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  یادداشت کوتاھی در باره تایلند

  

  جمشید جمشیدی

کنجکاوی یادداشت پیش رو . اخیرن فرصتی دست داد تا سفری کوتاه بھ کشور تایلند داشتھ باشم
  .پایان سفرم نگاشتھ اماز مختصری است در باره این کشور کھ پس 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

تا قبل از آن بھ تایلند . بر این کشور نھاده شد 1939در سال برای اولین بار " تایلند"نام  -آغازرس
سبب شد تا دوباره نام  1948تا  1945اما مناسبات سیاسی از سال . می گفتند )Siam(کشور سیام

بھ تایلند تغییر رسمن سیام بود کھ  1949نھایتن در سال . سیام بجای تایلند بر این کشور نھاده شود
اگر . است" سیاه"سانسکریت بوده است کھ بھ معنای  "Sayam"ریشھ این واژه، واژه .  نام داد

ھنوز سبب نام سیام معنا کرده است اما " کشور دارای فیل ھای سفید"سیام را بھ  1چھ در مرجع 
بھ توجیھ قابل نگارنده در جستجوی خود موفق نشدم   متاسفانھاست؟  در پرده ای از ابھام باقی

را پاسخ بھ این پرسش بنابراین  در رابطھ با این کشور دست بیابم،" سیاه"پذیرشی برای معنای 
  . بھ فرصت دیگری موکول می کنمدارد  ینیاز بھ دانش بیشترکھ 

سرزمین مردم قوم "ا و ی" سرزمین بشر"، "سرزمین آزدگان"اما معنای واژه تایلند؟ تایلند را 
  .معنا کرده اند"  تای

 The Land"یا" سرزمین پوشش ھای زرد"بوسیلھ خارجی ھا کشورتایلند  -تایلند کشور بودائی
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of Yellow Robes  " اشاره بھ لباس ھای  "سرزمین پوشش ھای زرد"مصداق. نامیده شده است
فرتور (زرد کاھنان و معابد و بناھای بودائی در این کشور دارد کھ البتھ تعداد آن ھا ھم کم نیست
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  .زردپوشان بودائی 1111فرتور                    

  

ئین آدرصد مردم پیرو  94بیش از  25519965در تایلند از جمعیت  1960طبق سرشماری سال  
از آمار جدید اطالعاتی در دست و تاریخ سرشماری بسیار قدیمی است  .شده اندبودیسم شناختھ 

اما ظاھرن در شھرھای بزرگ مانند بانکوک بی تفاوتی نسبت بھ دین و آئین بودیسم  ،نیست
این کھ اصولن جمعیتی کھ پیرو آئین بودیسم شناختھ شده اند نسبت بھ آن بعالوه افزایش یافتھ و 

  . می دھند یانھ خود از اگر و اماھای بسیار برخوردار استضمانت اجرائی نشان 

است کھ در کشورھای " بودیسم منطقھ جنوب"از نوع موج اول یا اکثرن مکتب بودیسم تایلند 
آئین بودا . گسترش یافت و الئوس ) برمھ سابق(کامبوج، میاما ،تایلندآسیای جنوب شرقی مانند 

وستان در دوره امپراتوری آشوکا بھ تایلند معرفی می در حدود قرن سوم قبل از میالد از ھند
بھ  )Hirayana(یا ھی نایانا )سالکین بودیسم()Teravada(آئین بودیسم تایلند را تراوادا. شود

است کھ بیشتر در  )Mahayana(در مقابل موج دوم بودیسم یا ماھایانا" سفینھ کوچک"معنای 
 اینیافتھ ) تکامل(است و نمونھ ی فرگرد" سفینھ بزرگ"چین و ژاپن معرفی شده و بھ معنای 

بر خالف بودیسم تراوادا کھ در انحصار سالکین " سفینھ بزرگ"در بودیسم. آئین بشمار می آید
  .ندشو رھوشیااست مردم عادی نیز می توانند با ذکر و ورد خوانی بودائی بھ حقیقت مطلق 

، اخالقیات و فرھنگ و جشن و رسومات )نفوذ فرھنگ واژه ھای سانسکریت(فلسفھ، ادبیات
  . شکل گرفتھ استھندوستان بودائی ھندو و تایلند سخت تحت تاثیر فرھنگ 

تایلند از رژیم پادشاھی برخوردارست و طبق قانون اساسی این کشور پادشاه حتمن باید باورمند 
  .و با وفاداری و فداکاری در اشاعھ و حفظ آن بکوشد بھ آئین بودیسم بوده
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این کھ پادشاه تایلند از مجبوبیت شایستھ برخوردارست یا نھ قضاوت آن بوسیلھ نگاره این  
اما تصویر او بھ گونھ ای شایستھ و چشم گیر در خیابان ھا، فروشگاه . یادداشت ممکن نیست

  .)2فرتور (تزئین می شودھاف ھتل ھا و فرودگاه 

  

 ).پاینده باد شاه(بانکوک جنب رودخانھ ی مرکز شھر "Rama IXRama IXRama IXRama IX" تصویر پادشاه تایلند  2222فرتور 

  

. کھ ھمراه نام اصلی پادشاه در پرانتز می آید نسل تناسخی او را معین می کند) Rama(واژه راما

یا  )Vishnu(ویشنوایزد یافتھ ) Rama IX(پادشاه کنونی تایلند نسل نھم تناسخ
او ایزدی ورای . نارایانا یکی از سھ ایزد اصلی ھندو است. استدر ھندو  )Narayana(نارایانا

از ناف او گل لوتاس سبز . زمان و مکان بوده و تنظیم کننده مطلق چرخ کاینات بشمار می آید
ت از می شود کھ از آن ایزد برھما متولد شده و شیوا ایزد سوم کھ بھ ایزد تخریب  لقب گرفتھ اس

 .ضمنن بودا ھم تناسخ نارایانا بشمار می آید .براھما متولد می شود

از این ھزار تخمین می زنند و 21حدود تعداد معابد و بناھای بودائی را در تایلند  -معابد تایلند
معابد جزء سایت ھای توریستی جذاب برای . شناختھ شده استبد در بانکوک مع 200حدود تعداد 

معابد تایلند یا اصوال معابد بودائی نخستین را . توریست ھای کشورھای گوناگون بشمار می آید
بوده و ھمگی از برج ھای طویل برخوردارند از معابد ھندوستان  الگو برداریکھ 

اصل . ه نظریھ ھای گوناگون ارایھ شده استدر باره ریشھ این واژ. می گویند )Pagoda(پاگودا
 .فارسی می دانند بُتکدهاین واژه را زبان پرتغالی می دانند اما برخی ریشھ آن را 
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وافی  یتباجذ ازست ھا یتور براینمونھ ای از این معابد را می بینید کھ   4، 3در فرتور 
  .برخوردارست

  

  .نمونھ ی یک پاگودا در بانکوک  3333فرتور 
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این معبد از مجموعھ ی ساختمان ھای زیبا با  .دربانکوک پاگودای طالئی در جنب کاخ پادشاه  4444فرتور  

  . است هدش لیکشت و نقوش ھنرمندانھ معماری ھای بی نظیر

  

  

  

  

  

  

  

  

   نام بخش ھای   5555فرتور   

  .ساختار یک پاگودا
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آن مقایسھ با معابد ژاپن احساس شد این بود کھ ورود بھ داخل معابد درتفاوت چشمگیری کھ در 
  .  ممکن بودو از ظاھر آن ھا در محوطھ حیاط معابد تنھا بازدید . مجاز نبود ھا

معبد دیدار می کردیم صحنھ جالب دعاخوانی اتفاقی از یک  ی شب سال تحویل زمانی کھ بھ گونھ
در محوطھ وسیع معبد زن و مرد در جوار ھم نشستھ بودند و کاھن . مراجعین جلب توجھ کرد

حضار در حالی با نخ . خوانی بود مشغول وردبا صدای رسا بودائی داخل معبد از طریق بلندگو 
بنظر می ). 6فرتور (ھی می کردندھائی پیچیده بھ سر در اتصال بھم ورد خوانی کاھن را ھمرا

ظاھرن با این روش پیوند . ھ باشددرون معبد ادامھ داشتانبھ با کاھن تا نھایتن  آمد اتصال حضار
  !. ندیدقلب ھا را تحقق می بخش

  .باورمندان آئین بودائی با اتصال بھ یکدیگر مشغول دعا و ورد خوانی ھستند  6666فرتور 

  

آرم رسمی حکومت تایلند کھ در مدارک و مراسالت این کشور مورد استفاده قرار می  -نمادھا
. دارد فرھنگ باستانی ھندوستاناین آرم مانند پدیده ھای دیگر ریشھ در . گیرد جالب توجھ است

 نارایانا می گویند سواری خدای ویشنو یا" سارواراتی"کھ در زبان ھندی  )Garuda(آرم گارودا

از صورت، منقار، . متشکل از اجزای پرنده و انسان است ،مقدسیخیالی  پرندهارودا گ .می باشد
در تمام مواقع ھمراه نارایانا است  اگارود. )7فرتور ( تنھ انساناز و است عقاب  ،چنگ و بال ھا

در ضمن گارودا دشمن مار است و انسان ھا را از . و با وفاداری و قدرت از او حمایت می کند
گارودا آرم رسمی دولت تایلند را مشاھده می  8در فرتور . ذیت آن حفاظت  می کندآزار و ا

  . مردم تایلند پادشاه این کشور را تناسخ خدای نارایانا می دانند و گارودا را نماد پادشاه. کنید



 

  پرنده خیالی مقدس،  -ی ھندی

  .ی خدای نارایانا

 9بھ فرتور . مقدس قد علم می کند

  .ل نگھبانی از معبد

ندونزی و بوتان ھم مورد استفاده 

آرم رسمی خود را از استوره ھای 
 گارودا ایر"اپیمائی این کشور ھم 
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گارودای ھندی 7777فرتور                    .  رسمی دولت تایلند

سواری خدای نارایانا

وی معابدی ھم بھ عنوان حافظ این مکان ھای مقدس قد علم می 

گارودا در حال نگھبانی از معب 9999فرتور 

  

  

در اندونزی و بوتان  ،ھ آرم گارودا محدود بھ دولت تایلند نیست
  .نمونھ آن ھا را نشان می دھد 10فرتور  

ری اسالمی شناختھ شده است اما جالب است کھ آرم رسمی خود ر
بد نیست بدانید کھ شرکت ھواپیمائی این کشو. اریت گرفتھ است

  !.خوان تفاوت کشورھای اسالمی را از این مجمل

  

  

  

  

  

  

  

آرم رسمی دولت تایلن 8888فرتور    

  

گارودا در جلوی معابدی ھم ب
  . نگاه کنید

جالب است کھ آرم گارودا مح
 .قرار گرفتھ است

اندونزی کشوری اسالمی شناخ
ھند باستان بعاریت گرفتھ است

بخوان تفاوت کشو .است" وی
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