روزنه
چهارشنبه  2دی  11 1394ربیعاالول Dec 23، 2015 1437

آنچــه در ادامه ی زندگی قرشــی جای
سیاست را گرفت ،دلبستگی او است به تاریکی
هزاره هایی که ســعی کرده با پژوهش های
اصیــل و پی گیر ،نوری بر آن بتاباند .او پس
از آزادی از زنــدان به انجمن فرهنگی ایران
باســتان پیوســت ،انجمنی که درسال 1341
تاسیس شده و در ســال  1343به عضویت
هیأت مدیره ایــن انجمن درآمد .او تا پایان
عمر عضو فعال انجمن فرهنگی ایران باستان
بود .قرشی که زبان های انگلیسی و فرانسوی
را آموخته بود ،پــس از عضویت در انجمن
ایران باســتان به فراگیری زبان های پارسی
باســتان و میانه همت گماشت .عشق مفرط
قرشی به ریشــه یابی نام شهرها و روستاها
و  ..دلیل روآوردنش به زبان های باســتانی
بود .تاکنون چهار اثر از قرشی منتشر شده
است :مشهورترین آن ها که هم در ایران و
هم در خارج از ایران با استقبال بسیار خوبی
مواجه شــد ایران نامک است و سه اثر دیگر
عبارتنــد از :گیتی نامــک ،آب و کوه در
اساطیر هند و ایرانی ،انسان و زبان.
امان اهلل قرشی در سال  1388درگذشت.
وسعت معلومات قرشــی در زمینه های
مرتبط با تاریخ ایران باســتان را می توان از
مطالعه کتاب ایــران نامک دریافت و همین
امــر باعث می شــود تا بســیاری از آراء و
نظرهــای او را در باره ی اشــتقاق واژگان
بپذیریم و آنجا که بر خالف نظر پژوهشــگر
دیگر نظر می دهد ،به او اعتماد کنیم.
یکــی از مهــم تریــن حوزه هــای مورد
عالقه ی قرشی ،کشــف ریشه های واژگان و
مبحث اشــتقاق کلمات است ،مبحثی که اگر
پــای افراد کم دانــش و صاحبان دانش های
ســطحی بدان باز شــود ،از خطرناک ترین
حوزه های پژوهشی نیز خطرناک تر خواهد
بود .و زمانی خطرناک تر هم خواهد شــد
که این گونه افراد جاه طلب هم باشــند ،که
در چنین حالتی ،حاصل ریشه یابی ها و کشف
شقوق و انشقاق ها به راه هایی خواهند رفت
که حاصلش بافتن آســمان است به ریسمان!
(با یــادآوری جملــه ای به باور من بســیار
مهــم از ویل دورانت که در چند نوشــته ی
دیگــر نیز نقل کرده ام که :علم سطحی ،از
بی علم بودن خطرناک تر است).
درک و دریافت ریشه های لغات نیازمند
دانستن چند زبان و آشــنایی با دانش هایی
همچون باستان شناســی ،تاریخ ،زبان شناسی
و ...اســت .هــزار نکتــه ی باریــک تر زمو
اینجاســت ،اگر تنها ســرفصل هــای برخی
موضوعات مهم در این حوزه را بشناســیم،
دیگر اعتنایی به بی مایگانی که تنها دلیل شان
برای ورود به بحث ریشه یابی اسامی و لغات
و اظهار نظر ،تداعی معانی اســت نخواهیم
داشت! کســانی که نام قزوین را با افسانه ی
کــش بین مرتبط مــی کنند و کاشــان را با
افسانه ی کاه افشان و از تب ریز بودن تبریز
و غلطیــدن خر در مراغــه و ارتباط کرم با
کرمان ســخن به میان می آورند و شــکل
اصلی شــمیران را شــمع ایران می دانند و
کوبیده شــدن باد به کوه را در نام گذاری
بادکوبــه دخیل مــی داننــد و کلید تصرف
فارس را در اســم اقلید بی تاثیر نمی دانند
و صدها نمونه ی دیگر.
فــردی کــه در چنین حــوزه هایی وارد
می شــود ،عالوه بــر وقوف بــه دانش ها و
زبان هایی کــه از بعضی از آن ها یاد کردیم،
باید برای مثال اســامی گیتایی و پروســه ی
ســاخت آن هــا را بشناســد! می دانیم که
انســان ها در هر جغرافیــا و در هر دوره ی
تاریخی ،بر اســاس یک نیاز روان شــناختی،
نام های جغرافیایی (شهرها -رودها -کوه ها
و )...را کــه در زمــان قدیــم صاحب معنی
بوده انــد و اآلن بخاطر مــرور زمان برای
آنان بی معنی شده اند ،تصحیح کرده و با این
عمل ســعی می کنند اسامی معنی دار جدید
هــر چند بر پایه ی نام های قدیم خلق کنند.
به این اسامی جغرافیایی ظاهرا ً بی معنی و در
حقیقت چندین بار معنی شــده و تغییر یافته،
اسامی گیتایی می گوییم .پژوهشگری که زیر
و بم و نحوه ی کارکرد این اســامی را بداند
و برخی قواعد ورود بــه این تغییر را درک
کند و بتوانــد جایگاه تاریخــی و جغرافیایی
هر اسم گیتایی را تفســیر کند ،به مراتب از
پژوهشــگری که در این حوزه وارد نیست،
فرسنگ ها پیش تر است.
برخی ریشــه یابی های قرشی که نیاز به
ورود به مباحث پیچیــده تر و ضبط حروف
خــاص ندارند و راحت تر می توان آن ها را
نقل کرد این ها هستند:
  :Farmatarدر پارســی باســتان بــهمعنــی فتوا و حکــم قضایــی – مذهبی بود
و در درجــه ی بعــد مفهوم فرمــان و حکم
مدنی داشــت .منصب  farmatarدر اصل
معنی مفتی و قاضی داشــت و سپس معنای
فرمانــدار و حاکــم دنیایی گرفــت و مث ً
ال
دَ هیوک موســس سلســله ی ماد خود قب ً
ال
قاضی و سرور روحانی قبیله ی خویش بوده
است{.ص }27
 ریشه ی  :moدر ایران باستان این ریشه، maبوده اســت به معنــای فرمان راندن و
فتوی دادن و راه نشان دادن و اندازه گیری
کردن و فرمــودن و پیمــودن  .واژه های
مادر ،پیمــان ،پیمانه ،نمودن ،فرمودن و ...از
آن ریشه اســت و این جزء در نام گئوماته
نیز مشهود است{.ص }28
 مزد ،مژده :دستمزدی که به صورت کاالپرداخت می شد ،در سانسکریت  midhaو
در اوستایی  mizdaو در گوتی نیزmizda
و در اســاوی کهن  mizdoبــه معنی مزد
بود ...در اوستا بیشتر به معنی پاداش اخروی
اســت و تنها یک بار در مفهوم مادی خود به
کار رفته است .در فارسی مژده و مژدگانی
از مفهوم معنوی کلمه حاصل آمده اســت و
احتماالً نام مــزدک با مژده و مزد معنوی و

اخروی ارتباط داشته است{صص }29-28
 ســتی :در جــای دیگر در بــاره ی اینواژه و همچنین مهســتی بحث کرده ایم .به
آن مبحــث تنها این موارد را می افزاییم که:
در میــان هند و اروپاییان واژه ی کشــت و
واژه ی زن هم ریشــه بوده اند .در اسالوی
کهــن زن را  setiگوینــد و در لیتوانی نیز
 setiمــی خوانند .به طور کلی در بســیاری
از شــاخه های زبان های هنــد و ایرانی این
واژه را برای زن بــه کار می برند .در زبان
سانســکریت نیز که به زن  striمی گویند،
معنی اصلی این واژه کشــتگر ،و معنی ثانوی
آن زن اســت و کام ً
ال معلوم است که از دل
فرهنگ کشاورزی درآمده است.
 از خصوصیات بدیهــی زبان های دارایریشه ی مشترک ،اشتراک آن ها در واژگان
ریشه ای و مادر است .مث ً
ال در زبان های اقوام
هند و ایرانی و هنــد و اروپایی واژه ی پدر
از ریشــه ی  Paبه معنای پاییدن و مراقبت
کردن گرفته شــده اســت که در انگلیسی
 ،Fatherفرانســوی  ،Pereو در ایرانــی
باســتان  Patarو  Pitarاســت و واژه ی
 Papaنیــز در میان این اقوام رایج اســت.
واژه ی  Patriaبــه معنی میهــن به همراه
مشتقاتش مثل پاتریوت نیز با همین واژه ها
قرابت ریشه ای دارند.
 واژه ی مــادر نیــز در این زبــان ها ازریشــه ی  maگرفته شــده به معنی اداره
کردن -تمشــیت امور – اندازه نگه داشتن.
پــس معنی مادر می شــود :کســی که امور
خانــواده را اداره مــی کنــد .در انگلیســی
 ،motherدر فرانســه  mereو در ایرانــی
باستان .matar
بی هیچ تردی باور دارم آنان که با زبان های
باستانی و ریشه های واژگان آشناتر هستند،
نه تنهــا به لهجه هــا و گویش هــای اصیل
مردمان در روســتاها و شهرستان ها و ...با
دیده ی تحقیر نمی نگرند ،که به دلیل اصالتی
که در این زبان ها و لهجه ها و واژگان آن ها
هســت و از راه دانــش خود و بــا تطبیق و
مقایسه های علمی به آن می رسند ،با خضوع
و احترام چند برابر به آن ها می نگرند .فرض
کنیم یک فــرد عامی مرکزنشــین در خالل
صحبت بــا فرد دیگر ،از زبان او واژه ی پُس
را بشــنود .معموالً در چنیــن حالتی می توان
حالت مضحکه و تمســخر را بــر لبان چنین
افرادی مشاهده کرد .در حالی که فرد عالم
و آشــنا با ریشه های واژگان و اصالت آن ها
خوب می داند که این واژه در پارسی باستان
 pusaو در پهلوی ساسانی  pusبوده است
و بعدها و تحت تاثیر واژگانی مثل پدر ،مادر
و دختر ،با افزایش یک arواژه ی پسر ساخته
شــده اســت(.پور نیز در فارســی از پوهر
فارســی میانه ،به ویژه پهلوی اشکانی ساخته
شده است).
قرشی در این کتاب تالش می کند خاستگاه
اولیــه ی اقوام هندو ایرانی را نه بر اســاس
افســانه ها ،که بر اساس شواهد علمی نشان
دهد ،دلیل افسانه ســازی ها در این باره را
بررســی می کند ،سه شــاخه ی اصلی اقوام
هنــد و ایــران را تعیین می کند که شــامل
مهاجران آریایی یکجانشین که به هند رفتند،
مهاجران یکجا نشینی که به نجد ایران آمدند
و اقوام صحراگرد ســکایی .خط سیر هر یک
از این سه شاخه فرق دارد و گاه هر مرحله
از مهاجرت آن هــا چند قرن را دربرگرفته
اســت با حوادث تاریخی و تغییرات زبانی و
تحوالت عمیق اجتماعی حاصل آن!
بخــش هایی از کتاب ایــران نامک ،حقایق
مکتوم در حماســه ها و افسانه ها را برای ما
برمال می سازد .چرا آن همه در خداینامه ها
و اساطیر و بخش های اسطوره ای شاهنامه
و در ادب اوستایی و  ...از اژدها سخن به میان
آورده شده اســت؟ چرا شاخه ی هندی بر
خالف شــاخه ی ایرانی ،اژدها را نمادی منفی
تلقی نکرد؟ قرشی چنین پاسخ می دهد:
 “براساس پیکرک های ِگلی مکشوف درالیه ی ســوم نمازگاه تپه (در مــاوراء النهر)
بــه وجود نوعی مار -ایــزد پی می بریم که
به صورت های مختلف در آســیای غربی و
مرکزی و جنوبی پرســتیده می شده است.
شاخه ی ایرانی آریایی با این پدیده درافتاد.
یکــی از پایه هــای افســانه های مربوط به
اژدهاستیزی در فرهنگ ایرانی همین ستیز
ِ
آیینی مبارزات و جدل های
است که پوشش
اقتصادی و قومــی آریاییان با بومیان مقاوم
بوده و ســپس رنگ داســتانی و اســاطیری
گرفته است”{ص .}163

 قرشی در این کتاب مسیر مهاجرت سهشاخه ی مهم اقوام آریایی را از هزاره سوم
پیش از میالد به بعد ،بر اساس منابع و اسناد
باستان شناسی و تاریخی بررسی کرده است:
آریایی هایی که بــه هند رفتند ،آریایی هایی
کــه به فالت ایران پانهادنــد و باالخره اقوام
موسوم به ســکاها .اما هدف اصلی او از این
کار بررســی ســیر تحــول واژه ی ائیریانم
وئجه و تبدیــل آن به واژه ی ایــران بوده
اســت .جزء نخســت (ائیریانم) در دوره ی
اشــکانی به آریــان تغییر یافته (و در شــکل
دیگر آریان شُ ــتر یا ایرانشهر) و در دوره ی
ساســانی به ایران ویج .بعد از اسالم ،چه در
مکاتبات اداری بازمانده و چه در اکثر تواریخ
موجود ،از نام ایران خبری نیست و جای آن

سال بیست و یکم

پراکنده ها ()3

عبدالرحمن مجاهد نقی

را یا ملک عجم می گیرد و یا مملکت فارس!
در دوره ی اســامی تنها متونی به نام ایران
اشــاره کرده اند که تحت تاثیر خداینامه ها
سروده یا نوشته شــده اند .شاید دلیل این
امر را بتوان عدم اتحاد سیاسی سرزمین های
فالت ایران تحت لوای پرچم یک خاندان تلقی
کــرد ،اتحادی که تقریب ًا تــا دوره ی صفویه
اتفاق نیفتــاد و مرزهای ایران نتوانســت تا
حدود مرزهای دوره ی ساســانیان بســط
یابد .از دوره ی فتحعلی شاه قاجار است که
مجــددا ً با نام ایران ،آن هم در معاهده های
سیاســی برمی خوریــم .هر چند در ســال
 1314بود که دولــت وقت ایران از کلیه ی
دول خارجی درخواســت کرد تا از آن پس
در اســناد و مکاتبات رسمی ،تنها نام ایران را
به کار ببرند .یادآور می شــویم که علیرغم
این درخواســت رســمی دولت وقت ایران،
بسیاری از کشورها و خصوص ًا انگلستان ،با این
واهمه که این درخواست در راستای مطامع
نژادپرستانه ی آلمان نازی ارائه شده است،
تا مدت ها و بــه طرق مختلف در انجام این
کار مانع تراشی کردند و بزرگترین بهانه ی
آن ها این بود کــه با کاربرد نام ایران برای
این جغرافیا ،حساســیت برخی از همسایگان
ایران که در زمان رواج نام ایران در حوزه ی
سیاســی ایران قدیم قرار داشتند(افغان ها-
تاجیکهــا -کشــورهای مــاوراء النهــر و)...
برانگیختــه خواهد شــد و از طرف دیگر نام
ایران با نام عراق تخلیط خواهد شد!!
در حالــی که معلــوم بود بــزرگ ترین
تــرس بریتانیــا آن بــود که مبــادا طرح
ماجرای هنــد و ایرانی های آریایی ،کشــور
هنــد را نیــز در بحبوحه ی جنــگ بزرگ
شــعله ور کند و آسیای میانی و جنوب آسیا
را همزمان به سمت آلمان نازی سوق دهد!
 پرسشی از خواننده دارم :محل سرزمینتــوران را کجــا مــی دانید؟ محــدوده ی
جغرافیایی سرزمین افراســیاب و خاندان و
قوم او در کدام نقطه واقع اســت؟ تورانی ها
به کدام نژاد تعلق دارند؟ بر اســاس تجربه
بــاورم بر آن اســت که اکثریــت قریب به
اتفاق خوانندگان ،سرزمین های ماوراءالنهر
(ورارود) را ســرزمین تــوران و تورانیــان
بداننــد و آنان را ترک نژاد می پندارند ،در
حالی که طبق پژوهش های باســتان شناسی
ایــن تفکر غلط اســت! تورانی هــا در اصل
شــاخه ی ســوم اقوام مهاجر آریایی بودند
که در تاریخ با نام ســکاها از آنان یاد شــده
است .مسیر مهاجرت ســکاها سرزمین های
وســیعی را دربرمی گرفت از مرزهای چین
تا اروپا (پژوهش های باستان شناسی حضور
مردمان تازه ای در اوایل هزاره ی اول پیش
از میــاد در مرزهای چین را ثبت کرده اند،
مردمانی که منابع چینی آن ها را مردمانی
با موی ســرخ و چشمان ســبز معرفی
کرده اند ،درســت همانند مشــخصات دو
شــاخه ی دیگر آریایی که یکی به هند رفت
و دیگری بــه فالت ایــران ،و در نهایت ،هر
سه شــاخه بر اثر اختالط و امتزاج با بومیان
و دیگــر اقوام ،هر یک به راهی دیگر رفتند).
بخشــی از این شــاخه ی مهاجر از آریاییان
که آن ها را ســکاها نامیدیم ،به افغانســتان
امروزی و سرزمین های شرقی ایران کنونی
مهاجرت کردند ،ســرزمین هایی که امروز
بخشــی از آن را سیســتان می خوانیم .این
سکاها مرکزیت شــان در شهر زرنگ بود و
سرزمین سیســتان را به نام آن ها سکستان
(محل اســتقرار سکاها) خواندند و این همان
ســرزمین کهنی اســت که بخــش هایی از
تاریخش در ســایه های اســطوره و حماسه
محو شده اند ،هر چند باستان شناسی ثابت
کرده است که سرزمین اصلی تورانی هایی
که با اقوام فــات ایران در تعارض بوده اند
همین اســت و تورانیان نه ترکان آن سوی
مــاوراء النهر ،کــه همین ســکاهای آریایی
و هــم خون و هم نــژاد شــاخه ی ایرانی و
هنــدی بوده اند که برخوردهــای خونین و
قهرآمیزشان با یکدیگر ،در مراحل مهاجرت
و تصرف زمیــن ها و ســرزمین های بهتر
اجتناب ناپذیر بوده است!
پاســخ به یک ســوال مهم ،نیازمند درک
انتقادی و تاریخی اســت ،منظور این پرسش
اســت که :علیرغم این واقعیت های تاریخی
و مستند به اسناد باســتان شناسی ،پس چرا
تورانیان را ترک و ســرزمین های آســیای
میانه را ســرزمین توران نامیده اند؟! پاسخ
این اســت که در دوره ی ساسانیان بود که
تورانیان را ترک خواندند:
در دوره ی ساســانیان ،اقوامــی بــا نام
هفتالیان ،مرزهای شــمالی و شــمال شرقی
ایران را به شــدت تهدید مــی کردند .اوج
این تهدیدها را اولین ســال های پادشــاهی
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بی انصافی محض اســت .این آدم ها نیستند
که پیشــرفت های علمی را سامان داده اند،
که پیشــرفت مرهون تالش ها و نبوغ تعداد
قلیلی از افراد است ،و این حقیقت تلخی است
بخش پنجم که غرور انسان ها اجازه ی طرحش را کمتر
فراهم کرده است! اگر نیوتون نبود ،ادیسون
نبود ،اســپینوزا نبــود و ...نــه آن که چرخ
پیشرفت و اختراع و اکتشــاف از حرکت باز
می ماند ،اما جهــان چند گام عقب می افتاد.
مابقی مردمان بودن شان در حدی است که
نیاز به پیشــرفت و انگیزه ی الزم برای نوابغ
را مهیا سازد! از سوی دیگر اگرچه این نوابغ
قادرنــد تجارب و یافته های خــود را انتقال
دهند و یا به همتاســازی بپردازند ،اما هیچ
گاه قــادر نخواهند بود ژنی بودن را به فرد
دیگر انتقال دهند ،هیچ گاه نخواهند توانست
آنچه را که نبوغ می نامیم ،در وجود دیگری
و یا دیگران رشــد دهند(حرف از اکتســاب
دانش حرفی دیگر اســت ،ســخن ما بر سر
نبوغ است ،آنی است که حافظ گفته است).

انوشــیروان دانســته اند .بــه همین علت
انوشــیروان بــرای غلبه بــر هفتالیــان ،با
ترک هایی متحد شد که تا آن زمان قدرت
بزرگ و درجه اول محســوب نمی شدند.
پس از شکست هفتالیان ،ترک ها خود تبدیل
به مزاحمان جدیدی شدند به مراتب بدتر
از هفتالیان! انوشــیروان ،بــه ناچار این بار با
تــرک ها وارد جنگ های مهیبی شــد ،و در
حین چنین جنگ هایی ،هر جامعه به اسطوره
و حماســه نیاز دارد! پس خاطرات جنگ های
ایــران و توران و حماســه هــای قدیم در
اذهان زنده شــد ،خاصــه آن که ترک ها از
همان مسیر و همان سرزمین هایی به ایران
می تاختند که تورانیان قدیم و اصیل (سکاها)
نیز تاخته بودند .این اشــتباه خودســاخته و
خودخواســته به خداینامه ها و متون تاریخی
و حماسی نیز راه پیدا کرد.
اتفاقــ ًا یک نــگاه دقیــق و علمــی و نقّاد
می تواند هــم نژاد و هم زبان بودن ایرانیان
و تورانیان اصیل و قدیمی (سکاها) را از متن
شــاهنامه نیز درک و کشف کند :فردوسی
ِ
ِ
ســخنان ایرانیان با دیگر اقوام،
پرداخت
در
مترجمی را واسطه قرار می دهد .مث ً
ال وقتی
ســردار چینی با ایرانیان ســخن می گوید،
فردوســی نیاز ســردار به مترجم را از یاد
نمی برد:
بجست
یکی نامداری ز لشکر ُ
که گفتار ایران بداند درست
در حالی کــه در هیچ یــک از گفتگوهای
ایرانیــان و تورانیان که تعدادشــان هم کم
نیست ،هیچ مترجمی را نمی بینیم و نمی یابیم.
این نشــانه ای اســت از حقایقی که بعدها در
کشف های باستان شناســی تایید شد :زبان و
نژاد ایرانیان و تورانیان مشترک بوده است
و جنگ هایی که تحت عنوان نبردهای شاهان
ایران با ســپاه افراســیاب از آن ها یاد شده،
جنگ هــای میان دو شــاخه ی آریایی بوده
اســت که در مراحل مهاجرت و تالش برای
تصرف زمین های بهتر درگرفته اســت .این
واقعیت ها در سینه هایی که حامالن شفاهی
تاریخ بوده اند ثبت و منتقل شده و در متون
بعدی درج گردیده تا به خداینامه ها رسیده
است ،خداینامه هایی که ارتباط میان ایرانیان
و تورانیــان را بدون نیاز بــه حضور دیلماج
ثبت کرده اند (هر چند آن اسطوره سازی و
ترک نامیدن تورانیان نیز از ســوی دیگر به
خداینامه ها تحمیل شد!).
 و پرســش دیگــر :چرا به جــای آن کهســوگند یاد کردن در میان مــا متداول
باشــد ،در اکثر مــوارد از سوگند خوردن
ســخن می گوییم؟ در دوران پیش از اسالم،
متهم هایی را که اعتراف به گناه نمی کردند
به دو گونه می آزمودند :با اســتفاده از ور
گرم و ور ســرد! ورگرم همــان عبور از
آتش اســت که ســیاوش نیز با آن آزموده
شد.
ِ
ســرد یخ بسته را
اما در ور ســرد ،آب
با افــزودن چیزی نامطبــوع ( مثل گوگرد)
ِ
خورد متهم می دادنــد .اگر می خورد و
بــه
خم به ابرو نمــی آورد بی گناه بود و گرنه
به مجــازات می رســید .یکــی از چیزهای
نامطبوعــی که بــه آب یخ مــی افزودند،
گوگرد بود که در زبان اوســتایی سئوکنت
می گویند و واژه ی سوگند که امروز به کار
می بریم از این واژه ی اوستایی گرفته شده
اســت .به همین خاطر ســوگند خوردن در
زبان ما تا حد زیادی جای سوگند یاد کردن
را گرفته اســت و ریشــه در همین رویه ی
قضایی پیش از اسالم دارد.
در پایان این نوشته ،داوری من بر اساس
ایران نامک آن اســت که امان اهلل قرشــی
نویســنده و پژوهشــگری اســت با ذهن و
ذهنیتی منســجم که در طبقه بندی آن همه
مطلــب و تبویب موضوعات ،بســیار موفق
عمل کرده اســت وتا آن جا که من دیده ام
در کارش و در نحوه ی تحقیقش نویسنده ای
صاحب متد به شــمار می رود .قرشــی در
چند جا وعده ی پرداختــن به موضوع های
مختلف را داده است ،وعده هایی که به نظر
می رســد بخش های بزرگی از آن ها عملی
نشده اند.
 - 38هیوالی نابغه:
اســتیوجابز“ :یادمان باشد که زمان
ما محدود اســت ...پس زمان مان را با
زندگی کردن در زندگی دیگران هدر
ندهیم”.
همیشه فخر می فروشیم که آدمی اشرف
مخلوقات است ،انسان پیشرفت های نجومی
کرده ،رســد آدمــی به جایی که  ،...انســان
مرزها را پشت سر نهاده و دارد به جهان هایی
پا می نهد که ...و بسیاری از این نمونه ها .اما
تمام این ها را به حساب تمام آدمیان نهادن

آری رونق این کارخانــه بیش از هر چیز
حاصل نبوغ افراد ژنی و ابداع و خالقیت آنان
در شــاخه های مختلف مالی ،تجاری ،دانش،
تبلیغ ،صنایع و  ...اســت و نکته ی مهم آن که
هر چه ارتباط میان این شاخه ها بیشتر باشد،
جهش ها بلندتر خواهند بود.
تا پیش از آغاز دوره ی موسوم به دوره ی
صنعتی ،بخش بسیار بزرگی از این استعدادها
به هرز می رفتند ،که ســاختار فئودالی تنها
به بخش بســیار کوچکی از ایــن افراد نخبه
مجال ظهور و حضــور و خودنمایی می داد.
با آغاز دوره ی صنعتی ،تحول شــگرفی در
جابجایی طبقات و باال و پایین شدن الیه های
اجتماعــی رخ داد :بخشــی از زمینــداران
برجســته که ضرورت تغییر را درک نکردند
به سرعت موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود
را از دست دادند ،و بر عکس ،بخش هایی از
مهاجران که از روســتاها به جامعه ی شهری
پیوســته بودند ،برای اولین بار در تاریخ ،با
فرصتی بی نظیــر مواجه شــدند که تا آن
زمان سابقه نداشت :فرصت اثبات خویشتن
و رشد و فرصت آشکار شدن نبوغ افراد.
ایــن حالــت در تبدیــل دوره ی صنعتی
بــه دوره ی انفورماتیک ،با شــدت و قدرت
بیشــتری انجام گرفت و فرصــت ها برای
ظهور نوابغ و نخبگان بیشــتر فراهم آمد .و
یکــی از این نوابغ که به دنبال زیبا تر شــدن
زندگی ما بودند استیو جابز معروف است.
دانیــل لیونــز بــر اســاس شــایعات و
واقعیت های زندگی جابز ،داســتانی نوشــته
که ترجمــه ی آن به زبان فارســی به چاپ
سوم رسیده اســت (ترجمه ی فرنازکامیار.
نشــر هورمــزد) .بخش هایــی از این کتاب
را مــی تــوان افســانه هایــی در راســتای
اسطوره ســازی های مــا به حســاب آورد،
مثــل پایان داســتان که می خواهــد جابز را
در زمره ی افــراد ثروتمندی قرار دهد که
برای فرار از مجــازات ،چهره ی خود را در
عمل هــای میلیــارد دالری تغییر می دهد و
پس از انتشار شایعه ی مرگش ،در گوشه ای
از جهان با فراغ خاطر به خلق زیبایی ها ادامه
می دهد در حالی که همه ی ما فکر می کنیم
او مرده است!!
نویســنده از اســتیون جابز مرموز حرف
می زند و ســعی می کنــد برخی عادات او و
محیطی را که در آن زیســته تشریح کند .بر
این اســاس :جابز آب نبات و شــکر و لبنیات
مصرف نمی کرد و غذایــش کام ً
ال ارگانیک
و نیروبخش و بــدون گلوتن و خالص بوده
اســت .جابز همانند بعضی از راهبان بودایی
معتقد بود با خوردن گوشت ،در اصل حیوان
مرده و مردار را خــورده ایم و مرگ را به
بدن خود وارد کرده ایم.
اقدامــات امنیتــی جابــز بــرای حفاظت
از محصــوالت ارزشــمند شــرکتش نیــز
شــگفت انگیزند :گروه آیفــون در انباری با
بلوک هــای ســیمانی کار می کننــد ،انباری
کــه هیچ پنجره ای ندارد و ســقفش طوری
طراحی شده است که جاسوسان شرکت های
دیگر با هواپیماها نتوانند به اطالعات این انبار
دسترسی یابند .سالن ها به صورت البیرنت
هستند و امواج صوتی را منحرف می کنند و
استراق سمع الکترونیکی را ناممکن می سازند.
از همه جالب تر آن که سه چهارم مهندسین
شــرکت اَپل ،برای برقراری امنیت بیشــتر،
حتی روی آیفون واقعی کار نمی کنند ،بلکه با
جنس های تقلبی مشغول هستند در حالی که
خودشان هم این امر را نمی دانند!!
جابز آدم جالبی است ،با تفکراتی مثل این:
“کســی کــه تحصیالت نــدارد شــاید به
نفعش باشــد .بــه برترین هــا بنگرید :من،
بیل گیتس ،لری الیســن ،پیکاســو ،همینگوی،
لئونــاردو ،میکل آنجلو ،اســتیفن هاوکینگ،
همه تــرک تحصیل کرده انــد .به نظر من
برای افراد واقع ًا باهــوش ،تحصیل تنها مانع
رشد خالقیت است و مغز را نابود می سازد.
من مغز را مثل یک شــانه ی عســل عظیم
تصور می کنم ،شــاید با میلیون ها سلول باز
شروع می کنید ،اما هر کتابی که می خوانید،
هر کالســی که مــی گذرانید ،هر بخشــی
از ریاضی که می آموزید ،درپوشــی اســت
که یکی از ســلول ها را می پوشــاند و روی
آن مهر خاموشــی می زند .بــا هر مدرک
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تحصیلی انگار روی درهای سلول را با سیمان
می پوشانید” { ص.}217
همــه ی این هــا به جای خــود ،اما آنچه
بسیاری از ستایشــگران جابز نمی دانند آن
اســت که این فرد یکــی از دیکتاتورترین و
بیرحم ترین مدیران است .جابز هیچ سوال و
استداللی را در باره ی آنچه دستور می داد
نمی پذیرفت .این ها را در ذهن خود مجسم
کنید:
در شــرکت اَپــل طــرح آماده شــده،
تصویب شــده و اجرا گردیده است ،توسط
متخصص ترین و متبحرتریــن گروه کاری
جهــان ابزار مــورد نظر و براســاس طرح
ســاخته شــده ،در ایــن حالت جابــز وارد
صحنه می شــود و به دلیــل آن که بُرد به
نظرش زیبا نمی آیــد ،تمام طرح را که به
مرحله ی تولید هم رســیده کنار می گذارد
و پیشــنهادی می دهد که تمام مهندســین
حاضر با آن مخالفند .همه ســرها را به زیر
انداخته اند ،تنها یکی از خبره ترین مهندسین
به حرف می آید و اشــکاالت فنی و تخصصی
را در صورت پذیرش حرفهای جابز گوشزد
می کند .جابز در ســکوت کامل و به آرامی
حــرف های او را گوش می دهــد .در پایان
ســخنان آن مهندس ،کاری کــه جابز انجام
می دهــد تنها بر زبــان آوردن این جمله ها
است:
“ســاختمان را ترک کن و نشان خود را به
پست بازرســی تحویل بده”! یعنی اخراج! اما
ماجرا هنوز تمام نشده است .یکی از معاونین
شــرکت اَپل ،کــه از دوســتان نزدیک جابز
اســت ،در روز بعد نزد جابز رفته و توضیح
می دهــد ،مهندســی که اخراج کــردی از
بهترین های شرکت است ،همسرش بیماری
ســختی دارد و یکی از ســه فرزندش روی
صندلی چرخدار است و...
فکر می کنید واکنش جابز به این شفاعت
چه بوده اســت؟ جابز می گویــد“ :خودت
را به رییس مســتقیمت معرفــی کن .تو نیز
اخراجی”!!
دلیــل این مدیریــت هیوالیــی و بدون
گذشــت چیســت؟ آیــا ایــن خشــونت
بــدان علــت اســت کــه افــرادی مثــل
جابــز مــی دانند که جهــان بــرای هر چه
زیباتر شــدن به آن ها نیازمند است؟ چون
خوب می فهمنــد که جهان افراد مثل آن ها
را بســیار کم دیده است؟ به این خاطر است
که افرادی مثل جابز در اتاق های سرشار از
اکســیژن می خوابند و به این طریق ،با چهار
ساعت خوابیدن در چنین فضایی ،به اندازه ی
ِ
ســاعت یک مرد عادی اســتراحت
هشــت
می کننــد و در تمام مراحــل زندگانی خود،
به گونه ای عمل می کنند تا فرق میان آن ها
و مردمان عادی محرز و آشــکار باشــد؟ یا
آن که تمام این رفتارهای دیکته گر از بطن
شناخت عمیق افرادی همچون جابز از روان
و رفتارهای انســان ها نشاءت گرفته است؟
به کتاب اســتناد می کنیــم و جمله هایی که
نویسنده ،بر اساس دانسته های خود ،از زبان
جابز نقل می کند:
“مثل هــر چیز دیگری در اَپل ،شــیوه ی
مدیریتی من نیز اندکــی با دیگران متفاوت
است .من هرگز مانند افرادی رفتار نمی کنم
کــه معتقدند بــا ارزیابی بیشــتر باید اجازه
داد افراد جایگاه خود را بشناســند .در واقع
من مخالف آن رفتــار می کنم :هرگز اجازه
ندهید افــراد جایگاه خود را بدانند .بگذارید
حدس بزنند و بترســند ،در غیر این صورت
خودپسند می شوند .خالقیت از ترس نشاءت
می گیــرد .یک نقــاش ،نویســنده و یا یک
آهنگســاز را در نظر بگیریــد که دیوانه وار
در اســتودیو کار می کند .از ترس مردن بر
اثر گرســنگی کار می کنند .و شکوه از این جا
نشاءت می گیرد .این موضوع برای کارکنان
اَپل هــم صدق می کنــد .آن هــا هر روز
طوری کار می کنند که انگار روز آخرشــان
اســت ،باور کنید ...اگر زندگی انســان ها را
به خطــر اندازید ،بهترین کار ممکن را انجام
می دهید”{صص }83-82

نویســنده از زبان جابز ،فرهنگ ترس را
این گونه تشــریح می کند (و البد مستندات
الزم بــرای این کار را دارد ،که پشــتوانه ی
چنین جمله هایی باید موجود باشد تا بتوانی
در باره ی چهره ای جهانی چنین بنویسی ،از
مستندات شفاهی گرفته تا شواهد مکتوب):
 “یــک قانون دیگــر که هرگــز پیروینمی کنم جایی اســت که مدیر عامل یا مدیر
بایــد باثبات و قابــل پیش بینی باشــد .من
درســت نقطه ی مقابــل آن را قبول دارم:
بی ثبات و غیرقابل پیش بینی باشید ،مدیری
بی هدف .یک روز چیــزی را مطرح کنید و
بگویید که بهترین اســت و فردی که آن را
انجام داده را نابغه بخوانید ،روز بعد آن کار
را توبیخ کرده و فرد مورد نظر را به عنوان
فردی خنگ معرفی کنیــد .آن گاه خواهید
دید که آن فرد چقدر تالش می کند تا شما
را تحت تاثیر قرار دهد.
بــه عــاوه اســتادان مدیریت به شــما
می گویند که به اجرای درست پاداش دهید
و خروارها تشــویق نثارشان ســازید .من با
این موضوع مخالف هســتم .شــعار من این
است :هرگز پاداش ندهید! با شروع اعطای
پاداش ،آن ها فکر می کنند به اندازه ی شما
باهوش هستند.

