام از اینهـــا معنـــی واقعـــی  ک شـــاید هیـــچ 
ایـــن نویســـه ها نباشـــند، امـــا فهمیـــدن 
ــتن )坐-zuò( از  ــگار نشسـ ــه پندارنـ اینکـ
کـــه   )人( آدم  دو  نویســـه های  ترکیـــب 
نشســـته اند   )土-tǔ( زمیـــن  روی  بـــر 
لذت بخـــش اســـت. نویســـه ی خـــوب )

کنـــار  کـــه از پندارنـــگار زن در   )好-hǎo
گرفتـــه اســـت، دنیایـــی از  فرزنـــد قالـــب 
دارد.  خـــود  دل  در  را  مـــادری  محبـــت 
می توانـــد  فرزنـــدش  از  دور  مـــادر  مگـــر 
خـــوب باشـــد؟ چینیـــان از رادیکال هـــای 
ـــاص در  ـــم خ ـــان مفاهی ـــرای بی ـــف ب مختل
گرفته انـــد.  ــره  ــیار بهـ ــان بسـ نویسه هایشـ
نـــگاه بـــه نویســـه ها در قالـــب رادیکال هـــا 
انســـان را بـــه حیـــرت وا مـــی دارد. چـــه 
کـــه همچـــون رازی  بســـیارند نویســـه هایی 
ـــد؛ شـــاید درک  ـــه مهـــر باقـــی مانده ان ســـر ب
ایـــن پندارنگارهـــای خـــاص نیازمنـــد روح و 

خیالـــی وســـیع تر اســـت. 
قطعــا تفکــر در مــورد چرایــی انتخــاب ایــن 
کشــف معانــی پنهــان ایــن  نویســه ها و 
تصاویــر، هماننــد حــل معمایــی شــیرین 
می توانــد زبان آمــوز مشــتاق را ســاعت ها 
کــه بــی  کنــد، فرآینــدی  بــه خــود مشــغول 
ــرای درک بیشــتر  شــک دروازه ای اســت ب

فلســفه و حکمــت ارزشــمند چیــن. •

گر با فردی به یک   ا
زبان سخن بگویید، او 
کرد و آن  درک خواهد 

وارد ذهنش خواهد شد؛ 
گر با او به زبان خودش  ا

سخن بگویید، وارد 
قلبش خواهد شد. 

)نلسون ماندال(
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ادبیـــات چیـــن بـــا وجـــود آثـــار فـــراوان و بزرگـــش 
ـــژه در  ـــه وی ـــا ب ـــاط دنی ـــیاری ازنق ـــًا در بس تقریب
کشـــور مـــا مهجـــور اســـت. از جملـــه دالیـــل 
ـــان  ـــی زب ـــه پیچیدگ ـــوان ب ـــت می ت ـــن وضعی ای
ــن  ــگ چیـ ــودن فرهنـ ــناخته بـ ــی و ناشـ چینـ
گســـترش ارتباطـــات فرهنگـــی  کـــرد. بـــا  اشـــاره 
بـــه  آثـــار چینـــی  ترجمـــه ی  کشـــورها  بیـــن 
کـــرد.  گســـترش زیـــادی پیـــدا  زبـــان انگلیســـی 
ــری  ــچ اثـ ــوز هیـ ــفانه هنـ ــال متاسـ ــن حـ ــا ایـ بـ
مســـتقیمًا از زبـــان چینـــی بـــه فارســـی ترجمـــه 
کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن  اســـت.  نشـــده 
ــندگان  ــود از نویسـ ــمار موجـ ــار انگشـــت شـ آثـ
ــر شـــده  ــان فارســـی منتشـ ــه زبـ ــه بـ کـ چینـــی 
ـــان  ـــا از زب ـــان انگلیســـی و ی ـــا از زب اســـت هـــم، ی
فرانســـه ترجمـــه شـــده انـــد. مـــو یـــن۱ یکـــی از 
کم کـــم در  کـــه آثـــارش  نویســـندگانی اســـت 
کتـــاب  حـــال چـــاپ و شـــناخته شـــدن در بـــازار 
ایـــران اســـت. او بـــه خاطـــر دریافـــت جایـــزه ی 
کـــه مهم تریـــن جایـــزه ی ادبـــی  نوبـــل ادبیـــات 
بـــه شـــمار مـــی رود؛ توجـــه همـــه را در جهـــان 
بـــه آثـــار خـــودش و ادبیـــات چیـــن معطـــوف 
کـــرد. در ایـــن بخـــش قصـــد داریـــم بـــه معرفـــی 
کتابـــش یعنـــی ذرت ســـرخ2  او و مهم تریـــن 

بپردازیـــم.

ذرتســـــــــرخ

بررســـی کتـــاب
نویسنده: مهرداد  نجفی

اثریاز
مــــوِیـــن
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در  میــالدی   ۱955 ســال  در  یــن  مــو 
اســتان  در  »گائومــی3«،  شهرســتان 
»َشــن دونگ« بــه دنیــا آمــد. نــام واقعــی او 
»گوَئن مو یه« و »مو ین«، نام مستعار وی 
و بــه معنای »ســکوت کن« اســت. دوره ی 
کودکــی او بــا برنامــه ی »جهــش بــزرگ بــه 
بــود.  مصــادف  زدونــگ  مائــو  ی  جلــو« 
گســترده ای  کــه فقــر و قحطــی  برنامــه ای 
را بــرای مــردم چیــن بــه ویــژه دهقانــان آن 
ــواده ی مــو یــن  کشــور بــه همــراه آورد. خان
هــم ماننــد بســیاری از روســتاییان چینــی 
آن دوره، فقــر و شــرایط اقتصــادی ســختی 
کــه وی در  بــه طــوری  کردنــد؛  را تجربــه 
از  کــه  اســت  کــرده  عنــوان  مصاحبــه ای 
زمــان وعــده ی بعدی غذایی مــان اطالعی 

نداشــتیم.
وقتــی بــه نوجوانــی رســید، ویژگــی یــک 
نوجــوان ســربه راه و نرمــال در فرهنگشــان 
کــم حرفــی بــه حســاب می آمــد و پرحرفــی 
مــو  امــا  می شــد.  نکوهــش  شــدت  بــه 
کنجــکاو،  و  پرحــرف  نوجوانــی  بــه  یــن 
کــه عاشــق شــنیدن داســتان و نقــل آن 
گوشــی بــرای شــنیدن  کــه  کســی  بــرای هــر 
داشــت تبدیل شــده بــود. نقال هــای دوره 
کــه بــه روستای شــان می آمدنــد،  گــردی 
انــواع داســتان ها و افســانه های محلــی را 
روایــت می کردنــد و او بــا عالقــه وهیجــان 
آنهــا را از بــر و بــرای خانــواده اش، خصوصــا 
ــرد. در ایــن دوره  ــو می ک ــرای مــادرش بازگ ب
از زندگــی وی، بــا اینکــه خانــواده اش در 
شــرایط ســختی بــه ســر می بردنــد و نیــاز بــه 
کــردن همــه ی اعضــای خانــواده حــس  کار 
کار کردن  می شــد، مــادرش نه تنهــا او را بــه 
ــرد، بلکــه وســایل تحصیــل  مجبــور نمی ک
کــرد. مــادرش بــا اینکــه  او را هــم فراهــم 
نگــران آینــده ی او بــود ولــی همیشــه بــا 
کــه پســرش نقــل  عالقــه بــه داســتان هایی 
کار  گــوش می ســپرد و او را از ایــن  می کــرد، 
کــه بــه نظــرش بیهــوده بــود، منع نمی کــرد. 
نقــش مــادرش چنــان در زندگــی او تاثیــر 
گــذار بــود که بیشــتر زمــان ســخنرانی خود، 
هنــگام دریافــت جایــزه ی نوبــل ادبیــات 
کاری هایــش و  کــردن از فدا را بــه تعریــف 
کــه از آن زن در ذهــن داشــت،  خاطراتــی 

داد. اختصــاص 
وی بعــد از انقــالب فرهنگــی بــرای فــرار از 
فقــر ناشــی از زندگــی روســتایی، بــه ارتــش 
پیوســت. در ســال ۱98۱ وقتــی هنــوز یــک 
چــاپ  را  داســتانش  اولیــن  بــود  ســرباز 
کــرد. بعدهــا از دانشــگاه پکــن در رشــته ی 
غ التحصیــل شــد و در  ادبیــات وهنــر فــار
کــرد.  کار  بخــش فرهنگــی ارتــش شــروع بــه 
او در ســال ۱99۱ از ارتــش اســتعفا داد و در 
ســال 20۱2 توانســت به بزرگترین دســتاورد 
زندگــی اش یعنــی دریافــت جایــزه ی نوبــل 

ادبیــات برســد.
می تــوان  او  آثــار  مشــهورترین  جملــه  از 
ســیر،  گیــاه  ترانه هــای  ســرخ،  ذرت  بــه 

کــرد. اشــاره  و...  شــراب  جمهــوری 
عمــده محــل رویدادهــای داســتان هایش 
کــه در  گائومــی اســت.  شــهری  شهرســتان 
آن متولد شــده و در آن نیز زندگی می کند. 
که  داســتان هایش حماســی- تاریخــی اند 
با رئالیســم خیالی توصیف شــده و شــامل 

عناصــری از طنــز ســیاه هــم می باشــند.
گابریــل  در مــورد تاثیــر پذیــری اش از آثــار 
کنــر  کلمبیایــی و ویلیــام فا گارســیا مارکــز 
گونــه بیــان می کنــد: »بایــد  آمریکایــی ایــن 
بگویــم در خلــق قلمــروی ادبــی ام، شــدیداً 
گرفتــه ام. آثــار هیــچ  کنــر و مارکــز الهــام  از فا
ــده ام؛ امــا  گســترده نخوان ــه طــور  ــدام را ب ک
آنهــا  شــرط  و  بی قیــد  و  جســورانه  روش 
در خلــق قلمروهــای جدیــد مّشــوق مــن 
کــه یک نویســنده  شــدند و از آنهــا آموختــم 
ــه او  کــه تنهــا ب ــد مکانــی داشــته باشــد  بای
تعلــق دارد. تواضــع و ســازش ویژگی هــای 
ایــده آل زندگــی روزمــره هســتند؛ امــا در 
خلــق ادبــی، نهایــت اعتمــاد بــه نفــس و 
پیگیــری غرایــز شــخصی از واجبات اســت. 
بــه مــدت دو ســال، پیــش از آنکــه متوجــه 
کــه بایــد از تاثیــر آنهــا بــر قلمــم فــرار  شــوم 
می گذاشــتم.  آنهــا  پــای  جــای  پــا  کنــم، 
گرچــه تعــداد کمی از آثار این دو نویســنده  ا
را خوانــده بــودم، امــا همــان چنــد صفحــه 
کافــی بــود بدانــم آنهــا چــه می کننــد. در 
و  کنــم  چــه  بایــد  کــه  فهمیــدم  نتیجــه 

چگونــه راهــم را ادامــه دهــم.«

کتابذرتسرخ بررسی
ــر بلنــد مــو یــن  کتــاب ذرت ســرخ اولیــن اث
در ســال ۱986 در چیــن بــه چــاپ رســید. 
کتــاب در ســال ۱993 توســط هــاوارد  ایــن 
گلدبلــت بــه انگلیســی برگردانــده شــد و در 
خــارج از مرزهــای چیــن، مشــهورترین اثــر 
کتــاب در  مــو یــن شــناخته می شــود. ایــن 

پنــج فصــل نگاشــته شــده اســت.
یــک  نســل  ســه  زندگــی  روایتگــر  رمــان 
خانواده، واقع در استان شندونگ، میان 
ــا ۱976 می باشــد. راوی  ســال های ۱923 ت
داســتان، نســل ســوم ایــن خانــواده اســت 
گذشــته ی پرافتخــار خانــواده  کــه در مــورد 
گائومــی و روســتای شــمال شــرقی  اش در 
خانــواده  گذشــته ی  می کنــد.  تحقیــق 
سرشــار از راز و رمــز، تلخی هــا، ســختی های 
آن  از  حاصــل  خشــونت های  و  جنــگ 
کــه فضایــی تیــره و غمگیــن را بــرای  اســت 

خواننــده ترســیم می کنــد. 
عمــده حــوادث داســتان در دهــه ی چهــل 
کــه ژاپنی هــا  میــالدی رخ می دهــد، زمانــی 
در راســتای سیاست های امپریالیستی به 
چین حملــه می کنند. این جنگ مشــهور 
بــه »جنــگ دوم ژاپــن و چیــن« بــوده و 
خشــونت ها و ویرانی هــای فراوانــی را بــه 
مــردم چیــن تحمیــل می کنــد و در پایــان، 
حــدود بیســت میلیــون نفــر در ایــن جنــگ 
دســت  از  را  خــود  جــان  ســوز  خانمــان 

می دهنــد.
»یوژانائــو«  داســتان  اصلــی  شــخصیت 
را پدربــزرگ  او  کــه راوی داســتان  اســت. 
می خوانــد. او دارای شــخصیتی متضــاد 
و نســبت بــه دیگــر شــخصیت ها بســیار 
متمایز اســت. بســیار مغرور و عملگراســت 
ممکــن  حــد  تــا  کــردن  صحبــت  از  و 
تیرگی هــای  و  ســختی ها  می پرهیــزد. 
ــه ای  گون ــه  ــخصیت او را ب ــته اش، ش گذش
ــاد  ــی اعتم کس ــه  ــدرت ب ــه ن ــه ب ک ــاخته  س
جنایــت  و  قتــل  بــا  زندگــی اش  می کنــد. 
در هــم آمیختــه و توانایــی و اقبــال زیــادی 
بــه  توجــه  بــدون  دارد.  مانــدن  زنــده  در 
کــه  کاری  قیــد و بندهــای اخالقــی، هــر 
ــن  ــد. ای ــی می کن ــد را عمل ــش می خواه دل
ــل  ــی او را تبدی گاه ــض،  ــخصیت متناق ش
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یــک  او  از  گاهــی  و  کــرده  راهــزن  یــک  بــه 
گاهــی یــک  فرمانــده ی نظامــی می ســازد. 
گاهــی بــه یــک  کاری و ســربه راه اســت و  کارگــر 

تبدیــل می شــود. تنبــل  عیــاش 
روی  از  جنگ هایــش  و  قتل هــا  عمــده 
اســت،  زندگــی اش  زن هــای  بــه  تعصــب 
رابطــه  مــادرش  بــا  کــه  راهبــی  جوانــی  در 
داشــت را بــدون هیــچ ترحمــی می کشــد. 
ــی  ــوقه اش و راهزن ــوهِر معش ــدر ش ــوهر و پ ش
ــل  ــه قت ــود را ب ــرده ب ک ــی  ــی حرمت ــه او ب ــه ب ک
می رســاند. هــر چنــد بــه خاطــر ایــن قتل هــا 
دچــار زحمت هــا و مصائبــی هــم می شــود 
او  در  پشــیمانی  از  اثــری  گاه  هیــچ  ولــی 
وجــود نــدارد. آشــنایی و زندگــی او بــا »دای 
فنگلیان« قهرمان زن داســتان از مهمترین 
بخش هــای رمــان اســت. یوژانائــو وقتــی در 
کارگــر در یــک شــرکت  جوانــی بــه عنــوان یــک 
کار می کــرد، دای فنگلیــان را بــرای  خدماتــی 
اولین بار دید. دای فنگلیان در واقع توسط 
پــدر شــوهرش، از پــدرش خریــداری شــده 
کــه  بــود و بــه خانــه ی شــوهری روان بــود 
شــایعه ی جذامــی بودنــش همــه جــا پخــش 
شــده بــود. یــو ژانائــو شــوهر و پــدر شــوهر 
دای فنگلیــان را می کشــد و بعــد از مرگشــان 
کارگاه شــراب سازی شــان  تمــام ثروتشــان و 
بــه دای فنگلیــان بــه ارث می رســد. یوژانائــو 
هــم بــه همــان خانــه رفتــه و بــا دای فنگلیان 
کارگاه  و  می کنــد  آغــاز  را  جدیــدی  زندگــی 
شــراب ســازی را بــه همــراه او بــه نحــو احســن 
ــا احتــرام را از  ــوام ب اداره می کنــد و وفــاداری ت
کســب می کنــد. دای فنگلیــان  اهالــی خانــه 
از او صاحــب پســری می شــود. پــس از چنــد 
کــه  فنگلیــان  ندیمــه ی دای  بــا  او  ســال، 
دختــر جوانــی بــه نــام »چینــگ« بــود، وارد 
رابطــه ی پنهانــی می شــود و بعــد از اینکــه 
ایــن رابطــه برای همســرش آشــکار می شــود، 
بــه همــراه چینگ بــه خانــه ی جدیدی نقل 

مــکان می کنــد.
شــخصیت مبــارز و ضــد ژاپنــی یوژانائــو از 
بــه  ژاپنی هــا  کــه  می گیــرد  شــکل  وقتــی 
کــرده و بــه همســر دومــش  گائومــی حملــه 
دختــرش  و  کــرده  تجــاوز  چینــگ،  یعنــی 
در  را  یوژانائــو  بعــد  بــه  آن  از  می کشــند.  را 
کــه  می بینیــم  جســور  فرماندهــی  قامــت 
ضعیف تریــن  و  افــراد  بی تجربه تریــن  بــا 

ســالح ها بــه مقاومــت در برابــر ارتــش ژاپــن 
می پــردازد.

دای فنگلیــان شــخصیت اصلــی زن داســتان 
او  می خوانــد.  مادربــزرگ  را  او  راوی  اســت. 
در  گــذار  اثــر  بســیار  و  کلیــدی  شــخصیتی 
ــی اش  داســتان اســت. در همــان آغــاز نوجوان
ــا فــردی  بــه اجبــار پــدرش مجبــور بــه ازدواج ب
ژانائــو  یــو  ماننــد  هــم  او  جذامــی می شــود. 
فرهنگــی  جبــر  مقابــل  در  اســت.  جســور 
کــه بــرای او در  ایســتادگی می کنــد و سرنوشــتی 
نظر گرفته اند را نمی پذیرد و از همبستر شدن 
بــا همســر اول و جذامــی اش می پرهیــزد. بعــد 
از اینکــه از خانــه ی شــوهر بــرای دیــدن پــدرش 
برقــرار  رابطــه  یوژانائــو  بــا  می شــود،  خــارج 
کــرده و مخالفتــی بــا نقشــه ی قتــل همســرش 
ــا  ــو از خــود نشــان نمی دهــد. ب توســط یوژانائ
کــه بــرای دختری در ســن  درایــت و هوشــیاری 
کــم نظیــر اســت، امــوال خانــواده ی »َشــن«  او 
کــرده  )خانــواده ی همســر اولــش( را از آن خــود 
کــه از خــود نشــان می دهــد  بــا ســخاوتی  و 
کارگرهــا و مســتخدمین خانــه را بــه  همــه ی 

خــود وفــادار می کنــد.
بــه  بایــد  اول  رمــان، در وهلــه ی  بررســی  در 
توصیــف بــی نظیــر خشــونت توســط مــو یــن 
نشــدنی  جــدا  بخــش  خشــونت  بپردازیــم. 
ایــن رمــان اســت. خشــونت های حاصــل از 
بی قانونــی و خشــونت های حاصــل از جنــگ، 
کشــیده  در ایــن رمــان بــه خوبــی بــه تصویــر 
اســت  صحنه هایــی  دارای  رمــان  شــده اند. 
کــه خوانــدن آن می توانــد بــرای بســیاری از 
ک و مشــمئز کننــده باشــد.  خواننــدگان دردنــا
پوســت  زنــده  لحظــه ی  مثــال  عنــوان  بــه 
کنــدن آرهــات لیــو توســط ژاپنی هــا، لحظــه ی 
ــو و  کشــتن ســواره نظــام ژاپنــی توســط یوژانائ
گروه هــای چینــی بــا  لحظه هــای نبردهــای 
ژاپنی هــا، مملــو از تصاویــر خشــنی هســتند 
بــوی  و  بــوی خــون  کــه خواننــده می توانــد 
تعفــن جنازه هــا را از البــه الی صفحــات کتــاب 

کنــد. استشــمام 
گــر نگاهــی جامع تــر بــه رمــان داشــته باشــیم،  ا
از  اســت  مجموعــه ای  واقــع  در  رمــان  ایــن 
کوتــاه در مــورد شــخصیت های  داســتان های 
بــه  یــک رونــد غیــر خطــی  کــه در  مختلــف 
زیبایــی هــر چــه تمام تــر بــا یکدیگــر هماهنــگ 
شــده و داســتانی واحــد را تشــکیل داده انــد. 
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شــاید در ابتــدای خوانــدن رمــان، ایــن 
گرف هــای  پارا در  زمانــی  پرش هــای 
مختلــف مقــداری آزار دهنــده باشــند ولی 
بعــد از گذشــت یــک فصــل، ایــن وضعیت 
رمــان تبدیــل بــه نقطــه قوتــی بــرای آن 

می شــود.
گائومــی به عنــوان محــل رویداد حــوادث، 
گانــه  جدا روحــی  و  شــخصیت  دارای 
و  کشــور  از  نمــادی  واقــع  در  کــه  اســت 
فرهنــگ چیــن می باشــد. نویســنده در 
کنــون نیــز در  گائومــی متولــد شــده و هــم ا
گائومــی زندگــی می کند. در رمــان عالقه ی 
مشــهود  گذشــته اش  و  گائومــی  بــه  او 
گذشــته بــا وجــود آن جنگ هــا و  اســت. 
نفاق هــا و زشــتی های متنوعــش دارای 
ویژگی هایــی اســت کــه نویســنده در زمان 
کتــاب بــا دیــده ی حســرت بــه آن  نــگارش 
می نگریســته اســت و آن هــم صداقــت و 
که در شــخصیتی مانند  شــجاعتی اســت 
یــو ژانائــو می توانیــم شــاهدش باشــیم. 
کــه رنگــی ســورئال  کتــاب  در فصــل پایانــی 

بــه خــود می گیــرد، اوج هنــر نویســنده بــه 
گذاشــته می شــود. فصــل پایانــی  نمایــش 
مملــو اســت از تک گویی هــای بســیار تاثیر 
کــه از آنهــا می توانیــم چنیــن  گــذار راوی 
کــه »کمونیســم و زمــان«  کنیــم  برداشــت 
کــه روح و جوهــره ی  دو عنصــری بودنــد 

اصیــل چینــی را از بیــن برده انــد.
کــه ایــن رمــان،  کنیــم  در پایــان بایــد اقــرار 
دربــاره ی یکــی ازســخت ترین دوره هــای 
کــه نویســنده  کشــور اســت.  تاریخــی آن 
ــا قلمــی زیبــا  رســالتش را بــرای بیــان آن ب
و بــه نحــو احســن بــه پایــان می رســاند. 
نویســنده  این کــه  بــدون  کتــاب  ایــن 
بــه  باشــد،  کــرده  را  پیش بینــی اش 
و  گذشــته  چیــن  مرزهــای  از  ســرعت 
بــه اثــری جهانــی تبدیــل می شــود. بــه 
گفتــه ی راوی داســتان، ذرت ســرخ نمــاد 
کــه در طــی  بی تفاوتــی و ســرزندگی اســت 
کشــتار و مــرگ بــرای تأمیــن  دهه هــای 
پاینــده  وزندگــی  شــراب  مســکن،  غــذا، 

• می مانــد. 
moyan / 莫言 -۱

Red sorghum / 红高粱 -۲
Gaomi / 高密 -۳
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هــزار  مســافتی  طی کــردن  و  دوری  ســال  بیســت  از  بعــد 
گزنده، به خانه ی پدری ام بازگشــتم.  کیلومتری در ســرمایی 
کــه بــه خانــه نزدیــک می شــدم هــوا  زمســتان بــود. وقتــی 
کابیــن قایــق می وزیــد.  گرفتــه بــود و بــاد ســردی بــه درون 
گســتره ای متــروک و دلگیــر از  از شــکاف ســایه بان قایــق، 
گونــه  کــه از هــر  روســتاهای خالــی از ســکنه ای دیــده می شــد 
رنــگ حیــات، بــی بهــره می نمودنــد. بــا دیــدن ایــن صحنــه، 

ــرد. ــوم ب ــم هج ــه درون قلب ــی ب ــدوه فراوان ــم و ان غ
کــه در طــول ایــن بیســت ســال  آیــا ایــن همــان خانــه ای بــود 

بــه خاطــر داشــتم؟
کــه بــه یــاد مــی آوردم، خانــه ام هیــچ شــباهتی بــه  آنطــور 
کــه خواســتم  اینجــا نداشــت و خیلــی بهتــر بــود. امــا همیــن 
زیبایی هایــش را بــه یــاد بیــاورم هیــچ تصویــری از آن در ذهــن 
کالمــی بــرای توصیفــش نیافتــم. بــا خــودم  نداشــتم و هیــچ 
کــه شــاید اینجــا از ابتــدا بــه همیــن شــکل بــوده اســت.  گفتــم 
بــا اینکــه خانــه و اطرافــش بســیار قدیمــی بودنــد و از آن بــوی 
کهنگــی برمــی خواســت، امــا در حقیقــت هنــوز بــه انــدازه ای 
کــردم غــم انگیــز نشــده بــود؛ بلکــه در واقــع  کــه مــن حــس مــی 
کــه بــه دلیــل آمــاده شــدن بــرای  ایــن حــس و حــال مــن بــود 
کــرده بــود وغمگینم  خداحافظــی همیشــگی بــا خانــه، تغییر 

ســاخته بــود.
کــه بــه خانــه ی پــدری ام می آمــدم.  ــود  ــاری ب ایــن آخریــن ب
کــه خاندان مــان ســال های درازی در آن اقامــت  خانــه ای 
ــا آخــر ســال بــه  ــد ت ــود و بای داشــتند، اینــک فروختــه شــده ب
صاحبــان جدیــدش تحویــل داده می شــد. مجبــور بــودم تــا 
کــردن  قبــل از تمــام شــدن ســال، بــرای اثاث کشــی و منتقــل 
کنــم. کار می کــردم عجلــه  کــه در آن  ــه شــهری  ــواده ام ب خان

ــه درب ورودی خانه مــان رســیدم.  در آغــاز صبــح روز دوم، ب
کاشــی های ســفالی  کــه در میــان  چمن هــای پژمــرده ای 
ســقف، بــا آواز بــاد می رقصیدنــد نشــان از ناتوانــی صاحــب 
خانه در پاســداری از میراث خانوادگی داشــتند. حاال خیلی 
از فامیل هایمــان از اینجــا رفتــه بودنــد و مجتمع مــان بســیار 
کــه خانــواده ام در آن زندگــی  خلــوت بــود. وقتــی بــه بخشــی 
گویــی بــه  می کردنــد نزدیــک شــدم مــادرم بــرای خــوش آمــد 
طــرف مــن آمــد و بــرادرزاده ی هشــت ســاله ام »هونــگ آر« از 

پشــت مــادرم بــه طرفــم دویــد.
ــن  ــا ای ــا ب ــود، ام ــند ب ــی خرس ــم خیل ــادرم از دیدن ــه م ــا اینک ب
حــال غــم پنهانــی را در وجــودش حــس می کــردم. مــرا بــر 
کــن و چــای  گفــت: »کمــی اســتراحت  روی صندلــی نشــاند و 
کشــی صحبت  بنوش؛ و نیازی نیســت فعاًل در مورد اســباب 
کــه تــا بــه حــال مــرا ندیــده بــود از آن ســمت  کنــی.« هونــگ آر 

ــرد. ــگاه می ک مــرا ن
کــه صحبت هایمــان بــه اثاث کشــی قریــب  طولــی نکشــید 
کــه خانــه ای  گفتــم  کشــیده شــد. بــه مــادرم  الوقوع مــان 
کــردم؛  بــرای آن تهیــه  کــردم و مبلمــان و وســایلی  اجــاره 

خانه ی قدیمی من
نویسنده: لو شون

مترجم: مهرداد نجفی

ی نامه | سال اول | شماره یکم | پاییز 97
ختا

12



کــردن مقــدار دیگــری از وســایل، تمــام وســایل چوبــی و غیرقابــل  کــه بــرای اضافــه  ولــی الزم اســت 
کــه تقریبــًا تمــام چمدان هــا  کــرد و گفــت  حمل مــان را در اینجــا بفروشــیم. مــادرم حرف هایــم را تأییــد 
کــه نمی توانیــم بــا خودمــان ببریــم را هــم فروختــه اســت؛ امــا تنهــا  را بســته و نصــف بیشــتر وســایلی 

ــد. ــده ان ــه وســایل را خری ک کسانیســت  ــول از  گرفتــن پ مشــکل 
کــه بــه  کــن. الزمــه اقوامــی  گفــت: »تــازه از ســفر برگشــتی؛ یکــی دو روزی رو خــوب اســتراحت  مــادرم 

دیدنــت میــان رو هــم ببینــی. بعــد آمــاده ی رفتــن میشــیم«
گفتم: »باشه«

مــادر ادامــه داد: »راســتی! »رونتــو« رو یــادم رفــت بهــت بگــم. هــر وقــت اینجــا میــاد ســراغتو می گیــره، 
کــه قــراره بــه زودی برگــردی خونــه. بــه احتمــال زیــاد بــرای دیدنــت بیــاد.« گفتــم  بهــش 

کــه بــر فــراز ســاحل وســیعی  بــا شــنیدن حــرف مــادرم، تصویــر ماهــی نقــره فــام در ذهنــم نقــش بســت 
کاشــته بودنــد. درهمــان ســاحل، پســر بچــه ی یــازده  کــه در سرتاســر آن هندوانــه  می تابیــد. ســاحلی 
کــه حلقــه ای بــه گردنــش داشــت، بــا چنگکــی در دســت، در تــالش بــود حیوانــی به نــام »َچ«  ســاله ای 

گریخــت. را بگیــرد ولــی آن حیــوان جاخالــی داده و از میــان پاهــای پســر بچــه 
 
ً
گرفــت، رونتــو بــود. حــدودا کــه تصویــرش ماننــد یــک نقاشــی واضــح در ذهنــم شــکل  آن پســر بچــه 
کــه بــرای اولیــن بــار او را دیــدم. در آن زمــان نــه ســال بیشــتر نداشــتم. پــدرم آن  ســی ســال پیــش بــود 
زمــان هنــوز زنــده بــود وضــع مالــی خوبــی داشــتیم و مــن بــه عنــوان اربــاب جــوان نازپــرورده ای در آن 
کــردن بــرای اجدادمــان  خانــه رشــد می کــردم. آن ســال نوبــت خانــواده ی مــا بــود تــا مراســم قربانــی 
را بــه جــای بیاوریــم. ایــن تشــریفات مذهبــی بــرای مــا بســیار مهــم بــود زیــرا هــر ســی ســال نوبــت بــه 
ــزاری ایــن مراســم می رســید. در ایــن مراســم، در اولیــن مــاه ســال قمــری،  ــرای برگ ــواده ی مــا ب خان
تصاویــر اجدادمــان بــه نمایــش در می آمدنــد و پیشــکش هایی بــه مناســبت ایــن عیــد هدیــه داده 
می شــدند. بــه دلیــل اینکــه ظــروف مخصــوص مراســم قربانــی عتیقــه بودنــد و جمعیــت زیــادی برای 
کــه در زمان هایــی  انجــام مراســم بــه خانمــان می آمدنــد، مجبــور بودیــم خدمتــکار پــاره وقتمــان را 
کارهــا  کــردن در  کمــک  ــرای حفاظــت از ظــروف و  کمک مــان می آمــد، ب ــود بــه  کــه ســرمان شــلوغ ب
کــه تمــام ســال  فرابخوانیــم. )در ناحیــه ی مــا خدمتــکاران بــه ســه دســته تقســیم می شــدند: آنهایــی 
کــه فقــط روزهایــی را اســتخدام می شــدند  کار می کردنــد را تمــام وقــت، آنهایــی را  را بــرای یــک اربــاب 
ــال  ــی از س ــای خاص ــتند و در روزه ــن داش ــود زمی ــرای خ ــه ب ک ــکاران را  ــده ای از خدمت ــزد و ع را روزم
کارهــای زیــادی بــرای انجــام  کــه  کمــک می آمدنــد را پــاره وقــت می نامیدنــد.( بــه ایــن دلیــل  بــرای 
کــردن به مراســم  کــه پســرش رونتــو را بــرای کمــک  دادن وجــود داشــت خدمتکارمــان بــه پــدرم گفــت 

خواهــد آورد.
پــدرم پیشــنهاد پــدر رونتــو را پذیرفــت و مــن از ایــن بابــت بســیار خوشــحال شــدم. خیلــی پیــش از 
کــه هــم ســن و ســال مــن اســت. دلیــل اینکــه نامــش  ایــن نــام رونتــو را شــنیده بــودم و می دانســتم 
کبیســه )هــر ســال در تقویــم قمــری چینــی  کــه او در مــاه اضافــه شــده در ســال  رونتــو بــود ایــن بــود 
 闰 کــه بــه آن رون ۳6۰ روز اســت و تقریبــًا هــر شــش ســال یــک مــاه بــه تقویمشــان اضافــه می شــود 
کــه در طالع او یکــی از پنج عنصر  گفتــه بودند  می گوینــد.( بــه دنیــا آمــده بــود و طالــع بینــان بــه پدرش 
کــه بــه معنــی زمیــن  کمبــود »تــو« ）土（را  ک وجــود نــدارد و پــدرش بــرای جبــران ایــن  یعنــی خــا
کــه تله هــای خوبــی بــرای گرفتن  کــرد. همچنیــن دربــاره ی او شــنیده بــودم  اســت بــه اســمش اضافــه 

پرنده هــا می ســازد.
کــه ســال نــو رونتــو را بــا خــودش بــه همــراه  هــر روز تــا رســیدن آغــاز ســال نــو روزشــماری می کــردم؛ زیــرا 
کــه رونتــو آمــده اســت. بــه ســرعت  گفــت  مــی آورد. باالخــره پایــان ســال رســید و روزی مــادرم بــه مــن 
کالهــی نمــدی بــر روی  گــرد و ســرخ گون داشــت و  بــرای دیدنــش رفتــم. در آشــپزخانه بــود. صورتــی 
کــه نشــان از عشــق پــدر بــه او و بــرای  گــردن داشــت  گذاشــته بــود. حلقــه ای نقــره ای رنــگ بــه  ســرش 
گزنــد مــرگ و بــه عنــوان نشــانی از ارادت بــی حــد و حصــرش بــه بــودا، بــه پســرش  کردنــش از  حفــظ 
کــردن بــا مــن امتنــاع نمی ورزیــد.  داده بــود. بــا اینکــه او پســری بســیار خجالتــی بــود امــا از همراهــی 
کســی حضــور نداشــت بــا مــن  کــرد و وقتــی  کــه در حضــور دیگــران صحبــت نمــی  انقــدر خجالتــی بــود 

کــه بــا هــم صمیمــی شــدیم. حــرف مــی زد. طولــی نکشــید 

با اینکه او پسری 
بسیار خجالتی بود اما 

از همراهی کردن با 
ید.  من امتناع نمی ورز
انقدر خجالتی بود که 

در حضور دیگران 
صحبت نمی کرد و 
وقتی کسی حضور 

نداشت با من حرف 
می زد. طولی نکشید 

که با هم صمیمی 
شدیم.
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کــه آن زمــان در مــورد  دقیقــًا بــه یــاد نمــی آورم 
چــه چیزهایــی صحبــت می کردیــم. فقــط بــه 
کــه رونتــو بــا خوشــحالی از ســفرکردن  یــاد دارم 
کــه پیــش از ایــن  بــه اینجــا و دیــدن چیزهایــی 
بــرای مــن ســخن  بــا هیجــان  بــود،  ندیــده 

می گفــت.
کــه برایــم بــا اســتفاده از  روز بعــد از او خواســتم 

گفــت: تلــه، پرنــده بگیــرد. او 
ــرف  ــه عالمــه ب ــه نمیشــه، اول ی ک »اینطــوری 
کــه بــرف باریــد بایــد یــه  بایــد ببــاره. وقتــی 
کنــی تــا بــرف  تیکــه از زمیــن رو خــوب جــارو 
روش نمونــه. بعــد چنــد تــا دونــه مــی ذاری 
یــه  یــه ســبد و  یــه چــوب و  بــا  روی زمیــن. 
تلــه ی خــوب ســاخت.  یــه  طنــاب می شــه 
کــه بــه چــوب بســتی رو  بعــدش طنابــی رو 
می گیــری دســتت و منتظــر می شــی تــا پرنــده 
بیــاد و دونه هــا رو بخــوره. بعــدش طنــاب رو 
گرفتــم.« کلــی پرنــده  می کشــی. مــن تــا حــاال 
کــه هــوا ســرده، تابســتون  او ادامــه داد: »فعــاًل 
کــه شــد بایــد بیــای خونمــون. می تونیــم روزا 
کنیــم. صدفــای  بریــم ســاحل تــا صــدف پیــدا 
کنیــم؛ قرمــز،  زیــادی اونجــا می تونیــم پیــدا 

ــودا«.  ســبز، »ترســاننده ی ارواح« و »دســت ب
شــب ها هــم وقتــی مــن و بابــام باهــم می ریــم 
بایــد  هــم  تــو  بزنیــم  ســر  هندونه هــا  بــه  تــا 

ــای. ــون بی باهام
گفتم: »می رید تا دزد بگیرید؟«

گــه یــه نفــر خیلــی تشــنه باشــه،  گفــت: »نــه! ا
کــه یکــی از هندونه هــا رو بــرداره.  عیبــی نــداره 
باشــه  بهــش  حواســمون  بایــد  کــه  چیــزی 
گورکن هــا و خارپشــت ها و »َچ« هــا هســتند. 
وقتــی زیــر نــور مــاه، صــدای قــرچ قــرچ هندونه 
ور  رو  چنــگک  شــنیدی،  رو  هــا  َچ  خــوردن 
نزدیــک  بهــش  یــواش  یــواش  و  مــی داری 

می شــی...«
نــه آن موقــع و نــه حتــی االن، دقیقــًا ملتفــت 
نــوع حیواناتــی  کــه ایــن َچ هــا چــه  نشــدم 
که  هســتند. فقــط یــک جــوری متوجــه شــدم 
یــه چیــزی شــبیه تولــه ســگ هســتند و خیلی 

هــم بایــد تنــد و تیــز باشــند.
پرسیدم: »آدما رو گاز نمی گیرن!؟«

گفــت: »چنــگک بــه همیــن درد می خــوره، 
وقتــی دیدیشــون بــا چنــگک ســریع بهشــون 
کــه  اینجاســت  مشــکل  ولــی  کــن.  حملــه 

اونــا خیلــی باهــوش و ســریعند. اول ســریع 
ــل  ــات، مث ــد از الی پاه ــان بع ــمتت می ــه س ب

فــرار می کنــن.« و  لیــز می خــورن  روغــن 
مــن اصــاًل نمی دونســتم که همچیــن چیزایی 
رنــگ،  چنــد  صدف هــای  دارنــد.  وجــود 
هندوانه هــا،  اطــراف  شــبانه ی  قصه هــای 
کــه در مــورد هندوانه هــا  راســتش تنهــا چیــزی 
کــه می شــود آنهــا را از  می دانســتم ایــن بــود 

خریــد. میوه فروشــی ها 
هــم  ســاحلمون  »تــوی  داد:  ادامــه  رونتــو 
کلــی ماهــی جهنــده داریــم! وقتــی جــزر و مــد 
کــه عیــن پاهــای  می شــه، بــا دو تــا پاهاشــون 

قورباغســت میــان بیــرون.«
از جواهــرات  ماننــد صندوقــی  رونتــو  ذهــن 
گرانبها بود. هیچ حد و مرزی نمی شــناخت. 
ماننــد  شــهری ام  دوســتان  از  کــدام  هیــچ 
زندانــی چهاردیــواری  مــا  نبودنــد. وقتــی  او 
را  آســمان  فقــط  و  بودیــم  خانمــان  حیــاط 
می نگریســتیم، او در ســاحل بــه افق هــا خیــره 

می شــد.
ــو  ــن رونت ــت رفت ــاه و وق ــان م ــوربختانه، پای ش
بــه خانــه اش فرارســید. مــن در اشــک خــود 
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گریــه می کــرد و از رفتــن امتنــاع می ورزیــد تــا  غــرق شــده بــودم و او بــه آشــپزخانه پنــاه بــرده بــود و 
کیســه ای صــدف و تعــدادی  کشــان از آنجــا بــرد. بعدهــا بــرای مــن  کشــان  اینکــه پــدرش او را بــزور و 
پــِر پرنــده ی بســیار زیبــا فرســتاد. مــن هــم بــرای او دو بــار هدیه هایــی فرســتادم؛ ولــی بعــد از آن هرگــز 

همدیگــر را ندیدیــم.
بــا یــادآوری نــام رونتــو توســط مــادرم، تمــام ایــن خاطــرات گذشــته مثــل نــوری قــوی در ذهنــم تابید. 

کــه درحــال تماشــای خانــه مــان در زمــان بچگی ام هســتم. ماننــد ایــن بــود 
به مادرم جواب دادم: »چه خوب! اون... حالش چطوره؟«

گفــت: »بــاز یــه ســری آدم اومــدن. بــه  کــرد و  »زیــاد اوضاعــش خــوب نیســت.« بــه بیــرون خانــه نــگاه 
کنــن. بــرم مراقبشــون باشــم.« بهونــه ی خریــد وســایل، میــان ببینــن چــی می تونــن بلنــد 

کــردم و بــا او شــروع بــه  بلنــد شــد و رفــت. صــدای چنــد تــا زن از پشــت در می آمــد. هونــگ آر را صــدا 
کــه از  کلماتــی را می توانــد بنویســد و اینکــه آیــا دوســت دارد  کــه چــه  کــردم. پرســیدم  کــردن  صحبــت 

ایــن خانــه بــرود؟
پرسید: »با قطار می ریم؟«

گفتم: »بله«
دوباره پرسید: »قایق چی؟«

جواب دادم: »اتفاقًا اول باید سوار قایق بشیم«
صدای جیغ پیرزنی بلند شد و فریاد زد: »پس اینه! عجب سبیل بلندی!«

گونــه هایی بســیار بلنــد و لبانــی باریک  کــردم. در مقابلــم زنــی پنجــاه ســاله بــا  بــا تعجــب ســرم را بلنــد 
کــه دســتانش را بــه پهلویــش زده بــود ایســتاده بود.

با چشمان عاری از هرگونه احساس به صورتش خیره شدم.
پیرزن گفت: »منو نشناختی!؟ وقتی خیلی کوچیک بودی رو زانوهای من می نشستی«

که مادرم آمد و مرا نجات داد و گفت: دوباره مثل قبل به زن خیره شده بودم 
»پسرم خیلی وقته که اینجا نبوده، خیلی چیزا رو فراموش کرده«

گفــت: »یــادت اومــد؟ ایشــون خانــم یانــگ هســتن. یــه خیابــون باالتــر  بعــد بــه طــرف مــن برگشــت و 
زندگــی می کنــن و مغــازه ی دوفــو )نوعــی غــذا( فروشــی دارن«

در آن لحظــه خاطراتــی از خانــم یانــگ را بــه یــاد آوردم. در جــاده ی بــاالی خانــه ی مــا مغــازه ی دوفــو 
کــه مشــهور بــه »دوفوپــز زیبــا« بــود، تمــام روز را در آنجــا بســر می بــرد.  فروشــی ای وجــود داشــت و زنــی 
گونــه اش بــه ایــن بلنــدی و لبش بــه این باریکی  امــا آن زن پــودر آرایشــی زیــادی بــه صورتــش مــی زد و 
کــه فــروش خــوب ایــن مغــازه صرفــًا بــه خاطــر حضــور ایــن زن  نبــود. در آن موقــع مــردم می گفتنــد 
اســت. احتمــااًل چــون خیلــی بچــه بــودم تحــت تاثیــر ایــن زن قــرار نگرفتــه بــودم و برایــم جاذبــه ای 
کــرده بــودم. بــه دلیل اینکه نتوانســته بــودم او  نداشــته اســت؛ بــه همیــن خاطــر او را بــه کل فرامــوش 
کرد که انگار یک فرانســوی، ناپلئــون و یا  را بــه ســرعت بــه خاطــر بیــاورم، او طــوری تحقیرآمیــز نگاهــم 

یک آمریکایی، واشــینگتون را نشــناخته اســت.
گفــت: »منــو یــادت رفتــه!؟ منــو!؟ خــوب معلومــه  ــا پوزخنــدی  کــرد و ب خانــم یانــگ بــه مــن نــگاه 

ــر ازماســت« دیگــه! شــما شــأنتون خیلــی باالت
با اضطراب به زمین نگاه کردم و گفتم: »نه. اصاًل اینطور نیست.«

کــه پولــداری، ایــن مبل هــا هــم خیلــی ســنگین و غیــر قابــل  گفــت: »آقــای شــون، شــما  خانــم یانــگ 
حملــن و دیگــه بــه درد شــما نمی خــوره پــس بهتــره اینــا رو بــه آدمــای فقیــری مثــل ما بدیــد که بهش 

نیــاز داریم.«
گفتم: »من پولدار نیستم و باید این وسایل رو بفروشم تا بتونم...«

کــه پســت مهــم دولتــی داری، ســه تا معشــوقه داری! یه ماشــین ســواری با ۸ تا همــراه داری!  »وا! تــو 
گــول بزنی« کــه پولدار نیســتی؟ منــو نمی تونی  بــاز میگــی 
می دانستم که حریف این زن نمی شوم و سکوت کردم.

»مــردم هــر چــی بیشــتر پولــدار می شــن، خســیس تر می شــن و هــر چــی خســیس تر می شــن بیشــتر 
کــه زیــر لــب غرغــر می کــرد بــه طــرف بیــرون می رفــت و در ایــن  بــرای پــول حــرص می زنــن« همینطــور 

گذاشــت. حیــن دســتکش های مــادرم را برداشــت و در جیبــش 
کــردم. ســه  کمــی از وســایل را بســته بنــدی  کــردم و  بعــد از رفتــن آن زن بــا تعــدادی از اقوامــم دیــدار 

ذهن رونتو مانند 
صندوقی از جواهرات 
گرانبها بود. هیچ حد و 
مرزی نمی شناخت. 
هیچ کدام از دوستان 

شهری ام مانند او 
نبودند. وقتی ما زندانی 

چهاردیواری حیاط 
خانمان بودیم و فقط 

یستیم،  آسمان را می نگر
او در ساحل به افق ها 

خیره می شد.
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روز پــس از آن در بعــد ازظهــری ســرد در حــال 
کســی بــه خانــه آمــد.  کــه  چــای خــوردن بــودم 
کــه در نــگاه اول او را  رفتــم تــا مهمــان را ببینــم 
ــا اینکــه در نــگاه اول او را  ــود. ب شــناختم. رونتــو ب
کــه به یاد  شــناختم بــاز ایــن همــان رونتویی نبود 
مــی آوردم. دو برابــر بزرگتر از بچگی اش شــده بود. 
گــرد و ســرخش بــه صورتــی زرد، بــا چیــن  صــورت 
ــود. ماننــد  ــادی تبدیــل شــده ب و چروک هــای زی
ــه  ک ــت  ــز داش ــرده و قرم ک ــف  ــمانی پ ــدرش چش پ
کــه در ســواحل  کشــاورزانی اســت  از ویژگی هــای 
کار می کننــد و همیشــه در معــرض بــاد هســتند. 
کتــی نــازک بــر تــن  کاله منــدرس نمــدی بــر ســر و ژا
ــک  ــد. ی ــی لرزی ــرما م ــش از س ــا پای ــر ت ــت و س داش
که  کاغــذی و یــک چپــق را در دســتانش  بســته ی 
اینــک ماننــد تنــه ی درخــت هلــو زبــر شــده بــود، 

حمــل می کــرد.
ــی هیــچ واژه  از دیدنــش بســیار خرســند بــودم ول

ــرازش نیافتــم. ــرای اب گفتــن »رونتــو« ب ای جــز 
کــه ترکیبــی از غــم و شــادی  روبرویــم بــا چهــره ای 
کلمــات نامفهومــی را  بــود ایســتاده و زیــر لبــش 
کــرد:  نجــوا می کــرد. بعــد واضــح و بلنــد مــرا صــدا 

»اربــاب«
کــه از دهــان رونتــو خــارج شــد  کلمــه ای  ــا ایــن  ب
لــرزه ای بــر اندامــم افتــاد. دیــوار ضخیمــی را حس 
کشــیده  کــه بیــن مــا در طــی ایــن ســال ها  کــردم 

کــردم. شــده اســت. بازهــم ســکوت 
گفــت: »بیــا شــوئی شــنگ، بیــا و بــه اربــاب تعظیم 
کــه پشــتش قایــم شــده بــود  کــن.« پســربچه ای را 
کــرد. پســربچه  کشــید و بــه ســمت مــن هدایــت  را 
ــر  عینــًا ماننــد بچگی هــای رونتــو بــود فقــط الغرت
و زردتــر و بــدون داشــتن آن حلقــه ی نقــره ای بــر 
گفــت: »ایــن پنجمیــن بچمــه.  گردنــش. رونتــو 
خیلــی  خاطــر  همیــن  بــه  بچــس  هنــوز  چــون 

خجالتیــه.«
از  را  مــا  زدن  حــرف  صــدای  هونــگ آر  و  مــادرم 

پاییــن آمدنــد. بــه  بــاال شــنیده و  طبقــه ی 
گفــت: »خانــم، نامــه ی شــما  رونتــو بــه مــادرم 
کــه  زود بــه دســتم رســید. خیلــی از شــنیدن ایــن 

اربــاب برگشــته خوشــحال شــدم.«
انقــدر  گفــت: »چــرا  بــه رونتــو  گرمــی  بــا  مــادرم 
مثــل  قبــاًل  شــماها  می کنــی؟  برخــورد  رســمی 
بــرادر بودیــن. حــاال هــم مثــل قبل بــرادر »شــون« 

کــن« صــداش 
ــم  ــد. نمی تون ــف داری ــده لط ــه بن ــی ب ــما خیل »ش
کنــم. اون موقــع بچــه بــودم  همچیــن جســارتی 
گفتــن ایــن حرف هــا  و نمی فهمیــدم.« بعــد از 
کشــید. دوباره شــوئی شــنگ را از پشــتش به جلو 

مــادرم گفــت: »ایــن پنجمیــن بچت نیســت؟ خوب 
کــه خجالتــی  اون تــا حــاال مــا رو ندیــده، طبیعیــه 
باشــه. بهتــره تــا بــا هونــگ آر بــرن بیــرون تــا بــازی 

کنــن«
شــد،  نزدیــک  شوئی شــنگ  بــه  هونــگ آر  وقتــی 
بــا  خوشــحالی  بــا  و  کــرد  راحتــی  اواحســاس 
کنند.  بــرادرزاده ام بــه بیــرون از خانــه رفتنــد تــا بــازی 
کــه روی صندلی بنشــیند.  مــادرم از رونتــو خواســت 
کــت  کوتــاه، روی صندلــی نشســت و پا پــس ازتعللــی 
کــه در دســت داشــت را بــه مــن داد و  کاغــذی ای 
گفــت: »بفرماییــد اربــاب. ناقابلــه. تو زمســتون هیچ 
کــه بشــه  ــه دردبخــوری اونجــا پیــدا نمیشــه  چیــز ب
بــه عنــوان ســوغاتی آورد. ایــن لوبیاهــا رو خودمــون 

می کنیــم.« خشــک 
منــوال  چــه  بــه  اوضــاع  کــه  پرســیدم  او  از  وقتــی 

گفــت: و  داد  تــکان  را  ســرش  می گــذرد، 
ــا اینکــه بچــه ی ششــمم  »زندگــی ســختی داریــم، ب
کافــی  غــذای  بــاز  می کنــه،  کمــک  کارا  تــو  هــم 
بــرای خــوردن نداریــم. امنیتــی وجــود نــداره. هــر 
قانــون  هیــچ  می گیــرن؛  پــول  آدم  از  مــی ری  جــا 
محصــول  یکــم  وقتــی  نــداره.  وجــود  مشــخصی 
کــه  برداشــت می کنیــم و می فروشــیمش، مجبوریــم 
ــا عنــوان مختلــف مالیــات بدیــم.  پولشــو بــه صــد ت
و  نفروشــیم  رو  محصوالتمــون  بخوایــم  هــم  گــه  ا
نگه داریــم، می مونــن و فاســد می شــن.همینطور 
باتــکان دادن ســرش ناراحتــی اش را ابــراز می کــرد. 
و  چیــن  مــی داد،  تــکان  را  ســرش  کــه  وقتــی 
چروک هــای صورتــش ثابــت مانــده بودنــد و باعــث 
کــه چهــره اش ماننــد مجســمه ای  شــده می شــدند 
ســنگی بــه نظــر برســد. چپقــش را روشــن و شــروع به 

کــرد. کشــیدن 
کــه اومــی خواهــد فــردا بــه  وقتــی مــادرم فهمیــد 
خانــه اش برگــردد و هنــوز هــم نهار نخورده اســت، به 
کــه بــه آشــپزخانه بــرود و غــذا بخــورد. بعــد از  او گفــت 
رفتنــش بــه آشــپزخانه، مــن و مــادرم از روی تأســف 
کــه رونتــو دارد ســرهایمان  بــرای زندگــی ســختی 
گرســنگی،  زیــاد،  بچه هــای  دادیــم.  تــکان  را 
مالیات هــا، مامــوران، مقامات فاســد، راهزنــان و ... 
کــه ماننــد  چنــان شــیره ی جانــش را مکیــده بودنــد 
کــه  گفــت  یــک مومیایــی خشــک شــده بــود. مــادرم 
گــر  کــه مانــده را بایــد بــه او بدهیــم تــا ا تمــام وســایلی 

ــا خــود بــه خانــه اش ببــرد. خواســت ب
بعــد از ظهــر آن روز، چنــد تــا از اثــاث خانــه را انتخــاب 
کــرد: دو تــا میــز بلنــد، چهــار تــا صندلی، یــک مجمره 
و یــک جــا شــمعی و یــک مقــدار خــرت و پــرت دیگــر. 
کســترهای اجــاق غــذا پــزی را هــم خواســت تــا  او خا
گفت  کند.  کشــاورزی اســتفاده  کود  از آن بــه عنــوان 
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کردیــم، می آیــد و وســایل را بــا خــود می بــرد. بعــد از اینکــه مــا اثاث کشــی 
همــان شــب بــا رونتــو در مــورد مســائل پیــش پــا افتــاده و معمولــی بــا هــم صحبت 
کردیــم. فــردا صبــح، رونتــو بــه همــراه فرزنــدش بــه خانــه اش برگشــت. پــس از 
کــه آمــاده ی رفتــن شــویم. رونتــو صبــح بــه خانــه ی  گذشــت نــه روز، نوبــت مــا بــود 
مــا رســید وایــن بــار شوئی شــنگ همراهــش نبــود. فقــط دختــر بچــه ی پنــج 
کنــد. تمــام روز ســرمان شــلوغ  ســاله اش را بــا خــود آورده بــود تــا قایق هــا را تماشــا 
کنیــم. همچنیــن افــراد زیــادی بــرای بــردن  بــود و وقــت نکردیــم بــا هــم صحبــت 
کــه  کــردن بــا مــا آمــده بودنــد. تقریبــًا بعــد از ظهــر بــود  وسایل شــان و خداحافظــی 

ســوار قایــق و آمــاده ی رفتــن شــدیم.
کــرد، آســمان در حــال تیــره شــدن بــود و کوه های یشــمی  کــه قایــق حرکــت  وقتــی 

گهان بــرادرزاده ام پرســید: آن ســوی رودخانــه در حــال محــو شــدن بودنــد. نا
»عمو، کی بر میگردیم؟«

»کی برمی گریدم!؟ هنوز نرفته داری می پرسی که کی برمی گردیم؟«
کــرد خونشــون.« چشــمانش را به طــور کامل باز  »آخــه شــوئی شــنگ منــو دعــوت 

کــردن کرد. کــرد و بــا اضطــراب شــروع بــه فکــر 
کردیم.  بــا پیش کشــیده شــدن نام رونتــو، من و مــادرم دوباره احســاس ناراحتی 
کــه در حــال بســته بندی وســایل خانه بودیــم، خانم یانگ  گفــت از وقتــی  مــادرم 
کســترهای اجــاق، چنــد  هــر روز بــه خانــه ی مــا می آمــده اســت. دیــروز از درون خا
کــه این هــا را  کــرده اســت و بــا مــن وارد بحــث شــده  کاســه و بشــقاب پیــدا  تــا 
کــرده تــا بعــد از اینکــه شــماها رفتیــد بیایــد و بــا  کســترها مخفــی  رونتــو درون خا
کشــف بــزرگ در پوســت خــود  خــود بــه خانــه اش ببــرد. خانــم یانــگ بعــد از ایــن 
کشــف بــزرگ بــرای خــود یــک محفظــه ی نگــه  نمی گنجیــد و بــه مناســبت ایــن 

داری ســگ برداشــت.
ــه  ــه ب ــر می شــدم و مناظــر اطــراف خان ــر و دورت ــدری دورت ــه ی پ هــر لحظــه از خان
ــه هیــچ وجــه ناراحــت و  ــد و از ایــن موضــوع ب تدریــج در حــال محــو شــدن بودن
کــه مــرا ناراحت می ســاخت، دیــوار نامرئــی بلندی  پشــیمان نبــودم. تنهــا چیــزی 
کوچــک  گرفتــه بــود و مــرا تنهــا ســاخته بــود. تصــور آن قهرمــان  کــه اطرافــم را  بــود 
کــه قبــاًل بــه روشــنی روز بــود  میــان هندوانه هــا بــا آن حلقــه ی نقــره ای بــر گردنــش 

و حــاال در حــال تــار شــدن، مــرا بــه شــدا غمگیــن می ســاخت.
کــه  کشــیده بــودم و بــه صــدای آبــی  مــادرم و هونــگ آر خوابیــده بودنــد. مــن دراز 
ــوار  گرچــه دی ــه ا ک ــردم  ک ــا خــود فکــر  ــوش مــی دادم. ب گ قایــق آن را می شــکافت 
گــرم و  کشــیده شــده، امــا هنــوز بچه هــا بــا همدیگــر  بزرگــی بیــن مــن و رونتــو 
کــه هونــگ آر داشــت بــه شــوئی شــنگ فکــر  صمیمــی هســتند؛ مگــر ایــن نیســت 
ــری  ــار نکننــد و رابطــه ی طوالنی ت ــه بچه هــا ماننــد مــا رفت ک ــردم  ک ــرد؟ آرزو  می ک
ــه  کننــد و ن کار  ــه ماننــد مــن ســخت  ــه اینکــه ن ــودم ب داشــته باشــند. امیــدوار ب
کــه بقیــه ی آدم ها  ماننــد رونتــو زندگــی ســختی داشــته باشــند و نــه راهــی را برونــد 
بــرای بــه دســت آوردن پــول و رفــاه رفتــه انــد. آنهــا بایــد زندگــی جدیــدی را تجربــه 
کــه مــا هیچ وقت نداشــتیم و نشــناختیم. یــک زندگی واقعی. کننــد؛ زندگــی ای را 
کــه رونتــو از مــن  گهــان ترســی را بــر مــن مســتولی ســاخت. وقتــی  امیــدوار شــدن نا
مجمــره و شــعمدانی ها را خواســت، در دلــم بــه خرافاتــی بــودن و بت پرســتی ای 
کنــد، خندیــدم. در حالــی  کــه در طــول ایــن همــه ســال نتوانســته بــود رهایــش 
کــه  گرفتــه، چیــزی نیســت جــز بتــی  کنــون در قلــب خــودم شــکل  کــه ا کــه امیــدی 
کــه او آرزو می کنــد همیشــه  کــه چیــزی  مــن بــرای خــود ســاخته ام؛ بــا ایــن تفــاوت 
ــرآورده  ــت ب ــچ وق ــاید هی ــم ش ــن آرزو می کن ــه م ک ــزی  ــت و چی ــش اس در دسترس

نشــود.•

 ژانویه ی ۱۹۲۱
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خفتن در شبی بارانی
 در میانه ی خزان

در سرمای شبی استخوان سوز از سومین ماه خزان، 

پیرمردی فراغبال دیرگاه به سوی بستر خویش روانه 

می شود و به نیکویی در طنیِن دل انگیز باران می آرامد.

گرمای خود را در جدال با سرمای  کستِر آتش،  خا

دیوسیرت نمی بازد و آنرا به سوی بالین پیرمرد روانه 

می دارد.

خ می نماید. لی و سرمای جان سوزش، ر سپیده دم با زال

که آرمیده و عزم برخاستن ندارد. اما پیرمرد دیریست 

خ شبنم پوش برای ُرفتن اثر قدم های  و برگ های سر

پیرمرد از زمیِن سرد، عازم سفری دور خواهند شد.

ی نامه | سال اول | شماره یکم | پاییز 97
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یخبندان شبیست خاموش

سومین ماه خزان است

یک مرد سال دیده

دل آسوده

پس از خاموشی اخگر

به تاخیر آرمیده ست

بسی زیبا غنوده ست

میان صوت باران

گرم است ز هرم آن کستر آتش هنوز  خا

گرمای لحیف، عطرش می افزاید به 

سحر سر می زند...

زالل و سرد...

و او را نیست برخواستن

خ شبنم پوش برگ های سر

پوششی آیند قدم هایش...

خفتن در شب بارانی پاییز

秋雨夜眠 :شعر

)白居易( شاعر: بی جویی

برگردان نثر: غزل حسینی

برگردان نظم: فاطمه علیزاده
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بوجو1ݣݣݣݣݣ  کوه 

بسیاری  در  شده اند  جــدا  زمین  از  ستون هایی  وسیله ی  به  آسمان  اینکه  تصور 
اقلیت ها  از  بــســیــاری  مــیــان  نــیــز،  چین  در  ــاور  بـ ایــن  دارد.  ــود  وجـ فرهنگ ها  از 
غول  درختان  کوه ها،  اغلب  آسمان  و  زمین  کنندگان  جــدا  اســت.  شــده  شنیده 
از  اســـت.  بـــوده  بــدن و جسد خــدایــان و قهرمانان  یــا  هــا  ک پشت  ــای ال پ پیکر، 
دارد.  فــراوانــی  شهرت  بوجو«  ــوه  »ک آســمــان،  و  زمین  بین  ستون های  ایــن  میان 
»کــوه جوبی«  به  از شمال  واقــع شــده،  از دریاهای شمال غربی  فراتر  که  کوه  این 
گفته  ــراف داشــتــه اســـت.  ــوزه« اشـ و »کـــوه یونه چــونــگ« و از شــرق بــه »بــاتــالق یـ
مــی کــرده انــد.  آن محافظت  از  و  بـــوده  ــوه  ک ایــن  نگهبان  رنــگ  زرد  ــو  دی شــده دو 
شکوفه های  که  کاسبرگ  و  عناب  برگ های  با  هلو  به  شبیه  افسانه ای،  میوه ای 
مــی خــورده هرگز  ایــن میوه  از  کسی  گــر  ا و  بوجو می روییده  کــوه  در  مــی دهــد،  زرد 

احساس خستگی یا گرسنگی نمی کرده است.
و  می داشته  نگه  جــدا  زمین  از  را  آســمــان  کــه  اســت  مهم  دلیل  بـــدان  بوجو  کــوه 
اساطیری  فاجعه ی  یــک  اســـت.  می ساخته  ممکن  را  آفرینش  اولــیــه ی  فرآیند 
)خــدای  گنگ  گنگ  توسط  فاجعه  آن  کــه  اســت  نقل شــده  بوجو  کــوه  مــورد  در 
آســمــان  ــری علیه خـــدای  ــرت ب کــســب  بـــرای  گــنــگ،  گــنــگ  اســـت.  آب( رخ داده 
یعنی  شمال  در  آسمان  نــگــه دارنــده ی  ستون  و  می جنگد  او  با  و  می کند  طغیان 
آسمان  پــس  آن  از  مــی شــود.  کــوه  تخریب  بــه  منجر  کــه  می کند  لگد  را  بوجو  کــوه 
بــه سمت شــمــال شــرقــی )شــمــال شــرقــی چــیــن( خــم مــی شــود و بــه همین علت 
ایــن جهت حرکت می کنند.  در  امـــروز  بــه  تــا  و ستارگان  مــاه  کــه خورشید،  اســت 
ــای چین  ــزش رودهـ ری که دلیل  مـــی رود  از بین  از زمین  ایــن رخـــداد قسمتی  در 

به سمت اقیانوس شرق است. •

منابع:
 • Birrell, Anne. Chinese Mythology: an introdoction. Baltimore and London: Johns 
Hopkins University Press, 1993, 97-98.

 • Bodde, Derk. “Myths of Ancient China.” In Mythology of the Ancient World. ed. 
Samuel Noah Kramer. Chicago: Quadrangle Books, 1961, 386-389.

 • Christie, Anthony. Chinese Mythology. Rev. ed. New York: Peter Bedrick Books, 
1985, 56-58, 69-91.

 • Handbook of Chinese Mythology. Lihui Yang and Deming An, with Jessica An-
derson Turner

1. بوجو در لغت به معنای" ناقص" است

مترجم: فریماه محمودی
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گـــذشـــتـــه، »چــــی شــــوان«  در زمـــــان هــــای 
ویژه  به  موسیقی،  به  »چــی«  کشور  پادشاه 
نواخته  ــو«  ــادی»ی ب ســاز  بــا  کــه  موسیقی ای 
او دوســت داشــت  بــود.  مــی شــد، عالقه مند 
گــروهــی و  ــده بــه صـــورت  ــوازن ــادی ن تــعــداد زیـ
بنوازند.  را  ــاز  س ــن  ای بــرایــش  جمعی  دســتــه 
افــرادی  شــوان  چی  خاطرپادشاه  همین  به 
ــوازنــده  ن ــا  ت فــرســتــاد  مختلف  مناطق  ــه  ب را 
ــاز مــاهــر  ــــن ســ ای ــواخــتــن  ن کـــه در  هــایــی را 
موسیقی  گــروه  یک  و  کنند  انتخاب  بودند، 
چنین  هــم  دهــنــد.  تشکیل  را  نــفــره  سیصد 
ــد و  ــدن ــی ش ــاب م ــخ ــت کـــه ان ــایـــی  نـــوازنـــده هـ
ــاداش  ــ پ از  ــد،  ــردنـ مـــی کـ پـــیـــدا  راه  قــصــر  ــه  بـ

چشمگیری بهره مند می شدند.
که عالقه  گــُوو« هنگامی  ــن  فــردی به نــام »َن
پــادشــاه و تــوجــه ویـــژه او بــه نــوازنــدگــان ساز 
کـــه ایــن  کـــرد  ــودش فــکــر  ــ یـــو را شــنــیــد بـــا خ
ــرای  ــ ــســیــارمــنــاســبــی ب ــرصـــت ب مــــوضــــوع فـ
کــســب ثــــروت اســـت و بـــه هــمــیــن خــاطــر با 

ــــش و مــهــارتــی در  کــه هــیــچ دان ــن  ــود ایـ ــ وج
ــاز نــداشــت، بــه ســرعــت نزد  ــن س نواختن ای
که در نواختن ساز  کــرد  پادشاه رفــت و ادعــا 
ــادشــاه چــی شــوان  یــو بسیار مــاهــر اســـت. پ
تصور  ــا  ب شنید  را  سخن  ایـــن  کــه  هنگامی 
او  راحتی  به  ــت اســت  راس او  که سخن  ایــن 

را پذیرفت. 
ــوو بــه هــمــراه سیصد  گ ــن  از آن پــس آقـــای َن
ــوان  ــی ش ــرای پـــادشـــاه چ ــ نــفــر دیــگــر بــاهــم ب
نواختن،  زمــان  هــربــار  می نواختند.  یــو  ســاز 
ــوازان بــا تقلید  ــ گـــروه یــو ن ــوو در مــیــان  گ ــن  َن
مــجــذوب  ــا حــالــتــی  ــ ب و  ــان  ــ ــ آن ــــات  ــرک از حــ
کــه بــا تمام وجــود  موسیقی وانــمــود مــی کــرد 
کــه حتی  ــوری  ــ ــت؛ ط ــ ــال نــواخــتــن اس ــ درحـ
ــک نــفــر هــم مــتــوجــه نــواخــتــن دروغـــیـــن او  ی

نمی شد. 
بعد  و  نکشید  ــول  طـ ــاد  ــ زی ــوب  خـ روزهـــــای 
از دنیا  ــوان  ــ پـــادشـــاه چــی ش ــال  از چــنــد سـ
پــادشــاه  شـــد.  او  جانشین  پــســرش  و  رفـــت 

ــدرش بــه شــنــیــدن نــوای  ــ ــوان هــمــانــنــد پ ــ ج
برخالف پدرش  امــا  ــود؛  ب یو عالقه مند  ســاز 
گــروهــی  ــود و نــواخــتــن  ــکــنــوازی بـ طـــرفـــدار ت
به  ــســــت.  ــ ــی دان مــ ــدا  ــروصــ ــرســ ــ پ بـــســـیـــار  را 
نــوازنــدگــان  از  ــادشــاه جــدیــد  پ همین خــاطــر 
ــورت انـــفـــرادی بــرایــش  ــ کــه بــه ص خــواســت 
ســاز یــو بــنــوازنــد.  پــس از شنیدن ایــن خبر 
گـــوو نشست و  ــورت َنـــن  ــردی بــر صـ عـــرق سـ
رسید  نتیجه  ایـــن  ــه  ب بــســیــار  تفکر  از  بــعــد 
خود  نمی تواند  گذشته  مانند  ــار  ب ــن  ای کــه 
بزند و مجبور شد  یــو جــا  نــوازنــده ی ســاز  را 
از  شتابان  و  کند  جمع  را  وسایلش  شبانه 

آنجا فرار کند. 
بــرای  ایــن ضــرب المثل  بــه بعد  از آن زمــان 
کــه بــدون  کـــار مــــی رود  توصیف افــــرادی بــه 
از  ــه  ک وانـــمـــود می کنند  ــی،  ــای ــوان ت ــن  ــت داش
که  کــســانــی  ــا  ی بـــرخـــوردارنـــد و  مــهــارت الزم 
با  کــاالهــای  عنوان  به  را  نامرغوب  کــاالهــای 

کیفیت جا می زنند. •

وه هنری جا زدن گر یگر  خود را باز

مترجم: طاهره شهریاری

داستان ضرب المثل
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滥竽充数
(Lànyúchōngshù)

古时候，齐国的国君齐宣王爱好音乐，尤
其喜欢听吹竽。他喜欢许多人一起合奏给
他听，所以齐宣王派人到处搜罗能吹善奏
的乐工，组成了一支三百人的吹竽乐队。
而那些被挑选入宫的乐师，受到了特别优
厚的。
有个南郭先生听说了齐宣王的这个爱好，
心里痒痒的，他虽然对竽一无所知，但觉
得这是个赚钱的好机会。于是南郭跑到齐
宣王那里去，吹嘘自己的竽吹得有多好，
齐宣王听后便信以为真了，很爽快地收下
了他。这以后，南郭先生就随那三百人一
块儿合奏给齐宣王听，每逢演奏的时候，
南郭先生就捧着竽混在队伍中，人家摇晃
身体他也摇晃身体，人家摆头他也摆头，
脸上装出一副动情忘我的样子，居然没有
被任何人看出破绽来。
但是好景不长，过了几年，齐宣王死了，
他的儿子继承了王位。年轻的王子也爱听
吹竽，可是他和齐宣王不一样，他认为独
奏更加动听，一群人一块儿吹实在太吵。
于是新国王要求乐师们一个一个地在他面
前演奏。南郭先生得到这个消息之后吓出
了一身冷汗。他想来想去，觉得这次再也
混不过去了，只好连夜收拾行李逃走了。
从此以后，“滥竽充数”就用来形容那些
没有本事的人冒充有本事；或以次货冒充
好货。•
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گان جدید 生词  واژ

国君 (guójūn): سلطان،پادشاه

尤其 (yóuqí):  به خصوص ، به ویژه،مخصوصاً

优厚 (yōuhòu):مساعد،مطلوب،سرشار

一无所知 (yī wú suǒ zhī):از مطلبی کم ترین اطالع نداشتن،اصاًل خبردار نبودن، مطلقًا نادان بودن

赚 (zhuàn): سود بردن،فایده بردن
赚钱: پول درآوردن

吹嘘 (chuīxū):  خود یا دیگران را بیش از حد ستایش کردن، بالیدن

破绽 (pòzhàn): نقطه ی ضعف،عیب،نقص

继承 (jìchéng) :به ارث بردن، وارث شدن 

冒充 (màochōng): جلوه دادن،جا زدن ، وانمود کردن،خود را به حالتی زدن

本事 (běnshi):  توانایی 
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 接二连三 Jiē'èrliánsān: مسلسل وار، یکی پس از دیگری 

例句:他接二连三地提问题。
Lìjù: Tā jiē'èrliánsān de tí wèntí.

مثال: او پی درپی سوال می پرسد.

 习以为常 Xíyǐwéicháng: به چیزی عادت کردن، به چیزی خوگرفتن
例句:我现在对这儿的寒冷气候已习以为常了。Lìjù: Wǒ xiànzài duì zhè'er de hánlěng qìhòu yǐ xíyǐwéichángle.

مثال: من درحال حاضر به آب وهوای سرد اینجا عادت کرده ام.

کار 大手大脚 Dàshǒudàjiǎo: ولخرج، افراط 

例句:他钱不多，但花起来时却大手大脚。

Lìjù: Tā qián bù duō, dàn huā qǐlái shí què dàshǒudàjiǎo.

مثال: او پول زیادی ندارد اما بازهم ولخرجی می کند.

برد چینی آموزش چندی از اصطالحات پرکار
نویسنده: طاهره شهریاری
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 جشنواره های چین

چین یکی از قدیمی ترین تمدن های دنیا است. 
فرهنگ و تمدن این کشور گنجینه ای با ارزش برای همه بشریت است. 

ملت ها  سایر  تحسین  مـــورد  هــمــواره  چین  مـــردم  ک  پــوشــا و  ک  ــورا خـ هنر،  فرهنگ، 
کــشــور بــه روی خــارجــیــان به  ــن  ــدن درهـــای ای گــشــوده ش ــت و پــس از  گرفته اس قـــرار 

یکی از مقاصد اصلی گردشگران از سراسر دنیا تبدیل شده است. 
اساس  بر  نیز  منطقه  یا  قــوم  هر  عمومی،  مناسبت های  و  تعطیالت  بر  عــالوه  چین  در 
که  تعطیالت رسمی چین  ولــی  دارد  تعطیالتی خــاص  و  مراسم  فرهنگ خــود  و  دیــن 

برای تمام اقوام آن مشترک است عبارتند از:
جشنواره ی فانوس۱

جشنواره ی قایق اژدها۲
جشنواره ی میانه پاییز۳

جشنواره ی بهاره4
از دیگر مناسبت ها می توان به جشن چینگ مینگ5 و روز ملی6 اشاره کرد.

مهم  جشن  چهار  ــاره  دربـ مهم  و  مفید  مطالب  آوری  جمع  در  سعی  شــمــاره  ایــن  در   
و  ک چینی ها  ــورا بــا خــ بیشتر  هــر چــه  را  عــزیــز  تــا شما هــمــراهــان  ایـــم  ــرده  کـ چینی ها 

رسومات آنها در رویدادهای شان آشنا کنیم.

ــگــیــن اســــدی ن

فرزانه قلی پور
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جشنوارهیقایقاژدها
پنجم قمری  مــاه  پنجم  روز  در  کــه  اژدهـــا  قایق  جــشــنــواره ی 
جشنواره  ایـــن  دارد.  ســـال   ۲۰۰۰ از  بیش  تــاریــخــی  ــت،  اسـ
مشهور  غــذای  باشد.  می  ژوئــن  معمواًل  گریگوری  تقویم  در 
ــذای خوش طعم شامل  ــت. ایــن غ ــــگ زی9 اس ایــن جشن ُزن
غ  مر تخم  زرده ی  زمــیــنــی،  بـــادام  گــوشــت،  بــا  کوفته برنجی 
بامبو  بــرگ هــای  در  شــده  پیچیده  پرکننده ی  مــواد  سایر  یــا 
ــود شــاعــر مشهور  ــ ــاد ب ــ ــم بـــه مــنــظــور ی ــ ــن رس ــ مـــی بـــاشـــد. ای

باستانی و دولتمرد چین به نام چویوئن۱۰ است.

جشنوارهیفانوس
پــانــزدهــم مـــاه اول قــمــری اســت.  ــوس روز  ــان جــشــنــواره ی ف
باشد.  مــی  مـــارس  یــا  فــوریــه  گــریــگــوری معمواًل  تقویم  کــه در 
می خورند.  برنجی  کوفته  یــا  تانگ یوئن7  روز  ایــن  در  مــردم 
برنج  آرد  از  که  هستند  کوچکی  گــرد  کوفته های  یوئن  تانگ 
ــیــا، رب  ــوب کــنــجــد، خــمــیــر ل گـــل رز،  گــلــبــرگ  ــردان بـــا  ــگ ــاب ــت آف
ــه هــمــراه  ــده، ب گــــردو، مــیــوه خــشــک شــ ــت،  ــوش گ ــا،  جــوجــوب
که  را  تانگ یوئن  می شوند.  تشکیل  کــی  خــورا روغــن  و  شکر 
ــز شــده، ســرخ شــده و  شیرین اســت مــی تــوان به صــورت آب پ
با  مشابه  تلفظی  چینی  در  تانگ یوئن  ــرد.  ک میل  بخارپز  یا 
مــردم  بنابراین  دارد.  دیـــدار  تجدید  معنای  بــه  توئن یوئن۸ 

آن را برای اتحاد و هماهنگی و شادی خانواده می خورند.

گ یوئن
تان

جشنوارهیمیانهیپاییز
کــه در  پــانــزدهــم مــاه هشتم قمری اســت  پاییز روز  اواســـط  جــشــنــواره ی 
از  مختلف  مناطق  مـــردم  بــاشــد.  مــی  کتبر  ا مــعــمــواًل  گــریــگــوری  تقویم 
اشتیاق  و  عالقه  آنها  همه ی  امــا  کنند  می  پیروی  مختلفی  رســوم هــای 
از  روز  مـــردم در آن  نــشــان مــی دهــنــد.  بهتر  ــدگــی  زن یــک  بـــرای  را  خـــود 

نگاه کردن به ماه کامل، لذت می برند و کیک ماه۱۱ می خورند.

جشنوارهیبهاره
ــه اســــت. در  ــوری ــا ۲۱ ف ت ژانـــویـــه  بــیــن ۲۱  ــو چینی در فــاصــلــه ی  ن ســـال 
روز  قــمــری(  اول  مــاه  نخست  )روز  جدید  مــاه  حلول  زمــانــی  ــازه ی  بـ ایــن 
ــوردن  خ از  روز  ــن  ای در  بــودایــی  چینی های  اســـت.  چینی  نــو  ــال  س اول 
ــردن آتش  ک ــن  کــه روش گوشت پرهیز می کنند. بــودائــیــان بــر ایــن بــاورنــد 
بنابراین  نیست،  خــوش یــمــن  نــو  ســـال  اول  روز  در  ــارد  کـ از  اســتــفــاده  و 

غذای این روزمعمواًل از قبل پخته می شود. 

ُزنگ زی

جیائوزه

ک ماه
کی
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متنوعی  غـــذاهـــای  ــو  ن ــال  سـ اول  روز  در 
مشهورترین  از  یــکــی  مـــی شـــود؛  ــورده  ــ خـ
که معمواًل در شمال چین خــورده  آن هــا 
ــم دارد  ــود و طـــرفـــداران زیــــادی ه ــی ش م
کــه دســتــور پخت آن به  جــیــائــوزه۱۲ اســت 

شرح زیر می باشد:

مواد مورد نیاز برای خمیر: 
ـ سه پیاله آرد

حــدودی  تــا  آب  پیاله  نیم  و  دو  ــدودا  حـ ـ 
مثل  شوند  خمیر  به  تبدیل  آب  و  آرد  که 

خمیر نان
ـ یک پیاله گوشت

ـ ده عدد میگو )متوسط(
ـ یک عدد متوسط کاهو چینی

ـ ده تا پانزده عدد پیازچه
میزان  به  سویا  سس  و  نمک  و  زنجبیل  ـ 

الزم
از  ــو چـــیـــنـــی  ــاهــ ــ ک ــای  ــجــ ــ ب مـــــی تـــــوان   *

اسفناج هم استفاده کرد.

اضافه  را  آب  آرد  بــه  کــم  کــم  خمیر:  تهیه 
شــود  خمیر  ــا  ت مــی زنــیــم  ــم  ه و  می کنیم 

بعد خمیر را مقداری ورز می دهیم.

روش تهیه ی مواد داخل جیائوزی:
ــا هــم قــاطــی می کنیم  ب  هــمــه ی مـــواد را 
ــورد هــم بــرونــد.  ــواد بــه خـ و مــی گــذاریــم مـ

و به شکل دایــره  ــرده  ک ــازک  ن را  آرد  خمیر 
مـــواد  ــداری  ــقـ مـ میکنیم  درســــت  دایـــــره 
را  مــی گــذاریــم و خمیر  ــدام  ــ ک هــر  ــل  ــ داخ
ــا را  ــوزه ه ــائ ــی ــیــکــه ج مــی پــیــچــیــم. درحــال
می کنیم  آب  از  پــر  را  قابلمه  می پیچیم، 
غـــذاخـــوری نمک  ــاشــق  ق الـــی ســـه  و دو 
به  ــذاریـــم  مـــی گـ و  مـــی ریـــزیـــم  آن  ــل  ــ داخـ
جوش  به  آب  که  هنگامی  بیاید.  جــوش 
ــی بـــه داخـــل  ــ ــوزه هــا را بـــه آرامـ آمـــد جــیــائ
کف  ــاشــق از  بـــا ق قــابــلــمــه مـــی انـــدازیـــم و 
یا  و  چسبیدن  از  تــا  می زنیم  هــم  قابلمه 
و  کنیم  جــلــوگــیــری  خمیرها  شـــدن  ــاره  ــ پ
بــه جــوش بیاید.  ــاره  ــ مــی گــذاریــم آب دوب
وقــتــی آب بــه جــوش آمــد یــک لــیــوان آب 
می گذاریم  و  می کنیم  اضــافــه  قابلمه  بــه 
ــه جـــوش بــیــایــد، ایـــن حــرکــت را  ــاره ب ــ دوبـ
ســـه مــرتــبــه تـــکـــرار مــی کــنــیــم تـــا مطمئن 
پخته شــده است.  و خمیر  گوشت  شویم 
خمیرها  ــا  تـ نـــشـــود  فـــرامـــوش  زدن  ــم  هـ

نچسبند. •

Lantern Festival/元宵节 -۱
Dragon boat festival/端午节 -۲
Mid-Autumn Festival/中节 -۳

Spring festival/春节 -۴

Qingming festival/清明节 -۵
National day/国庆节 -۶

Tangyuan/汤圆 -۷
Tuanyuan/团圆 -۸

Zongzi/粽子 -۹
Qu yuan/屈原 -۱۰

Mooncake/月饼 -۱۱
Jiaozi/饺 -12
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ــال  ــزارس ــوس چــیــن بــیــش از دو ه ــان جــشــنــواره ف
ســال  مـــاه  نخستین  ــانــزدهــم  پ روز  در  ــه  ک اســـت 
ــود. آمـــــاده ســـازی  ــی شـ گــرفــتــه مـ قــمــری جــشــن 
ــود.  ــی ش م آغــــاز  نـــو  ــال  ســ دهــــم  روز  از  آن  بــــرای 
که  اســـت  مــرســوم  چینی ها  بین  در  روز  ایـــن  در 
خانه هایشان  جلوی  در  را  شمع  از  ردیــف هــایــی 
ــوس در  ــانـ ــب، فـ ــ روشـــــن مــی کــنــنــد و هــنــگــام ش
ــواره  ــنــد. ایــــن جــشــن دســـــت، مــســیــر مــی پــیــمــای
جشن  مهم ترین  بــهــار،  فصل  جــشــنــواره  از  پــس 
ــا در ایــن  ــواده هـ ــانـ ــام خـ ــم ــاب مـــی آیـــد ت ــس بـــه ح
بــه همین دلیل  ــن شــیــائــو  مــی خــورنــد،  ــوئـ روزیـ
می نامند.  شیائو۱  یوئن  جشنواره  را  جشن  ایــن 
ــیــل فــعــالــیــت هــای پــربــار و  ــن جــشــنــواره بــه دل ایـ
ــن جــشــن در  ــری ــرح ت ــف ــوان م ــنـ ــه عـ مــتــنــوعــش، بـ
قـــدردانـــی  روز  و  چــیــنــی  جـــشـــنـــواره هـــای  مــیــان 
کــامــل و درخــشــان مـــاه، روز تجدید  ــرص  بـــرای ق

دیدار و همبستگی خانواده ها معروف است.

فــانــوس   ،)Sky Lantern( آســمــانــی  فــانــوس   
فانوس  و   )Kongming Lantern( ُکنگ مینگ 
در  فانوس ها  این   :)Chinese Lantern( چینی 
از جنس  کوچک  یــک “بــالــون هــوای داغ”  واقــع 
نیز  کوچک  آتشی  هستند.  ــاز  ب انتهایی  بــا  کاغذ 

شرایط پرواز این فانوس ها را فراهم می آورد.

یخچه تار

منابع  یکپارچه  گردشگری  دفتر  طــرف  از   ۱۹۹۰ ســال  از  جشنواره  ایــن 

گــرفــتــن جــشــن فــانــوس هــا و  ــرای جــشــن  ــ ــی غــیــر نــظــامــی و محلی ب ــت دول

ایــن جشنواره  ــزاری  ــرگ ب از  بــرگــزار شــد. هــدف  اتــمــام ســال چینی ها  البته 
احیای سنت ها و جشن های باستانی است.

جشـنواره ی فانوس
نویسنده: زهرا رضایی
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فانوساصلی
ــوال چــیــزی مــربــوط به   فــانــوس اصــلــی اصـ
چیزی  و  اســت  چینی  طالع  از  فلکی  بــرج 
ســال  از  دارد.  ارتـــفـــاع  مــتــر  ده  حــــدود  در 
فــانــوس هــای  از  کـــدام  هــر  بعد  بــه   ۱۹۹۹
به  مــخــصــوص  موسیقی  و  زمــیــنــه  اصــلــی 
نمایش  آن  ــا  ب رابــطــه  در  و  ــد  ــ دارن را  خـــود 

اجرا می شود.

فانوسکوچک
ــرای  ــه مــعــمــوال ب ک کــوچــکــی  ــانــوس هــای  ف
ــر روی  بـ ــان ســاخــتــه مـــی شـــونـــد و  ــ ــودک ــ ک
آنها  هــای  طــرح  می گردند.  نصب  معبدها 
پرنده  تــاریــخــی،  تــصــاویــر  مثل  چیزهایی 
ــا تــصــاویــری مــربــوط بــه زمــیــنــه ی همان  ی
ساده  فانوس ها  گذشته،  در  اســت.  ســال 
ــراف،  ــ تــنــهــا امـــپـــراطـــوران و اشـ بـــودنـــد و 
بــزرگ داشتند؛ در  و  آراســتــه  فــانــوس هــای 
ســال هــای اخــیــر، فــانــوس هــا بــا طرح های 
طور  به  می شوند؛  تزئین  متنوع  و  جدید 
ــوران  ــان ــه شــکــل ج مــثــال فــانــوس هــایــی ب
ــن جــشــن به  ــ ــه ایـ ــت. ریـــشـ ــ ــ مـــرســـوم اس
از دو هــزار سال  امــپــراطــوری هــان و بیش 

پیش باز می گردد.

مراسموفعالیتها
ــواب  ــدس جــ ــ ــا، حـ ــــوس هــ ــان ــ تـــمـــاشـــای ف
ــای  ــ ــــص ه ــا، رق ــ ــوس هـ ــ ــانـ ــ ــای فـ ــاهـ ــمـ ــعـ مـ
با  ــن  ــتـ رفـ راه  و  شـــیـــر  )رقــــــص  فـــولـــکـــلـــور 
ــن  ــوئ چـــــوب هـــــای بـــلـــنـــد(، خــــــــوردن ی
کــــه بــــه بـــخـــش مـــهـــم و اصــلــی  شـــیـــائـــو 
ــــن جـــشـــنـــواره تــبــدیــل شــــده اســــت، از  ای
ــــن جــشــن به  مـــراســـم و فــعــالــیــت هــای ای
ــن جـــشـــنـــواره،  ــ ایـ ــد. در  ــ ــی رونـ ــ مـ ــار  ــمـ شـ
ــه با  کـ ــقـــک، افـــــــرادی  ــداد زیــــــادی دلـ ــعـ تـ
بــنــدبــاز،  ــد،  ــی رونـ مـ راه  بلند  چـــوب هـــای 
بــــرای اجـــــرای نمایش  ــار  ــی ســکــوهــای س
موسیقی  ــیــمــایــی،  راهــپ بــرنــامــه هــای  و 
رقــص هــای  دارد.  ــود  ــ وجـ طــبــل کــوبــی  و 
ــــص شــیــر و  ــعـــروف چــیــنــی از جــمــلــه رق مـ
بـــازی نیز  ــش  تــرقــه و آت اژدهـــا و همچنین 
روز  ایـــن  در  مــی خــورنــد.  چشم  بــه  بسیار 
ــان فــانــوس هــای خـــود را در اطـــراف  ــودک ک
هم  دور  خــانــواده هــا  و  می گردانند  روســتــا 
اقبال  و  شانس  امید  به  و  می شوند  جمع 
ــوب و هــمــبــســتــگــی خــــانــــواده، تــانــگ  ــ خ

یوئن2  می خورند.

خاستگاهفستیوالفانوسچین
کجاست؟

امــپــراطــوری  سلسله ی  حکومت  اوایـــل  در   
َخــن شــرقــی، امــپــراطــور مین پیرو بـــودا بــود. 
از  ــدادی  ــع ت شــد  متوجه  اینکه  از  پــس  وی 
سال  مــاه  نخستین  پــانــزدهــم  روز  راهــبــان، 
به  احــتــرام  ادای  نشانه  بــه  معابد  در  قمری 
داد  دســتــور  می کنند؛  ــن  روشـ فــانــوس  ــودا  بـ
فانوس  شــب  آن  در  خانه ها  و  معابد  تــمــام 
کــنــنــد. ایـــن مـــراســـم بـــه تـــدریـــج در  روشــــن 

میان مردم به یک جشنواره تبدیل شد.

اسطورههاوافسانهها
ــه ریشه  ــوط ب ــرب ــای م ــر چــنــد داســـتـــان هـ  ه
هـــای جــشــنــواره فـــانـــوس مــتــفــاوت اســـت، 
پیشینه ی  و  ــاریــخ  ت در  عمیقًا  همگی  امـــا 
ــــن جــشــن ریــشــه دارنــــــد. بـــه نــظــر بــرخــی  ای
ــراد، ســالــروز مــیــالد تــانــگ یــوئــن، خــدای  ــ افـ
ــو، بــا این  بخت و اقــبــال خــوب در آیــیــن دائـ
ــت و بــنــابــرایــن ایــن  جــشــنــواره مــتــقــارن اسـ
جــشــن هــا بــه امــیــد شــانــس و اقــبــال خــوب 
ــــن جــشــن هــا بـــه مـــرور  ــزار مــی شــونــد. ای ــرگـ بـ
زمـــــان، شــکــل جــشــنــواره فـــانـــوس امــــروزی 
گــرفــت. داســتــان دیــگــری دربـــاره  ــود  را بــه خ
ــواره بـــه امـــپـــراطـــور  ــنـ ــاه ایــــن جـــشـ ــگ ــت ــاس خ
خــدا  نخستین  نــمــایــنــدگــان  از  یــکــی  ــد،  ــی ِج
اســطــوره  و  مـــذاهـــب ســنــتــی  ــگ،  ــن ــره ف در 
افسانه  ایـــن  مـــی گـــردد.  بـــاز  چــیــن،  شناسی 
کــــه چـــگـــونـــه پـــرنـــده ی  تـــعـــریـــف مـــی کـــنـــد 
که  ــورد عـــالقـــه ی امـــپـــراطـــور جــیــد زمـــانـــی  ــ م
ــرد، صــیــد و  ــ ــی ک ــ ــه ســمــت زمـــیـــن پــــــرواز م بـ
ــن مــوضــوع  ایـ از  کــه  امــپــراطــور  ــد.  کشته شـ
ــه نــشــانــه ی تــالفــی،  بـــود ب خشمگین شـــده 
که  انـــداخـــت. در حــالــی  راه  آتــشــی  ــان  طــوف
بــه آن به  امــپــراطــور نسبت  از پــیــش، دخــتــر 
خردمند  مـــردی  بـــود،  داده  هــشــدار  مـــردم 
مــردم  تــا  داد  پیشنهاد  روســتــاهــا  از  یکی  از 
خانه ها  از  بیرون  در  را  قرمزی  فانوس های 
کنند و بــه مــدت ســه روز آتــش بــه پا  آویـــزان 
کــنــنــد، تــا امــپــراطــور ِجــیــد را فــریــب دهــنــد؛ 
ــا در  ــتـ ــرد روسـ ــی کـ ــکــر مـ ــیــب او ف ــرت بـــدیـــن ت

آتش شعله ور است. •

元宵,yuán xiāo -۱
کوفته درشت  که به تانگ یوئن هم معروف اســت،  ایــن غــذا 
ــت مــی شـــود و  ک درسـ بــرنــج چسبنا از آرد  کــه  برنجی اســـت 

داخل آن با مواد مختلف پر می گردد.

汤圆,tāng yuán  -۲
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کـــه  هنـــر چینـــی هنـــری تجســـمی اســـت 
کهـــن و چـــه در شـــکل نویـــن  چـــه در شـــکل 
آن، سرچشـــمه در چیـــن دارد و بـــه دســـت 
آفریـــده شـــده  ایـــن ســـرزمین  هنرمنـــدان 
اســـت. هنـــر چینـــی در تایـــوان و چینیـــان 
ـــد، بخشـــی از هنـــر  ج نیـــز می توان مقیـــم خـــار
ــای  ــه بن مایه هـ کـ ــود  ــی شـ ــور تلقـ کشـ ــن  ایـ
تاریـــخ و فرهنـــگ چینـــی را در خـــود دارد. 

هنرهایسنتی
چیـــن  عمـــده ی  هنـــر  قدیـــم  دوران  در   
از  وســـایلی  و  بـــوده  ســـرامیک  کارهـــای 
ـــد  ـــاختند. بع ـــز می س ـــتخوان نی ـــنگ و اس س
ـــان روی  ـــه و همزم ـــز پرداخت کار برن ـــه  از آن ب
ــرن  ــد. در قـ کار می کردنـ ــز  ــم نیـ ــوب و پشـ چـ
نهـــم قبـــل از میـــالد طـــرح حیوانـــات وارد 
کارهـــای دســـتی شـــده و صنایـــع دســـتی 
ــه ی  گرفـــت. در فاصلـ ــرار  ــوذ آن قـ تحـــت نفـ
قرن هـــای پنجـــم تـــا ســـوم قبـــل از میـــالد 
روی  بـــر  کار  ســـنگی،  کارهـــای  کنـــار  در 

ک هـــم توســـعه قابـــل  طـــال، نقـــره، برنـــز و ال
ــن از  ــله خـ ــان سلسـ ــت. در زمـ ــی یافـ توجهـ
ــا ســـوم بعـــد از  قـــرن ســـوم قبـــل از میـــالد تـ
کارهـــا شـــد.  میـــالد ســـبک واقع گرایـــی وارد 
در دوران ایـــن سلســـله مرزهـــای چیـــن از 
ســـمت غـــرب توســـعه یافـــت و بـــه دنبـــال 
هنـــر چیـــن تحـــت هنـــر ایـــن خطـــه قـــرار 
کنـــده کاری و نقاشـــی روی آجـــر  گرفـــت و هنـــر 
بـــه منظـــور اســـتفاده در معابـــر، توســـعه و 
بهبـــود یافـــت و بخشـــی از هنرهـــای دســـتی 

ــد.  چیـــن شـ
ببـــر،  اژدهـــا،  نقش هـــای  دوران  ایـــن  در 
ـــد و  ـــری ش ـــای هن کاره ـــار وارد  ـــدگان و م پرن
گشـــت.  اژدهـــا از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار 
کـــه بـــاور بـــر ایـــن بـــود اژدهـــا قدرتـــی  چـــرا 
ــی از  ــای طبیعـ ــرل نیروهـ کنتـ نامحـــدود در 
جملـــه بـــاران دارد. بـــه همیـــن علـــت نشـــان 
ـــن  ـــور در روی زمی ـــدرت امپراط ـــده ی ق دهن
گردیـــد و اژدهـــا نشـــانه ی رســـمی امپراطـــور 
هنـــر  زمـــان  ایـــن  در  شـــد.  پســـرانش  و 

ــز توســـعه یافـــت. خطاطـــی نیـ

چیـــن هنـــردر

سفال مربوط به عصر نئولیتیک

نویسنده: نگین اسماعیلی نیا
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هنرهایتجسمی
 اولیـــن آثـــار هنـــری پیـــدا شـــده در چیـــن 
آثـــار ســـاده ســـفالین متعلـــق بـــه دوران 
نئولیتیـــک هســـتند و پـــس از ایـــن دوران، 
همزمـــان بـــا آغـــاز دوران امپراطـــوری در 
چیـــن، ســـبک های مختلـــف هنـــری در 
ســـاخت  می شـــود.  دیـــده  کشـــور  ایـــن 
آثـــاری از جنـــس یشـــم در پایـــان دوران 
ایـــن  در  زرد  رود  دلتـــای  در  نئولیتیـــک 
ــزی،  ــیای برنـ ــد و اشـ گردیـ ــاز  ــرزمین آغـ سـ
ــد،  ــه بعـ ــانگ بـ ــیا و شـ ــله های شـ از سلسـ
حـــدود دو هـــزار ســـال قبـــل از میـــالد، بـــه 
ـــفالین  ـــش س ـــدند. ارت ـــه ش ـــار اضاف ـــن آث ای
اولیـــن  مقبـــره ی  از   ۱974 ســـال  در  کـــه 
ک  خـــا زیـــر  از  کیـــن  سلســـله  امپراطـــور 
دوران  اوج  بـــر  شـــاهدی  آمـــد،  بیـــرون 
مجســـمه ســـازی در چیـــن در قـــرن ســـوم 
پیـــش از میـــالد اســـت. ایـــن مجســـمه ها 
کوچکتریـــن جزئیـــات صـــورت  همگـــی بـــا 
ــربازان  ــای واقعـــی سـ و لبـــاس در اندازه هـ
ارتـــش ســـاخته شـــده اند تـــا پـــس از مـــرگ 
ـــر  ـــان دیگ ـــه جه ـــفر ب ـــور وی را در س امپراط
کننـــد. رنـــگ مجســـمه ها نیـــز  همراهـــی 
ــا  ــا پوشـــش آنهـ ــام و یـ ــاوت مقـ ــانه تفـ نشـ
کـــه پـــس از بیـــرون آمـــدن از مقبـــره،  بـــود 
در اثـــر نـــور و جریـــان هـــوا بـــه تدریـــج از 
ایـــن مجســـمه ها  کنـــون  ا رفـــت و  بیـــن 
بـــدون رنـــگ دیـــده می شـــوند. در آغـــاز 
دوران امپراطـــوری خـــن در چیـــن ظـــروف 
ک  ســـرامیکی ظریفـــی بـــا اســـتفاده از خـــا
کـــه بعدهـــا در  کائولـــن ســـاخته شـــدند 
غـــرب بـــه ظـــروف چینـــی معـــروف شـــدند. 
ایـــن ظـــروف قرن هـــا پیـــش از ســـاخت 
در  غـــرب،  در  کارخانه هـــا  و  کارگاه هـــا 
ســـاخته  بـــزرگ  کوره هـــای  و  کارگاه هـــا 
می شـــدند تـــا بـــرای اســـتفاده بـــه دربـــار 
نقاشـــی  و  آثـــار خطاطـــی  بـــرده شـــوند. 
کاغـــذ بـــر روی پارچه هـــای  قبـــل از اختـــراع 
و  می شـــدند  بامبـــو  چـــوب  و  ابریشـــمی 
افـــراد  و  اشـــراف  افـــراد دربـــار،  در میـــان 
ــادی  ــداران زیـ ــات عالـــی طرفـ دارای درجـ

داشـــتند.

هنرهایدستی
صنایـــع دســـتی چیـــن در میـــان ســـایر 
ــن  ــیاری دارد. ایـ ــداران بسـ ــورها طرفـ کشـ

ســـاخت  بـــرای  ابتـــدا  در  کـــه  صنایـــع 
وســـایل مـــورد نیـــاز مـــردم عـــادی رواج 
یافتنـــد بـــه تدریـــج بـــا فرهنـــگ و هنـــر ایـــن 
کشـــور آمیختـــه شـــده و ظرافـــت بیشـــتری 
کنـــون صنایـــع دســـتی در چیـــن  یافتنـــد. ا
کشـــور اســـت و  از منابـــع مهـــم ارزی ایـــن 
گردشـــگران  ـــا افزایـــش تعـــداد  هـــم زمـــان ب
ـــن  ـــادرات ای ـــروش و ص ـــزان ف ـــی، می خارج
ایـــن  در  را  زیـــادی  رشـــد  صنایـــع  گونـــه 

ــته اســـت. ــور داشـ کشـ
گل  گل دوزی و نقاشـــی، ابریشـــم بافـــی و 
دوزی بـــا ابریشـــم، حصیـــر بافـــی، مینـــا 
دســـتی  کارهـــای  کاری،  معـــرق  و  کاری 
کاغـــذی، قالـــی بافـــی، ســـاخت فانـــوس، 
هنرهـــای  بـــازی،  اســـباب  و  بادبـــادک 
ـــری و نقاشـــی  گ تزیینـــی دریایـــی، شیشـــه 
روی شیشـــه، ســـاخت اشـــیایی از یشـــم از 
ـــتی  ـــای دس ـــع و هنره ـــن صنای معروف تری

ــت. • ــور اسـ کشـ ــن  ایـ

کتـــاب چیـــن نوشـــته زهـــرا طاهـــری  * برگرفتـــه از 
بـــرازش رضـــا  محمـــود  چیـــن  کتـــاب  و   امیـــن  
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کاغـــذ، بـــدون شـــک یکـــی از مهمتریـــن اختراعـــات   
کاغـــذ در همـــه جـــا  بشـــری اســـت. مـــا امـــروزه از 
ـــه تنهـــا در نوشـــتار و صنعـــت  اســـتفاده می کنیـــم، ن
چـــاپ، بلکـــه بـــرای تزئیـــن دیوارهایمـــان، بـــرای 
ظـــروف  در  حتـــی  و  بنـــدی  بســـته  تمیـــزکاری، 
می کنیـــم.  اســـتفاده  روزانـــه  کـــه  یکبارمصرفـــی 
ـــی  ـــرد، خال ـــیله ی پرکارب ـــن وس ـــاخت ای ـــتان س داس
ــتان  ــه داسـ ــه بـ ــل از اینکـ ــا قبـ از لطـــف نیســـت. امـ
کـــه: بـــه  کاغـــذ بپردازیـــم بایـــد پرســـید  ســـاخت 

کاغـــذ چیســـت؟ راســـتی، 

کـــه  اســـت  رســـوبی  برگه هـــای  کاغـــذ  واقـــع  در   
حاصـــل ته نهشـــت الیـــه ای فیبـــر تجزیـــه شـــده، از 
محلـــول رقیقـــی، بـــر روی یـــک قالـــب اســـت. طـــی 
ایـــن فراینـــد آب اضافـــی بخـــار شـــده و الیـــه نشســـته 
تکنولـــوژی  و مصـــرف می گـــردد.  جـــدا، خشـــک 
کاغـــذ در دنیـــای مـــدرن شـــاید پیچیده تـــر  ســـاخت 
ـــر شـــده باشـــد امـــا هنـــوز هـــم از همـــان  و تخصصی ت
می کنـــد.  پیـــروی  باســـتان  زمـــان  شـــیوه های 

کاغذ، 
ــه  ــم بـ ــی مهـ گامـ
ســـوی پیشـــرفت

فاطمه علیزاده
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ــر  ــه انگلیســـی: paper(، بـ کاغـــذ )بـ کلمـــه ی 
گرفتـــه از واژه ی پاپیـــروس )بـــه انگلیســـی: 
آنچـــه  خـــالف  بـــر  امـــا  اســـت،   )papyrus
تصـــور می شـــود بـــا آن تفـــاوت بســـیاری دارد. 
پاپیـــروس، ســـاخته شـــده از الیـــاف داخلـــی 
گیـــاه پاپیـــروس، در هـــزاره ی ســـوم پیـــش از 
ـــن  ـــز ای ـــه ج ـــت. ب ـــود داش ـــر وج ـــالد در مص می
کاغـــذ و پاپیـــروس هـــر دو بـــرای  کـــه  حقیقـــت 
کاربـــرد دارنـــد، از ویژگـــی مشـــترک  نوشـــتار 

ــتند. ــوردار نیسـ ــری برخـ دیگـ
ــذ،  کاغـ ــود  ــخ، پیـــش از وجـ ــدای تاریـ  در ابتـ
ــفال و  ــت، سـ کپشـ ک ال ــتخوانی، ال ــار اسـ آثـ
بعدهـــا پوســـت حیوانـــات بـــرای نوشـــتارمورد 
مشـــخص  اســـت.  گرفتـــه  قـــرار  اســـتفاده 
ـــدام از این هـــا، وســـیله ای  ک ـــه هیـــچ  ک اســـت 
مناســـبی بـــرای نوشـــتار محســـوب نمی شـــد. 
کـــه مناســـب ترین آن هـــا  کاغـــذ پوســـتی  حتـــی 
ـــوری  ـــه ط ـــود ب ـــاب ب کمی ـــران و  گ ـــیار  ـــود بس ب
کاغـــذ پوســـتی نیـــاز  کـــه یـــک انجیـــل از جنـــس 
گوســـفند، داشـــت  کنـــدن 250   بـــه پوســـت 
ـــادر  کمـــی ق ـــه اینکـــه عـــده ی  ـــا توجـــه ب ـــی ب ول
بـــه خوانـــدن و نوشـــتن بودنـــد مســـئله ی 
از  اســـتفاده  نمی شـــد.  تلقـــی  مهمـــی 
کاغذگیاهـــی بســـیار دیـــر در اروپـــا رواج یافـــت. 
ــا  ــاخت اروپـ ــای سـ کاغذهـ ــتین  حتـــی نخسـ
کهنـــه و  کتـــان  گیاهـــی بلکـــه از  نـــه از الیـــاف 

تجزیـــه شـــده، ســـاخته شـــده بـــود.
کاغذســـازی مـــدرن، بـــرای تولیـــد   در صنعـــت 
کاغـــذ از خمیرکاغـــذ اســـتفاده می شـــود ولـــی 
کار  در زمـــان باســـتان شـــیوه ای متفـــاوت بـــه 
کاغـــذ نبـــود.  بـــرده می شـــد و خبـــری از خمیـــر 
کاغـــذ می توانـــد از هرگونـــه فیبـــری  گرچـــه 
بدســـت آیـــد ولـــی الیـــاف درختـــی تنهـــا در 
شـــایان  دارد.  کاربـــرد  مـــدرن  کاغذســـازی 
کاغـــذ بســـیار  ـــا وجـــود اینکـــه  کـــه ب ذکـــر اســـت 
گردیـــده بـــود، امـــا مـــدت  پیشـــتر اختـــراع 
ـــا میـــان مـــردم  کشـــید ت قابـــل توجهـــی طـــول 

رایـــج شـــود!
کاغـــذ بـــه قـــرن   اولیـــن نشـــانه های اختـــراع 
بـــاز  کشـــور چیـــن،  از میـــالد و  دوم پیـــش 
کشـــف  تکه هـــای  نخســـتین  می گـــردد. 
و  تاریـــخ ۱40  بـــه  قدمتـــی  کاغـــذ  شـــده ی 
ایـــن  از میـــالد مســـیح دارنـــد.  پیـــش   87
ــر مربـــع،  ــانتی متـ ــاد ده سـ ــه ابعـ ــای بـ تکه هـ

میـــالدی   ۱957 ســـال  در  بـــار،  نخســـتین 
آرامگاهـــی  در  شناســـان  باســـتان  توســـط 
 ، َشن شـــی۲  اســـتان  در  ن۱ 

َ
شـــی ا نزدیـــک 

ــا ضخیـــم و  گردیـــد. ولـــی ایـــن تکه هـ یافـــت 
زمخـــت و نامتـــوازن بودنـــد و جنســـی از الیـــاف 
کوبیـــده شـــده داشـــتند و بـــه نظـــر  تجزیـــه و 
کـــه مناســـب و دلخـــواه نـــگارش  نمی رســـید 
باشـــند. از روی نشـــانه های خشـــک شـــدن 
کـــه الیـــاف  کاغذهـــا مشـــهود اســـت  روی ایـــن 
نـــه در قالـــب بلکـــه بـــر روی حصیـــر خشـــک 
شـــده انـــد یعنـــی آب تدریجـــًا از بافـــت زیریـــن 
خـــارج شـــده، الیـــه ی باقـــی جـــدا و بعـــد بـــه 
ـــه  ـــن هم ـــا ای ـــد. ب ـــک می ش ـــل خش کام ـــور  ط
کاغـــذ نیـــز نمی توانســـت مناســـب  ایـــن نـــوع 
نوشـــتن باشـــد. حتـــی آثـــار بســـیاری هســـتند 
کاغذهـــای ضخیـــم  کـــه نشـــان می دهنـــد 
گاه  بـــدوی در چیـــن بـــه عنـــوان لبـــاس، و 
کـــردن بســـترخواب در زمســـتان  گـــرم  بـــرای 
کـــه حتـــی  کار می رفتنـــد. آمـــده اســـت  بـــه 
کنفســـیوس بـــه نـــام یوئـــن  یکـــی از مریـــدان 
کالهـــی از جنـــس  شـــیِین عـــادت داشـــت 

کاغـــذ الیـــاف تـــوت بـــر ســـر نهـــد!
کاغـــذ  عنـــوان  بـــه  مـــا  آنچـــه  اعتبـــار  امـــا   
ـــام َســـی لـــون۳   ـــه ن ـــه فـــردی ب می شناســـیم، ب
)4۸-۱۲۱ م( می رســـد. َســـی لـــون ملقـــب 
کـــه  بـــه جینـــگ جونـــگ خواجـــه ای بـــود 
در ســـال ۷5 میـــالدی، در زمـــان سلســـله ی 
ـــوری  ـــار امپراط ـــت درب ـــه خدم َخـــن شـــرقی  ب
دربـــار  در  زیـــادی  ســـال های  وی  آمـــد.  در 
خواجـــه  یـــک  فقـــط  نـــه  و  بـــود  مشـــغول 
ــوب  ــم محسـ ــدار هـ ــت مـ ــه یـــک سیاسـ بلکـ
می شـــد و بارهـــا در طـــول خدمـــت خـــود 
گرفـــت. وی در ســـال ۸۹ میـــالدی در  ترفیـــع 
زمـــان حکومـــت امپراطـــور خـــه از سلســـله ی 
خـــن4، بـــه ســـمت ســـرخواجه ارتقـــا یافـــت. 
در حـــدود ســـال ۱۰5 میـــالدی، بـــه فرمـــان 
کاغـــذ  امپراطـــور، ســـی لـــون موظـــف شـــد تـــا 
بـــدوی را بـــه وســـیله ای مناســـب نوشـــتار 
کار بـــه ایـــده ی  کنـــد. او بـــرای ایـــن  بـــدل 
راهکارهـــای  و  رســـید  الیـــاف  خیســـاندن 
گیاهـــان  بســـیاری چـــون اســـتفاده از الیـــاف 
کهنـــه  منـــدرس،  پارچه هـــای  مختلـــف، 
کاغـــذ  کتـــان و تورهـــای ماهی گیـــری را آزمـــود. 
بدســـت آمـــده، بســـیار مناســـب و مقـــرون بـــه 

خالصـــی  ابریشـــم  پارچه هـــای  از  صرفه تـــر 
کـــه در آن زمـــان متـــداول بـــود، محســـوب 
ـــزرگ خـــود را  کشـــف ب ـــون،  ـــد. ســـی ل می گردی
گردش  گـــزارش داد و بعدهـــا شـــا بـــه امپراطـــور 
کیفیـــت آن را بهبـــود بخشـــید. پـــس از آن، بـــه 
ــن و  ــهرهای چیـ ــدا در شـ ــذ، ابتـ کاغـ ــج  تدریـ
گســـترش یافـــت. بعـــد در ســـایر نقـــاط جهـــان 

کاغذ بلکـــه مبتکر  ع  چینی هـــا نـــه تنهـــا مختـــر
کاغـــذ دیـــواری هـــم هســـتند، اینگونـــه بـــه 
ـــواری در نتیجـــه  کاغـــذ دی ـــه  ک نظـــر می رســـد 
کـــردن تکه هـــای عظیـــم چـــاپ شـــده  آویـــزان 
کـــه بـــرای چســـباندن بـــا چســـب  کاغـــذ بـــود 
کاغـــذ  بـــر دیـــوار بســـیار مناســـب می نمـــود. 
دیـــواری بـــرای نخســـتین بـــار در قـــرن ۱5 
میـــالدی توســـط فرســـتادگان فرانســـوی از 

چیـــن بـــه اروپـــا بـــرده شـــد.
 ایـــن اختـــراع، شـــاید بســـیار ســـاده بـــه نظـــر 
رســـد امـــا تاثیـــر شـــگرف آن بـــر پیشـــرفت 
ـــت.  ـــی نیس ـــل چشم پوش ـــری قاب ـــش بش دان
کاغـــذ، ســـهم بـــه  کـــه اختـــراع  بـــه درســـتی 
ســـزایی در ثبـــت و انتقـــال دانـــش داشـــت و 
دروازه ی جدیـــدی رو بـــه اختراعـــات مهـــم 
و حیاتـــی دیگـــر از جملـــه صنعـــت چـــاپ 

گشـــود. •

منابع:
کــتــاب »نـــوابـــغ چــیــن« نــوشــتــه ی رابـــرت  بــرگــرفــتــه از 

تمپل، بخش چهارم صفحات ۹۲ الی ۹5
تمام  مخترعین  ــریــن  ــیــرگــذارت ــاث ت از  »صـــدتـــا  ــاب  ــت ک
کــرلــی، صفحه ی  ــده توسط رابـــرت  زمـــان« تنظیم ش
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همـــراه،  تلفن هـــای  کـــه  دنیایـــی  در 
از زندگـــی  اینترنـــت جزئـــی  کامپیوتـــر و 
ـــتندها  ـــار و مس ـــده و اخب ـــراد ش ـــره اف روزم
کســـی اســـت  کمتـــر  گرفته انـــد؛  آن را فـــرا 
کـــه فیلـــم ندیـــده باشـــد. امـــروزه تماشـــای 
فیلـــم بـــه عنـــوان تفریـــح و کســـب هیجان 
اســـت.  مـــردم  زندگـــی  مشـــترک  جـــزء 
تنـــوع ســـلیقه، نیـــاز و عالقـــه ی مـــردم 
جوامـــع مختلـــف بـــه تماشـــای فیلـــم، 
کارگردانـــان و هنرمنـــدان  ــته  گشـ باعـــث 
بـــرای عرضـــه ی  تـــالش خـــود را  تمـــام 
کار برنـــد. فیلـــم در زمانـــی  انـــواع فیلـــم بـــه 
محـــدود، حجـــم وســـیعی از اطالعـــات را 
گر را بـــا خـــود  کـــرده و ذهـــن تماشـــا منتقـــل 
گرچـــه ســـاالنه تعـــداد  همـــراه می کنـــد. ا

گران  بســـیار زیـــادی فیلـــم تولیـــد و تماشـــا
را در ســـفرهای خـــود همـــراه می کننـــد، 
ولـــی تعـــداد فیلم هـــای ارزشـــمند و دارای 
کم است. اســـتانداردهای جهانی بسیار 
فیلـــم ســـفر بـــه غـــرب: ضربـــه ی شـــیطان، 
فیلم هـــای  از  یکـــی  شـــک  بـــدون 
ـــه ماننـــدی برایـــش  ک ارزشـــمندی اســـت 
وجـــود نـــدارد.  ایـــن نســـخه فیلـــم از کتاب 
کهـــن ســـفر بـــه غـــرب نوشـــته ی وو  زیبـــا و 
چنـــگ ِان در قـــرن شـــانزدهم میـــالدی، 

کتـــاب ســـفر بـــه  گرفتـــه اســـت.  الهـــام 
کتـــاب معـــروف چیـــن  غـــرب یکـــی از چهـــار 
کـــه از صـــد فصـــل و چهـــار  باســـتان اســـت، 
گرفتـــه اســـت. ایـــن  ـــب  ـــر قال بخـــش نابراب
کتـــاب بـــه توصیـــف موجـــودات مختلـــف 
آســـمانی، زمینی و شـــیاطین می پـــردازد. 
کتـــاب راهـــب  شـــخصیت های اصلـــی 
بـــه  گرد وی  تانـــگ ســـنگ و ســـه شـــا
-میمـــون  ووکونـــگ  ســـون  نام هـــای 
ســـنگی- ، جـــو باجیـــه و شـــا ووجینـــگ 
فصـــل  هســـتند.  شاســـنگ-  -راهـــب 
کتـــاب شـــرحی بـــر زندگـــی  اول تـــا هفتـــم 
میمون شـــاه اســـت. او قادر به تشـــخیص 
دروغ از حقیقـــت بـــوده و می توانـــد بـــه 
گـــردد. وی  موجـــودات مختلـــف تبدیـــل 

بــه ی شــیطان ســفر  بــه غــرب: ضر
نویسنده: طاهره اقبال
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شـــیاطین را بـــه روش هـــای مختلـــف 
شکســـت می دهـــد. او علیرغـــم میلـــش 
بـــا راهـــب بودایـــی هم ســـفر می گـــردد و 
کمـــک خـــود را در نجـــات راهـــب بودایـــی 
تـــا  از فصـــل هشـــتم  دریـــغ نمی کنـــد. 
ـــر بیوگرافـــی  کتـــاب ب دوازده ام اندیشـــه ی 
ــمت  ــت. قسـ ــی تانـــگ اسـ ــب بودایـ راهـ
کتـــاب دربرگیرنـــده ی فصل هـــای  ســـوم 
ــن  ــد. ایـ ــه ام می باشـ ــود و نـ ــا نـ ــیزده تـ سـ
داســـتان  شـــرح  بـــه  طوالنـــی  فصـــل 
ســـفرها و ماجراجویی هـــای راهـــب بـــرای 
بازگردانـــدن طومارهـــای بودایـــی از معبـــد 
در  می پـــردازد.  هندوســـتان  در  لیـــن 
کتـــاب  کـــه بخـــش پایانـــی  فصـــل صـــدم 
اســـت شـــاهد بازگشـــت راهـــب و ســـه 
همچنیـــن  و  ســـفر  ایـــن  از  همراهـــش 
دریافـــت پـــاداش در برابـــر خدمتشـــان 
هســـتیم. تانـــگ  پادشـــاهی  توســـط 
 فیلـــم هـــا، ســـریال ها و داســـتان های 
بســـیاری بـــا اقتبـــاس از ایـــن داســـتان 
ســـاخته شـــده انـــد. فیلـــم ســـفر بـــه غـــرب: 
فیلم هـــای  از  یکـــی  شـــیطان،  ضربـــه 
بازســـازی و ســـاخته شـــده بـــه دســـت 
و  باتجربـــه  کارگـــردان  هـــارک  تســـوی 
کـــه  کارگردانـــی  خوشـــنام چینـــی اســـت. 
کارنامـــه ی خـــود فیلم هـــای ارزشـــمند  در 
دیگـــری چـــون: روزی روزگاری در چیـــن و 
کوهســـتان ببر را داشـــته و جوایز بســـیاری 
فیلـــم  ایـــن  اســـت.  کـــرده  دریافـــت  را 
گران را نزدیـــک بـــه دو ســـاعت در  تماشـــا
کـــرده و اطالعـــات  ســـفری خـــوش همـــراه 
افســـانه ی  پیرامـــون  مفیـــدی  بســـیار 
می دهـــد. آنهـــا  بـــه  غـــرب  بـــه  ســـفر 
کـــه  غـــرب  بـــه  ســـفر  پرفـــروش  فیلـــم 
شـــده  نوشـــته  چـــو  اســـتفان  توســـط 
کـــه  اســـت، بـــدون شـــک فیلمـــی نیســـت 
کـــرد.  کنـــار آن عبـــور  بتـــوان بـــه ســـادگی از 

در ایـــن فیلـــم شـــخصیت راهـــب تانـــگ 
کریـــس وو و شـــخصیت  بـــا هنرمنـــدی 
گنـــگ  پادشـــاه میمـــون بـــا بـــازی لیـــن 
ـــت.  ـــده اس ـــیده ش کش ـــر  ـــه تصوی ـــین ب ش
جوباجیـــه،  نقـــش  ِوی  یـــی  یانـــگ 
شـــا  شـــخصیت  َبتِیـــر  کـــه  ِمنـــگ  و 
ووجینـــگ را بـــر روی صحنـــه برده انـــد.

و  داســـتان  شـــخصیت های  ســـفر   
ســـفید  جادوگـــر  بـــا  آنهـــا  رویارویـــی 
و  هیاهـــو  پـــر  سفریســـت  اســـتخوان 
پرماجـــرا! ایـــن ســـاحره بـــه دنبـــال تنـــاول 
گوشـــت راهـــب و رســـیدن بـــه جاودانگـــی 
در  گرچـــه  ا راهـــب  محافظـــان  اســـت. 
ظاهـــر بـــا وی هـــم عقیـــده می نماینـــد 
و در پـــی شکســـت شـــیاطین هســـتند، 
بیـــن  عمیقـــی  فکـــری  شـــکاف  ولـــی 
آنهـــا بـــه چشـــم می خـــورد و تنهـــا بـــا از 
خودگذشـــتگی و صبـــر برطـــرف می شـــود. 
کمـــدی  ــر  ــر چتـ ــه زیـ کـ ــتان  در ایـــن داسـ
رقـــم می خـــورد، قهرمانـــان داســـتان، در 
عبـــور از کشـــورهای مختلفی چـــون هند، 
ــت  ــوان دوسـ ــه عنـ ــیاطین را بـ ــی شـ گاهـ
می کننـــد.. قلمـــداد  اعتمـــاد  مـــورد  و 

گرچـــه بارهـــا  داســـتان ســـفر بـــه غـــرب ا
و بارهـــا بـــه صورت هـــای مختلـــف بـــه 
کشـــیده شـــده اســـت؛ ولـــی هیـــچ  تصویـــر 
ـــداده  ـــت ن ـــود را از دس ـــت خ ـــت جذابی وق
و هربـــار طرفـــداران جدیـــدی از تمامـــی 
کـــرده اســـت.  نســـل ها را بـــه خـــود جـــذب 
آغـــاز  از ســـال 20۱5  فیلـــم  ایـــن  تولیـــد 
گشـــته و در ســـال ۲۰۱۷ پایـــان یافـــت 
و در ســـال نـــو چینـــی بـــر روی پـــرده ی 
ســـینما رفـــت. هزینـــه ســـاخت ایـــن فیلـــم 
63.9 میلیـــون دالر بـــود و فروشـــی برابـــر 
بـــا 248.8 میلیـــون دالر داشـــت. ایـــن 
از موفق تریـــن فیلم هـــای  فیلـــم یکـــی 
ســـینمای چیـــن بـــه شـــمار مـــی رود. •
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کـــشـــوری بـــا تــمــدن بــاســتــانــی،  چــیــن 
سنن  و  آداب  و  ــن  ــه ک پــیــشــیــنــه ای 
کــشــور  ــن  ــ ــت. ای ــ فــرهــنــگــی مــتــنــوع اسـ
وسعت  مــربــع  کیلومتر  میلیون   9.6
داشــــتــــه و جــمــعــیــتــی بـــالـــغ بــــر یــک 
متشکل  نفر  میلیون  سیصد  و  میلیارد 
رنگارنگ  و  متنوع  نـــژاد  و  قـــوم   56 از 
ــزار  هــ هـــفـــت  از  چـــیـــن  ــور  ــشـ کـ دارد. 
ــوردار  ــرخـ ــاریــخــی بـ ســـال پــیــشــیــنــه ی ت
ــزار ســال آن مـــدون و  کــه پنج هـ اســت 
ــژادهــای  ن مــی بــاشــد.  مــوجــود  مستند 
تحوالت  و  تغییر  با  کشور  ایــن  مختلف 
ــود،  خ گــذشــتــه  ــای  ــادت هـ عـ و  وآداب 
بـــه تــوســعــه ی تـــبـــادل فــرهــنــگــی چین 
گیری  فرا بــرای  را  زمینه  و  کــرده  کمک 

تمدن  پیشرفت  و  یکدیگر  قــوت  نقاط 
سرزمین  ایــن  در  کن  سا اقـــوام  همه ی 

فراهم ساخته اند.
ــن بـــــرای تــعــیــیــن هــویــت  ــی  دولـــــت چ
ــه رســـمـــیـــت شــنــاخــتــن  ــ بـ ــی و  ــ ــوم ــ ق
ــژادی مـــوجـــود در ایــن  ــ اقــلــیــت هــای نـ
از  تــلــفــیــقــی  کـــه  از ســیــاســتــی  کـــشـــور، 
کــرد:  استفاده  اســت  زیــر  سیاست  ســه 
قــومــی  ــه ی  ــان ــارگ ــه ۱- ویـــژگـــی هـــای چ
جهت  استالین  ازســـوی  شــده  تعیین 
رســمــیــت بــخــشــیــدن بــه اقــــوام یعنی: 
ــن و  ــی ــرزم زبـــــان، نـــحـــوه ی زنـــدگـــی، س
ویژگی های  در  کــه  مشترکی  روحــیــات 
ــگ مــلــی  ــ ــن ــ ــره ــ ــرک خــــــــاص ف ــ ــت ــ ــش ــ م
تجربیات   -2 مــی یــابــد.  ــور  ــه ظ آنــــان 

ــرخــورد با  کــشــور در ب ــوران ایــن  ــراط ــپ ام
اقــلــیــت هــای قــومــی. 3- رقــابــت حزب 
کومین تانگ  ملی  حــزب  با  کمونیست 
بـــرای   ۱940 و   ۱930 ــای  ــ ــه ه ــ ده در 
در  قومی.  اقلیت های  حمایت  جــذب 
تصمیم گیری  هــنــگــام  ــه  ب  ۱950 ــال  سـ
مختلف  ــوام  اقـ تعیین  در  چین  دولـــت 
نــژاد مختلف  از 400  کــشــور، بیش  ایــن 
ــــه رســمــیــت شــنــاخــتــه  ــت ب ــ ــواسـ ــ درخـ
ــد. دولـــت  ــن ــت شـــدن قـــوم خـــود را داش
مناطق  در  بــســیــار  تحقیقات  از  ــس  پ
نخستین  در  ــور،  ــشـ کـ ــن  ــ ای مــخــتــلــف 
ــــس از  ســـرشـــمـــاری عـــمـــومـــی خـــــود پ
خــلــق  ــوری  ــهـ ـــمـ ج آمــــــدن  کـــــار  روی 
اقــلــیــت   4۱  ،۱953 ــال  ــ سـ در  چــیــن 

ساختار قومیتی در چین

محل نسبی زندگی برخی از اقوام چین
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ــت. در  ــاخ ــن بـــه رســمــیــت ش قــومــی را 
 ۱964 ســـــال  عـــمـــومـــی  ــاری  ــمــ ــرشــ ســ
مــورد   53 بــه  قومی  اقلیت های  تــعــداد 
ســـال ۱982  ســرشــمــاری  در  و  رســیــده 

این تعداد به 56 مورد افزایش یافت.
ــه رســمــیــت  بـ ــژاد  ــ نـ ــنــجــاه و شـــش  پ از 
کشور  در  مـــوجـــود  شــــده ی  شــنــاخــتــه 
 92 تقریبا  خــن  نـــژاد  جمعیت  چــیــن، 
را به  کــشــور  ایـــن  کــل جمعیت  ــد  درصـ
جمعیت  اســت.  داده  اختصاص  خــود 
 8 از  بیش  کمی  تنها  دیــگــر،  ــژاد  نـ  55
را تشکیل داده  کل  از جمعیت  درصــد 
ملی  اقلیت های  را  آنها  دلیل  بدین  و 
ــای قــومــی  ــ ــروه ه ــ گ ــن  ــ مــی خــوانــنــد. ای
ــا درشـــمـــال و جـــنـــوب غـــربـــی و  عــمــدت
هستند.  کنده  پرا چین  شرقی  شمال 
ــان اقــلــیــت هــای قـــومـــی، بـــه جز  ــی از م
زبانی  نظر  از  کــه  خویی  و  منچو  ــوام  اقـ
بــا قــوم خــن زبـــان مشترکی دارنـــد، 53 
را  خــود  خــاص  زبـــان  دیگر  ملی  اقلیت 
اقلیت:  مــلــی،۱0  اقلیت   55 از  ــد.  ــ دارن
تاتار،  ــزاق،  قـ قرقیز،  تاجیک،  خــویــی، 
ــگ شــیــانــگ و  ــ ــ ــک، دون ــ ــ اویــــغــــور، ازبـ

بائوآن مسلمان هستند.
اقلیت های  جمعیت  شــمــار  هرچند   
نــژاد  جمعیت  بــه  نسبت  چین  قــومــی 
ــی  ــدگ ــن ک ــرا ــا پ ــ خــــن انــــــدک اســــــت، امـ
ــان  ــ جـــغـــرافـــیـــایـــی مـــحـــل ســـکـــونـــت آن
گـــســـتـــرده اســـــت. اقــلــیــت هــا،  ــار  ــســی ب
مناطق  اســتــان هــا،  تمامی  در  تقریبا 
ــار شهر  ــهـ ــود مـــخـــتـــار، چـ ــ ــرزی و خـ ــ ــ م
تـــحـــت نـــظـــر دولـــــــت مــــرکــــزی چــیــن: 
ــن و  ــیـ ــیـــن جـ ــای، تـ ــ ــه ــ ــگ ــ ــان ــ پــــکــــن، ش
ــنـــده هــســتــنــد.  کـ ــرا چــونــگ چــیــنــگ پـ
و  استان ها  در  عمدتا  اقـــوام  ایــن  البته 
همچون:  خودمختار  و  مــرزی  مناطق 
مــغــولــســتــان داخـــلـــی، ســیــن کــیــانــگ، 
گــــوانــــگ شــــی، تــبــت،  نـــیـــنـــگ شـــیـــا، 
گـــویـــی جـــو، چــیــنــگ خــی،  یــــون نــــن، 
ــیــنــگ،  ــون ــیــائ گـــنـــســـو، ل ســـــی چـــــوان، 
ــی، جـــزایـــر  ــ ــوب ــ ــن، خ ــ ــون ــ ــن، خ ــیـ ــی لـ جـ
در  دارنــــد.  تــایــوان سکونت  و  خــی نــن 
ــومــی ایــن  واقــــع اغــلــب اقــلــیــت هــای ق
کــشــور عــمــدتــا در ۱2 اســتــان غــربــی به 
در  و  خودمختار  اســتــان  پنج  در  ویـــژه 
کــشــور با  ــــن  ــای جــغــرافــیــایــی ای ــرزهـ مـ

هستند.  مستقر  غــربــی  هــمــســایــگــان 
اقلیت ها  ایــن  سکونت  محل  مناطق 
بـــســـیـــار وســـیـــع و  نـــظـــر مـــســـاحـــت  از 
ذخــایــر  و  مــعــدنــی  مــنــابــع  لـــحـــاظ  از 
اســت.  متنوع  و  بسیارغنی  زیرزمینی 
درصـــد   64.2  ،۱997 ســـال  پـــایـــان  تـــا 
درصــــد  کــــشــــور، 75  مـــســـاحـــت  کــــل 
درصـــد   43.9 ــفــزارهــا،  عــل و  دشـــت هـــا 
ذخـــایـــر  درصـــــــد   55.9 ــنـــگـــل هـــا،  جـ
تولیدی  ــرژی  انـ درصـــد   65.9 و  چوبی 
خــودگــردان  مناطق  بـــرای  چین  کــشــور 

اقلیت ها درج شده است. •

منابع:
Persian.cri.cn
مــقــالــه ی آشــنــایــی بـــا فــرهــنــگ واقــــــوام چین 
ــور  ت راهـــنـــمـــایـــان  ــت  ــی ــرب ت تــخــصــصــی  دوره ی 
گـــــردی )ویــــــژه ی تـــوریـــســـت چــیــنــی(،  ایــــــران 
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کنون گذشتهتا خواستگاریتاازدواج،از از
از زیباتریــن رویدادهــای مهــم زندگــی هــر فــرد، روز 
کــه بــا حضــور بســتگان و آشــنایان  ازدواج اوســت 
افــزوده می شــود. در فرهنگ هــای  بــر زیبایــی آن 
شــیوه های  بــه  را  خجســته  روز  ایــن  مختلــف، 
جشــن  گــون  گونا ســنت های  بــه  و  متفــاوت 
می گیرنــد. آشــنایی بــا ایــن رســوم عــاری از شــگفتی 
چیــن،  کشــور  در  فرخنــده  جشــن  ایــن  نیســت. 
بــا جمعیــت بســیار و اقــوام مختلــف آن، بــه رنــگ 
گاه بــا خرافــه می آمیــزد و  گشــته،  ســنت ها ملــون 
گاه ســختی روزگار دســت تحــول بــر ســرش می کشــد. 
ــروس را  ــاد ع ــان دام ــگ، همراه ــوم بوالن ــان ق در می
و در مقابــل همراهــان عــروس دامــاد را می رباینــد. 
کوچــک میائــو، نوعروســان در روز عروســی  در قــوم 
ــر ســر می نهنــد و در اســتان  کان را ب ــه نیــا مــوی عاری
شــاندونگ، بســتر ازدواج را به نشــانه ی فرزندآوری، 
بــا عنــاب، بلــوط و بــادام می آراینــد. در ادامــه بــه 
مراحــل وآداب مراســم ازدواج و نیــز تغییــرات آن در 

زمــان می پردازیــم. گــذر 

آدابورسومازدواج
آداب  شــامل  خاصــی  اصــول  از  پیــروی  چیــن  در 
در  اســت.  بــوده  توجــه  مــورد  بســیار  شــش گانه 
دو  عالقــه  براســاس  نــه  ازدواج  قدیــم  زمان هــای 
ــا انتخــاب و خواســت والدیــن شــکل  جــوان بلکــه ب
همســر  پســر،  والدیــن  کــه  هنگامــی  می گرفــت. 
مناســبی بــرای فرزنــد خــود می یافتنــد؛ درجلســه ی 
خواســتگاری  بــرای  را  ازدواج  واســطه ی  یــک  اول 

ازدواج در چین
نویسنده: غزاله جعفرزادگان

97
یز 

پای
م | 

یک
ره 

ما
 ش

ل |
 او

ال
 س

ه |
ام

ی ن
ختا

39



بــه همــراه خــود می بردنــد. رســم بــر آن 
ــه دلیــل آنکــه  ــدار، ب ــه در اولیــن دی ک ــود  ب
نشــده  اعــالم  طرفیــن  موافقــت  هنــوز 
پذیرایــی  چــای  بــا  خواســتگاران  بــود، 

نمی شــدند.
چنانچــه خواســتگاری بــه جــواب مثبــت 
کی هایــی  وخورا هدایــا  می انجامیــد، 
طــرف  دو  امتنــان  دادن  نشــان  جهــت 
می گردیــد.  تقدیــم  ازدواج  واســط  بــه 
ســپس خانــواده ی دامــاد نــزد طالع بیــن 
کامــل و روز  رفتــه و او بــا اســتفاده از نــام 
تولــد دختــر طالــع ازدواج دختــر و پســر 
بــا اعــالم خــوش  را پیشــگویی می کــرد. 
یمــن بــودن وصلــت، واســطه ی ازدواج 
تقدیــم  دختــر  والدیــن  بــه  را  هدایایــی 
کــه بــه معنــای قبــول و ادامــه ی  می نمــود 
هدایــای  تقدیــم  بــود.  ازدواج  مراحــل 
عروســی، فرخنده تریــن مرحلــه ی آداب 
اســت.  چیــن  در  ســنتی  ازدواج  یــک 
هدایــای متعــددی بــرای ابــراز احتــرام بــه 
کــه  خانــواده ی عــروس تقدیــم می گردیــد 
نشــان دهنده ی توانایــی دامــاد در فراهم 

آوردن یــک زندگــی راحــت و مرفــه بــرای 
عــروس نیــز بــه شــمار می رفــت. در ادامــه، 
طالع بیــن  یــک  از  دامــاد  خانــواده ی 
علــم  براســاس  تــا  می نمودنــد  دعــوت 
نجــوم تاریخ خجســته ای را بــرای برگزاری 

کنــد. مراســم عروســی تعییــن 
خانــواده ی  عروســی،  انجــام  از  پیــش 
بــه منــزل  دختــر، جهیزیــه ی عــروس را 
می کردنــد.  ارســال  دامــاد  خانــواده ی 
مالــی  توانایــی  نمایانگــر  جهیزیــه 
خانــواده ی عــروس بــوده و اقــالم خاصــی 
را نیــز شــامل می شــد. بــه عنــوان مثــال 
که نشــانه ی  یــک قیچی پروانه ای شــکل 
ودامــاد  عــروس  بــودن  جدایی ناپذیــر 
گلدان هایی بــه معنای صلح  اســت و نیــز 
و ثــروت در میــان جهیزیــه دیــده می شــد. 
از  اســتفاده  بــا  نیــز  دامــاد  خانــواده ی 
میوه هــای قرمزرنــگ و نیــز لوبیــای ســبز 
و قرمــز و انــواع شــکالت و شــیرینی جات، 
شــمع هایی بــا نقــش ققنــوس و اژدهــای 
چینــی، محــل جدیــد اقامــت عــروس و 
کــس  دامــاد را تزئیــن می نمودنــد و هیــچ 

ــا روز عروســی و پیــش از  اجــازه نداشــت ت
عــروس و دامــاد بــه اقامتــگاه آنــان وارد 
شــود. در روز جشــن عروســی دامــاد در 
می کــرد.  مالقــات  او  بــا  عــروس  منــزل 
پیــش از ورود دامــاد بــه منــزل عــروس، 
یکــی از زنــان محتــرم و میان ســال فامیــل 
رنگــی  هــای  نــوار  بــا  را  عــروس  مــوی 
می آراســت. عــروس لبــاس قرمــز بــر تــن 
ــانه ی  ــه نش ــرخی ب ــد س ــا روبن ــرد و ب می ک
می پوشــاند.  را  خــود  چهــره ی  حیــا، 
مراســم  از  پــس  داشــت  وظیفــه  دامــاد 
ازدواج، نقــاب از چهــره ی عــروس بــردارد. 
رنــگ ســرخ لبــاس عــروس بــه ایــن علــت 
کــه چینیــان عقیــده دارنــد ایــن  اســت 
ادامــه،  در  کنــد.  می پرا شــادی  رنگــی 
عــروس بــا مشــایعت بــرادر بزرگتــر خــود بــه 
ــا ورود  ــده و ب ــی ش ــکه همراه کالس درون 
بــه محــل عروســی،  کالســکه ی عــروس 
از  وآتش بــازی  ســنتی  موســیقی  همــراه 
ــان اســتقبال می شــد. عــروس و دامــاد  آن
بــر روی فــرش قرمــز بــه محــل تعبیــه شــده 
ســه  و  می گذاشــتند  قــدم  آنــان  بــرای 
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مرتبــه بــرای احترام بــه آســمان، والدین و 
خداونــدگار آشــپزخانه تعظیــم می کردند. 
ــه همــراه  ــا فنجان هــای چــای ب ســپس ب
دانه هــای لوتــوس و یــا عنــاب، از والدیــن 
تعظیــم  بــا  و  می شــد  پذیرایــی  دامــاد 
یکدیگــر،  بــه  زوجیــن  احتــرام  ادای  و 
ــر  ــد. در آخ ــته می ش ــویی بس ــد زناش پیون
در  دامــاد  و  عــروس  جای گیــری  از  پــس 
محــل مخصــوص، از مهمانــان پذیرایــی 

می کردنــد.

زمان گذر  تحوالتدر
از  بعــد  ســنتی  ازدواج  رســوم  و  آداب 
تصویــب قانــون مجلــس جمهــوری خلــق 
ــه تدریــج  چیــن در مــاه مــی ســال ۱950 ب
ــایل  ــال، وس ــوان مث ــه عن ــت. ب ــر یاف تغیی
مختلــف  دوره هــای  در  عــروس  حمــل 
متفاوت بوده اســت. در گذشته چینیان 
کجــاوه اســتفاده می کردنــد  کالســکه یــا  از 
و در بعضــی مناطــق نیــز از قایــق، اســب 
و خــر اســتفاده می شــد. بــه دنبــال تغییــر 
خــن  ملــت  عروســی  مراســم  جامعــه، 
نمونــه،  بــرای  اســت.  کــرده  تغییــر  نیــز 
درســال ۱949 میــالدی، پــس از تأســیس 
جمهــوری خلــق چیــن، جوانان عــادات و 
گذاشــتند. کنــار  رســوم مراســم قدیمــی را 

بــاال  مــردم  زندگــی  ســطح  زمــان  درآن 
عروســی  مراســم  ســبب،  بدیــن  نبــود. 
ســاده برگــزار می گشــت. معمــوال دامــاد و 
عــروس فقــط ســند ازدواج را می گرفتنــد و 

دیگــر مراســمی برگــزار نمی کردنــد.
 دهــه ۱960 دوران ســختی بــرای ازدواج 
محســوب می شــد. زوج هــای جــوان باید 
تخــت، چنــد کمــد، میــز و صندلــی چوبــی 
جملــه ی  در  مــورد  ایــن  میســاختند. 
))شــمارش هفتــاد و دو یــا ســی و شــش 
کامــال مشــهود اســت.  پایــه ی مبلمــان(( 
گذشــته، مراســم  قــرن  در ده ی هفتــاد 
ــا ســال های دهــه ی  عروســی چینیــان، ب
پنجــاه متفــاوت بــود. در آن ســال ها وضع 
مراســم  و  شــده  بهتــر  مــردم  معیشــتی 
عروســی تنــوع یافــت. دامــاد بــا دوچرخــه 
کتــور عــروس را بــه خانــه میــآورد.  و یــا ترا
چیــن  ســاخت  خــودرو  از  حتــی  برخــی 

می کردنــد.  اســتفاده 
بــه عــروس و دامــاد  هدایــای مهمانــان 

البتــه،  بــود.  روبالشــی  و  تشــک  حولــه، 
مصــرف  بســیار  نیــز  شــراب  و  شــیرینی 
و  دامــاد  عروســی،  مراســم  در  می شــد. 
عــروس شــیرینی بــه مهمانــان می دادنــد 
و بــه ســالمتی مهمانــان می نوشــیدند. 
هفتــاد،  دهــه ی  در  نیــز  شــانگهای  در 
کالســیک بــه خانــه ی  عــروس بــا جهیزیــه 
ســاعت،  شــامل  کــه  می رفــت  بخــت 
یــک  و  خیاطــی  چــرخ  یــک  دوچرخــه، 
رادیــو بــود. در ســال های هشــتاد، ســه 
قطعــه قدیمــی جهیزیــه، جــای خــود را 
بــه اثــاث جدیــد زندگــی یعنــی ماشــین 
برقــی  لــوازم  و  تلویزیــون  لباسشــویی، 
گرفتــن عکــس عروســی رواج  دیگــر ســپرد. 
یافــت و هــر ســال مراســم ازدواج رنــگ و 
گرفــت. امــروزه،  بــوی به روزتــری بــه خــود 
برگــزار  درهتــل  عروســی  مراســم  کثــر  ا
اســتفاده  بــا  و دامــاد معمــوال  می شــود 
ــا  ــه ب ک ــز"،  ــون "بن ــی چ ــودروی واردات از خ
گل و پارچه هــای ابریشــمی قرمــز تزئیــن 
شــده اســت، عــروس را بــه خانــه ی خــود 
بعضــی  اخیــر،  ســال های  در  مــی آورد. 
از جوانــان چینــی، مراســم عروســی را بــا 
شــکوه برگــزار نکــرده و فقــط بــا شــیرینی از 
خانــواده و دوســتان پذیرایــی می کننــد. 
عکــس  خــود  ســاده  مراســم  طــی  آنــان 
گرفتــه و پــس از شــروع زندگــی  یــادگاری 
کشــور  جدیــد خــود بــه داخــل و یا خارج از 

• می کننــد.  ســفر 

منابع: 
 chineseculture سایت

chinadaily سایت
chinadailyasia سایت

abcchina سایت
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رسی بر
رایج  مذهب  هفت   

یخ چین در تار
نویسنده: نگین اسماعیلی نیا

*  فرد سمت راست پیرو آیین تائو و فرد سمت چپ راهب بودایی است.

بسیاری معتقدند که در گذشته در چین سه 
که شامل  مذهب مشخص وجــود داشــت 
و  دائوئیسم  کنفسیوس گرایی،  آیین های 
بودایی می شد اما چنین عقیده ای اشتباه 
گستردگی  و  وســعــت  بــا  چین  کــشــور  ــود.  بـ
جــای  خـــود  در  را  مختلفی  مــلــل  فـــــراوان، 
گونی  گونا از آیین ها و ادیان  که  داده است 
کثریت  ا دیگر  عبارت  به  می کنند.  پیروی 
کشور  که در  مردم معتقد به دین واحدی، 
سال  از  نیستند.  بــاشــد،  داشــتــه  رسمیت 
۱۹۷۸ میالدی، آزادی بیشتری برای انجام 
از  و  شد  داده  مــردم  به  مذهبی  اعتقادات 
سال ۱۹۹۰ به بعد نیز تسهیالت بیشتری در 
مراسم های مذهبی  اجرای  آزادی  با  رابطه 
گرفته شد و مذاهب مختلف اجازه  در نظر 
یافتند مراسم مذهبی خود را اجرا نمایند.
را  چــــیــــن  در  ادیــــــــــــان  کــــلــــی  طــــــــور  بــــــه   
ــرد: ــ ک ــه تــقــســیــم  ــتـ ــه چـــنـــد دسـ ــ مــــی تــــوان ب
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۱-نیاپرستی
چین،  در  اعــتــقــادی  نــظــام  تــریــن  باستانی 
کان است. بر اساس این  ارجمند داشتن نیا
ایده فرزندان موظف به ارج نهادن به پدران 
هستند.  مرگشان  از  بعد  خویش  اجـــداد  و 
زیرا از دیدگاه چینی ها مردگان نیز به اندازه 
زندگان نیازمندی هایی دارند. اسالف مرده از 
معنویت ویژه ای برخوردار هستند و معمواًل 
در اول و نیمه هر ماه و سایر اعیاد، مراسم 

خاصی در ارتباط با مردگان اجرا می شود.

2-آیینبودایی
کـــه در چیـــن »فوجیائـــو۱ «  آییـــن بودایـــی 
نامیـــده می شـــود، در اوایـــل سلســـله ی َخـــن 
شـــرقی در ســـال 67 بـــه چیـــن آورده شـــد و 
در عصـــر سلســـله های ســـویی و تانـــگ رشـــد 
ـــل توجهـــی یافـــت. در اواخـــر قـــرن چهـــارم  قاب
راهبـــی بـــه نـــام َفشـــیان۲  از سلســـله چیـــن 
شـــرقی از طریـــق شـــهر شـــی َان بـــه غـــرب رفـــت 
تـــا دســـتورالعمل های بـــودا را بـــا خـــود بـــه 
همـــراه بیـــاورد. وی در طـــول چهـــارده ســـال 
کشـــور از جملـــه هنـــد و ســـریالنکا  بـــه ســـی 
رفـــت و بـــه همـــراه خـــود مقـــدار زیـــادی از 
ـــه  ـــکریت را ب ـــان سانس ـــه زب ـــی ب ـــات بودای ادبی
گســـترش آییـــن  چیـــن آورد. عـــده ای علـــت 
ــرن  ــای قـ ــا آرامی هـ ــه نـ ــن بـ ــی را در چیـ بودایـ
دوم تـــا اواخـــر قـــرن ششـــم میـــالدی نســـبت 
کـــه بســـیاری از مـــردم بـــه ایـــن  می دهنـــد 
کـــه در صومعه هـــای  دیـــن پنـــاه بردنـــد. چـــرا 
کســـی نگـــران مشـــکالت نبـــود و تنهـــا  بودایـــی 
ــریفات  ــعائر دینـــی و تشـ ــام شـ ــر، انجـ ــه تفکـ بـ
مقـــدس  کتـــاب  خوانـــدن  و  مذهبـــی 
چیـــن  بوداییـــان  انجمـــن  می پرداختنـــد. 
شـــد.  تاســـیس  پکـــن  در   ۱953 ســـال  در 
ــان  ــن بوداییـ ــاد بیـ ــاد اتحـ ــه ی آن ایجـ وظیفـ
کشـــور، جمـــع  و تمـــاس بـــا آنهـــا در سراســـر 
آوری و تحقیـــق دربـــاره ی مفاهیـــم، ادبیـــات 
بیـــن  روابـــط دوســـتانه  توســـعه  و  بودایـــی 
ـــر  ـــن و دیگ ـــق چی ـــوری خل ـــان در جمه بودایی

می باشـــد. کشـــورها 

۳-مذهبدائو۳
فلسـفی  نظـام  یـک  ابتـدا  در  دائوئیسـم 
جوانـگ زه5   و  الئـوزه4  تعلیمـات  از  منبعـث 

چهـار  و  شـش  قـرون  در  ترتیـب  بـه  کـه  بـود 
زندگـی می کردنـد. دائوئیسـم  از میـالد  قبـل 
بـر هماهنگـی بشـر و طبیعـت تکیـه دارد و بـه 
مـرور زمـان و پـس از گذشـت قرنهـا ایـن نظـام 
تبدیـل بـه یـک مذهـب شـد. این مذهـب در 
میـان افـراد نـژاد خـن پیروانـی دارد و مذهـب 
بومـی بـرای چیـن محسـوب می شـود. ایـن 
که از طریـق روش های  مذهب معتقد اسـت 
مخصـوص، انسـان می توانـد بـه فناناپذیـری 
همیشـه  بـرای  جهـان  مشـکالت  از  و  برسـد 

کنـد. نجـات پیـدا 

4-کنفسیوسگرایی۶
کنفسـیوس۷ فیلسوفی سیاسـی بود و اصالح 
جهـان را منـوط بـه بازگشـت به فضیلت عصر 
طالیـی یعنـی عصـر یائـو و شـون می دانسـت 
کـه از فرمانروایـان خردمنـد دوران باسـتان به 
شـمار می آمدنـد. پیـروان وی معتقـد بودنـد 
و  حـال  و  باشـد  سرمشـق  بایـد  گذشـته  کـه 
وی  تعلیمـات  گـردد.  اسـتوار  آن  بـر  آینـده 
کـرد  چنـان در عمـق زندگـی چینی هـا رسـوخ 
گونـه سیاسـت اجتماعـی و سیاسـت  کـه هـر 
تاثیـر  تحـت  دوران هـا  تمـام  در  را  حکومتـی 
عمیـق خـود قـرار داد و بـه مـدت بیسـت قـرن 
پایـه و اسـاس تمـدن چیـن را تشـکیل داد. 
کنفسـیوس در تعلیماتـش بـر شـرافت انسـان 
در روابـط اخالقـی تکیـه داشـت و بـر ایـن بـاور 
کـه بـرای ایجـاد رفـاه در جامعـه بایـد بـه  بـود 
طریـق  از  انسـانی  نفـس  تذهیـب  و  تربیـت 

آمـوزش و پـرورش فـرد پرداخـت.

5-اسالم
هنگامــی  میــالدی،   65۱ ســال  در  اســالم 
ســوم  خلیفــه ی  عثمــان،  نماینــده ی  کــه 
مســلمانان، بــه دربــار امپراطــور تانــگ وارد 
گردیــد. از آن زمــان  شــد بــه چیــن معرفــی 
بــه بعــد هــزاران ایرانــی و عــرب از راه دریــا و 
کســانی  خشــکی وارد چیــن شــدند. اغلــب 
کــه از راه دریــا بــه چیــن رســیدند بازرگانــان 
بودنــد و از طریــق آنهــا دســتورات و احــکام 
اســالم وارد چیــن شــد. تعــدادی از آن هــا نیــز 
کن شــدند. افرادی  در شــهرهای ســاحلی ســا
کــه  نیــز از طریــق خشــکی بــه چیــن آمدنــد 
ســرباز، دیپلمــات، محقــق، هنرمنــد، تاجــر 

Fojiao/佛教 -۱
Faxian/法显 -۲

Dao jiao/道教 -۳
Laozi/老子 -4

Zhuangzi/庄子 -5
Confucianism/ 儒家 -6

kongzi/孔子 -۷
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ایــن  کثریــت  ا بودنــد.  مذهبــی  رهبــر  و 
افــراد در زمــان جنــگ و صلــح بــه طــور دائــم 
کن شــدند و بــا زنــان چینــی  در چیــن ســا
بــه  کردنــد، مالــک زمیــن شــدند و  ازدواج 
اســتخدام مســئوالن درآمدنــد و یــا به عنوان 
که ســاختند  رهبران مذهبی در مســاجدی 

کردنــد. خدمــت 

۶-دینزردشتی
 ایــن مذهــب در دوره ی امپراطــوری تانــگ 
وارد چیــن شــد و از طریــق آســیای مرکــزی 
و  شــد  چیــن  وارد  ششــم  قــرن  اوایــل  در 
در دهــه ی ســوم ایــن قــرن مــورد حمایــت 
گرفــت و در حــدود ســال  امپراطــور وقــت قــرار 
کنتــرل دولــت درآمــد و چندیــن  55۰ تحــت 
شــمالی  چــی  سلســله های  حــکام  از  نفــر 
گرویدنــد.  و چــو شــمالی بــه ایــن مذهــب 
ممنوعیــت فعالیــت مذهبــی در ســال ۸45 

تقریبــا بــه ایــن مذهــب خاتمــه داد.

7-دینمانوی
شــده  چیــن  وارد  کــه  دیگــری  دیــن   
کــه از  اســت دیــن مانــی بــود ایــن مذهــب 
مســیحیت و زردشــتی اقتباس شــده بود به 
وســیله مانــی ایرانــی بنیــاد نهــاده شــد و پس 
از مرگــش در شــرق و غــرب اشــاعه یافــت. 
کــرد و در شــرق  در غــرب تــا فرانســه نفــوذ 
ــا چیــن پیــش رفــت. در ســال ۷6۳، آیغــور  ت
کــه دیــن مانــی بایــد مذهــب  کــرد  خــان ادعــا 
رســمی باشــد. بــا حمایــت وی دامنــه ی این 
مذهــب از پایتخــت فراتــر رفتــه تــا شــهرهای 
گســترش  دره یانــگ تســه و دیگــر شــهرها 
یافــت. در ســال ۸4۰ اویغورهــا بــه دســت 
هفتــاد  قرقیزهــا  رفتنــد.  میــان  از  قرقیزهــا 
راهبــه ی مانــوی را در چانــگ َان بــه قتــل 
آنــان را ویــران  رســاندند، پرستشــگاه های 
ــت زمین هایشــان را مصــادره  ــد و دول نمودن
کــرد و روحانیــون را مجبــور بــه تــرک لبــاس 
لباس هــای چینــی  و پوشــیدن  مشــخص 

ــه  ــد. ســرانجام آییــن مانــوی ب کردن عــادی، 
کلــی از خــاور دور رخــت بربســت. •

امین طاهری  زهــرا  نوشته  چین  کتاب  از  *برگرفته 
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چین  خلق  جمهوری  کشور  شهرهای  از  یکی  ن۱ 
َ
شی ا

برخوردار  باالیی  فرهنگی  و  تاریخی  قدمت  از  که  است 
چین  پایتخت  چهار  از  یکی  همچنین  شی ان  است. 
و  دارد  سال   3000 از  بیش  تاریخی  که  می باشد  باستان 
محسوب  کشور  این  پایتخت  امپراطوری،  سلسله   ۱۳ در 

می شد.
مرکزی  شمال  در  که  است  َشن شی۲  استان  مرکز  شهر  این 
پکن  با  هوایی  راه  از  ساعت  دو  حدود  و  شده  واقع  چین 
هشت  از  بیش  حومه،  با  شهر  این  جمعیت  دارد.  فاصله 
به  اغلب  شی ان  است.  نفر  پنجاه هزار  و  دویست  و  میلیون 
شرقی  پایان  که  می شود  نامیده  چینی  تمدن  زادگاه  عنوان 
تاریخ چینی داشته  در  نقش مهمی  و  بوده  ابریشم  جاده  از 
آثار  و  متعدد  تاریخی  مکان های  دارای  شهر  این  است. 
 700 از  بیش  و  امپراطوری   72 جمله  از  است،  فرهنگی 
میراث  لیست  در  آنها  از  تا  شش  که  باستانی  تاریخی  اثر 
این  فرهنگی  میراث  که  همانطور  شده اند.  ثبت  جهانی 
دیگر  یکی  محلی  تنقالت  انواع  است،  مشهور  بسیار  شهر 
 ۱000 از  بیش  که  شده  گفته  است.  شی ان  ویژگی های  از 
زمان  بهترین  دارد.  وجود  شی ان  در  ک  خورا و  تنقالت  نوع 

برای بازدید از شی ان در بهار و پاییز است.
موارد  می توان  شی ان  شهر  دیدنی  آثار  مشهورترین  از 

زیر را نام برد:

•  معبد فامن•  برج ناقوس
•  موزه ی تاریخ شناسی•  لشکر سفالین

کوه مونت لی•  بتکده غاز وحشی بزرگ   •
•  قصر ویانگ•  بتکده غاز وحشی کوچک
•  معبد شینگ جیائو•  موزه استحکامات شی ان

•  معبد ووُلنگ•  برج درام
•  معبد شی مینگ•  مسجد جامع شی ان

•  موزه ی یادبود

گردشگری  جــاذبــه هــای  ایــن  از  نمونه هایی  مقاله  ایــن  در 
باشکوه را برای شما گردآوری کرده ایم:

ن،
َ
شی ا

بازان سفالی  شهر سر

فـــــــــائـــــــــزه فــــــالح
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برجناقوس۳
 بــرج ناقــوس یکــی از نمادهــای شــهر 
شــی ان اســت. هــدف از ســاخت ایــن 
بــرج اطالع رســانی اتفاقــات مهــم، مانند 
خبــر حملــه بــه شــهر بــود. در میــان تمام 
ســاختمان های ناقوســی در چیــن، برج 
ناقــوس شــی ان نه تنها بلندترین اســت، 
بلکــه بهتــر از باقــی بناهــا از آن نگهــداری 
گفتــه می شــود از بــاالی  شــده اســت. 
بــرج ناقــوس می تــوان منظــره ای پانورما 
از چهارخیابــان اصلــی شــهر را مشــاهده 
کــه یادگار سلســله مینگ  کــرد. ایــن بــرج 
اســت در میــدان اصلــی شــهر قــرار دارد. 
از بــاالی ایــن بــرج می توانیــد نمایی زیبا 
از محلــه ی مســلمانان شــهر مشــاهده 

نماییــد.

لشکرسفالین4
و  قبــر  اثــاث  شــامل  ســفالین  لشــکر   
ســرباز  هــزاران  ســفالی  مجســمه ی 
»چیــن  پادشــاهی  بــه  مربــوط  مجهــز 
پادشــاه  اولیــن  شــی هوانگ5«، 
می باشــد.  متحــد،  چیــن  امپراطــوری 
او در ســال 22۱ پیــش از میــالد، بــرای 
متحــد  را  چیــن  تاریــخ،  در  بــار  اولیــن 
ســاخت و سلســله ی چیــن را تأســیس 
کــرد. مجســمه های ارتــش ســفالین در 
حوالــی شــهر شــی ان پایتخــت نخســتین 
هســتند.  کنــده  پرا چیــن  امپراتــوری 
بــه  را  چیــن  ســفالین  جنگجویــان 
عنــوان هشــتمین عجایــب جهــان نیــز 
می نامنــد. هــدف از ســاخت ایــن ارتــش 
توســط چیــن شــی هوانگ، محافظــت از 

بــود.  از مرگــش  بعــد  زمــان  خــود در 
چیــن شــی هوانگ در ســال ۲46 قبــل 
از میــالد مســیح دســتور ســاخت ایــن 
نکتــه ی  کــرد.  صــادر  را  مجســمه ها 
کــه  جالــب ایــن مجســمه ها ایــن اســت 
کــدام از آن هــا شــبیه هم نیســتند.  هیــچ 
مجســمه های لشــکر ســفالین، بــا انــدام 
و انــدازه ی واقعــی، به عنــوان »پاســداران 
باســتان«  چیــن  در  ســلطنتی  معبــد 
مجســمه ی  شــده بودند.  مســتقر 
ســربازان بیــش از دوهــزار ســال پیــش 
ســپرده  ک  خــا بــه  امپراتــور  به همــراه 
شــدند تــا برپایــه ی بــاوری قدیمــی، در 
معبــد  نگهبــان  مــرگ،  از  پــس  جهــان 
گزنــد  ســلطنتی امپراتــور باشــند و او را از 
ســال  در  کننــد.  حفــظ  دشــمنانش 

xian/西安 -۱
shanxi/陕西 -۲

Bell Tower of Xi'an/西安钟楼 -۳
Terracotta Army/秦始皇兵马俑 -4

Qin shi huang/秦始皇 -5
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کشــاورزان چینــی در شــهر شــی ان،  ۱۹۷4 میــالدی، 
کامــاًل اتفاقــی، مقبــره ی چیــن شــی هوانگ  به صــورت 
کردنــد. براســاس  کشــف  و پاســداران معبــد ســلطنتی را 
ــامل بیــش  ــفالین ش ــا، مجســمه های لشــکر س برآورده
کالســکه ی نظامــی و 5۲۰ اســب  از ۷۰۰۰ ســرباز، ۱۳۰ 
می شــود. در رشــته ای از حفاری هــای دقیــق و پیوســته 
کنــون، بیــش از ۲۰۰۰ پیکــره از زیــر  از ســال ۱۹۷4 تا

شــده اند. آورده  بیــرون  ک  خــا

وحشیبزرگ بتکدهیغاز
 بتکــده ی غــاز بــزرگ وحشــی یکــی از بتکده های پیــروان 
کــه در جنــوب شــهر شــی ان  اســت  بودایــی  مذهــب 
از  یکــی  بتکــده،  ایــن  اســت. ســاختمان  واقــع شــده 
ــه ســاالنه  ک کشــور چیــن اســت  شــاهکارهای معمــاری 
گردشــگر داخلــی و خارجــی می باشــد.  پذیــرای هــزاران 
در اصــل، ایــن بتکــده دارای پنــج طبقــه بــوده اســت 
امــا بعدهــا در پــی بازســازی و در دوران سلســله تانــگ، 
دو طبقــه ی دیگــر بــه آن اضافــه شــده اســت و از همــان 
ــه امــروز یکــی از پربازدیدتریــن و مشــهورترین  ــا ب زمــان ت

نقــاط توریســتی شــهر محســوب می شــود.

مسجدجامعشیان
مســجد جامع شــی ان مرکز جامعه ی مســلمان در شــهر 
شــی ان اســت. ایــن بخــش در شــمال غــرب خیابــان 
واقــع در مرکــز شــهر واقــع شــده اســت و ایــن بلوک هــا 
از  کــه بیــش  بلوک هــای چندگانــه را شــامل می شــود 
کن هســتند. حــدود  بیســت هزار مســلمان در آن ســا
ــود دارد.  ــین وج ــه ی مسلمان نش ــجد در منطق ده مس
مســجد جامــع شــی ان یکــی از قدیمی تریــن، بزرگتریــن 
و زیباتریــن مســاجد اســالمی در چیــن اســت و بــر طبــق 
گزارش هــای تاریخــی در ســال 742 در سلســله ی تانــگ 

ــده اســت. • ــاخته ش س

منابع:
https://www.chinahighlights.com/xian/
https://www.travelchinaguide.com/attraction/
shaanxi/xian/bell.htm
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بــه   مســجد، عبادتــگاه مســلمانان، همــواره 
عنــوان مکانی بــرای مطالعه، تحصیــالت دینی 
می شــود.  شــناخته  مذهبــی  فعالیت هــای  و 
رشــد  بــه  رو  جمعیــت  بــه  توجــه  بــا  امــروزه، 
مســلمانان در کشــور چین، مســاجد به اشکال 
بــه  ایــن ســرزمین  نقــاط  اقصــی  مختلــف در 

می خورنــد. چشــم 
کــه اســالم بــرای نخســتین بــار  گفتــه می شــود   
در زمــان سلســله های تانــگ و ســونگ )6۱۸ 
ــه  ــی ۱۲۷۹ میــالدی(، از طریــق راه ابریشــم ب ال
پارســی  بازرگانــان عــرب و  آورده شــد و  چیــن 

ــد. ــه نهادن اولیــن مســاجد چیــن را پای
ــاالر خویــی،   مســاجد ابتــدا توســط چینیــان ت
بــه معنــای محــل نیایــش، خوانــده می شــدند. 
کــه  بعدهــا، مســاجد دیگــر نیــز ســاخته شــد، 
در ادامــه بــه نحــوه ی ســاختار ایــن مســاجد 

می پردازیــم.

مساجد چین

نویسنده: فاطمه علیزاده

تلفیقـی از هنـر و معمـاری اسـامی چینـی
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یکتاپرســتی  دیــن  اســالم  کــه  رو  ایــن  از 
نهــی  اســالم  در  بت هــا  پرســتش  اســت، 
گونــه پیکــره  شــده اســت؛ بنابرایــن هیــچ 
درون  حیــوان  یــا  انســان  از  تصویــری  و 
نمی شــود.  یافــت  مســاجد  ســاختمان 
کــه مســاجد  گفــت  کلــی می تــوان  بــه طــور 
اول  دســته ی  دســته اند.  دو  چیــن  در 
مســاجد، طــرح کاملــی از معمــاری چینــی، 
دروازه هــای  ســی خه یوئن۱   معمــاری 
شــیروانی،  ســقف های  و  آشــنا  ورودی 
تلقــی می شــوند و جــان مایــه ای از فرهنگ 
غنــی چیــن دارنــد. عناصــر معمــاری چینــی 
و  مینــگ  دوره هــای  در  بــار  نخســتین 
چینــگ )۱644 الــی ۱۹۱۱( بــه ســاختمان 

یافتنــد. راه  مســاجد 
دســته ی دیگــر مســاجد، شــبیه مســاجد 
ــالمی  ــر اس ــاس هن ــر اس ــوری، ب دوره ی تیم

گنبدی بر تاالر اصلی  که  ســاخته شــده اند 
و چهــار منــاره دارنــد. عــالوه بــر عنصــر زمان، 
مکان نیز در شــکل و ســاختار مساجد تاثیر 

داشــت. 
در  بیشــتر  اســالمی  ســبک  مســاجد 
اســتان های غربــی بــه چشــم می خورنــد 
امــا هرچــه بــه اســتان های مرکــزی و شــرقی 
مســاجد  می کنیــم،  روی  پیــش  چیــن 
ســبک و ذوق دســته ی اول را بــه خــود 
می گیرنــد و منــاره بــه تدریــج از ســاختمان 

می گــردد. حــذف  اصلــی 
درون مســاجد خــط و ویژگی هــای چینــی 
یافــت نمی گــردد بلکــه دیوارهــا بــا خطوطی 
کتــاب الهی، قرآن مجیــد، و به زبان  از آیــات 
کاشــی های خــوش  گاه نیــز بــا  عربــی و قبلــه 
نقش ســبک اســلیمی، تزئین یافته است. 
کتیبه هایــی  ــوان  ــر می ت کهن ت در مســاجد 

کــه در آن،  بــه زبــان شــیرین فارســی یافــت 
زمــان احــداث مســجد، بانــی آن و دیگــر 
جزئیــات حائــز اهمیــت، ذکــر شــده اســت. 
مســاجد نــه تنهــا محلــی بــرای پرســتش 
اعیــاد  برگــزاری  و  مذهبــی  امــور  انجــام  و 
ــه عنــوان بخشــی از نظــام آموزشــی  بلکــه ب
دیــن  آموخته هــای  براســاس  فرهنگــی  و 
روســتاها،  کوچکتریــن  در  حتــی  اســالم، 
تلقــی می شــدند. نکتــه ی جالــب توجــه 
اینکــه مهــارت در خوانــدن و نوشــتن زبــان 
فارســی شــرط الزم بــرای عهــده دار شــدن 

ــود. ــد( در چیــن ب مقــام آهونــگ )آخون
 ۳۹۰۰۰ از  بیــش  وجــود  کنــون،  ا هــم 
زده  تخمیــن  کشــور  ایــن  در  مســجد، 
کــه شــرح تمامــی ایــن  می شــود.  از آنجایــی 
مکان هــا در ایــن مقالــه نمی گنجــد، تنها به 

می پردازیــم. آن هــا  مهم تریــن  معرفــی 
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  مسجدجامعشیا

ـــزرگ شـــی َان۲ در شـــهر شـــی َان،  مســـجد ب
ــن  ــرار دارد. ایـ ــی۳، قـ ــتان َشن شـ ــز اسـ مرکـ
مســـجد بزرگتریـــن و یکـــی از مهم تریـــن 
کشـــور  در  مســـلمانان  عبادتگاه هـــای 
کـــه در ســـال  چیـــن، محســـوب می شـــود 
میـــراث  فهرســـت  وارد  میـــالدی   ۱۹۸5

گردیـــد. اســـالمی یونســـکو 
 آغـــاز ســـاخت ایـــن مســـجد، بـــه ســـال ۷4۲ 
میـــالدی، در زمـــان حکمرانـــی سلســـله 
بـــاز می گـــردد. در دوره هـــای  تانـــگ،  ی 
یوئـــن،  ســـونگ،  دوره هـــای  بعـــدی، 
مینـــگ و چینـــگ، جزئیـــات بیشـــتری بـــه 

گردیـــد. ســـاختمان افـــزوده 
 علـــت ســـاخت ایـــن مســـجد در آن زمـــان، 
بـــرای  پـــاس معرفـــی دیـــن اســـالم،  بـــه 
کشـــور چیـــن، توســـط  نخســـتین بـــار در 
ــافران ســـرزمین پـــارس  ــار عـــرب و مسـ تجـ
کـــه  و افغانســـتان بـــود و پیمـــان زناشـــویی 

آنـــان بـــا مردمـــان نـــژاد َخـــن4، بســـتند.
ــی  ــن مســـجد، در طـ ــه ایـ ــل اینکـ ــه دلیـ  بـ
گشـــته، نـــه  دوره هـــای متمـــادی تکمیـــل 
فقـــط بـــه عنـــوان یـــک پرستشـــگاه بلکـــه 
بـــه عنـــوان تلفیقـــی از هنـــر و نبـــوغ معمـــاری 
چندیـــن نســـل و هـــر دو فرهنـــگ اســـالمی 

و چینـــی حائـــز اهمیـــت اســـت.

مسجدنیوجیه

مســـجد نیوجیـــه5 یکـــی از قدیمی تریـــن 
مســـاجد چیـــن اســـت و از شـــهرت جهانـــی 
دل  در  مســـجد  ایـــن  اســـت.  برخـــوردار 
شـــهر پکـــن، در خیابـــان نیوجیـــه، قـــرار 
دارد. ســـاختمان ایـــن مســـجد، در ســـال 
۹۹6 میـــالدی در زمـــان سلســـله ی لیائـــو 
ســـاخت  بـــه  شـــروع  م(   ۱۱۲5  -۹۰۷(
ــه  ــه مرتبـ ــکان سـ ــن مـ ــس از آن ایـ ــرد. پـ کـ
مـــورد بازســـازی قرارگرفـــت و در دوره هـــای 
فرمانروایـــی یوئـــن، مینـــگ و چینـــگ، 
توســـعه یافـــت و بـــه تدریـــج یکپارچـــه و 

گردیـــد. متقـــارن 
 معمـــاری بیرونـــی ایـــن مســـجد بیشـــتر 

گرچـــه  دارد،  چینـــی  هوایـــی  و  حـــال 
ســـاختار درونـــی برگرفتـــه از هنـــر اســـالمی 
و چینـــی اســـت. ایـــن مســـجد بزرگتریـــن 
مســـجد شـــهر پکـــن مســـاحتی در حـــدود 
شـــش هـــزار متـــر مربـــع را در برگرفتـــه اســـت. 
ســـالن  منـــاره،  عبادتـــگاه،  شـــامل  کـــه 
خطابـــه، یـــک محوطـــه ســـتون دار، یـــک 
محوطـــه سرپوشـــیده و یـــک وضوخانـــه 
گرچـــه ســـاختار اصلـــی ســـاختمان،  اســـت. 
خانه هـــای  چوبی-ســـنتی  ســـاختار  از 
امـــا  می کنـــد،  پیـــروی  چیـــن،  قدیمـــی 
تزئینـــات آن اســـالمی اســـت. مهم تریـــن 
کـــه  بخـــش ســـاختمان، تـــاالر اصلـــی اســـت 
بـــه غیـــر از مســـلمانان، بازدیـــد از آن بـــرای 
ــزرگ  ــتان بـ ــت. شبسـ ــوع اسـ ــوم ممنـ عمـ
مســـجد در زیـــر ســـقف ســـه تکـــه و بـــر ۱۸ 
گرفتـــه اســـت. مدخـــل  ســـتون مزیـــن، قـــرار 
کتـــاب الهـــی،  قوســـی پرستشـــگاه بـــا آیـــات 
کوفـــی عربـــی  زیبـــای  بـــه خـــط  برخـــی 
ـــن  ـــات ای ـــر تزئین ـــد. از دیگ ـــده ان ـــته ش نوش
زیبـــای  نقاشـــی های  مســـجد می تـــوان 
گل هـــا و شیشـــه های رنگـــی را نـــام بـــرد. 
ــل  ـــه دلیـ ــاختمان ب ــت سـ ــر قدمـ ـــالوه بـ ع
ـــار تاریخـــی از جملـــه چینـــی آالت  وجـــود آث
دوره ی مینـــگ و وجـــود قبـــور مشـــایخ، 
ایـــن مســـجد را از لحـــاظ تاریخـــی متمایـــز 
کـــرده اســـت. یکـــی از ویژگی هـــای جالـــب 
کـــه در  ایـــن مســـجد، غرفـــه ای اســـت 
آن  در  کـــه  اســـت  دایـــر  حیـــاط  صحـــن 
وســـایلی چـــون تســـبیح، عـــرق چیـــن، 
کتـــب مذهبـــی و نیـــز  صنایـــع دســـتی، 
ظـــروف زیبـــای چینـــی بـــا نمـــای مســـجد 

نیوجیـــه، عرضـــه می گـــردد.
 از دیگـــر مســـاجد مهـــم چیـــن می تـــوان 
کاشـــغر،  اســـتان  در  کاشـــغر  مســـجد 
گوانـــگ  مســـجد چینـــگ جیـــن در شـــهر 
غ  جـــو اســـتان فوجیـــن، مســـجد ســـیمر
درشـــهر هانگجـــو اســـتان جـــه جیانـــگ، 
مســـجد شـــیائوتائویوئن واقـــع در شـــهر 
شـــانگهای و... را نـــام بـــرد. ایـــن مســـاجد 
و بســـیاری مســـاجد دیگـــر هـــر روزه میزبـــان 
گردشـــگر هســـتند و بـــا  صدهـــا مســـلمان و 

کهـــن و  ــخ  ــده و تاریـ کننـ ــره  ــاری خیـ معمـ
کـــی و صفـــای خـــود، بازدیدکننـــدگان را  پا

• می ســـازند.  مبهـــوت 

منابع:
نوشته ی  شانگهای  و  پکن  توریستی  راهنمای  کتاب 
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ایرانی برجسته ی  چین شناس  بختیار  مظفر  دکتر 
نویسنده: آناهیتا پورسفیر

 دکتــر مظفــر بختیــار )زاده ی ۲۸ آذر ۱۳۲۲ 
دانشــگاه  اســتاد   )۱۳۹4 مــرداد  وفــات   -
فرهنگ شــناس،  ایران شــناس،  تهــران، 
مترجــم  و  نسخه شــناس  فارســی پژوه، 
خانــواده ای  در   ۱۳۲۲ ســال  در  وی  بــود. 
فرهنگ دوســت در چهارمحــال و بختیــاری 
و  بختیــار  منوچهــر  فرزنــد  او  شــد.  زاده 
میهندخــت بختیــار اســت و از ســوی پــدر، 
نــوه لطفعلــی خــان امیــر مفخــم بختیــاری 
و فتحعلــی خــان ســردار معظــم بختیــاری 
اســت و از ســوی مــادر، نــوه دوســت محمد 
)میــرزا  مســتوفی  حســن  و  معیرالممالــک 
می باشــد.  الممالــک(  مســتوفی  حســن 
کبــر دهخــدا در زمــان جنــگ جهانــی  علی ا
مجلــل  عمــارت  در  ســال   ۲ از  بیــش  اول 
پــدری وی در دزک - واقــع در ۳۲ کیلومتــری 
شــهرکرد - اقامــت داشــت. )دهخــدا در ایــن 
امیرمفخــم  کتابخانــه  از  اســتفاده  بــا  دوره 
لغت نامــه ی  یادداشــت های  نخســتین 
خــود را نوشــت(. همچنیــن ایشــان دارای 
دو فرزنــد بــه نام هــای اورمــزد و زروان بختیــار 

اســت.

 وی تحصیــالت ابتدایــی و متوســطه را در 
دبیرســتان ادب و ســعدی در اصفهــان بــه 
ــی در  ــال ۱۳4۲ شمس ــانید. در س ــان رس پای
رشــته زبــان و ادبیــات فارســی در دانشــگاه 
کارشناســی را  تهــران پذیرفتــه شــد و دوره 
پایــان رســانید.  بــه  کســب رتبــه ی اول  بــا 
کارشناســی  وی در ســال ۱۳4۷ در مقطــع 
ارشــد رشــته زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه 
کســب  تهــران پذیرفتــه شــد و ایــن دوره را بــا 
رتبــه ی اول و دانشــجوی ممتــاز بــه پایــان 
رســاند. در ســال ۱۳55 بــه دریافــت درجه ی 
ــگاه  ــی از دانش ــات فارس ــان و ادبی ــری زب دکت
از  ســال  چندیــن  او  گردیــد.  نائــل  تهــران 
پکــن  تهــران در دانشــگاه  طــرف دانشــگاه 
مشــغول بــه تدریــس و تحقیــق بود. در ســال 
۱۳۷5 بــه دلیــل انجــام فعالیت هــای فــراوان 
و انتشــار آثــار مهــم دربــاره ی چین شناســی 
طــرف  از  دور  شــرق  فرهنــگ  مطالعــه ی  و 
ممتــاز  اســتاد  به عنــوان  پکــن  دانشــگاه 
دانشــگاه پکــن برگزیــده و موفــق بــه دریافــت 

ــد. ــگاه ش ــن دانش ــژه ی ای ــور وی منش
بختیــار در تدویــن اطلــس تاریخــی ایــران بــه 

دو زبــان فارســی وانگلیســی ســهم عمــده 
کتــاب ایــران وی بــه شــش زبــان  داشــته و 
کتــاب  دنیــا ترجمــه شده اســت. همچنیــن 
شــش  بــه  وی،  آثــار  از  فیــروزه  پــل  ایــران 
ــان دنیــا ترجمــه شــده اســت. وی تألیــف  زب
هنــری  نســخه  نفیس تریــن  نامــه،  نــی 
کــه در انتشــارات مرکــز  فارســی در جهــان، 
ــه چــاپ رســیده را نیــز در  نشــر دانشــگاهی ب

دارد. کارنامه خــود 
 وی از ســال ۱۳6۹ بــه عنــوان اســتاد اعزامــی 
بــه  پکــن  دانشــگاه  در  تهــران  دانشــگاه 
کرســی زبــان  مــدت 5 ســال بــه تدریــس در 
مؤسســه ی  اداره ی  و  فارســی  ادبیــات  و 
و  پرداخــت  پکــن  دانشــگاه  ایران شناســی 
نســلی از پژوهشــگران زبان و ادبیات فارســی 
را در چیــن پــرورش داد. بختیــار همچنیــن 
اعزامــی  اســتاد  عنــوان  بــه   ۱۳۷۹ ســال  از 
هانکــوک  دانشــگاه  در  تهــران  دانشــگاه 
ســئول، بــه مــدت دو ســال بــه تدریــس در 
کرســی زبــان و ادبیــات فارســی پرداخــت.

دانشــگاه  در  تدریــس  مــدت  در  بختیــار 
کــه  گســترده ای  پکــن، تحقیقــات میدانــی 
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آثــار  کهن تریــن  دربــاره ی  آن  مهم تریــن 
راه ابریشــم می باشــد را بــه انجــام رســاند. 
مطالعــات وی از اهمیــت زیــادی در حــوزه 
تمــدن چیــن و ایــران و نیــز میــراث معنــوی 
بشــر برخــوردار اســت و مــورد توجــه جهانــی 
مدیــر  دودودیــن،  دکتــر  گرفــت.  قــرار 
پروژه هــای جهــان فرهنگــی )بیــن فرهنگــی( 
ــل  ــی مل ــی و فرهنگ ــی، علم ــازمان آموزش س
باســتان  از  نفــر  چنــد  و  )یونســکو(  متحــد 
متخصصــان  ژاپنــی  و  چینــی  شناســان 
بخش هــای  پیمــودن  بــا  ابریشــم،  راه 
عالقه منــدی  ابریشــم،  راه  از  باقی مانــده 
ایــن  در  مطالعــات  بــه  را  جهانــی  جامعــه 
گــزارش آن در نشــریه  کــه  کردنــد  زمینــه ابــراز 
چــاپ  بــه  چیــن  ابریشــم  راه  تحقیقاتــی 

اســت. رســیده 
وی بــه خاطــر آثــار و تحقیقــات مهــم خــود 
در زمینــه ی چین شناســی در ســال ۱۳۷4 
از دانشــگاه پکــن بــه دریافــت عنــوان »اســتاد 
ممتــاز دانشــگاه پکــن« و منشــور ویــژه آن 
نائــل آمــد. مظفــر بختیــار، نخســتین اســتاد 
که این عنــوان را در دانشــگاه  خارجــی اســت 

کــرده اســت. پکــن دریافــت 
ــار تألیفــی وی عبارتنــد از: ایــران،  برخــی از آث
شــکوه ایــران، آداب فتــوت، مجموعــه آثــار 
رضــا عباســی، نــی نامــه، فرقه هــای صوفیــه 
در چیــن، فرهنــگ چینــی بــه فارســی )بــه 
حیــاة  )ترجمــه(،  علــف  وی(،  ویراســتاری 
الطغرایــی )بــه عربــی(. از وی مقــاالت علمــی 

و  داخــل  نشــریات  در  زیــادی  پژوهشــی  و 
کشــور بــه چــاپ رســیده اســت. خــارج از 

بررســی نامه نســخه های خطــی اســالمی در 
چیــن بــه زبــان انگلیســی از دیگر آثار اوســت، 
حــدود  بررســی نامه  ایــن  تدویــن  بــرای 
کشــور  ششــصد شــهر و روســتا در سرتاســر 
چیــن در چهــار ســال از نزدیک بررســی شــده 

اســت.
کــه بــه زبــان انگلیســی  او دربــاره ی آثــاری 
کتــاب »بررســی نامــه  ــرده )ماننــد  ک منتشــر 
چیــن«(  در  فارســی  خطــی  نســخه های 
که به انگلیســی  می گویــد: »برخــی از ایــن آثار 
ــا  ــه آن ه ک ــودم  ــدد ب ــده اند، درص ــر ش منتش
گســتره وســیع مخاطبــان بــه  را بــه خاطــر 
کنــم. برخــی  انگلیســی بنویســم و منتشــر 
کــه ناشــر تمایل داشــته  دیگــر از آثــار هســتند 
کــه  کــرده و حتــی پیشــنهاد داده  و همــکاری 

ــم. ــن پذیرفت م
از مهمتریــن مقــاالت چیــن شناســی مظفــر 
»اســتیفی«  عنــوان  بــا  مقالــه ای  بختیــار 
کلمــه اســتیفی در متــون دوره هــای  اســت. 
کهــن، در اســناد و مــدارک چینــی  تانــگ و 
آن  مفهــوم  و  معنــی  ولــی  اســت،  آمــده 
دانســته نبــود. بختیــار بــا اســتناد بــه متــون 
کلمه تلفظ  کــرد ایــن  چینــی و فارســی ثابــت 
اصطالحــات  از  »اســتیفا«  واژه ی  فارســی 
دیوانــی و حســابداری قدیــم در ایران اســت. 
پروفســور »لــو« رئیــس انجمــن تاریــخ چیــن 
و پروفســور »چــاو هواشــنگ« رئیــس مرکــز 

تحقیقــات راه ابریشــم چیــن در نوشــته های 
مهمتریــن  از  یکــی  را  مقالــه  ایــن  خــود 
مقاله هــای مربــوط بــه تاریــخ ایــران و چیــن 
تحقیقــات  از  بســیاری  مشکل گشــای  و 
چیــن، ایــران و ژاپن شناســی دانســته اند. 
بــه مناســبت نوشــتن ایــن مقالــه از طــرف 
چیــن،  پژوهشــی  و  علمــی  موسســات 
تقدیرنامه هــای بســیار بــرای بختیــار ارســال 

• شــد. 

منابع:
علمـی  زندگـی  بررسـی  بـرای  غیردولتـی  فراخـوان 

نیـوز ایبنـا  بختیـار.  مظفـر  دکتـر  آثـار  و 
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ِجــــنــــگ هـــه، 
رگ  ــاالر بـــز ــاســ ــ ی در
کــتــشــاف کــه عـــصـــر ا در دوره هــای مختلــف تاریخــی اشــخاصی ظهــور می کننــد 

گیرتــر می شــود و  شهرتشــان از پادشــاهان هــم عصرشــان نیــز فرا
نامشــان در تاریــخ بــرای کشورشــان همــواره نشــانی از افتخــار و غرور 
بــه همــراه مــی آورد. ِجنــگ هــه را نیــز بــا اندکــی ارفــاق می تــوان جــزو 
همیــن افــراد بــه حســاب آورد. ســفرهای دریایــی وی به علت طول 

کــم نظیــر اســت. مســیر و اهــداف سیاســی آن در تاریــخ جهــان 
جنــگ هــه۱، در ســال ۱37۱ میــالدی در اســتان یون َنــن2 چیــن 
کوه هــای هیمالیــا، بــه دنیــا آمــد. نــام اصلــی او مــا هــه  در دامنــه ی 
کار  بــود. پــدر او بــه عنــوان یــک افســر دون پایــه در امپراتــوری مغــول 
کان او اصالتــًا ایرانــی و مســلمان  می کــرد، امــا وی مغــول نبــود، نیــا
بودنــد. پــدر مــا هــه و پدربزرگــش هــر دو فریضــه ی حــج را بــه جــای 
آورده بودنــد. مــا هــه در ســنین پاییــن شــروع بــه یادگیــری فرامیــن 

کــرد. اســالم 
کــه از  مغول هــا در آن دوره تاریخــی مســیرهای جــاده ی ابریشــم را 
مرکــز آســیا عبــور می کــرد را تحــت کنتــرل داشــتند و تقریبــا در همــان 
بــازه ی زمانــی بــر چیــن نیــز حکمرانــی می کردنــد. امــا بعــد از آن 
کــه هــر  کوچک تــری  امپراتــوری مغــول بــه بخش هــای خان نشــین 
یــک توســط یــک خــان حکمرانــی می شــد، متالشــی شــد. شــورش 
و جنــگ بــه وجــود آمــده بــه دلیــل ایــن فروپاشــی، بازرگانــان را بــه 

کــرد. اســتفاده از راه هــای دریایــی ترغیــب 
کنتــرل مجــدد امپراتــوری  ســه ســال قبــل از تولــد مــا هــه، چینی هــا 
کــه  خــود را از طریــق سلســله مینــگ۳ بــه دســت آوردنــد. هنگامــی 
مــا هــه ده ســال داشــت، ارتــش سلســله مینــگ بــه یون نــن حملــه 
کنتــرل مغول هــا در بیــاورد. در نتیجــه ی ایــن حملــه  کــرد تــا آن را از 
کشــتند و او را اســیر و بعــد از  ســربازان سلســله مینــگ پــدر ماهــه را 
اینکــه او را مقطــوع النســل کردنــد به َنن جینــگ4  بردنــد. وی بعد از 
آن بــه ِبی پینــگ )بیجینــگ یــا همــان پکــن امــروزی( فرســتاده شــد 

کنــد. کاخ شــاهزاده »جــو دی5 « خدمــت  تــا در 
ــی وی  کاردان ــش و  ــرد درخش کار می ک ــر  ــه در قص ــا ه ــه م ک ــی  در دوران
شــاهزاده جــو دی را بــه اعتمادکــردن بــه وی واداشــت. در پــی آن 
کســب مقــام امپراتــوری بــود مــا هــه را  کــه شــاهزاده بــه دنبــال  زمانــی 
بــه عنــوان محافــظ شــخصی خــود برگزیــد. این زمانــی بود که فراســت 
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ــام  ــاص و ع ــزد خ ــه زبان ــا ه ــری م ــی رهب و توانای
شــده بــود. مــا هــه بــه مــدت چهــار ســال در 
رکاب شــاهزاده جودی جنگید. او شاهزاده جو 
کمپ هــا و جنگ هــای بــی شــماری  دی را در 
کــرد. پــس از پیروزی هــای متعــدد مــا هــه  یــاری 
بــه عنــوان بزرگتریــن عامــل بــه دســت آوردن 

امپراتــوری بــرای جــو دی حســاب می آمــد.
بعــد از کشــمکش های فــراوان جودی توانســت 
ــر ســر بنهــد. ســپس خــود را  ــاج امپراتــوری را ب ت
یونگ لــه ، بــه معنــی شــادمانی ابــدی، خوانــد. 
از  بســیاری  بــه  بــزرگ  موفقیــت  ایــن  از  پــس 
کــرده  کــه از وی حمایــت  افســران و ســربازانی 
بودنــد ترفیــع داد. مــا هــه نیــز بــه مقــام خواجــه 
ترفیــع یافــت. در ســال ۱404 میــالدی جــودی 
لقــب جنــگ هــه را بــه مــا هــه داد و از آن پــس او 

بــه ایــن نــام شــهرت یافــت.
پیش زمینــه ی  هــه،  جنــگ  زندگــی  تصویــر 
کــرده اســت. در زمانــی  زندگــی وی را خــاص 
کــه او بــه محــرم اســرار جــودی تبدیــل شــده 
بــود، صداقــت و درســتی جنــگ هــه اطمینــان 
کــرده  کامــاًل بــه خــود جلــب  شــاهزاده جــودی را 
بــود. ایــن دو نفــر معمــواًل راجــع بــه مســائل 
یکدیگــر  بــا  اســتراتژیک  و  نظامــی  سیاســی، 
تبــادل اطالعــات می کردنــد و جــودی در ایــن 

مــورد اطالعــات ســودمندی را بــه جنــگ هــه 
ــور  ــودی امپرات ــه ج ــد از اینک ــل می کرد.بع منتق
کــه آب هــای غــرب چیــن  گرفــت  شــد، تصمیــم 
را بــه تصــرف خــود درآورد. در پــی شــناختن 
توانایی هــا و مــورد اعتمــاد بــودن جنــگ هــه، 
امپراتــور او را به عنوان مشــاور خــود و فرمانده ی 
ارشــد ایــن عملیــات بــه یــک ســفر دریایی بــزرگ 

در غــرب چیــن فرســتاد.
چیــن  دریاســاالر  معروف تریــن  هــه  جنــگ 
اســت. توانایی هــای منحصربه فــرد و دیــد بــاز او 
نســبت به مســائل، تجلــی دســتاوردهای بزرگ 
کتشــافات متعدد  کــه شــامل ا در زندگــی او بــود؛ 
دریایــی؛ سیاســت خارجــی و امــور نظامــی بــود.
کوتاهــی پــس ازبــه تــاج و تخــت  بعــد از مــدت 
دریایــی  امــور  او  یونگ لــه،  امپراتــور  رســیدن 
را بــه جنــگ هــه ســپرد. در ابتــدا جنــگ هــه 
تحصیــالت تکمیلی خــود را در زمینه ی تثبیت 
رده بندی هــای دریایــی، مســیریابی آســمانی، 
تقویــم غربــی و شــرقی، علــم نجــوم و جغرافــی، 
علــوم دریایــی، ناوبــری، کشــتی ســازی و تعمیــر 

کــرد. کامــل  کشــتی 
ــه6 در ســال  در ســال ســوم از حکمرانــی یونگ ل
ــوَئن ده7   ــی ش ــتم از حکمران ــال هش ۱4۰5 و س
در ســال ۱433، جنــگ هــه هفــت ســفر دریایــی 

کــرد. وی دریــای جنــوب چیــن  بــزرگ را رهبــری 
و اقیانــوس هنــد تــا خلیج فــارس و دریای ســرخ 

را پیمــود.
کشــور  از ســی  بیــش  بازدیــد  بــر  مدارکــی دال 
آســیایی و آفریقایی و حکومت هایشــان توســط 
ســفر  هفــت  ایــن  دارد.  وجــود  هــه  جنــگ 
کــه از نظر اندازه، تجهیــزات، امکانات و  دریایــی 
تکنولــوژی مســیریابی و خیلی جهــات دیگر بی 
ســابقه اســت نه تنهــا نشــانگر قدرت سلســله ی 
غیرعــادی  کننــده ی  توصیــف  بلکــه  مینــگ 
بــودن توانایی هــای جنــگ هــه نیــز می باشــد.
جنــگ هــه ســر انجــام در ســال ۱433 بــه دلیــل 
بیمــاری در یکــی از ســفرهای دریایــی خــود و در 

ســن 62 ســالگی درگذشــت. •
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تاریخی  پیشینه ی  با  کهن  کشوری   چین 
 5۰۰۰ به  چین  تاریخ  قدمت  اســت.  غنی 
سال می رسد و در این زمان طوالنی، این 
سرزمین بستر حوادث و اتفاقات بسیار زیاد 
صلح ها،  و  جنگ ها  همچون  متنوعی  و 
خاندان ها و امپراتوری های متعدد، بالیای 
گون بوده است.  گونا طبیعی و غیر طبیعی 
کشور با همه این چالش ها از فرهنگ و  این 
تمدن نیز غافل نبوده و دارای تمدنی غنی 

و پربار است.
حاشیه  در  چین  تــمــدن هــای  نخستین   
گــرفــت.  شــکــل  زرد  رود  و  یــانــگ تــســه  رود 
حضور  باستان شناسی  حــفــاری هــای  امــا 
دوران  از  را  ســـرزمـــیـــن  ایــــن  در  انـــســـان 
کـــرده اســـت. چین  ــاریــخ آشــکــار  مــاقــبــل ت
زندگی  ــار مناطق  آمـ بــاالتــریــن  ــا  ب کــشــوری 
نه تنها  ــان،  ــهـ جـ در  ــه  ــیـ اولـ ــای  ــان هـ ــسـ انـ
باقی  انــســان هــا  منشأ  از  فـــراوانـــی  عــنــاصــر 
رونـــد نسبتا  یــک  بلکه  اســـت،  نــگــذاشــتــه 
ــه نــیــز داشــتــه  ــف ــل تــکــامــلــی بــــدون وق ــام ک

است.
)حـــدود  پارینه سنگی  دوره ی  ــــل  اوای در   
قــبــل(  ــال  ــ سـ ــیــون  ــل مــی  ۲ ــا  ــ ت ــزار  ــ ــ ه  ۲5۰
ــان چــیــنــی هــای بــاســتــان  ک ــا ــی اجـــــداد و ن
شــدنــد.  ــنــده  ک پــرا وســیــعــی  منطقه ی  در 
دوره ی  اواخــــــــر  از  مــنــطــقــه  ــد  ــ ص چـــنـــد 
هــزار   4۰ تــا  ــزار  هـ  ۱۰ بــه  کــه  پارینه سنگی 
ــردد، در ســرتــاســر چین  ــرمــی گ ب ســـال قبل 

شناسایی و پیدا شده است.
یــوئــن مــو۱« به  از »انــســان  رونـــد پیشرفت   
»انسان پکن۲« و سپس » غارنشین باال 3«، 
انسان های  مورد  در  را  حقایقی  و  واقعیات 
فسیل های  می دهد.  ما  به  چین  در  اولیه 
اولین  مــانــده هــای  باقی  یــوئــن مــو،  انــســان 

انسان در قلمرو چین پنداشته می شوند.
 تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد 
که انسان پکن حدود ۷۰۰ هزار سال پیش 
و  کــرده  زندگی  به  شــروع  »جوکودیان4«  در 
آنجا می زیسته  هــزار ســال در   5۰۰ حــدود 
سنگی  قطعه ی  هـــزار   ۱۷ از  بیش  اســـت. 

شامل تبر، وسایل مخصوص خراش دادن 
ک بیرون آورده شد.  و نوک پیکان از زیر خا
کستر با ضخامت 6 متر، سندی  الیه های خا
از  انسان پکن در استفاده  توانایی  از  است 
آتش برای گرم نگه داشتن خود، پختن غذا، 

ایجاد روشنایی و فراری دادن حشرات.
ــورد   بــقــایــای اســـتـــخـــوان و ابــــزارهــــای مـ
استفاده ی  غارنشین باال، که حدود ۱۸ هزار 
کوه  سال قبل می زیسته است، درغارهای 
این  مهارت  دهنده ی  نشان  »لونگ گو5«، 
کردن چوب برای درست  انسان در سوراخ 
ــــردن آتـــش اســــت. آتـــش ســاخــتــه دســت  ک
پنداشته  بشر  تاریخ  آغاز  عنوان  به  انسان، 

می شود.
کان   حدود ۱۰ هزار سال پیش، اجداد و نیا
چینی ها وارد دوره ی نوسنگی شدند. بیش 
از ۷ هزار منطقه درحاشیه رودهــای یانگ 
کنده  پرا وسیعی  منطقه ی  در  زرد،  و  تسه 
یانگ  فرهنگ  بــا  بنپو6  منطقه ی  شــدنــد. 
شائو۷ )5۰۰۰ تا ۷۰۰۰ سال قبل( و منطقه 
ِهمودو۸ با فرهنگ همودو )5۳۰۰ تا ۷۰۰۰ 
ــال قــبــل( نــشــان دهــنــده اوایـــل دوره ی  س
منطقه  که  درحالی  اســت.  بــوده  نوسنگی 
ســال   45۰۰ ــا  ت  4۰۰۰( شــــان۹«  ــگ  ــون »ل
نوسنگی  دوره ی  اواخــر  از  نمونه ای  قبل(، 
می باشد. در این مناطق محل های روشن 
کردن آتش، انبارهای مواد غذایی، ظروف 
گـــور حــــاوی اسکلت  ســفــالــی و چــنــدیــن 
عمومی  ساختمان  وجــود  شد.  شناسایی 
که خانه های مسکونی در اطراف  مــدوری 
کی از آن بود که زندگی  آن قرار داشتند نیز حا
گروهی- اجتماعی سازمان یافته ای وجود 
داشته است. در دوره ی نوسنگی، مردمان 
بیل ها،  انـــواع  سنگی،  تبرهای  از  باستان 
انواع چاقوها، سنگ آسیاب و دیگر ابزارهای 
سنگی استفاده های گسترده ای می کردند. 
دیگر  و  خــــردل  کــلــم،  ــج،  ــرن ب ارزن،  ــا  آن هــ
محصوالت را کشت و حیواناتی مثل خوک، 
غ و دیگر چهارپایان اهلی  گاو، بز، مر سگ، 
را پرورش می دادند. طغیان های عظیم دو 
رود یانگ تسه و زرد، تمدن های باستانی 

چین را از بین برد.
غــالــبــا به  ــاریــخ چــیــن  ت ایـــن دوره،  از  پــس 
عـــنـــوان تـــوالـــی از ســلــســلــه هــا )دودمــــــان( 

بیان می شود.

دورانباستان
مختلف  ســلــســلــه هــای  دوران،  ایـــن  در   
بنابر  شــدنــد.  ایــجــاد  چین  در  ــوری  امــپــرات
نخستین  چــیــنــی،  ــــه  ــی ــ اول ــــخ هــــای  ــاری ــ ت
ــورد  ــ بــــــود. در م ــن، شـــیـــا  ــیـ دودمــــــــان چـ
ــچ مــــدرک  ــیـ کـــنـــون هـ ایــــــن ســلــســلــه تـــا
ــه دســـت  ــ ــری ب ــب ــت ــع بـــاســـتـــان شـــنـــاســـی م
حکومتی  قــدیــمــی تــریــن  و  اســـت  نــیــامــده 
حکومت  داریـــــم،  کــامــل  ــالع  اطــ آن  از  ــه  ک
طــــول  در  اســــــــت.  شــــانــــگ  خــــــانــــــدان 
ــع مــخــتــلــف و  ــایـ صـــدهـــا ســـــال، چــیــن وقـ
ــده  ــه خـــود دی حــکــومــت هــای فـــراوانـــی را ب
کنفسیوسی  بــودایــی و  آیــیــن هــای  اســـت، 
تـــمـــدن هـــای  و  یـــافـــتـــه  رواج  چـــیـــن  در 
ــران و مــصــر به  ــ ــ ــگـــری نــظــیــر هــنــد و ای دیـ
که  کـــرده انـــد. دیـــوار بـــزرگ چین  آن نــفــوذ 
از بــنــاهــای اعــجــاب انــگــیــز بــشــر اســــت، در 
تأسیس  آن  امـــپـــراتـــوری  دوره  نخستین 
ــالدی،  ــ ــی ــ م  ۱۲۷۹ ســــــال  در  گـــــردیـــــد. 
ــت چـــیـــن جـــنـــوبـــی را  ــاومـ ــقـ ــا مـ ــول هـ ــغـ مـ
ــرای  ب تــرتــیــب،  بــدیــن  و  شکستند  درهــــم 
ــار، ســـراســـر چــیــن تــحــت سلطه  ــ اولـــیـــن بـ
ــزده و  ــ ــانـ ــ پـ ــرون  ــ ــ قـ از  ــی درآمـــــــــد.  ــ ــارج ــ خ
شــانــزده میالدی پــای اروپــایــی هــا به چین 
هم  حکومت هایی  آن هـــا  حتی  و  شــد  ــاز  ب
کردند.  برپا  کشور  ایــن  مختلف  نقاط  در 
تحت  چــیــن   ،۱۹4۹ ــال  سـ در  ــجــام  ســران
به  و  یافت  استقالل  کمونیست ها  سلطه 

کشوری مقتدر تبدیل شد.
جــدول  در  چین  سلسه های  ســال  و  ــام  ن  
شماره های  در  اســـت.  آمـــده  بعد  صفحه 

بعد به شرح آنها خواهیم پرداخت. •

منابع

- China's History (CAO DAWEI) 
- چین، محمودرضا برازش

- چین باستان، النور ج .هال، نشر ققنوس

-iiketab.com

Yuanmou Man/元谋人 -۱
Peking Man/北京猿人 -۲

upper cave man/山顶洞人 -۳

zhoukoudian /周口店-4
longgu -5

Bànpō /半坡 -6

Yangshao culture/仰韶文化-۷
Hemudu/河姆渡文化 -۸

Longshan/龙山 -۹

فاطمه موسی پور
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سالهایحکمفرمایینامچینینامدودمان

از قرن ۲۱ تا اوایل قرن ۱۷ پیش از میالد夏سلسله شیا

از اوایل قرن ۱۷ تا قرن ۱۱ پیش از میالد商سلسله شانگ

از قرن ۱۱ تا سال ۲56 پیش از میالد周سلسله جو

از قرن ۱۱ تا سال ۷۷۱ پیش از میالد西周جو غربی

از سال ۷۷۰ تا سال ۲56 پیش از میالد东周جو شرقی

از سال ۲۲۱ تا سال ۲۰6 پیش از میالد秦سلسله چین

از سال ۲۰6 پیش از میالد تا ۲۲۰ پس از میالد汉سلسله خن

از سال ۲۰6 پیش از میالد تا ۲5 پس از میالد西汉خن غربی

از سال ۲5 تا ۲۲۰ پس از میالد东汉خن شرقی

از سال ۲۲۰ تا ۲۸۰ پس از میالد三国سه پادشاهی

از سال ۲65 تا 4۲۰ پس از میالد晋سلسله جین

از سال ۲65 تا ۳۱۷ پس از میالد西晋جین غربی

از سال ۳۱۷ تا 4۲۰ پس از میالد东晋جین شرقی

از سال 4۲۰ تا 5۸۹ پس از میالد南北朝سلسله های شمالی و جنوبی

از سال 5۸۱ تا 6۱۸ پس از میالد隋سلسله سویی

از سال 6۱۸ تا ۹۰۷ پس از میالد唐سلسله تانگ

از سال ۹۰۷ تا ۹6۰ پس از میالد五代پنج سلسله

از سال ۹۰6 تا ۱۲۷۹ پس از میالد宋سلسله سونگ

از سال۹۰6 تا ۱۱۲۷ پس از میالد北宋سونگ شمالی

از سال ۱۱۲۷ تا ۱۲۷۹ پس از میالد南宋سونگ جنوبی

از سال ۱۲۷۹ تا ۱۳6۸ پس از میالد元سلسله یوئن

از سال ۱۳6۸ تا ۱644 پس از میالد明سلسله مینگ

از سال ۱644 تا ۱۹۱۱ پس از میالد清سلسله چینگ

از سال ۱۹۱۱ تا ۱۹4۹ پس از میالد中华民国جمهوری چین
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کشور وسیع و پرجمعیت چین طی چند سال  اقتصاد 
که  گذشته با چنان سرعتی درحال تحول و توسعه بوده 
کشوری  که  کــرده اســت. چین  جهانیان را شگفت زده 
فقیر، پرجمعیت، غیرصنعتی و متکی بر کشاورزی سنتی 
بود، با سیستم توسعه اقتصادی خاص خود توانست در 
سه دهه اخیر به طور متوسط رشد اقتصادی ۱۰ درصدی 

را تجربه نماید.
در بخش کشاورزی تامین غذای حدود یک و نیم میلیارد 
گر با صادرات  نفر امری شبیه به معجزه است به خصوص ا
کشاورزی  هم همراه باشد. بدون شک توسعه صنعت و 
بخش  نمی افتد.  اتفاق  خدمات  بخش  توسعه  بــدون 
کشاورزی آن  خدمات چین نه تنها پشتیبان صنعت و 

است بلکه خود نیز عامل مهمی در توسعه کشور است.
چین در بخش های مهم خدماتی توسعه فراوانی داشته 
است. بانکداری، بیمه، حمل ونقل، گردشگری، تجارت 
و خرده فروشی در چین به سرعت توسعه یافته و در حال 

پیشرفت است.

یخچهوویژگیهایاقتصادیچین تار
اقتصــاد چیــن تــا ســال ۱۹4۹ اقتصــادی درهم ریختــه، 
جنــگ  از  ناشــی  خســارات  بــود.  عقب افتــاده  و  ناتــوان 
کشــور،  ــر  ــگان ب ــی و بیــش از یــک قــرن تســلط بیگان جهان
ــه پنجــاه ســال عــدم وجــود یــک دولــت مرکــزی  نزدیــک ب
نوســازی  عــدم  شــدید،  حکومتــی  فســاد  و  مقتــدر 
دالیــل  از  فئودالــی  نظــام  کمیــت  حا و  ســنتی  اقتصــاد 
اصلــی رکــود اقتصــادی چیــن در ایــن دوران بوده اســت.

کتبــر  ا اول  در  چیــن  خلــق  جمهــوری  تأســیس  از  پــس 
ــد اقتصــاد  کردن کمونیســت ســعی  ۱۹4۹، رهبــران چیــن 
را ســامان و خرابی هــا  کشــور  ریختــه و متالشــی  درهــم 

نگاهی به 
اقتصادی  جغرافیای 

کشور چین
فـــاطـــمـــه مــــوســــی پـــور
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دهنــد.  کاهــش  را  جنــگ  از  ناشــی  آثــار  و 
پایــان  و  مائــو در ســال ۱۹۷6  ازمــرگ  بعــد 
شــیائوپینگ۱  دنــگ  فرهنگــی،  انقــالب 
بــه  شــروع  چیــن  رهبــران  جدیــد  نســل  و 
کردند. ایــن اصالحات  اصالحــات اقتصــادی 
گشــوده شــدن  و تغییــر سیســتم اقتصــادی، 
ــه روی خــارج در ســال  کشــور ب درهــای ایــن 
در  توجهــی  قابــل  دســتاوردهای   ۱۹۷۸
داشــت. همــراه  بــه  آن  اقتصــادی  نظــام 
و   ۱۹۸۰ ســال های  فاصلــه  در  چیــن 
در  اقتصــادی  ویــژه  مناطــق   ۱۹۸4
اســتان  در  جوَخــی4  و  ِشــن ِجن۳  شــن تو۲، 
گوانگ دونگ5 و شــیامن6 در استان فوجیان 
ــی  ــره های َنن َخ ــام جزی ــود و تم ــیس نم تاس
کــرد. اعــالم  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  را 
 در ســال ۱۹۸4 چهــارده شــهر دیگــر در ایــن 
گذاری تبدیل  کشور به منطقه ویژه سرمایه 
شــدند. درآغــاز ســال ۱۹۸5 دولــت مرکــزی 
محــدوده مناطق ویژه اقتصــادی در مناطق 
ســاحلی را افزایــش داد و اصالحــات انجــام 
ــارت،  ــذاری و تج گ گرفتــه در زمینــه ســرمایه 
ــتقیم  ــرمایه گذاری مس ــش س ــه افزای ــر ب منج
چیــن  در   ۱۹۹۰ دهــه  اوایــل  در  خارجــی 
گردیــد به طوری کــه در ســال ۱۹۹۰ منطقــه 
کثــر شــهرهای  ا پودونــگ6 در شــانگهای و 
روی  بــه  را  یانگ تســه۷  رودخانــه ی  دره ی 
گشــود. چین از سال  ســرمایه گذاران خارجی 
کننــده  ۲۰۰۲، بــه عنــوان بیشــترین جــذب 
گردیــده  ســرمایه خارجــی در جهــان مبــدل 
گــذاری مســتقیم خارجــی  اســت )ســرمایه 

یــک از متغیرهــای مهــم در زمینــه توســعه 
ســال  در  عــالوه  بــه  می باشــد(.  اقتصــادی 
۱۹۹۲ در تعــداد زیــادی از شــهرهای مــرزی 
خودمختــار،  مناطــق  و  اســتان ها  کــز  مرا و 
شــورای دولتی تشــکیل داد. عالوه براین ۱5 
منطقــه آزاد تجــاری، ۳۲ منطقــه اقتصــادی 
و توســعه تکنولــوژی و 5۳ منطقــه توســعه 
متوســط  و  بــزرگ  شــهرهای  در  صنعتــی 
تاســیس شــد. در نتیجــه بــرای حضــور در 
بین المللــی،  گذاری هــای  ســرمایه  و  بــازار 
یکپارچــه  جهــت  در  متنــوع  برنامــه ای 
کــردن مناطــق ســاحلی، مــرزی، جزیره هــا 
گرفــت. و شــهرهای بــزرگ در چیــن شــکل 
 پذیرفته شــدن عضویــت جمهــوری خلــق 
ســال  در  متحــد  ملــل  ســازمان  در  چیــن 
عضویــت  بــرای  را  کشــور  ایــن  راه   ،۱۹۷۱
اقتصــادی  و  سیاســی  ســازمان های  در 
 ۱۹۸۰ ســال  در  کــرد.  همــوار  بین المللــی 
و   )IMF( پــول  المللــی  بیــن  بــه صنــدوق 
بانــک جهانــی و در ســال ۲۰۰۱ بــه ســازمان 
ــن  ــت. چی ــی )WTO( پیوس ــارت جهان تج
و  المللــی  بیــن  ســازمان های  اغلــب  در 
اســت. فعــال  و  موثــر  عضــوی  ای  منطقــه 
کنــار رشــد  کشــور در ســال ۱۹۹۲ در   ایــن 
گیرنــده از بانــک  اقتصــادی، بــزرگ تریــن وام 
ــی  ــک جهان ــه بان ــن ب ــود. ورود چی ــی ب جهان
کشــور  و صنــدوق بین المللــی پــول راه ایــن 
همــوار  امتیــازدار  وام هــای  گرفتــن  بــرای  را 
موجــود  فرصت هــای  از  کشــور  ایــن  کــرد. 
بــرای طلــب وام از ســازمان های بین المللــی 

کــه  زیــادی  مبالــغ  از  و  کــرد  بهره بــرداری 
به عنــوان کمک هــای رســمی بــرای کمک به 
توســعه کشــورها در نظــر گرفتــه شــده بودنــد، 
گردیــد و بــا رشــد ســریع اقتصــادی  برخــوردار 
در ســال ۲۰۰5، به عنــوان یکــی از پنــج قدرت 
اقتصــادی جهــان مطــرح شــد. مــازاد تجاری 
چیــن در ســالیان اخیــر، هرســال رونــد رو بــه 
کنــون یکــی  رشــدی را نشــان داده و چیــن ا
کــه بیشــترین ذخائــر  کشــورهایی اســت  از 
دارد. اختیــار  در  را  جهــان  طــالی  و  ارزی 

 چیــن تــا ســال ۲۰۱5 بــه تمامــی اهــداف 
و  یافــت  دســت   )MGDs( هــزاره  توســعه 
ســهم عمــده ای در دســتیابی بــه اهــداف 
کــرد.  توســعه هــزاره در ســطح جهانــی ایجــاد 
رشــد و توســعه چین طی چند دهه گذشــته 
کشــور عقــب افتــاده  کــه از یــک  ســبب شــد 
بــه قطــب بــزرگ اقتصــادی تبدیــل شــود بــه 
طوری کــه در تولیــد بســیاری از محصــوالت، 
ــرده  ک رتبه هــای نخســت تولیــد را ازآن خــود 
 )GDP( و رتبــه دوم تولیــد ناخالــص داخلــی
را پــس از آمریــکا بــه دســت آورده و فاصلــه 
کمتــر  کشــور لحظــه بــه لحظــه  خــود را بــا ایــن 
کــرده و درهمــان حــال بخــش عمــده ای از 
کثیــر خــود  مــواد غذایــی مــورد نیــاز جمعیــت 
را تامیــن می نمایــد. تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــاد  ــترده ایج گس ــت  ــه صنع ــط س ــن توس چی
صنعــت  کشــاورزی،  صنعــت  گــردد:  مــی 
ــات. ــت خدم ــد و صنع ــاز و تولی ــاخت وس س

در نمــودار زیــر رونــد GDP چیــن بــرای دوره 
۲۰۱۷-۱۹6۱ به تصویر کشیده شده است.

 نمودار رشد تولید ناخالص داخلی )٪ ساالنه(

ی نامه | سال اول | شماره یکم | پاییز 97
ختا

60



چین همچنین بزرگترین اقتصاد تولیدی و 
کاال، سریع ترین بازار مصرف  کننده  صادر 
و  کــاال  بــزرگ  کننده  وارد  دومــیــن  و  کننده 
و  اســت  جهان  در  تجاری  کشور  بزرگترین 
المللی  بین  تجارت  در  ای  برجسته  نقش 
از:  انــد  عبارت  چین  عمده  صــادرات  دارد. 
تجهیزات  ماشین آالت،  الکتریکی،  صنایع 
ــوالد،  ــن و فـ ــراتــی، مــنــســوجــات، آهـ مــخــاب
تجهیزات پزشکی، مواد شیمیایی، سیمان، 
وسایل  و  کفش  ک،  پــوشــا ــازی،  اســبــاب ب
محصوالت  تــریــن  اصــلــی  و  حــمــل ونــقــل. 
الکتریکی  وارداتـــــی چــیــن شــامــل صــنــایــع 
سوختنی،  ــواد  مـ و  نفت  مــاشــیــن آالت،  و 
و  پالستیک  ــزات،  ــل ف پــزشــکــی،  تجهیزات 
می  معدنی  مـــواد  انـــواع  و  موادشیمیایی 

باشد.
درآمد  افزایش  کشور،  این  اقتصادی  رشد 
مردم آن را نیز در پی داشته است. براساس 
کشور  آمــار اعــالم شــده در مجله فــوربــس، 
چین در سال ۲۰۱۲ با دارابودن ۹5 شهروند 
میلیاردر، در ردیف سوم دنیا پس از آمریکا 
اشاره  باید  قرار دارد.   )۹6( روسیه  و   )4۲5(
که هنگ کنگ در این فهرست از چین  کرد 

جدا شده و با داشتن ۳۸ میلیاردر در ردیف 
که تا  ششم قرار دارد. این در صورتی است 
با توجه به مــقــررات حزب  چند دهــه قبل 
بسیار  افـــراد  شخصی  مالکیت  کمونیست 
ترتیب مردم  ایــن  به  اســت.  ــوده  ب محدود 
که سال ها از بازار جهانی دور بودند،  چین 
مصرف کنندگان  و  خریداران  از  یکی  کنون  ا
کاالهای تجملی هستند. هم چنین  عمده 
که تا چند دهه قبل به ندرت  مردم چین 
کشور را دریافت می کردند و  اجازه خروج از 
یا هزینه سفرهای خارجی برای آنها بسیار 
گران بود با رفع مشکالت سیاسی و افزایش 
گردشگری و سفر  گسترده به  درآمد بصورت 
پروازهای  مانند  جهش  رشــد  می پردازند؛ 
بین المللی فرودگاه های چین دلیلی بر این 

ادعا است.
ــادی چــیــن  ــ ــص ــ ــت ــ ــیـــت اق ــعـ ــنـــد وضـ هــــر چـ
ــت امـــا  ــ ــ ــده اسـ ــ ــ مـــطـــلـــوب تـــوصـــیـــف شـ
ــادی را نــیــز بـــه هــمــراه  ــ ــ ــای زیـ ــالـــش هـ چـ
داشـــتـــه اســــت. عــــدم تـــعـــادل اقــتــصــادی 
ــل زیـــســـت  ــ ــائ ــ ــس ــ شـــــدیـــــد، افــــــزایــــــش م
مــحــیــطــی، افـــزایـــش نــابــرابــری اقــتــصــادی 
ــن  ای جــمــلــه  از  ســـالـــخـــورده  جــمــعــیــت  و 

چالش هاست.
ــع، دولـــت  ــریـ ــد سـ ــ ــعــد از دهــــه هــــای رش ب
متمرکز  بـــاال  کیفیت  بـــا  رشـــد  بـــر  کـــنـــون  ا
رشــد،  در  تدریجی  کاهش  بــا  حتی  ــت.  اس
بزرگترین  تــوانــد  مــی   ۲۰۳۰ ســال  تــا  چین 
ــان شــــود و حــتــی از آمــریــکــا  ــه ــتــصــاد ج اق

پیشی بگیرد. •

منابع:
انتشارات  بـــرازش  رضــا  محمود  نوشته  چین  کتاب 
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Imf.org
focus-economics.com
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داخلی  ناخالص  تولید  رشــد  مقایسه  نــمــودار 

چین و آمریکا )درصد سالیانه(

Deng Xiaoping/邓小平 -۱
Shantou/汕头市 -۲

Shenzhen/深圳市 -۳

Zhuhai/珠海市 -4
Guangdong/广东 -5

Xiamen/厦门市 -6

Pudong/浦东新区 -۷
Yangtze/ 长江-۸
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ین  رگتر بز
ی یک تجار شر

ـــل  ـــی چیـــن در اقتصـــاد بیـــن المل کنون ـــگاه  جای
متأثـــر  را  کشـــورها  همـــه ی  اقتصـــاد  تقریبـــًا 
کشـــورهای پیشـــرفته  ســـاخته اســـت. حتـــی 
ــون  ــن مصـ ــا چیـ ــارت بـ ــی تجـ ــار داخلـ ــز از آثـ نیـ
نبوده انـــد. طبـــق آمـــار اعـــالم شـــده توســـط 
ســـال  در   worldstopexports ســـایت 
کســـب 2.272  20۱8، چیـــن در ســـال 20۱7، بـــا 
جهانـــی  صـــادرات  یـــک  رتبـــه  دالر  تریلیـــون 
را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. ایـــن در 
ــر یـــک از دو  کـــه ســـهم صـــادرات هـ حالیســـت 
کشـــور آمریـــکا و آلمـــان بـــه عنـــوان صادرکننـــدگان 
دوم و ســـوم جهانـــی، نزدیـــک بـــه ۱.5 تریلیـــون 
دالر بـــوده اســـت. چیـــن همچنیـــن بـــا واردات 
۱.84۱ تریلیـــون دالری رتبـــه دوم واردات را بعـــد 
از آمریـــکا بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. رتبـــه 

ســـوم از آن آلمـــان می باشـــد.
ــر  ــی بـ ــادالت جهانـ ــژه چیـــن در مبـ ــگاه ویـ جایـ
اثرگـــذار  نیـــز  کشـــورمان  خارجـــی  مناســـبات 
بـــوده اســـت. بـــا توجـــه بـــه رتبـــه صـــادرات و 
ــا  ــارت بـ ــدم تجـ ــن عـ ــی چیـ ــن المللـ واردات بیـ
کشـــور امـــری غیرممکـــن می نمایـــد. در  ایـــن 
ــی  ــوان یکـ ــه عنـ ــن بـ ــر چیـ ــالیان اخیـ ــول سـ طـ
ــوده  ــرح بـ ــران مطـ ــاری ایـ ــم تجـ ــرکای مهـ از شـ
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اســـت. چنانچـــه ارزش معامـــالت را معیـــار 
قـــرار  ایـــران  تجـــاری  شـــرکای  اهمیـــت 
دهیـــم؛ از ُبعـــد واردات، چیـــن در ســـال 
۷5 رتبـــه بیســـتم را بـــه خـــود اختصـــاص 
داده اســـت. ایـــن جایـــگاه در ســـال های 
ـــال های  ـــی س ـــومین و ط ـــه س ـــا ۸۷ ب ۸5 ت
کاال  ۸۸ تـــا ۹۰ بـــه دومیـــن صادرکننـــده ی 
بـــه ایـــران ارتقـــا یافـــت. از بعـــد صـــادرات، 
کشـــور  چیـــن در ســـال ۷5 دوازدهمیـــن 
ــت.  ــوده اسـ ــی بـ ــای ایرانـ کاالهـ ــرای  پذیـ
در ســـال ۸۱، ششـــمین منبـــع ارزآوری 
کشـــور بـــوده و در ســـال های ۸۹  بـــرای 
کننـــده  و ۹۰ چیـــن بزرگ تریـــن دریافـــت 

کاالهـــای ایرانـــی بـــه شـــمار مـــی رود.
آمریـــکا  اقتصـــادی  تحریـــم  سیاســـت 
علیـــه ایـــران در ســـال های اخیـــر، رونـــد 
گرفتـــه اســـت. قطعـــا  فزاینـــده ای بـــه خـــود 
ـــه  ـــی علی ـــادی و سیاس ـــای اقتص تحریم ه
کشـــورهای  کشـــور، ســـایر  ایـــران بـــر اقتصاد 
مختلفـــی  تاثیـــرات  جهـــان  و  منطقـــه 
خواهـــد داشـــت. چیـــن ســـال ها شـــریک 
تجـــاری مهمـــی بـــرای ایـــران بـــوده اســـت و 
کنـــون بـــه دلیـــل تحریم هـــای وارده،  هـــم ا

نقـــش مهم تـــری را ایفـــا می کنـــد.
نتایـــج حاصـــل از مقالـــه ی بررســـی اثـــر 
ترکیـــب  بـــر  اقتصـــادی  تحریم هـــای 
شـــرکای عمـــده تجـــاری ایـــران، نشـــان 
از تاثیـــر اجـــرای تحریم هـــای اقتصـــادی 
قـــوی بـــر روابـــط کل شـــرکای تجـــاری ایـــران 
دارد. در ایـــن مقالـــه 28 شـــریک تجـــاری 
گـــروه تقســـیم شـــده اند.  ایـــران بـــه دو 
کشـــورهای اروپایـــی، ایالـــت  چنـــدی از 
ـــادا  کان ـــکا، ژاپـــن، اســـترالیا و  متحـــده آمری
گـــروه اول  کشـــورهای  بخـــش عمـــده ای از 
را بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد. چیـــن، 
کـــره جنوبـــی،  امـــارات متحـــده عربـــی، 
کشـــورها در  ترکیـــه، هنـــد و چنـــدی دیگر از 
گرفته انـــد. طـــی نتایـــج  گـــروه دوم جـــای 
کشـــورهای  بـــه دســـت آمـــده از ایـــن مقالـــه 
گـــروه اول، هـــم در دوره ی اجـــرای تحریـــم، 
هـــم در دوره ی بعـــد از آن، از تجـــارت خـــود 
کاســـته اند. ایـــن در حالیســـت  ــا ایـــران  بـ
گـــروه دوم،  کشـــورهای  کـــه تجـــارت بـــا 
بـــا  و  تحریـــم  اجـــرای  دوره ی  در  فقـــط 

کاهـــش یافتـــه اســـت. کمتـــری  شـــدت 
ـــرداد  ـــوز در 20 ام م ـــاد نی ـــزارش اقتص گ ـــه  ب
بازرگانـــی  وزارت  ســـخنگوی   ،97 مـــاه 
ــکا  ــای آمریـ ــه تحریم هـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ چیـ
ـــط اقتصـــادی دو  گفـــت: رواب ـــران  علیـــه ای
کشـــور بـــدون توجـــه بـــه قوانیـــن داخلـــی 
کشـــورهای ثالـــث، توســـعه پیـــدا می کنـــد. 
ــای  گذشـــته در زمینه هـ چیـــن هماننـــد 
کار می کنـــد  اقتصـــادی و تجـــاری بـــا ایـــران 
در  تاثیـــری  برجـــام  از  آمریـــکا  خـــروج  و 
نـــدارد.  کشـــور  دو  اقتصـــادی  روابـــط 
خارجـــی  تجـــارت  در  تـــداوم  و  اعتمـــاد 
ــاد  ــزی و اقتصـ ــه ریـ ــم در برنامـ ــری مهـ امـ
کشـــور اســـت. مطالـــب ذکـــر شـــده  هـــر 
خـــود مهـــر تائیـــد دیگـــری بـــر اهمیـــت 

تجـــارت ایـــران و چیـــن می باشـــد.
بـــا توجـــه بـــه نتیجـــه حاصـــل از مقالـــه ی 
بررســـی اثـــرات تحریـــم بیـــن المللـــی بـــر 
کالن اقتصـــادی ایـــران، در  متغیرهـــای 
کاهـــش واردات بیشـــتر  شـــرایط تحریـــم، 
کاهـــش صـــادرات می باشـــد. بـــا توجـــه  از 
گردآورنـــدگان  بـــه موضـــوع ذکـــر شـــده، 
سیاســـت های  بـــر  پیشـــنهاد  مقالـــه 
در  صادرات گـــرا،  تولیـــدات  از  حمایتـــی 
ــر  گـ ــد. ا ــا را دارنـ ــدید تحریم هـ دوره ی تشـ
چـــه واردات بـــی رویـــه از چیـــن باعـــث 
افزایـــش نـــرخ بیـــکاری بـــه خصـــوص در 
کارهـــای تولیـــدی می شـــود و بنگاه هـــای 
اقتصـــادی آثـــار منفـــی واردات بیـــش از 
کرده انـــد، ولـــی صـــادرات بـــه  حـــد را لمـــس 
چیـــن نیـــز رابطـــه مســـتقیم و معنـــاداری 
ایرانـــی  مـــردان  و  زنـــان  اشـــتغال  بـــا 
کوچـــک،  اقتصـــادی  بنگاه هـــای  دارد. 
ــای خـــالق و  ــا ایده هـ ــزرگ بـ متوســـط و بـ
نـــوآوری می تواننـــد صـــادرات ایـــران بـــه 
قابـــل  کمـــک  افزایـــش داده و  را  چیـــن 

ــد. ــور بکننـ کشـ ــاد  ــه اقتصـ ــی بـ توجهـ
 ۱9 در  مهـــر  خبرگـــزاری  گـــزارش  بـــه   
ــادرات  ــوع صـ ــال 97، مجمـ فروردیـــن سـ
ـــال ۹5  ـــا س ـــه ب ـــران در مقایس ـــی ای غیرنفت
ــت  ــی اسـ ــن در حالـ ــته و ایـ افزایـــش داشـ
پتروشـــیمی  کـــه صـــادرات محصـــوالت 
داشـــته اند.  کاهـــش  گازی  میعانـــات  و 
بـــا افزایـــش بنگاه هـــای تجـــاری خـــالق 

ــاز مـــردم چیـــن  ــنا بـــه فرهنـــگ و نیـ و آشـ
می تـــوان میـــزان ارزش و حجـــم صـــادرات 
ـــرد. افزایـــش صـــادرات  ـــاال ب غیـــر نفتـــی را ب
ـــدگان  کنن ـــد  ـــداد تولی کارا، تع ـــد و  هدفمن
داخلـــی را افزایـــش داده و نـــرخ بیـــکاری 
کشـــور  گـــر چـــه  کاهـــش خواهـــد داد. ا را 
نیازمنـــد صـــادرات هـــر چـــه بیشـــتر بـــه 
چیـــن و دیگـــر شـــرکای تجاریســـت ولـــی 
ـــز بخـــش جدانشـــدنی اقتصـــاد  واردات نی

ــوری اســـت. کشـ ــر  هـ
متاســـفانه بـــه دلیـــل ســـودجویی برخـــی 
کثـــر ایرانیـــان تصویـــری  واردکننـــدگان، ا
کاالهـــای چینـــی داشـــته  منفـــی از تمامـــی 
کیفیـــت می داننـــد. بـــه  و آن هـــا را بـــی 
جـــوان،  خبرنـــگاران  باشـــگاه  گـــزارش  
در 23 اردیبهشـــت ســـال 96، فریـــدون 
در  ایـــران  سفیرســـابق  نـــژاد  وردی 
ــه  ــی بـ ــای چینـ کاالهـ ــرد:  کـ ــان  ــن بیـ چیـ
تقســـیم   A،B،C،D ردیـــف  چهـــار 
کاالهـــای دو ردیـــف نخســـت  می شـــوند. 
کشـــورهای توســـعه یافته مثـــل آمریـــکا  بـــه 
کانـــادا و ژاپـــن  کشـــورهایی مثـــل ایتالیـــا،  و 
کاالهـــای دو  صـــادر می شـــوند. همچنیـــن 
کشـــورهای  ردیـــف آخـــر نیـــز بـــه ترتیـــب بـــه 
ـــت  ـــا قیم ـــر ب ـــف آخ ـــعه و ردی ـــال توس در ح
نازل تـــری بـــرای مصـــارف داخلـــی تولیـــد 
تجـــار  از  برخـــی  افـــزود:  می شـــوند. وی 
کاالهـــای  کشـــور بـــه علـــت قیمـــت نـــازل 
نـــوع  ایـــن  ورود  بـــه  اقـــدام   D ردیـــف 
در  کـــه  آنجایـــی  از  و  کرده انـــد  کاالهـــا 
فرهنـــگ چینـــی واژه نـــه وجـــود نـــدارد 
لـــذا ایـــن امـــر ســـبب می شـــود تـــا شـــاهد 
ــی نامناســـب در  ــای چینـ کاالهـ افزایـــش 
کشـــور شـــویم. ســـفیر ســـابق ایـــران  ســـطح 
ــکار مناســـب  ــه راهـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ در چیـ
ایـــن  گســـترش  از  جلوگیـــری  جهـــت 
کـــرد: نظـــارت در مرزهـــا  مســـئله تصریـــح 
ـــری هنـــگام  ـــه طـــور جدی ت می بایســـتی ب
کاالهـــای چینـــی انجـــام شـــود و از  ورود 
امـــارات جلوگیـــری  مـــرز  از  کاالهـــا  ورود 
ســـنجش  همچنیـــن  آیـــد،  عمـــل  بـــه 
کار  کاالهـــا نیـــز بایـــد در دســـتور  اســـتاندارد 

گیـــرد. ــرار  قـ
ـــراد  ـــر اســـاس پیـــش بینـــی بســـیاری از اف ب
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و ســـازمان ها، چیـــن از لحـــاظ اقتصـــادی 
از آمریـــکا پیشـــی  آتـــی  طـــی ســـال های 
گرفـــت و رتبـــه ی یـــک اقتصـــاد  خواهـــد 
جهانـــی خواهـــد شـــد. تجـــارت چیـــن و 
کشـــور امـــری ضـــروری  بـــرای دو  ایـــران 
اســـت. بـــه منظـــور واردات بهینـــه، نظـــارت 
گمـــرک و  کاالهـــای چینـــی در  بـــر ورود 
ـــری انجـــام  ـــه طـــور جـــدی ت ـــد ب مرزهـــا، بای
کیفیـــت  بـــی  کاالهـــای  شـــده و از ورود 
توســـط ســـود جویـــان ممانعـــت بـــه عمـــل 
آیـــد. از حیـــث صـــادرات نیـــز بایـــد در نظـــر 
داشـــت، چیـــن بـــه میـــزان وســـعت خـــود 
ایرانـــی  کاالهـــای  پذیـــرای  می توانـــد 
باشـــد. طبـــق اطالعـــات انتشـــار یافتـــه از 
واردات   worldstopexports ســـایت 
چیـــن در ســـال 20۱7 نســـبت بـــه ســـال 

قبـــل حـــدود ۱5 درصـــد افزایـــش یافتـــه 
ــزون  ــه افزایـــش روز افـ ــه بـ ــا توجـ اســـت. بـ
وســـعت  همچنیـــن  و  چیـــن  واردات 
تجـــار  کشـــور،  ایـــن  جمعیـــت  و  ک  خـــا
کننـــدگان ایرانـــی بـــا شـــناخت  و تولیـــد 
نیازهـــا و عالیـــق مـــردم چیـــن می تواننـــد 
میـــزان  بـــه  را  صـــادرات  ارزش  و  حجـــم 
ــوالت  قابـــل توجهـــی بـــاال ببرنـــد. محصـ
کـــم آبخـــواه همچـــون زعفـــران،  کشـــاورزی 
گیاهـــان دارویـــی و پســـته و صنایع دســـتی 
گلیـــم می تواننـــد  ایـــران هماننـــد فـــرش و 
ــاص  ــود اختصـ ــه خـ ــژه ای را بـ ــگاه ویـ جایـ
دهنـــد. در ایـــن میـــان از صنعـــت توریســـم 
گشـــت. زمـــان، روابـــط  ــز نبایـــد غافـــل  نیـ
خـــوب و پایـــدار میـــان ایـــران و چیـــن را 
کـــرده اســـت. تجـــار و تولیدکننـــدگان  ثابـــت 

کاال و  ایرانـــی بـــا افزایـــش نـــوآوری و تنـــوع 
خدمـــات خـــود می تواننـــد بـــا صـــادرات و 
واردات درســـت و بهینـــه، اقتصـــاد بهتـــری 
ـــن  ـــد. چی ـــم بزنن ـــور رق کش ـــود و  ـــرای خ را ب
ــیار  ــاری بسـ ــریک تجـ ــد شـ ــا می توانـ قطعـ
خوبـــی بـــرای ایـــران باشـــد. امیـــد ایـــن 
کـــه ایـــران در آینـــده ی نزدیـــک، بـــه  اســـت 
یکـــی از قدرتمندتریـــن شـــرکای تجـــاری 

ــردد. • گـ ــل  ــن تبدیـ چیـ
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برف در چله تابستان
سال  مــاه  اسفند  ام   9 در  خــوانــی  نمایشنامه  جلسه 
گشت.  ــزار  ــرگ ب چینی  زبـــان  علمی  انجمن  تــوســط   96
نمایشنامه  قرائت  به  جلسه  ایــن  در  کنندگان  شرکت 
از  نمایشنامه  دو  کــتــاب  از  تــابــســتــان«  چله  در  ــرف  جلسه نمایشنامه خوانیچین قدیم به ترجمه »لیلی گلستان« پرداختند. •»بـ
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تهیه و تدوین گزارش:زهره عامری صفی آبادی

وریبر مر
وه زبانچینی گر فعالیتهـای
دانشـــگاهعالمـــهطباطبایـــی



دانــشــگــاه  چینی  ــان  بـ ز وه  ــر گـ
وز 97 را  عالمه طباطبایی نور
با رنگ و بویی چینی آغاز کرد. 

چین  ــاره  ــه ب عــیــد  مناسبت  ــه  ب چینی  ــان  ــ زب علمی  انــجــمــن 
در  ســـال 96  مـــاه  اســفــنــد  ام  در ۱6  نــــوروز 97  رســیــدن  ــرا  فـ و 
ــان هـــای خارجی  ــات و زبـ ــی ســالــن اجــتــمــاعــات دانــشــکــده ادب
کــرد.  ــزار  ــرگ ایــن دانــشــگــاه، مــراســم جشن ســال نــو چینی را ب
گــروه  اساتید  هــمــراه  بــه  عالقه مندان  جشن،  شـــروع  از  پیش 
ــه یــادگــیــری و پــخــت جــیــاوزه پــرداخــتــنــد. ایــن  زبـــان چینی ب
ــان  ــروه زب ــ گ ــا خــوشــامــدگــویــی دکــتــر مــیــرزانــیــا، مــدیــر  مــراســم ب
ــی جــون ادامــــه پیدا  ــاد لــیــو ل ــا ســخــنــرانــی اســت ــاز و ب ــ چینی آغ
قرائت  به  مترجم  دانشجوی  علیزاده،  فاطمه  ادامــه  در  کــرد. 
ــا اثــر  ــ تــرجــمــه دو شــعــر آهــنــگ آب اثـــر ســوشــی و هــمــچــون روی
آواز  و  موسیقی  اجــــرای  ســپــس  پـــرداخـــت.  چینگ جائو  ــی  ل
با  و  گشته  آغـــاز  چینی،  زبـــان  دانشجویان  از  چندی  ــده ی  زنـ
مراسم  ایــن  مجریان  بــود.  همراه  گسترده ای  بسیار  استقبال 
چاپستیک  از  اســتــفــاده  و  پیچان  زبـــان  مسابقات  اجـــرای  بــا 
بــرنــدگــان جایزه  بــه  و  کـــرده  فــراهــم  را  و مفرحی  لحظات شــاد 
گشت. ایــن مــراســم بــا پخش فیلمی بــا مــوضــوع جشن  اهـــدا 
جشن  ایـــن  ــان  ــای پ در  همچنین  ــافــت.  ی ــان  ــای پ چینی  ــهــاره  ب
بــه شرکت  و  آمـــده  بــه عمل  پــذیــرایــی  از مهمانان  بــا جــیــاوزه 
ذکر  بــه  الزم  گشت.  اهــدا  یــادبــود  رســم  بــه  هدایایی  کنندگان 
مراسم  ایــن  در  نیز  وی  تــی  فنیکس  ی  شبکه  خبرنگار  اســت 

حضور داشت. •
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 پخت جیاوزه 



ــاب  ــحــ دیــــــــــدار بـــــا اصــ
نـــــــــــــــشـــــــــــــــر چــــــــیــــــــن

گــــروه زبــــان چــیــنــی دانــشــگــاه عــالمــه بـــا هــمــکــاری 
چــیــنــی در 23ام  زبـــــان  عــلــمــی  ــجــمــن  ان ــای  ــضـ اعـ
دیــدار  چین  نشر  اصــحــاب  بــا   ،97 مــاه  اردبیشهت 
ــــن جــلــســه اصـــحـــاب نــشــر چــیــن با  ــد. طـــی ای ــردنـ کـ
طباطبایی  عــالمــه  دانــشــگــاه  مترجم  دانــشــجــویــان 
ــان  ــروه زبـ ــ گـ ــا دیـــگـــر دانـــشـــجـــویـــان  ــده و بـ ــ آشـــنـــا ش
گــفــتــنــد. در ادامــــــه اعـــضـــای ایــن  چــیــنــی ســخــن 
چاپ  صنعت  راه  ســر  بــر  مختلف  مشکالت  هیئت 
ــادگـــی خـــود را در  گــــروه آمـ ــردنـــد. ایـــن  کـ را عـــنـــوان 
ــان زبــــان چــیــنــی دانــشــگــاه  ــوی ــج ــش حــمــایــت از دان
چاپ  و  چینی  کتب  تامین  بــرای  طباطبایی  عالمه 
در  ــت.  داشـ اعـــالم  دانشجویان  ترجمه  و  ادبـــی  آثـــار 
گـــروه زبــان  ــدار اعــضــای نشر چین بــه  پــایــان ایــن دیـ
کــتــاب و هـــدایـــای ارزشــمــنــد  چینی چــنــدیــن جــلــد 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  و  ــرده  ک اهــدا  را  دیگری 
ــان چــیــنــی خــود  ــه مــهــمــان ــم یـــادبـــود بـ ــ ــه رس ــیــز بـ هدایایی را تقدیم کرد. •ن
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چین با  ی  تجار کرات  مذا فنون  اصــول  کارگاه 

ــارت افـــزایـــی دانــشــگــاه عالمه  ــه ــروه م ــ گ ــا چــیــن، تــوســط  ــاری ب ــج کـــرات ت کـــارگـــاه اصــــول فــنــون مـــذا
بــا حضور  ــن دوره  ایـ گــشــت.  بـــرگـــزار  ــال 97 طــی ســه جلسه  ــاه سـ مـ اردیــبــهــشــت  طــبــاطــبــایــی در 
پردیس  در  طباطبایی  عالمه  دانــشــگــاه  چینی  زبـــان  گـــروه  اســتــاد  مجیدی،  ــا  آق تریفه  دکتر  خانم 
بــه شرکت  پــایــان دوره  ــت در  ــر اس بــه ذک گــرفــت. الزم  خـــودگـــردان دانــشــگــاه واقـــع در توانیر صـــورت 

کنندگان مدرک معتبر اعطا گشت. •
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