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، بعد از مشورت با دوستان و گرفتن اش بودچنان که زمزمه

بازخورد از مخاطبان، قرار بر این شد که سیمرغ از مهرماه به صورت ماهانه 

ي آغازین به بیش از صد بدان دلیل که حجم آن از پنجاه صفحه. منتشر شود

اش در افزایش یافته بود، و از این رو هم خواندنآخري هاي برگ در شماره

میان دو شماره دشوار شده بود، و هم کاستن از يروزهمهلت پانزده

.کاستبرگهاي مجله از کیفیت آن می

شود، همان بخشها و اي که از این به بعد منتشر میسیمرغ ماهانه

با این تفاوت که در انتشار آنچه در ماه جاري سرفصلهاي سابق را دارد،

هاي در فاصلهکوشم آنچه را کهگذشته دست و دلبازتر خواهم بود و می

پس در بخش . ام، با دوستانم سهیم شومي انتشار مجله اندیشیدهیک ماهه

در یک برگ سبز چند مقاله خواهد آمد، و چه بسا که در بخشهاي دیگر نیز 

*.امیدوارم نظم نوین سیمرغ را بپسندید.نقل شودچند مطلب سرفصل 
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:اخبار روزهاي گذشته

که از دو سال پیش آغاز به کار کرده و به یدي خورشگروه ترجمه

خورشید ي موسسهي نوشتارهاي تولید شده در ي ترجمهخصوص در زمینه

در ماههاي اخیر چندان فعال بود، با مدیریت خانم بهنوش عافیت طلب 

ي شهریور در دومین هفته. گروه در آن تشکیل شدکه چندین توسعه یافت

داشتند و قرار بر این شد که از این به بعد در ماه، اعضاي این گروه نشستی 

تر از پیش ادامه تر و منظمچهار گروه فعالیت ترجمه را به شکلی فشرده

ي خورشید ي متون و نوشتارهاي تولید شده در موسسهیکی ترجمه. دهند

ي متون و دیگري ترجمه. با اولویت زبان انگلیسی،است، به زبانهاي دیگر

ي علوم پایه، که در سه شاخهانهاي دیگر به پارسی است، هایی از زبمقاله

هایی گنجد و حاصل کار به صورت گاهنامهادبیات می-علوم انسانی و هنر

ي علوم پایه به نشریه. الکترونیکی به شکلی رایگان و آزاد منتشر خواهد شد

Scientificي هاي جاريِ مجلههاي شمارهي مقالهطور عمده ترجمه

Americanي ادبی بر محور گروه ادبی سیمرغ که خواهد بود و نشریه

. سال گذشته تاسیس شد، گردش خواهد کرد

اسطوره، «اي داشتم با عنوان روز دوشنبه چهارم شهریورماه، سخنرانی

ي عالمه امینی، که به مناسبت روز پزشک و در کتابخانه» درمان، پزشکی
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اي در همین شماره خواهید را در مقالهداروساز ایراد شد و محتوایش 

دیگري داشتم در انجمن روز سیزدهم شهریور ماه هم سخنرانی. خواند

»فرشگردسازي«زرتشتیان تهران، در همایش اوستاشناسی مانتره که عنوانش 

.اماي از آن را هم در بخش برگ سبز آوردهچکیده. بود

 ي دربارهطنزهاییپارهنوشتن به دست بردم از ابتداي شهریور ماه

شخصیتهاي روز و به پیروي از فریدون توللی که متون مشابهی را به نام 

. نوشت، اسمش را التفاضیل گذاشتممی1320ي التفاصیل در دهه

. امهایی از آن را که در این ماه نوشته شده در بخش طنز آوردهنمونه

 ي البی در صفحهنوشتنِ مطشروع کردم به از همین ابتداي شهریور

هاي ها و منشقرارم با خودم آن است که در حد امکان اندیشه. امبوكفیس

. کنم را با دوستانم سهیم شومها برخورد میارزشمندي که در روز بدان

ام دست کم پنج شب چیزکی بر صفحهام آن است که در هر هفتهبرنامه

ن بنگرید، شاید بداي اجتماعی عضویت دارید،در این شبکهاگر . بنویسم

.برایتان جالب باشد

 در گروه بازي زروان تدوین شده و به »ماهی قرمز«بازي طرح کلی

ي خورشید اجرا احتمال زیاد در پاییز این بازي براي مخاطبان موسسه

ماهی«داستان بازي . یابدشود و بعد از آن به شکل عمومی انتشار میمی

معنا در آن کشاکش د و محور اصلیدهدر دوران مشروطه رخ می» قرمز

.ي آزاد در شکل دادن به هستی استجبر و اراده
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ي شهریور، به مناسب روز گفتگوي تمدنها، موسسه28شنبه روز پنج

نشست افراز دوستداران میراث فرهنگی فرهنگی خورشید راگا و انجمن 

سخنرانان . را برگزار کردند»ایران چه حرفی براي گفتن دارد؟«اندیشیِهم

آموخته آموخته دانشدانش، ، فریدون مجلسیاستاد: عبارت بودند ازشست این ن

شناسی و علوم سیاسی و شناسی و علوم سیاسی و تاون در زبانتاون در زبانهاي جان هاپکینز و جرجهاي جان هاپکینز و جرجدانشگاهدانشگاه

پاسخ به پاسخ به که درکه درسنسني آمارتیاي آمارتیانوشتهنوشته» » هویت و خشونتهویت و خشونت««مترجم کتاب مترجم کتاب 

عنوان عنوان . . نوشته شده استنوشته شده استساموئل هانتینگتونساموئل هانتینگتوني برخورد تمدنهايي برخورد تمدنهاينظریهنظریه

. . بودبود» » بات فرهنگی و بین فرهنگی از نگاه آمارتیاسنبات فرهنگی و بین فرهنگی از نگاه آمارتیاسنمناسمناس««سخنرانی ایشان سخنرانی ایشان 

استاد علوم سیاسی دانشگاه استاد علوم سیاسی دانشگاه دکتر پرویز علوي، دکتر پرویز علوي، دومین سخنران دومین سخنران 

بود که بود که نوشته دیتر زنگهاسنوشته دیتر زنگهاس» » هاهابرخورد درون تمدنبرخورد درون تمدن««تهران و مترجم کتاب تهران و مترجم کتاب 

. . گفتگفتسخن سخن » » فرهنگیفرهنگیها یا منازعات درونها یا منازعات درونمنازعه میان فرهنگمنازعه میان فرهنگ««ييدربارهدرباره

..داشتداشتنام نام » » انداز پیشِ روانداز پیشِ روانی؛ چشمانی؛ چشمتمدن ایرتمدن ایر««سخنرانی من هم سخنرانی من هم 

ي ي نامهنامهسردبیر فصلسردبیر فصلعلیرضا افشاري، علیرضا افشاري، در این نشست مهندس در این نشست مهندس 

، ، شناسی فروزش و دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی افرازشناسی فروزش و دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی افرازایرانایران

ي گفتگوي ي گفتگوي مسئلهمسئلهین ین ي اي ابارهبارهدردرآراي دکتر اسالمی ندوشنآراي دکتر اسالمی ندوشناز از ي ي ااچکیدهچکیده

ر کمالی به سخنرانی ر کمالی به سخنرانی خانم دکتخانم دکت. . را ارائه کردرا ارائه کردتمدنها و برخورد تمدنها تمدنها و برخورد تمدنها 

پرداختند کهپرداختند که--پروفسور یوخن هیپلرپروفسور یوخن هیپلر--هاي همسرشانهاي همسرشاني آرا و نظریهي آرا و نظریهدربارهدرباره

نشست با نشست با . . هستندهستندالملل دانشگاه دویسبورگالملل دانشگاه دویسبورگاستاد و مدیر گروه روابط بیناستاد و مدیر گروه روابط بین

..به پایان رسیدبه پایان رسیدی با حاضرانی با حاضرانپرسش و پاسخپرسش و پاسخ
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))انداماندامعکسها از امیر زیباعکسها از امیر زیبا((»»ایران چه حرفی براي گفتن دارد؟ایران چه حرفی براي گفتن دارد؟««همایشهمایش

:اخبار روزهاي آینده

اشت پایان امیدواریم که همزمان با جشن مهرگان امسال و بزرگد

يدستاوردهاي گروه ترجمهچهاردهمین سال تاسیس خورشید، بخشی از 

ن قرار بر آ. ي الکترونیکی منتشر کنیمرا به صورت کتاب و مجلهخورشید

. هاي الکترونیکی برخاسته از این جریان نیز سیمرغ باشدشد که نام نشریه

است و » میانرودانمزامیر «الکترونیکی کتاب اینجاي کار انتشارتا مان برنامه

.علوم پایهو ادبی سیمرغ ي مجلهي نخست از شماره

 بازخوانی انتقادي شعر (ي آموزشی سیمرغ دورهاز بخش نخست

تابستان امسال پایان یافت و از مهرماه وارد بخش دوم آن ) معاصر پارسی

اي، عصرگاه پنجشنبهنشستها از این به بعد ماهی یک بار. خواهیم شد

شود و امیدواریم حضور استادان پرشمارتر فضاي چندقطبی برگزار می

ت که در شش ماه نخست در بخش نخس. بیشتري هنگام بحثها ایجاد کند

الشعراي بهار، ابوالقاسم سال جاري برگزار شد و انجام یافت، اشعار ملک

. الهوتی، نیمایوشیج و دکتر حمیدي شیرازي مورد بررسی قرار گرفت

ام که شاید دستاورد کتبی من هم آن بود که به ازاي هریک چیزکی نوشته

نقد و تحلیل شعر معاصر اي از کتابها دربعدها بتواند به صورت مجموعه

.شرف عرضه به دوستان را بیابد
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 ،که توسط که توسط -ایرانیيتغییري در مکان کالس تاریخ اندیشهاز مهرماه

به این معنی که به این معنی که . ایجاد خواهد شد-شود شود مؤسسه خورشید راگا برگزار میمؤسسه خورشید راگا برگزار می

همین همین . . تتد یافد یافخواهخواهانتقال انتقال ایران ایران از ساختمان ماهان به مرکز معماري از ساختمان ماهان به مرکز معماري کالس کالس 

ت یادي کنم و سپاسی بگذارم از دوست عزیزم دکتر مجید ت یادي کنم و سپاسی بگذارم از دوست عزیزم دکتر مجید جا نیکوسجا نیکوس

ي ماهان ي ماهان سیاري که در سالهاي اخیر میزبان تشکیل کالسهایم در موسسهسیاري که در سالهاي اخیر میزبان تشکیل کالسهایم در موسسه

بودند، و همچنان یاران و عزیزانم مهندس علیرضا محمدي و مهندس امید بودند، و همچنان یاران و عزیزانم مهندس علیرضا محمدي و مهندس امید 

از هیج یاوري و همکاري دریغ از هیج یاوري و همکاري دریغ روشناس، از مدیران ماهان، که در این راه روشناس، از مدیران ماهان، که در این راه 

. . نکردندنکردند

 ایزدان و مردمان در ایزدان و مردمان در ««با نام با نام ي ایرانیي ایرانیي تاریخ اندیشهي تاریخ اندیشهدورهدورهششم گام

ایزدانِ فرازین؛ اهورامزدا، ایزدانِ فرازین؛ اهورامزدا، ««هاي هاي شامل چهار نشست با نامشامل چهار نشست با نام» » عصر هخامنشیعصر هخامنشی

دگردیسی دگردیسی ««، ، »»زبان و اقتدار؛ از بیستون تا تواریخ هرودوتزبان و اقتدار؛ از بیستون تا تواریخ هرودوت««، ، »»آشور و یهوهآشور و یهوه

» » ظهور خرد و پادخرد فلسفی؛ از افالطون تا بوداظهور خرد و پادخرد فلسفی؛ از افالطون تا بودا««و و » » در دانش و فناوريدر دانش و فناوري

، ، 13921392مهرماه مهرماه 1414نخستین نشست این دوره در تاریخ یکشنبه نخستین نشست این دوره در تاریخ یکشنبه ..خواهد بودخواهد بود

پسین، در مرکز معماري ایران واقع در خیابان بهشتی، خیابان پسین، در مرکز معماري ایران واقع در خیابان بهشتی، خیابان 88تا تا 66ساعت ساعت 

مندان براي مندان براي عالقهعالقه..برگزار خواهد شدبرگزار خواهد شد1818، پالك ، پالك 1010قائم مقام فراهانی، کوچه قائم مقام فراهانی، کوچه 

09370937--23207652320765: : توانند با خانم امینی توانند با خانم امینی نویسی مینویسی میهماهنگی و نامهماهنگی و نام

..تماس بگیرندتماس بگیرند021021--8826055588260555وو

که شش سال ، شناسی ایرانانجمن جامعهشناسی تاریخیِگروه جامعه

سال گذشته به نسبت غیرفعال در پیش با همت دوستان تاسیس شده بود، 

و فعالیت خود هدیگر احیا شددوستانی با پیوستن بار دیگر این گروه . بود

هایی را به طور سخنرانیشناسی تاریخی گروه جامعه. را از سر گرفته است

امیدواریم به کند و برگزار میها و مراکز پژوهشی تهران هدر دانشگامنظم 

. شناسی تاریخ برگزار کنیمزودي همایشی هم با محور پژوهشهاي جامعه

 که برگزار خواهد کرددو سخنرانی ماه مهر در در این راستا، این گروه

سخنرانی دکتر سخنرانی دکتر نخست،نخست،. نظران سودمند تواند بودبراي عالقمندان و صاحب

که روز که روز »»شناسی تاریخی چارلز تیلیشناسی تاریخی چارلز تیلیجامعهجامعه««با عنوان با عنوان اهللا میرزایی اهللا میرزایی آیتآیتسید سید 
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پژوهشگاه علوم پژوهشگاه علوم ييسالن اندیشهسالن اندیشهدر در 1212--1010، ساعت ، ساعت 13139292//77//1616سه شنبه سه شنبه 

))غربیغربی6464خیابان خیابان بزرگراه کردستان، نبش بزرگراه کردستان، نبش ((انسانی و مطالعات فرهنگی انسانی و مطالعات فرهنگی 

زي کلی از آراي زي کلی از آراي اندااندامیرزایی در این سخنرانی چشممیرزایی در این سخنرانی چشمدکتر دکتر ..شودشودبرگزار میبرگزار می

را به را به ي بسیج منابع ي بسیج منابع نظریهنظریهانقالبها و انقالبها و تاریخی تاریخی شناسی شناسی تیلی در قلمروي جامعهتیلی در قلمروي جامعه

. . دست خواهند داددست خواهند داد

ایرانی در عصر ایرانی در عصر ))منِمنِ((ظهور سوژهظهور سوژه««سخنرانی من است با عنوان سخنرانی من است با عنوان یگري یگري دد

ي اول ي اول طبقهطبقهشناسی ایران در شناسی ایران در سالن انجمن جامعهسالن انجمن جامعهکه در که در »»هخامنشیهخامنشی

زیر پل زیر پل آل احمد، آل احمد، الل الل بزرگراه جبزرگراه ج((ي علوم اجتماعی دانشگاه تهران ي علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشکدهدانشکده

77تا تا 55، ساعت ، ساعت 13921392//77//2222دوشنبه دوشنبه شود، به تاریخِ شود، به تاریخِ برگزار میبرگزار می))گیشاگیشا

سخنرانی اخیر به شرح دیدگاهی اختصاص یافته که در کتاب سخنرانی اخیر به شرح دیدگاهی اختصاص یافته که در کتاب این این ..عصرگاهعصرگاه

ام و طی آن، پیکربندي هویت ایرانی و ام و طی آن، پیکربندي هویت ایرانی و اش کردهاش کردهداریوش دادگر صورتبنديداریوش دادگر صورتبندي

..امامرا به ابتداي دوران هخامنشی مربوط دانستهرا به ابتداي دوران هخامنشی مربوط دانسته»»ایرانیایرانی««ي نوي ي نوي وژهوژهتکوین ستکوین س
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 اي آموزشی را تدریس دورهي رخداد تازه در موسسهاز مهرماه امسال

عصرگاه که »کالبدهاي انسانیشناسی جامعه«خواهم کرد با عنوان 

هاي مربوط بهسرفصل بحثها در اطراف مضمون.شودبرگزار میها چهارشنبه

شناسی مرگ، خوراك، آدمی دور خواهد زد و مباحثی مانند جامعهبدنِ

.جنسیت و انضباطهاي بدنی را در بر خواهد گرفت

 ،به عنوان یک بازي ادبی، قصد دارم به کمکتان از واپسین روز تابستان

یک بند کار چنین استي قاعده. ي سیال ذهنان بنویسم به شیوهیک داست

گذارم، میبوکمي فیسصفحهنویسم و برالبداهه میاز روایتی را کامال فی

بعد به تدریج بندهاي بعدي را به همین شکلِ خودانگیخته و فکر ناشده بر 

ید، مبناي بازخوردها و پیشنهادهایی که به صورت اظهار نظر زیرش بنویس

بنابراین اگر تمایل دارید در آفرینش این داستان شرکت . بدان خواهم افزود

داستانِ «بوك من بروید و زیر مطلبِ مربوط به ي فیسکنید، لطفا به صفحه

یا این که چطور بشود، ي روایت ادامه، بنویسید که دوست دارید »همگانی

اکی در برانگیز، آشنا یا ترسنکننده، کنجکاويچه چیز لذتبخش، نگران

رخداد یا ماجرایی را براي گنجیدن در توانید میهمچنین . روایت یافتید

ي تصادفی توانید یک مشت کلمهتا میي داستان پیشنهاد دهید، یا حادامه

*.که با تداعی آزاد به ذهنتان خطور کرده را بنویسید

1383زمستان ها، خورشیديکوهنوردي 
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ي شهریور ماه، در همایش مانتره که از سوي انجمن ي شهریور ماه، در همایش مانتره که از سوي انجمن نیمهنیمه

شد، شد، زرتشتیان ایران با محوریت اوستاشناسی برگزار میزرتشتیان ایران با محوریت اوستاشناسی برگزار می

اي از آن را اینجا اي از آن را اینجا چکیدهچکیده. . فرشگردسازي بودفرشگردسازي بوديياش کلیدواژهاش کلیدواژهاي داشتم که مضموناي داشتم که مضمونسخنرانیسخنرانی

کند کند کند و هم پاسخی را پیشنهاد میکند و هم پاسخی را پیشنهاد میرا مطرح میرا مطرح می--به نظرم مهمبه نظرم مهم––آورم، چون هم پرسشی آورم، چون هم پرسشی میمی

..برانگیز باشدبرانگیز باشدکه چه بسا چالشکه چه بسا چالش

ي ایرانیان باستان ي ایرانیان باستان شناسانهشناسانههاي مهم فرجامهاي مهم فرجامفرشگردسازي، از کلیدواژهفرشگردسازي، از کلیدواژه. . 11

دهد و معموال در دهد و معموال در معنی میمعنی می» » ساختنساختننو نو / / تازه کردنتازه کردن««مفهومی که در لغت مفهومی که در لغت . . استاست

. . به کار گرفته شده استبه کار گرفته شده است» » نوسازي هستینوسازي هستی««شناسانه به معناي شناسانه به معناي چارچوبی غایتچارچوبی غایت

این مفهوم از آن رو اهمیت دارد که کنش مشترك انسان و خداوند است، و در این مفهوم از آن رو اهمیت دارد که کنش مشترك انسان و خداوند است، و در 

نخستین ظهور این نخستین ظهور این . . ها فاعل آن هستندها فاعل آن هستندمیان انسانها هم به طور خاص سوشیانسمیان انسانها هم به طور خاص سوشیانس

ي ي ن شکلی غایی و خالص از کنش پاکیزه کنندهن شکلی غایی و خالص از کنش پاکیزه کنندهمفهوم را در گاهان همچومفهوم را در گاهان همچو

بینیم که در روایتهاي پهلوي به مفهومی آخرالزمانی بینیم که در روایتهاي پهلوي به مفهومی آخرالزمانی بینیم، و بعدتر میبینیم، و بعدتر میهستی میهستی می

..خوردخوردها پیوند میها پیوند مییابد و با خویشکاري سوشیانسیابد و با خویشکاري سوشیانسدگردیسی میدگردیسی می

نوسازي هستی، به معناي افزودن چیزي تازه به نظم موجود جهان نوسازي هستی، به معناي افزودن چیزي تازه به نظم موجود جهان . . 22

ي خداوند، ي خداوند، ینشگرانه که در سرشت، با کنش ویژهینشگرانه که در سرشت، با کنش ویژهیعنی کرداري است آفریعنی کرداري است آفر. . استاست

مرور این مفهوم، شعري از اقبال الهوري را در مرور این مفهوم، شعري از اقبال الهوري را در . . یعنی خلقت، همسان استیعنی خلقت، همسان است

: : کند کهکند کهذهن تداعی میذهن تداعی می

گشاید راز و خود راز است آدمگشاید راز و خود راز است آدمنواي عشق را ساز است آدم نواي عشق را ساز است آدم 

مگر با ایزد انباز است آدممگر با ایزد انباز است آدمجهان او آفرید این نیکتر ساختجهان او آفرید این نیکتر ساخت

9صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

ي شهریور ماه، در همایش مانتره که از سوي انجمن ي شهریور ماه، در همایش مانتره که از سوي انجمن نیمهنیمه

شد، شد، زرتشتیان ایران با محوریت اوستاشناسی برگزار میزرتشتیان ایران با محوریت اوستاشناسی برگزار می

اي از آن را اینجا اي از آن را اینجا چکیدهچکیده. . فرشگردسازي بودفرشگردسازي بوديياش کلیدواژهاش کلیدواژهاي داشتم که مضموناي داشتم که مضمونسخنرانیسخنرانی

کند کند کند و هم پاسخی را پیشنهاد میکند و هم پاسخی را پیشنهاد میرا مطرح میرا مطرح می--به نظرم مهمبه نظرم مهم––آورم، چون هم پرسشی آورم، چون هم پرسشی میمی

..برانگیز باشدبرانگیز باشدکه چه بسا چالشکه چه بسا چالش

ي ایرانیان باستان ي ایرانیان باستان شناسانهشناسانههاي مهم فرجامهاي مهم فرجامفرشگردسازي، از کلیدواژهفرشگردسازي، از کلیدواژه. . 11

دهد و معموال در دهد و معموال در معنی میمعنی می» » ساختنساختننو نو / / تازه کردنتازه کردن««مفهومی که در لغت مفهومی که در لغت . . استاست

. . به کار گرفته شده استبه کار گرفته شده است» » نوسازي هستینوسازي هستی««شناسانه به معناي شناسانه به معناي چارچوبی غایتچارچوبی غایت

این مفهوم از آن رو اهمیت دارد که کنش مشترك انسان و خداوند است، و در این مفهوم از آن رو اهمیت دارد که کنش مشترك انسان و خداوند است، و در 

نخستین ظهور این نخستین ظهور این . . ها فاعل آن هستندها فاعل آن هستندمیان انسانها هم به طور خاص سوشیانسمیان انسانها هم به طور خاص سوشیانس

ي ي ن شکلی غایی و خالص از کنش پاکیزه کنندهن شکلی غایی و خالص از کنش پاکیزه کنندهمفهوم را در گاهان همچومفهوم را در گاهان همچو

بینیم که در روایتهاي پهلوي به مفهومی آخرالزمانی بینیم که در روایتهاي پهلوي به مفهومی آخرالزمانی بینیم، و بعدتر میبینیم، و بعدتر میهستی میهستی می

..خوردخوردها پیوند میها پیوند مییابد و با خویشکاري سوشیانسیابد و با خویشکاري سوشیانسدگردیسی میدگردیسی می

نوسازي هستی، به معناي افزودن چیزي تازه به نظم موجود جهان نوسازي هستی، به معناي افزودن چیزي تازه به نظم موجود جهان . . 22

ي خداوند، ي خداوند، ینشگرانه که در سرشت، با کنش ویژهینشگرانه که در سرشت، با کنش ویژهیعنی کرداري است آفریعنی کرداري است آفر. . استاست

مرور این مفهوم، شعري از اقبال الهوري را در مرور این مفهوم، شعري از اقبال الهوري را در . . یعنی خلقت، همسان استیعنی خلقت، همسان است

: : کند کهکند کهذهن تداعی میذهن تداعی می

گشاید راز و خود راز است آدمگشاید راز و خود راز است آدمنواي عشق را ساز است آدم نواي عشق را ساز است آدم 

مگر با ایزد انباز است آدممگر با ایزد انباز است آدمجهان او آفرید این نیکتر ساختجهان او آفرید این نیکتر ساخت
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ي شهریور ماه، در همایش مانتره که از سوي انجمن ي شهریور ماه، در همایش مانتره که از سوي انجمن نیمهنیمه

شد، شد، زرتشتیان ایران با محوریت اوستاشناسی برگزار میزرتشتیان ایران با محوریت اوستاشناسی برگزار می

اي از آن را اینجا اي از آن را اینجا چکیدهچکیده. . فرشگردسازي بودفرشگردسازي بوديياش کلیدواژهاش کلیدواژهاي داشتم که مضموناي داشتم که مضمونسخنرانیسخنرانی

کند کند کند و هم پاسخی را پیشنهاد میکند و هم پاسخی را پیشنهاد میرا مطرح میرا مطرح می--به نظرم مهمبه نظرم مهم––آورم، چون هم پرسشی آورم، چون هم پرسشی میمی

..برانگیز باشدبرانگیز باشدکه چه بسا چالشکه چه بسا چالش

ي ایرانیان باستان ي ایرانیان باستان شناسانهشناسانههاي مهم فرجامهاي مهم فرجامفرشگردسازي، از کلیدواژهفرشگردسازي، از کلیدواژه. . 11

دهد و معموال در دهد و معموال در معنی میمعنی می» » ساختنساختننو نو / / تازه کردنتازه کردن««مفهومی که در لغت مفهومی که در لغت . . استاست

. . به کار گرفته شده استبه کار گرفته شده است» » نوسازي هستینوسازي هستی««شناسانه به معناي شناسانه به معناي چارچوبی غایتچارچوبی غایت

این مفهوم از آن رو اهمیت دارد که کنش مشترك انسان و خداوند است، و در این مفهوم از آن رو اهمیت دارد که کنش مشترك انسان و خداوند است، و در 

نخستین ظهور این نخستین ظهور این . . ها فاعل آن هستندها فاعل آن هستندمیان انسانها هم به طور خاص سوشیانسمیان انسانها هم به طور خاص سوشیانس

ي ي ن شکلی غایی و خالص از کنش پاکیزه کنندهن شکلی غایی و خالص از کنش پاکیزه کنندهمفهوم را در گاهان همچومفهوم را در گاهان همچو

بینیم که در روایتهاي پهلوي به مفهومی آخرالزمانی بینیم که در روایتهاي پهلوي به مفهومی آخرالزمانی بینیم، و بعدتر میبینیم، و بعدتر میهستی میهستی می

..خوردخوردها پیوند میها پیوند مییابد و با خویشکاري سوشیانسیابد و با خویشکاري سوشیانسدگردیسی میدگردیسی می

نوسازي هستی، به معناي افزودن چیزي تازه به نظم موجود جهان نوسازي هستی، به معناي افزودن چیزي تازه به نظم موجود جهان . . 22

ي خداوند، ي خداوند، ینشگرانه که در سرشت، با کنش ویژهینشگرانه که در سرشت، با کنش ویژهیعنی کرداري است آفریعنی کرداري است آفر. . استاست

مرور این مفهوم، شعري از اقبال الهوري را در مرور این مفهوم، شعري از اقبال الهوري را در . . یعنی خلقت، همسان استیعنی خلقت، همسان است

: : کند کهکند کهذهن تداعی میذهن تداعی می

گشاید راز و خود راز است آدمگشاید راز و خود راز است آدمنواي عشق را ساز است آدم نواي عشق را ساز است آدم 

مگر با ایزد انباز است آدممگر با ایزد انباز است آدمجهان او آفرید این نیکتر ساختجهان او آفرید این نیکتر ساخت
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نخستین بار این مفهوم ارائه شده، پاسخ به پرسش اقبال نخستین بار این مفهوم ارائه شده، پاسخ به پرسش اقبال در گاهان که برايدر گاهان که براي

یعنی انسان و خداي یگانه سرشتی مشترك دارند و در یعنی انسان و خداي یگانه سرشتی مشترك دارند و در . . مثبت استمثبت است

شان، یعنی نوسازي هستی و درمان کردن بیماري گیتی شان، یعنی نوسازي هستی و درمان کردن بیماري گیتی هاي اصلیهاي اصلیکنشکنش

..با هم همسان هستندبا هم همسان هستند) ) بیش بودنبیش بودناهوماهوم/ / پزشک هستیپزشک هستی((

ه به هستی را از هم ه به هستی را از هم ي نگاي نگاپوپر در کتاب شناخت عینی دو شیوهپوپر در کتاب شناخت عینی دو شیوه. . 33

گذاري کرده گذاري کرده یکی را با نام ساعت و دیگري را با اسم ابر نشانهیکی را با نام ساعت و دیگري را با اسم ابر نشانه. . دهددهدتمیز میتمیز می

//cclloouudd((آهنگ آهنگ ي انگلیسی همي انگلیسی هماي با دو کلمهاي با دو کلمهاست و با این کار بازياست و با این کار بازي

cclloocckk ( (توان توان ي کالمش آن است که جهان را یا میي کالمش آن است که جهان را یا میخالصهخالصه. . کرده استکرده است

علیت خطی در نظر علیت خطی در نظر اي از مدارهاي تغییرناپذیر و آهنینِاي از مدارهاي تغییرناپذیر و آهنینِهمچون شبکههمچون شبکه

هاي به هم چفت شده شبیه هاي به هم چفت شده شبیه گرفت، که در این حالت به ساعتی با چرخ دندهگرفت، که در این حالت به ساعتی با چرخ دنده

بینی بینی شود، و یا باید آن را همچون ابري متغییر و پیچیده و غیرقابل پیششود، و یا باید آن را همچون ابري متغییر و پیچیده و غیرقابل پیشمیمی

داند و داند و پذیر میپذیر میساعت جهان را ماهیتی جبري، خطی و محاسبهساعت جهان را ماهیتی جبري، خطی و محاسبه. . فهم کردفهم کرد

محتمل و غیرقطعی قلمداد محتمل و غیرقطعی قلمداد مدل ابري برعکس هستی را پدیداري تصادفی، مدل ابري برعکس هستی را پدیداري تصادفی، 

مدار مدار انگار کالسیک، ساعتانگار کالسیک، ساعتمدل الپالسی و علم تجربی تحویلمدل الپالسی و علم تجربی تحویل. . کندکندمیمی

شناسی جدید و دیدگاه برآمده از بررسی شناسی جدید و دیدگاه برآمده از بررسی مکانیک و عصبمکانیک و عصباست و کوانتوماست و کوانتوم

..دهددهدسیستمهاي پیچیده بیشتر تصویري ابرگونه را از جهان به دست میسیستمهاي پیچیده بیشتر تصویري ابرگونه را از جهان به دست می

آهنین بر اگر جهان ساعتی از پیش کوك شده باشد و جبري . 4

ها »من«شود و همه جا حاکم باشد، کردارِ خودبنیاد و درونزاد ناممکن می

دیدگاه ابرگرایانه . شوندبه عروسکهایی اسیرِ جریانهاي علی بدل می

کند، ي آزاد هموار میي هستی این خوبی را دارد که راه را بر ارادهدرباره



11صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

از علیت، به قاطعیت کردارها برآمده اما در مقابل با نامعتبر ساختنِ قطعیت

اند قاطعانه رفتار کردن را با زیرا مردمان عادت کرده. زندهم لطمه می

. هاي قطعی و اتصال محکمِ کنش و واکنش همراه بدانندبینیپیش

شود، در گاهان که براي نخستین بار مفهوم فرشگردسازي مطرح می

توان دارد و بنابراین میي آزاد وجود هاي روشن و صریحی به ارادهاشاره

در کل مدل . پذیرفت که در آنجا با مدلی ابري از جهان سر و کار داریم

تر، و تر و مکانیستیتر، از نظر علمی پیچیدهساعتی از گیتی امري دیریاب

تر است که در ادیان کهن ایرانی به خصوص بنابراین از نظر زمانی دیریاب

ی نمود داشته است و بعدتر در عصر گرایی عصر ساساندر رویکرد زروان

.یابداسالمی در مذهب اشعري تجلی می

توان در غیاب قطعیت، یعنی آن است که آیا میپرسش اصلی،. 5

تواند نظم و انسجامی از در جهانی ابرگونه، قاطعانه رفتار کرد؟ یعنی آیا می

د، در غیاب این شوکردار را که معموال به دنیایی جبري و قطعی منسوب می

خیزد که کردار قاطعانه قطعیت بازتولید کرد؟ این پرسش از آنجا بر می

هاي یک فاعل یگانه، و ضرورتی اخالقی دارد و ضامن پیوستگی کنش

به بیان دیگر، مسئله اینجاست که . منسجم و مرکزدار است» منِ«زایش یک 
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د براي تداوم که خوشود،ي آزادي ممکن میاخالق در بستر قبول اراده

اش به انسجام و استحکامی در کردارها نیاز دارد که معموال از عملیاتی

ي آزاد بر قطعی پنداشتن جهان، و بنابراین جبر، و بنابراین نفی اراده

.خیزدمی

ایست که امکان پیوند این دو امر به فرشگردسازي کلیدواژه. 6

استواري وجود داشته اگر منِ منسجم و . دهدظاهر متناقض را نشان می

باشد، قاطعیت را به شکلی درونزاد و با اتکا بر محوري اخالقی خلق 

کند، بی آن که نیازي به تکیه کردن به قاطعیتی بیرونی و جبري گیتیانه می

اکسیري این فرا افکندن قاطعیت به درون و انکارقطعیت در بیرون،. باشد

و بنابراین نوسازي هستی را سازداست که ظهور کردارِ موثر را ممکن می

ي هستی از به این شکل کنش استوار و دگرگون سازنده. زندرقم می

.شودهایی تکراري، هنجارین، جبرزده و نااندیشیده متمایز میعمل

چه کرداري فرشگردساز است؟ . 7

یعنی آن کدام کردار است که به نو شدن هستی 

انجامد؟ می

هاي حظهآن کنشی که فارغ از تمام مال

ها و چشمداشتپیرامونی، جداي از تمام

آن کنشی که خودش . داشتها، انجام شودپیش

اي و خواستی اش دلیلی بسنده باشد، به هیچ عامل بیرونیبراي انجام یافتن

فراتر از خود اشاره نکند، و فارغ از اظهار نظر این و آن، و با به تعویق 

ها و تنها به خاطر درست بودن، سزاوار انداختن تمام عناصر ایدئولوژیک، تن

چنین کرداري است که . بودن، و پیوندش با خواستی خالص، برگزیده شود

ي یکنواخت و تیره و تار از کردارهاي تکراري و ناخالص، در این زمینه

*.سازدآفریند و هستی را نو میدرخشد و دگرگونی میمی
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ي امروز، که تمایز میان جبر و اختیار چیست؟ در دنیا

پیچیدگی درك شده، و صورتبندي مکانیکی و نیوتونی از 

جهان جاي خود را به دیدگاهی آماري و سیال و کوانتومی داده، چگونه 

اي که آزمونهاي توان از جبر سخن گفت؟ به همین ترتیب، در زمانهمی

هاي صدور رفتار را کمی پیش از ي دقیق وجود تکانهشناسانهعصب

ي آزاد و اختیار را توان ارادهکنند، چطور میی ثبت میحرکت عضالن

بازتعریف کرد؟ 

شود، گیرد و تعیین میآیا کردارهاي مردمان توسط هستی شکل می

سازد؟ آیا این دهد و دگرگون مییا کردارهاست که هستی را شکل می

اندرکنش میان کردارهاي ارادي و هدفمند و درونزاد انسانی و نظم تصادفی 

زند؟ آیا و کورِ حاکم بر گیتی نیست که کشمکش جبر و اختیار را رقم می

انگاري، قانون طبیعی را به توان بدون افتادن در مغاك فلسفیِ قطعیتمی

یابیم تا چه حد ذهنی و رسمیت شمرد؟ قانونی که ما براي طبیعت می

د؟ خودساخته است و تا چه میزانی ریشه در رخدادهاي واقعیِ بیرونی دار

اگر هیچ انسانی باقی نماند، باز هم قوانین فیزیک معتبر است؟ یا آن که 

دهد که تر میتر، و سیالتر، تصادفیبالفاصله جاي خود را به نظمی پیچیده

شود؟انگارانه از آن محسوب میقوانین فیزیکی تنها حدي و تخمینی ساده

- نقطه بر طیف جبرهر شکل از این قوانین را که در نظر بگیریم، به کدام

توان جبر را پیروي کور و علیِ مان خواهد کرد؟ آیا میاختیار راهنمایی

روندهاي ساده از این قانون دانست، و اختیار را نقض موضعی و محلیِ آن 

*در سیستمهاي پیچیده در نظر گرفت؟
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ي امروز، که تمایز میان جبر و اختیار چیست؟ در دنیا

پیچیدگی درك شده، و صورتبندي مکانیکی و نیوتونی از 

جهان جاي خود را به دیدگاهی آماري و سیال و کوانتومی داده، چگونه 

اي که آزمونهاي توان از جبر سخن گفت؟ به همین ترتیب، در زمانهمی

هاي صدور رفتار را کمی پیش از ي دقیق وجود تکانهشناسانهعصب

ي آزاد و اختیار را توان ارادهکنند، چطور میی ثبت میحرکت عضالن

بازتعریف کرد؟ 

شود، گیرد و تعیین میآیا کردارهاي مردمان توسط هستی شکل می

سازد؟ آیا این دهد و دگرگون مییا کردارهاست که هستی را شکل می

اندرکنش میان کردارهاي ارادي و هدفمند و درونزاد انسانی و نظم تصادفی 

زند؟ آیا و کورِ حاکم بر گیتی نیست که کشمکش جبر و اختیار را رقم می

انگاري، قانون طبیعی را به توان بدون افتادن در مغاك فلسفیِ قطعیتمی

یابیم تا چه حد ذهنی و رسمیت شمرد؟ قانونی که ما براي طبیعت می

د؟ خودساخته است و تا چه میزانی ریشه در رخدادهاي واقعیِ بیرونی دار

اگر هیچ انسانی باقی نماند، باز هم قوانین فیزیک معتبر است؟ یا آن که 

دهد که تر میتر، و سیالتر، تصادفیبالفاصله جاي خود را به نظمی پیچیده

شود؟انگارانه از آن محسوب میقوانین فیزیکی تنها حدي و تخمینی ساده

- نقطه بر طیف جبرهر شکل از این قوانین را که در نظر بگیریم، به کدام

توان جبر را پیروي کور و علیِ مان خواهد کرد؟ آیا میاختیار راهنمایی

روندهاي ساده از این قانون دانست، و اختیار را نقض موضعی و محلیِ آن 

*در سیستمهاي پیچیده در نظر گرفت؟
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ي امروز، که تمایز میان جبر و اختیار چیست؟ در دنیا

پیچیدگی درك شده، و صورتبندي مکانیکی و نیوتونی از 

جهان جاي خود را به دیدگاهی آماري و سیال و کوانتومی داده، چگونه 

اي که آزمونهاي توان از جبر سخن گفت؟ به همین ترتیب، در زمانهمی

هاي صدور رفتار را کمی پیش از ي دقیق وجود تکانهشناسانهعصب

ي آزاد و اختیار را توان ارادهکنند، چطور میی ثبت میحرکت عضالن

بازتعریف کرد؟ 

شود، گیرد و تعیین میآیا کردارهاي مردمان توسط هستی شکل می

سازد؟ آیا این دهد و دگرگون مییا کردارهاست که هستی را شکل می

اندرکنش میان کردارهاي ارادي و هدفمند و درونزاد انسانی و نظم تصادفی 

زند؟ آیا و کورِ حاکم بر گیتی نیست که کشمکش جبر و اختیار را رقم می

انگاري، قانون طبیعی را به توان بدون افتادن در مغاك فلسفیِ قطعیتمی

یابیم تا چه حد ذهنی و رسمیت شمرد؟ قانونی که ما براي طبیعت می

د؟ خودساخته است و تا چه میزانی ریشه در رخدادهاي واقعیِ بیرونی دار

اگر هیچ انسانی باقی نماند، باز هم قوانین فیزیک معتبر است؟ یا آن که 

دهد که تر میتر، و سیالتر، تصادفیبالفاصله جاي خود را به نظمی پیچیده

شود؟انگارانه از آن محسوب میقوانین فیزیکی تنها حدي و تخمینی ساده

- نقطه بر طیف جبرهر شکل از این قوانین را که در نظر بگیریم، به کدام

توان جبر را پیروي کور و علیِ مان خواهد کرد؟ آیا میاختیار راهنمایی

روندهاي ساده از این قانون دانست، و اختیار را نقض موضعی و محلیِ آن 

*در سیستمهاي پیچیده در نظر گرفت؟



14صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

م .1866اي که در فرانسويستیانویسنده،رومن روالن

در ایران شهرتش ، وم درگذشت.1944زاده شد و در 

علتش هم یک خطاي کوچک ! بیشتر استزادگاهش فرانسهکمابیش از 

است، که او را 1350و 13340ي گراي دههبرخی از مبلغان چپ

اما . پنداشتندکمونیستی معتقد به برادر بزرگتر و راه و روش استالین می

واقع امر آن است که روالن با وجود 

سوسیالیسم و آراي باوري که به 

دوستی مارکس داشت، بیشتر انسان

بود و از نظر فکري با آزادیخواه 

تولستوي و گاندي بیشترین نزدیکی 

هایی را داشت، تا استالین، که مقاله

هم در نقد و قدح وي انتشار داده است، و البته این هم هست که چند سال 

. مبلغ سیاست او در فرانسه هم بوده است

وجود اگر بخواهیم بر مبناي کلیت آثارش داوري کنیم، بیشتر با این 

طلبان و رهبران معنوي پرهیز از خشونت نزدیکی دارد تا به صلح

ي م زندگینامه.1911نگاري داشت و در روالن با تولستوس نامه. هابلشویک

م کتاب .1924او همچنین از دوستان گاندي هم بود و در . او را نوشت

.ي گاندي نوشته که بیشتر ستایشگرانه است تا دقیقکوچکی درباره

روالن در زمان خودش ادیبی بسیار 

. مشهور بود و جوایز زیادي به دست آورد

لژیون دو نور 1910عالوه بر نوبل ادبیات، در 

م .1933خواستند در ها میرا گرفت و آلمانی

ي بزرگ گوته را هم به او بدهند که به جایزه

. ا هیتلر نپذیرفتخاطر مخالفتش ب
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15صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

هاي ایرانی رومن روالن را کتابخوان

هاي خواندنی و زیبایش بیشتر بابت رمان

به نظر من بهتر از همه در میان . شناسندمی

» ژان کریستف«کارهایش، رمان ده جلدي 

است که در اوایل قرن بیستم نوشته شد و با 

در قالب کتابی چهار آذین به. ا.مقلم شیواي 

پارسی ترجمه شد و خالی از اغراق است اگر بگویم شاهکاري جلدي به

در زبان ما آفریده، با اصل اثر در زبان فرانسه کوس برابري آذین بهکه 

ي ادبی نوبل است که جایزه» جان شیفته«دومین رمان مهم روالن، . تواند زد

انی هریک از این دو، سراسر داستان زندگی قهرم. را براي او به ارمغان آورد

پنداري با او آسان و بافت اجتماعی و تاریخی کند که همذاترا روایت می

را بیشتر » ژان کریستف«من . پیرامونش دقیق و روشن و پذیرفتنی است

اش بتهوون را بسیار دوست پسندیدم، شاید به خاطر آن که مانند نویسنده

ژان . ددارم و قهرمان داستان آشکارا به تناسخی از بتهوون شباهت دار

معلوم است . کریستف از این نظر هم که با موسیقی گره خورده، ممتاز است

ها را هم روي صحنه» موسیقی متنی«که روالن گاه در جریان روایت داستان 

دان است، به شنیده، و گاهی آنها را به نقل از قهرمان داستان که موسیقیمی

. ستالي سطور داستان آورده انویسی در البهصورت نت

براي آن که انصاف را رعایت کرده باشم، باید بگویم که گفتگوها 

تر است تر است، و فضاي کلی هم زنانهتر و سنجیدهپرنکته» جان شیفته«در 

دهم بانوان کتابخوان جان شیفته را بیشتر بپسندند و و از این رو احتمال می

ها براي حوصلهي مابه هر روي، هرچند در زمانه. آقایان ژان کریستف را

شود، اما خواندن خواندن اندك است و وقت کمی کتاب خواندن صرف می

شان چون با خواندن. کنماین آثار به نسبت طوالنی را واقعا توصیه می

بین انتخاب اگر.درست انگار که به جاي کسی دیگر یک بار زیسته باشید

*!ا بخوانیددید، ژان کریستف ریکی از این دو براي مطالعه دودل شُ



16صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

هایی مربوط یکی از ژانرهاي محبوب و مهم سینما، به فیلم

ما در ایران . کنندي کسی را روایت میشود که زندگینامهمی

عمر «یا » اهللامحمد رسول«ها را بیشتر با شاهکارهایی مثل این رده از فیلم

عموال شود، مشناسیم و بنابراین وقتی حرف ژانرِ بیوگرافی میمی» مختار

اما این شاخه . شودي آنتونی کوئینِ دستار به سر در ذهنمان تداعی میچهره

از سینما از ابتداي کار بسیار شکوفا بوده و با توجه به عینیت تاریخی 

گزیند، بیشتر از ژانرهاي دیگر آماج نقد و بحث بوده قهرمانهایی که بر می

گرفته که در آن نقش » راسکندر کبی«از فیلمهاي بازاري و پرتی مثل . است

ي هخامنشی که نامش به معناي درخشان و شاهزاده–) روکسانا(رخشانه 

را به شکلی باطلنما بانویی سیاهپوست بر عهده گرفته، تا فیلمِ -روشن است

که زندگی ادگار هوور » 2011/ ادگار. جی«سازِ کلینت ایستوود به نام تازه

ترین فیلمهاي به نظرم یکی از سنجیدهدهد ورا نمایش می) FBIانگذار بنی(

اثر اسپیلبرگ که بدك نیست، اما » 2012/ لینکلن«ایستوود است، و 

ي جمالت تاریخی در یک کتاب درسی دبیرستانی هایش به گزیدهدیالوگ

. آمریکایی شباهت دارد

» گاندي«ها، ترینشک یکی از موفقدر میان فیلمهاي این ژانر، بی

Richard(ریچارد اتینبورو م با کاگردانی .1982در است که 

Attenborough ( ساخته شد و بن کینگزلی)Ben Kingsley (آن در

اي ي اسکار و مجموعهاین فیلم هشت جایزه.کندنقش گاندي را بازي می

. ریز و درشت از جوایز دیگر را براي دست اندرکارانش به ارمغان آورد

از یک سو شخصیتها . فیلم گاندي از چند نظر مهم و دیدنی است

، گاندي. ها واقعا درخشان استاند و بازي هنرپیشهبسیار خوب پرورده شده

شان دارند و نهرو و جناح شباهتی چشمگیر با شخصیتهاي تاریخی اصلی

حال این نکته . اندشان بر آمدهي پروردن نقشبازیگران واقعا خوب از عهده

تر از واقع نمایانده شده، و تلخبماند که انگار محمدعلی جناح کمی گوش
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شان دارند و نهرو و جناح شباهتی چشمگیر با شخصیتهاي تاریخی اصلی

حال این نکته . اندشان بر آمدهي پروردن نقشبازیگران واقعا خوب از عهده

تر از واقع نمایانده شده، و تلخبماند که انگار محمدعلی جناح کمی گوش
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اقعا بوده وگوکال کمی جوانتر از چیزي نمایانده شده که در آن تاریخ

. است

سیر روایت فیلم خوب طراحی شده و اتینبورو کوشیده رخدادهاي 

فیلم بسیار مستند هم هست و . اصلی زندگی گاندي را به تصویر بکشد

ها و اسناد تاریخی برگرفته شده است ها از کتابها و مقالهتقریبا تمام دیالوگ

با این . شودو این دقت نظر در فیلمهاي این ژانر به ندرت دیده می

شاخصها، این فیلم طوالنی حدود سه ساعته، همچنان بعد از سی سال کامال 

.ارزش دیدن را دارد

با این وجود، چند نکته در این فیلم به چشمم خورد که بازگو 

با وجود دقتی که در » گاندي«فیلم . دانمشان را در اینجا مفید میکردن

از فیلمهایی است که گفتمانی شایع اش به کار گرفته شده، یکیتولید شدن

ي شخصیتی تاریخی تکرار، و آن را نهادینه و رایج و هنجارین را درباره

ي گاندي این فیلم یکی از عواملی است که به یکدست شدنِ انگاره. کندمی

به خصوص . در جهان دامن زد

ها از آن، علیرغم استقبال هندي

هاي هند ها و مسلماننارضایتی سیک

برخی از بخشهایش، باعث شد تا از

تصویر ذهنی یکدست و یکنواخت و 

تا حدودي ساده از گاندي در ذهن 

.همه جاي بگیرد و تثبیت شود

دوست، گاندي را مردي بسیار صلحهمیشه ، بر اساس توافقی ناگفته

ي صرف بر د که با تکیهندهدوست، و کامال مذهبی نشان میبسیار انسان

اي اخالقی آن، جنبشی مدنی را تاسیس کرد و آن را مذهب هندو و ارزشه

این تصویر، گاندي را پیشوایی مذهبی و نه سیاسی . به پیروزي رساند

داند، که موثرترین شخصیت قرن بیستم در فرآیند استقالل هند بوده می
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چنین تصویري از گاندي، هرچند با واقعیت بیگانه نیست، اما . است

!نادرست است

دانم در این فضاي چرا این تصویر را نادرست میشرح این که 

تنها در . کنداندك ممکن نیست و بحث را از نقد فیلم گاندي منحرف می

ي تر دربارهاین حد بگویم که من هم پیش از ورود به بحث تخصصی

گیر و هنجارین را از او در ذهن زندگی و آثار گاندي، همین تصویر همه

هاي تاریخی دریافتم که واقعیت امري بسیار دادهداشتم، و با مرور اسناد و

ي این پژوهش اگر نتیجه. ام بوده استتر از تصور اولیهالیهتر و الیهبغرنج

گیري به بار آورد، به صورت نوشتاري به جاي خوبی برسد و نتایج دندان

شود، پرسشی اما آنچه که اینجا به بحثمان مربوط می. منتشر خواهد شد

زدایی برایم پیش آمد و آن هم این که بعد از این فرآیند توهماست که 

ي شخصیتی چنین پیچیده که چگونه شده که براي مدتی طوالنی درباره

اش وجود دارد، تا این پایه ساده اسناد و شواهد کافی و فراوانی هم درباره

ثر ا» گاندي«ي کوچکی مثل نتیجه، آن بود که کتابهاي ساده. اماندیشیدهمی

رومن روالن، و به خصوص فیلم گاندي عاملی تعیین کننده در این میان 

.اندبوده

گاندي و رومن روالن

ي یک شخصیت حقیقت آن است که گفتمانهاي موجود درباره

شاخه و متکثر و چندقطبی باشند، چرا تاریخی، در حالت عادي باید شاخه
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گذارند به همین ه جا میکه انسانها چنین هستند و ردپایی هم که از خود ب

ي کسی تنها یک روایت از این رو وقتی درباره. چندوجهی استترتیب 

شود، باید به وجود داریم و همان بارها و بارها به اشکال متفاوت تکرار می

. گیري و بازتولید این گفتمان شک کردبستري ایدئولوژیک براي شکل

گاهی سیاسی هم رد، و تکیهي گاندي به نظرم چنین بستري وجود دادرباره

ترین و بهترین شکلِ ممکن، همین تصویر را فیلم گاندي با هنرمندانه. دارد

به همین دلیل است که در فیلم جاي شخصیتهایی بسیار . کندبازتولید می

مهم و تاثیرگذار مانند دادابهائی نائوروجی یا اوکتاویان هیوم به کلی خالی 

باخ ي دیگري مانند مري بسانت و کالناست و شخصیتهاي تعیین کننده

در سراسر فیلم هیچ نامی . اندکمابیش در قالبی تحریف شده بازنموده شده

ها برده نشده، و این نکته که گاندي در اصل عضوي از این از تئوسوفیست

اند، ي ملی هند هم به این جریان تعلق داشتهمحفل بوده و بنیانگذاران کنگره

. ه استمسکوت گذاشته شد

اي از عالقه و ارادت من به گاندي یا تمام این حرفها البته، ذره

اما منظور آن که این فیلم را، و تمام . کندارزش و اهمیت این فیلم کم نمی

فیلمهاي دیگري که امري کامال جا افتاده و پذیرفته شده را بدون انحراف از 

گریسته و بررسی شود، و کنند، باید نقادانه نروایت هنجارین بازسازي می

ي قهرمان تاریخیِ فیلم به دست در آن هنگام نه تنها حقایقی را درباره

ي ي نیروها و قدرتهاي حاکم بر انگارهدهد، که تصویري دقیقتر دربارهمی

*.آورندوي را نیز پدید می
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را معرفی Nightwishي هفتم آثار گروه در سیمرغ شماره

به Symphonic Black Metalر سبک بودم که دکرده

بعد از آن برخی از دوستان که از تلفیق موسیقی . پردازندخلق اثر می

ي سمفونیک و مضمونهاي راك در این سبک خوششان آمده بود، درباره

:اینک چند پیشنهاد در این راستا. کردندگروههاي مشابه پرس و جو می

اعضاي گروه لوناتیکا

کنند، روههایی که در این سبک فعالیت میدر میان گ

اند و بیشترشان خود چندتایی هستند که در طی ده سال اخیر تاسیس شده

Nightwishرا شاگرد مکتب 

دانند در میانشان به نظرم از می

است که Lunaticaهمه بهتر، 

اش آلبومم نخستینم نخستین..20012001سال سال از 

منتشر کرد و » آتالنتیس«را به نام 

) New Shores(» نوهايهايکرانهکرانه««م با آلبوم م با آلبوم ..20092009ال پیش در ال پیش در سسهمین چند 

در این فاصله هم دو اثر دیگر تولید کرده به نامهاي . به شهرت رسید

Fables and Freams)2004 ( وThe Edge of Infinity)2006 .( در

، Nemeseaگیرند که عبارتند از این رده سه گروه دیگر هم جاي می

َXandria وLacuna Coil .ي اصلی تمام این گروهها زنی است خواننده

مضمونها حماسی و پر جوش و . خواندکه معموال صداي سوپرانو می

اي از معانی فلسفی در شعرهایشان یافت خروش است و معموال ته مایه

*.شودمی
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ي دوستان و آشنایان روشن شده تا به حال براي همهقاعدتا 

هایم اندیشم و دیدگاهآن میاي که من درکه چارچوب نظري

بحثی که هر . ي سیستمهاي پیچیده استکنم، نظریهرا در آن صورتبندي می

از چند گاهی در جمع دوستان و دانشجویانم جاري بوده، آن است که 

با این زمینه، . بهترین راه براي ورود به این نظریه و تسلط بر آن چیست

تابهایی با این مضمون را معرفی نیک دیدم که در این شماره از سیمرغ ک

. اي مطالعاتی به دست عالقمندان دهدکنم، بدان امید که برنامه

ي نظریه«پیش از هرچیز، اعتراف کنم که خودم کتابی دارم به نام 

طرف اي بیو بنابراین در این زمینه به عنوان خواننده» سیستمهاي پیچیده

شد که پیشنهادم براي شروع به پس فکر کنم روشن با. کنماظهار نظر نمی

ام با این توضیح که کوشیده! دانستن در این زمینه، همین کتاب است
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البته . ترین شکل شرح دهمکلیدواژه و مشتقهاي آن، در این کتاب به ساده

ي پیچیده که در این کتاب بدیهی است که دیدگاه خاصی از سیستمها

ي چیزهایی معرفی شده، صورتبندي شخصی من از موضوع است و با بقیه

-شناسی و تاریخ و رواني کاربست این نظریه در جامعهکه درباره

. خوردام، پیوند میشناسی نوشتهعصب
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اما گذشته از این کتاب پایه، چند متن فارسی خوب دیگر هم 

اش راهگشاست، هرچند مفاهیمش کمی قدیمی شده اندنداریم که خو

ي فون برتالنفی نوشته» هاي عمومی سیستمنظریه«در میان این کتابها، . است

ي قرن هاي این حوزه است و کتابی است که در میانهیکی از کالسیک

اما این کتاب در اما این کتاب در . . بیستم دیدگاه سیستمی را تاسیس کرد و به کرسی نشاندبیستم دیدگاه سیستمی را تاسیس کرد و به کرسی نشاند

این ایراد بر این ایراد بر . . نوشته شده و مطالبش بسیار قدیمی استنوشته شده و مطالبش بسیار قدیمی استمم..19501950ي ي دههدهه

. اند هم وارد استدیگري که به پارسی برگردانده شدهکتابهاي ارزشمندکتابهاي ارزشمند

ي مشهور ادگار مورن به گانهژاك مونو، و سه» ضرورت و تصادف«مثال 

زبان ما ترجمه شده است و خوب هم ترجمه شده، اما ایراد کار آنجاست 

که کتابهاي مورن باشد، به بیست سال پیش مربوط شانکه جدیدترین

شود و این حوزه اصوال در همین بیست سال اخیر تکانی خورده و می

از » نگرش سیستمی«در زبان پارسی کتابهایی مثل . دگردیسی یافته است

از پرویز تاجداري هم » ي رویدادهاي غیرمنتظرهنظریه«مهدي فرشاد، و 

» ي عمومی سیستمهانظریه«ترِ موجِ قدیمیخواندنی هستند، هرچند به 

گیرند، را در بر نمی» ي سیستمهاي پیچیدهنظریه«شوند و مفاهیم مربوط می

.انداندم به بعد صورتبندي شدهم به بعد صورتبندي شده..19901990از سال از سال مفاهیمی که عمدتا 

Michael(در میان کتابهاي انگلیسی، کتاب مایکل بوشف 

Bushev ( افزاییدانش هم«به نام «)Synergetics ( یک متن مقدماتی پایه

قابل استفاده و م نوشته شده، اما همچنانم نوشته شده، اما همچنان..19941994است که در سال است که در سال و مفید 

Self Organizing(» جهان خودسازمانده«کتاب . سودمند است
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Universe (اریک یانش ي نوشته)Eric Yantsch ( هم متن مقدماتی

، هرچند خوبی است که شاید بهتر باشد پیش از کتاب بوشف خوانده شود

. استمحدودمحدود) ) 19801980((به سال انتشار کتاب به سال انتشار کتاب بحثهایش قدیمی شده و 

گردشی با : پیچیدگی«، کتاب شکلِ روزآمد این متونِ مقدماتی

که به قلم مالنی میچل است ) Complexity: A guided tour(» راهنما

)Melanie Mitchel ( این کتاب را این کتاب را . . م نوشته شده استم نوشته شده است..20092009سال سال در

به پارسی ترجمه کرده و 13911391ح سعادتمند در سال ح سعادتمند در سال آقاي محمد صالآقاي محمد صال

هایی دارد، اما ترجمه گاه کاستی. انتشارات شورآفرین منتشرش کرده است

به خصوص بابت انتخاب کتاب باید به . به هر صورت قابل استفاده است

آقاي سعادتمند تبریک گفت، چرا که با دقت و درستی صورت گرفته و 

. ن ایرانی کاري ارجمند استاش به مخاطباصرف معرفی

رسیم که کاربست اگر از این کتابهاي پایه بگذریم، به کتابهایی می

. دهندهاي مختلف نشان میرویکرد سیستمهاي پیچیده را در حوزه

راهگشاترین کتاب در ابتداي این راه، به نظرم کتاب نیکوالس رِشر 

)Nicholas Rescher( مروري فلسفی: گیپیچید«است به نام «

)Complexity: A Philosophical Overview ( م م ..19981998سال سال که در

که نوشته شده، اما نسبت به حجمش متنی عمیق و ارزشمند استنوشته شده، اما نسبت به حجمش متنی عمیق و ارزشمند است
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ي فهم پیچیدگی اش از بسیاري از خطاهاي مرسوم در عرصهخواندن

.کندپیشگیري می

. در علوم تخصصیرسیم به کاربست این نظریه بعد از اینها، می

رویکرد سیستمهاي پیچیده در فیزیک، روباتیک، معماري، و علوم مهندسی 

ام تنها منابع ي کارياما من بنا به حوزه. هم حرفهاي مهمی براي گفتن دارد

.کنممربوط به دو شاخه را معرفی می

شناسی، که بیش از همه در نخست، کاربست این رویکرد در زیست

یک کتاب . هاي پیدایش حیات، و تکامل نمود داردشناسی، نظریهعصب

بندي کرده و از ها را خوب جمعمقدماتی جدید در این مورد، که داده

)  Roger Lewin(دیدي تکاملی هم به موضوع نگریسته، کتاب راجر لوین 

Complexity: Life at(» ي آشوبحیات در لبه: پیچیدگی«است به اسم 

the edge of chaos .(ي آشوب این تعبیرِ حیات به مثابه سیستمی در لبه

با شروین (را براي اولین بار حدود پنجاه سال پیش اروین شرودینگر 

مورد بحث » حیات چیست«ي بسیار مهمِ در مقاله!) ارودینگر اشتباه نگیرید

به همراه چند متن دیگر از او قرار داده بود، و ناگفته نماند که این مقاله 

با همین نام به پارسی ترجمه شده، با قلم دکتر محمد سال پیش حدود ده 

.نبی سربلوکی
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ي منتشر شده توسط ي پژوهشهاي تازهکتاب دیگري که مجموعه

کند، را در این زمینه معرفی می) Santa Fe(ي معتبر سانتافهموسسه

:Complexity(» قعیتها و واها، مدلاستعاره: پیچیدگی«

Metaphores, Mofels and Reality ( است که جورج کووان، دیوید

م م ..19991999در در ) Cowan, Pines and Meltzer(پاینز و دیوید ملتسر 

به گیرد که بیشترگیرد که بیشترهایی را در بر میهایی را در بر میکتاب مقالهکتاب مقاله. . اندانداش کردهاش کردهگردآوريگردآوري

هایی مثل اند، اما سرفصلرویکرد محاسباتی تحلیل پیچیدگی تمرکز یافته

افزایی در سیستمهاي زنده را هم و هم) Artificial Life(زندگی مصنوعی 

حاال که کار به اینجا کشید، کتاب حضرت . خوب شرح داده است

The(» هاي نظمخاستگاه«به نام ) Stuart Kauffman(استوارت کافمن 

Origins of Order /1993 ( را هم معرفی کنم که به همین ترتیب

به اي نوشته شده، اما باز حرفهمحاسباتی دارد و توسط یک رایانهرویکردي

هاي نو و انباشته از ایدهشناسی هم مفصل پرداخته و شناسی و زیستبوم

ي آخر هم این که انتشارات معتبرِ نکته. هاي روشنگرانه استاشاره

Springer Verlag به منتشر کردنِ م شروع کردم شروع کرد..19801980ي ي دههدههاز همان

ي پیچیدگی به صورت موضوعی، که حاال هاي مهم دربارهمقاله

ي اصلی در این کلیدواژه. کنندي کتابخانه را پر میشان یک قفسهمجموعه

افزایی است و رویکرد بیشتر محاسباتی و فیزیکی و تالیفات مفهوم هم

شاید هم علتش این باشد که در ابتداي کار هرمان هاکن . ریاضی است

)Herman Haken( فیزیکدان نیروي محرك اصلی این جریان بود، و

» افزایی شناختهم«آورد، این را هم بگویم که کتاب چون حرف حرف می

)Synergetics of Cognition ( او را از دست ندهید که با وجود قدیمی

. بودن، بسیار عمیق و ارزشمند است

ي سیستمهاي پیچیده، ي مهم کاربست نظریهاما دومین شاخه

در این زمینه به نظرم رکن رکینِ . شناسی و علوم انسانی استجامعه

) Social Systems(» سیستمهاي اجتماعی«تالیفات، کتاب بسیار خواندنیِ 
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اي دارد است که عنوانش کنایه) Niklas Luhmann(از نیکالس لومان 

Social(» سیستم اجتماعی«به کتاب کالسیک تالکوت پارسونز به نام 

System (شناسی محسوب ندي سیستمی در جامعهکه نخستین صورتب

. شد و چند دهه پیشتر منتشر شده بودمی

شناسی پرداز جامعهلومان با انتشار این کتاب به بزرگترین نظریه

سیستمی تبدیل شد و هرکس امروز بخواهد در این زمینه بداند، حتما باید 

ي کتابهاي من درباره. این کتاب خواندنی را به دقت فهم کند

ي منشها، ي قدرت، نظریهنظریه(روانشناسی سیستمی -شناسیمعهجا

، که با اسم دیدگاه زروان شهرت یافته، در واقع )روانشناسی خودانگاره

چون لومان . پاسخی به لومان است و در نقد همین کتاب نوشته شده است

و عاملیت خودمختار را حذف » من«در این کتاب به روش پساساختارگراها 

کاهد، و هاي ارتباطی فرو میو آن را به ساختارهاي نهادین و شبکهکند می

!این کاري است که به نظرم نباید کرد

هرچند . لومان متاسفانه تالیف در خوري به پارسی نداریميدرباره

ي فرد اخیر نوشته بخشی از بحثهایش با هابرماس در کتابی که بیشتر درباره

ي هفدهم روزآمد در این مورد، شمارهتنها مرجع . شده، گنجیده است

شناسی سیستمی و ي جامعههاي خوبی دربارهي ارغنون است که مقالهنشریه

. دیدگاه لومان در آن به پارسی برگردانده شده است
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:چند شعر از دوست گرامی و یار گرانقدر دکتر حسین مجتهدي

»ي تنهاییپیله«از کتاب 

حسین مجتهديدکتر 

در انتظار یاراندار دل شد پردهغم

ننگ است زندگانی در غربت بهاران

بار غمهامردن میان صحرا با کوله

هاي یاراننستردن غباري از گونه

هاي خونفامگویی غریو مرده است در شعله

شکاران؟در مقدم تتاران کو خشم جان

ام در این دشت، کو رخشهاي پرخشم؟تک مانده

ن؟اینجا نمانده مردي از خیل تکسوارا

در هجر رادمردان در مرگ کوش خندان

این است اي حریفان، آیین سربداران

ي فتادن خم گشتن و شکستنچون واژه

است اینجا قاموس کوهساراننادیده

یا مرگ یا که رفتن هر بند را گسستن

گسارانفروشان، فتواي میاجماع می

دانم که مرگ خواهی پایان درد خواهی

ل روزگاراناي غایت امیدم در طو

هاي ظلمتآذرخش بشکن این پارهچون

وانگه بجوي هجرت در کوي رهسپاران
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ل روزگاراناي غایت امیدم در طو

هاي ظلمتآذرخش بشکن این پارهچون

وانگه بجوي هجرت در کوي رهسپاران
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:چند شعر از دوست گرامی و یار گرانقدر دکتر حسین مجتهدي

»ي تنهاییپیله«از کتاب 

حسین مجتهديدکتر 

در انتظار یاراندار دل شد پردهغم

ننگ است زندگانی در غربت بهاران

بار غمهامردن میان صحرا با کوله

هاي یاراننستردن غباري از گونه

هاي خونفامگویی غریو مرده است در شعله

شکاران؟در مقدم تتاران کو خشم جان

ام در این دشت، کو رخشهاي پرخشم؟تک مانده

ن؟اینجا نمانده مردي از خیل تکسوارا

در هجر رادمردان در مرگ کوش خندان

این است اي حریفان، آیین سربداران

ي فتادن خم گشتن و شکستنچون واژه

است اینجا قاموس کوهساراننادیده

یا مرگ یا که رفتن هر بند را گسستن

گسارانفروشان، فتواي میاجماع می

دانم که مرگ خواهی پایان درد خواهی

ل روزگاراناي غایت امیدم در طو

هاي ظلمتآذرخش بشکن این پارهچون

وانگه بجوي هجرت در کوي رهسپاران
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باغرویاي 

ایم    رویاي باغ را به تبرها سپرده
عشق و امید را ز دل و یاد برده ایم 

فرهاد سان اسیر فریب خیال خویش    
با پنجه گرد از رخ صخره سترده ایم  

هاي مزرع سبز ستاره ها    از خوشه
جز داس و داغ ها که نصیبی نبرده ایم  

ي توهم سرماي غیرتیم    زاییده
چون شبنم از هجوم تگرگان فسرده ایم  

ها    ي مکر هزارهققنوس پر شکسته
کز انتظار شعله غریبانه مرده ایم  

هاي ما همه قحط ترانه است   در کوچه
بغض سرود را به گلومان فشرده ایم 

شکوفاي کودکی    بر سوگ کوچ خواب
بس حسرت است از غم ماندن که خورده ایم 

در غربت نوید بهاري شکوفه سار    
در انتظار مرگ نفس را شمرده ایم 

***

به چشمان مستت پناهیده بود تو را باده در خواب گر دیده بود    
اگر از نگاهت نلرزیده بود دل خسته شوق تپیدن نداشت    

ویاي چشمت شکفت    به دل عشق و امید باریده بود در آن شب که ر
به دامان شب ماه خندیده بود تبسم که کردي در آغوش خواب    

هزاران ستاره رهانیده بود و یا آسمانی به بخشندگی    
ات بهارانه پیچیده بود شمیمدر آن کوچه باغ دل انگیز خواب    

گاهت خرامیده بود نسیم نتو گویی که یک دم به رویاي من 
چو خورشید زلف تو رخشیده بود شب من چنان شد که رشک پگاه    

که امید وصلی نبخشیده بود معبر به تعبیر خوابم مکوش    
***
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در امواج سند

ي بهترین شعر وطنی ي بهترین شعر وطنی در مسابقهدر مسابقه13301330در اردیبهشت در اردیبهشت حمیدي شیرازي 

این شعر داستان این شعر داستان . . ي اول را ربودي اول را ربودجایزهجایزه» » در امواج سنددر امواج سند««شعر شعر و با و با د د شرکت کرشرکت کر

نگیز خان مغول را نگیز خان مغول را چچآخرین شبِ نبرد میان سلطان جالل الدین خوارزمشاه و آخرین شبِ نبرد میان سلطان جالل الدین خوارزمشاه و 

بعد از تاختن به سغد و خوارزم و بعد از تاختن به سغد و خوارزم و م، چنگیز م، چنگیز دانیدانیچنان که میچنان که می. . ندندککروایت میروایت می

مرقند و مرقند و کشتار مردم، لشکریان سلطان محمد خوارزمشاه را تار و مار کرد و سکشتار مردم، لشکریان سلطان محمد خوارزمشاه را تار و مار کرد و س

. . بخارا را نیز گشود و مردم این دو شهر را از دم تیغ گذراندبخارا را نیز گشود و مردم این دو شهر را از دم تیغ گذراند

در این شرایط بحرانی، سلطان محمد خوارزمشاه پسرش جالل الدین در این شرایط بحرانی، سلطان محمد خوارزمشاه پسرش جالل الدین 

الدین خوارزمشاه الدین خوارزمشاه جاللجالل. . در دلیري نامبردار بود، به جانشینی خود برگزیددر دلیري نامبردار بود، به جانشینی خود برگزیدکه که را را 

مغوالن مغوالن در نبردي در خجند بر مغوالن پیروز شد و کوشید نیشابور را از چنگ در نبردي در خجند بر مغوالن پیروز شد و کوشید نیشابور را از چنگ 

اما نتوانست، پس به جنوب تاخت و با بسیج مردم هرات و غزنه در اما نتوانست، پس به جنوب تاخت و با بسیج مردم هرات و غزنه در . . برهاندبرهاند

چنگیز سپاه بزرگی را به چنگیز سپاه بزرگی را به . . هجري قمري سپاهیان مغول را شکست دادهجري قمري سپاهیان مغول را شکست داد618618

سراغ او فرستاد که آن نیز در نزدیکی پروان شکست یافت و مهاجمان مغولسراغ او فرستاد که آن نیز در نزدیکی پروان شکست یافت و مهاجمان مغول

. به دست مدافعان کشتار شدند

چند ماه بعد در ی گران پیش آمد و چنگیز این بار خود با سپاه

، که در متون کهن به نام جیحون ذکر ، که در متون کهن به نام جیحون ذکر در نزدیکی رود سنددر نزدیکی رود سند618618همان سال همان سال 

. اش را در محاصره گرفتالدین و اهل حرمسپاهیان اندك جاللشده،

نبود و یکی را هم که براي اختیار خوارزمیان اي براي گذر از رود در کشتی

. عبور زنان و کودکان حرم فراهم آورده بودند، توفان درهم شکست

الدین را به اسیري گرفت و به ون چنگیز یکی از پسران جاللچ

زجر بسیار بکشت، زنان نزد خوارمشاه زاري کردند و خواستند که پیش از 

پس خوارزمشاه ایشان را به رود . آن که به دست مغوالن بیفتند، کشته شوند

تنه به سپاه چنگیز زد و خود یکسپس. سند واگذاشت و همه غرق شدند
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در امواج سند

ي بهترین شعر وطنی ي بهترین شعر وطنی در مسابقهدر مسابقه13301330در اردیبهشت در اردیبهشت حمیدي شیرازي 

این شعر داستان این شعر داستان . . ي اول را ربودي اول را ربودجایزهجایزه» » در امواج سنددر امواج سند««شعر شعر و با و با د د شرکت کرشرکت کر

نگیز خان مغول را نگیز خان مغول را چچآخرین شبِ نبرد میان سلطان جالل الدین خوارزمشاه و آخرین شبِ نبرد میان سلطان جالل الدین خوارزمشاه و 

بعد از تاختن به سغد و خوارزم و بعد از تاختن به سغد و خوارزم و م، چنگیز م، چنگیز دانیدانیچنان که میچنان که می. . ندندککروایت میروایت می

مرقند و مرقند و کشتار مردم، لشکریان سلطان محمد خوارزمشاه را تار و مار کرد و سکشتار مردم، لشکریان سلطان محمد خوارزمشاه را تار و مار کرد و س

. . بخارا را نیز گشود و مردم این دو شهر را از دم تیغ گذراندبخارا را نیز گشود و مردم این دو شهر را از دم تیغ گذراند

در این شرایط بحرانی، سلطان محمد خوارزمشاه پسرش جالل الدین در این شرایط بحرانی، سلطان محمد خوارزمشاه پسرش جالل الدین 

الدین خوارزمشاه الدین خوارزمشاه جاللجالل. . در دلیري نامبردار بود، به جانشینی خود برگزیددر دلیري نامبردار بود، به جانشینی خود برگزیدکه که را را 

مغوالن مغوالن در نبردي در خجند بر مغوالن پیروز شد و کوشید نیشابور را از چنگ در نبردي در خجند بر مغوالن پیروز شد و کوشید نیشابور را از چنگ 

اما نتوانست، پس به جنوب تاخت و با بسیج مردم هرات و غزنه در اما نتوانست، پس به جنوب تاخت و با بسیج مردم هرات و غزنه در . . برهاندبرهاند

چنگیز سپاه بزرگی را به چنگیز سپاه بزرگی را به . . هجري قمري سپاهیان مغول را شکست دادهجري قمري سپاهیان مغول را شکست داد618618

سراغ او فرستاد که آن نیز در نزدیکی پروان شکست یافت و مهاجمان مغولسراغ او فرستاد که آن نیز در نزدیکی پروان شکست یافت و مهاجمان مغول

. به دست مدافعان کشتار شدند

چند ماه بعد در ی گران پیش آمد و چنگیز این بار خود با سپاه

، که در متون کهن به نام جیحون ذکر ، که در متون کهن به نام جیحون ذکر در نزدیکی رود سنددر نزدیکی رود سند618618همان سال همان سال 

. اش را در محاصره گرفتالدین و اهل حرمسپاهیان اندك جاللشده،

نبود و یکی را هم که براي اختیار خوارزمیان اي براي گذر از رود در کشتی

. عبور زنان و کودکان حرم فراهم آورده بودند، توفان درهم شکست

الدین را به اسیري گرفت و به ون چنگیز یکی از پسران جاللچ

زجر بسیار بکشت، زنان نزد خوارمشاه زاري کردند و خواستند که پیش از 

پس خوارزمشاه ایشان را به رود . آن که به دست مغوالن بیفتند، کشته شوند

تنه به سپاه چنگیز زد و خود یکسپس. سند واگذاشت و همه غرق شدند
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در امواج سند

ي بهترین شعر وطنی ي بهترین شعر وطنی در مسابقهدر مسابقه13301330در اردیبهشت در اردیبهشت حمیدي شیرازي 

این شعر داستان این شعر داستان . . ي اول را ربودي اول را ربودجایزهجایزه» » در امواج سنددر امواج سند««شعر شعر و با و با د د شرکت کرشرکت کر

نگیز خان مغول را نگیز خان مغول را چچآخرین شبِ نبرد میان سلطان جالل الدین خوارزمشاه و آخرین شبِ نبرد میان سلطان جالل الدین خوارزمشاه و 

بعد از تاختن به سغد و خوارزم و بعد از تاختن به سغد و خوارزم و م، چنگیز م، چنگیز دانیدانیچنان که میچنان که می. . ندندککروایت میروایت می

مرقند و مرقند و کشتار مردم، لشکریان سلطان محمد خوارزمشاه را تار و مار کرد و سکشتار مردم، لشکریان سلطان محمد خوارزمشاه را تار و مار کرد و س

. . بخارا را نیز گشود و مردم این دو شهر را از دم تیغ گذراندبخارا را نیز گشود و مردم این دو شهر را از دم تیغ گذراند

در این شرایط بحرانی، سلطان محمد خوارزمشاه پسرش جالل الدین در این شرایط بحرانی، سلطان محمد خوارزمشاه پسرش جالل الدین 

الدین خوارزمشاه الدین خوارزمشاه جاللجالل. . در دلیري نامبردار بود، به جانشینی خود برگزیددر دلیري نامبردار بود، به جانشینی خود برگزیدکه که را را 

مغوالن مغوالن در نبردي در خجند بر مغوالن پیروز شد و کوشید نیشابور را از چنگ در نبردي در خجند بر مغوالن پیروز شد و کوشید نیشابور را از چنگ 

اما نتوانست، پس به جنوب تاخت و با بسیج مردم هرات و غزنه در اما نتوانست، پس به جنوب تاخت و با بسیج مردم هرات و غزنه در . . برهاندبرهاند

چنگیز سپاه بزرگی را به چنگیز سپاه بزرگی را به . . هجري قمري سپاهیان مغول را شکست دادهجري قمري سپاهیان مغول را شکست داد618618

سراغ او فرستاد که آن نیز در نزدیکی پروان شکست یافت و مهاجمان مغولسراغ او فرستاد که آن نیز در نزدیکی پروان شکست یافت و مهاجمان مغول

. به دست مدافعان کشتار شدند

چند ماه بعد در ی گران پیش آمد و چنگیز این بار خود با سپاه

، که در متون کهن به نام جیحون ذکر ، که در متون کهن به نام جیحون ذکر در نزدیکی رود سنددر نزدیکی رود سند618618همان سال همان سال 

. اش را در محاصره گرفتالدین و اهل حرمسپاهیان اندك جاللشده،

نبود و یکی را هم که براي اختیار خوارزمیان اي براي گذر از رود در کشتی

. عبور زنان و کودکان حرم فراهم آورده بودند، توفان درهم شکست

الدین را به اسیري گرفت و به ون چنگیز یکی از پسران جاللچ

زجر بسیار بکشت، زنان نزد خوارمشاه زاري کردند و خواستند که پیش از 

پس خوارزمشاه ایشان را به رود . آن که به دست مغوالن بیفتند، کشته شوند

تنه به سپاه چنگیز زد و خود یکسپس. سند واگذاشت و همه غرق شدند
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آنان را بکشت و بعد به رود سند زد و در آنسو به هندوستان بسیاري از 

. فرود آمد

دکتر حمیدي این داستان را برگرفته و تصویري ماندگار از آن به 

ي براي آن که بتوانید شعر او را با نسخه. دست داده که به راستی زیباست

اصل تاریخی مقایسه کنید، همین ماجرا را از کتاب جهانگشاي جوینی 

را » در امواج سند«شعر کنم و بعدکنم و بعدروایت میروایت می) ) 140140و و 139139جلد دوم، ص جلد دوم، ص (

:خوانیممی

جهانگشاي جوینیجهانگشاي جوینیتاریخ تاریخ از از 

در ذکرى مفرد از آنجا معلوم شود، قوت و تمامى احوال اغراق...««
شکسته شد و راه صالح و صواب برو بسته سلطان از خالف ملک اغراق

ان آن روى بغزنین آورد بر عزیمت آنک از آب سند عبور کند و چنگز خ
غایت را از کار طالقان فارغ گشته بود و تفرقه فرقه سلطان دانسته بر دفع و 
انتقام چون برق وهاج و سیل ثجاج اندرونى از انتقام مشحون با لشکرى از 
قطار باران افزون روى بسلطان نهاد و چون آوازه او بسلطان رسید و خبر 

آن لشکر پرکین و حرکت او بشنید و لشکر چندان نه که طاقت مقاومت
مقابلت پادشاه روى زمین تواند

کینه ابر بالستکینه ابر بالستدم آهنج بردم آهنج برکه آن شاه در جنگ نر اژدهاستکه آن شاه در جنگ نر اژدهاست

اگر بشنود نام افراسیاباگر بشنود نام افراسیابشود کوه خارا چو دریاى آبشود کوه خارا چو دریاى آب

عزیمت عبور بر آب سند مقرّر کرد و فرمود تا کشتیها آماده کردند 
اه جهانگیر چنگیز خان مقاومت کرد که در یزك بود با یزك پادشو اورخان

شکسته با نزدیک سلطان آمد، و چون چنگز خان بر عزیمت او وقوف یافت 
او گرفت و لشکرها از پیش و پس فرو گرفتند دستى کرد و پیشپیش
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دمیده بود و شیر صبح از پستان آفاق گاهى که نور شب از عذار روزصبح
ز جانبى آب سند بود و از کنار جوشیده سلطان در میان آب و آتش بماند ا

لشکرى چون آتش سوزان بلک از طرفى دل در آتش داشت و از جانب 
همه سلطان دل از دست نداد و داد مردانگى بازیندیگر طرف آب بر روى

بداد و مستعد کار شد و مستعر آتش جنگ و پیگار و چون آن شیر از ادراع 
مخالف تیز آهنگ اسب جنگ پلنگ رنگ شد و در ضرب پرده کوشش

انتقام زین کرد و ارتکاب اقتحام گزین لشکر نصرت پیکر پادشاه هفت 
کشور بر میمنه که امین ملک داشت حمله کردند و از جاى برداشتند و 
اکثر ایشان را بقتل آوردند و امین ملک منهزم شد و بر جانب برشاور زد تا 

ته بودند در میان آن مگر جان بتک پاى ببرد خود لشکر مغول راهها گرف
کشته شد و دست چپ را نیز برداشتند سلطان در قلب با هفتصد مرد پاى 

دوانید و روز مقاومت کرد و از چپ بر راست مىافشارد و از بامداد تا نیم
انداخت و لشکر آورد و در هر حمله چند کس مىاز یسار بر قلب حمله مى

گشتند و عرصه ت مىبساعت زیادآمدند و ساعتچنگز خان پیش مى
گرفت چون دید که کار تنگ شد از نام و ننگ جوالن بر سلطان تضایق مى

زاده سلطان بود ملک که خالبا دیده تر و لب خشک درگذشت اجاش
عنان او گرفت و او را بازپس آورد و سلطان اوالد و اکبادرا بدلى بریان و 

ت درکشیدند چون بر فرمود تا جنیبچشمى گریان وداع کرد و بدالت آنک
آسا جوالنى کرد و چون لشکر آن سوار شد کرّتى دیگر در دریاى بال نهنگ

و اسب را را بازپس نشاند و عنان برتافت جوشن از پشت باز انداخت
تازیانه زد و از کنار آب تا رودخانه مقدار ده گز بود یا زیادت که اسب در 

آب انداخت،

به جؤجؤ عبل و متن مخصربه جؤجؤ عبل و متن مخصراافرشت لها صدرى فزلّ عن الصففرشت لها صدرى فزلّ عن الصف

عبور کرد و بساحل خالص رسید،عبور کرد و بساحل خالص رسید،) ) سندسند((و بر مثال شیر غیور از جیحونو بر مثال شیر غیور از جیحون

به کدحۀ و الموت خزیان ینظربه کدحۀ و الموت خزیان ینظرفخالط سهل األرض لم یکدح الصفافخالط سهل األرض لم یکدح الصفا

چنگز خان چون حالت عبور او مشاهده کرد بکنار آب دوانید چنگز خان چون حالت عبور او مشاهده کرد بکنار آب دوانید 
چنگز خان ایشان را منع کرد چنگز خان ایشان را منع کرد مغوالن نیز خواستند تا خود را در آب اندازندمغوالن نیز خواستند تا خود را در آب اندازند

دست بتیر بگشادند جماعتى که معاینه کرده بودند حکایت گفتند که از بس دست بتیر بگشادند جماعتى که معاینه کرده بودند حکایت گفتند که از بس 
رسید از خون رسید از خون کشتگان که در آب بکشتند از رودخانه آن مقدار که تیر مىکشتگان که در آب بکشتند از رودخانه آن مقدار که تیر مى

سرخ گشته بود سلطان با یک شمشیر و نیزه و سپرى از آب بگذشت،سرخ گشته بود سلطان با یک شمشیر و نیزه و سپرى از آب بگذشت،
رقتها و هى تصفررقتها و هى تصفرو کم مثلها فاو کم مثلها فافأبت الى فهم و لم اك آئبافأبت الى فهم و لم اك آئبا
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گفتگردون در تعجب مىو

نه از نامداران پیشین شنیدنه از نامداران پیشین شنیدبگیتى کسى مرد ازین سان ندیدبگیتى کسى مرد ازین سان ندید

چنگز خان و تمامت مغوالن از شگفت دست بر دهان نهادند و چنگز خان و تمامت مغوالن از شگفت دست بر دهان نهادند و 
چنگز خان چون آن حال مشاهدت کرد روى بپسران آورد و گفت از پدر چنگز خان چون آن حال مشاهدت کرد روى بپسران آورد و گفت از پدر 

آتش بساحل خالص رسید ازو آتش بساحل خالص رسید ازو پسر مثل او باید چون از دو غرقاب آب وپسر مثل او باید چون از دو غرقاب آب و
غافل چگونه غافل چگونه شمار تولّد کند از کار او مرد عاقلشمار تولّد کند از کار او مرد عاقلکارهاى بسیار و فتنهاى بىکارهاى بسیار و فتنهاى بى

تواند بود،تواند بود،
نامور پور زالنامور پور زالخردخردمگر بىمگر بىبگیتى ندارد کسى را همالبگیتى ندارد کسى را همال

همى خویشتن کهترى نشمردهمى خویشتن کهترى نشمردبمردى همى ز آسمان بگذردبمردى همى ز آسمان بگذرد

دهم هجريبازنمایی جنگ سند در یک نگارگري از قرن
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در امواج سند

ازيازيدکتر مهدي حمیدي شیردکتر مهدي حمیدي شیر

نهان می گشت پشت کوهساراننهان می گشت پشت کوهسارانماالن، قرص خورشیدماالن، قرص خورشیدبه مغرب سینهبه مغرب سینه

به روي نیزه ها و نیزه دارانبه روي نیزه ها و نیزه دارانفرو پاشید گردي زعفران رنگفرو پاشید گردي زعفران رنگ

تن سنگین اسبی تیر خوردهتن سنگین اسبی تیر خوردهزهر سو بر سواري غلت می خوردزهر سو بر سواري غلت می خورد

سوار زخمدار نیم مردهسوار زخمدار نیم مردهمی نالید ازدردمی نالید ازدردبه زیر بارهبه زیر باره

به سان گوي خون آلود ، سرهابه سان گوي خون آلود ، سرهاخید برخاكخید برخاكسم اسب می چرسم اسب می چرزز

پیاپی دستها دور ازسپرهاپیاپی دستها دور ازسپرهادشتدشتز برق تیغ می افتاد درز برق تیغ می افتاد در

زبانهاي سنانها برق می زدزبانهاي سنانها برق می زدمیان گردهاي تیره چون میغمیان گردهاي تیره چون میغ

سران را بوسه ها بر فرق می زدسران را بوسه ها بر فرق می زدلب شمشیرهاي زندگی سوزلب شمشیرهاي زندگی سوز

دامن شب درسیاهیدامن شب درسیاهیبه زیر به زیر نهان می گشت روي روشن روزنهان می گشت روي روشن روز

فروغ خرگه خوارزمشاهیفروغ خرگه خوارزمشاهیدرآن تاریک شب می گشت پنهاندرآن تاریک شب می گشت پنهان
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که دید آن آفتاب بخت ، خفتهکه دید آن آفتاب بخت ، خفتهدل خوارزمشه یک لمحه لرزیددل خوارزمشه یک لمحه لرزید

تخت خفتهتخت خفتهبه آبسکون شهی بیبه آبسکون شهی بیز دست ترکتازیهاي ایامز دست ترکتازیهاي ایام

سپیده دم جهان درخون نشیندسپیده دم جهان درخون نشینداگر یک لحظه امشب دیر جنبداگر یک لحظه امشب دیر جنبد

ز رود سند تا جیحون نشیندز رود سند تا جیحون نشیندخون تازیکخون تازیکبه آتشهاي ترك و به آتشهاي ترك و 

به خون آلوده ایران کهن دیدبه خون آلوده ایران کهن دیدبه خوناب شفق دردامن شامبه خوناب شفق دردامن شام

غروب آفتاب خویشتن دیدغروب آفتاب خویشتن دیدقرص خورشیدقرص خورشیدرآن دریاي خون، دررآن دریاي خون، در

زنی چون آفتاب عالم افروززنی چون آفتاب عالم افروزبه پشت پرده شب دید پنهانبه پشت پرده شب دید پنهان

ي روزي روزون از پردهون از پردهچو مهر آید برچو مهر آید براسیر دست غوالن گشته فردااسیر دست غوالن گشته فردا

اسیر و خسته و افتان و خیزاناسیر و خسته و افتان و خیزانبه چشمش ماده آهویی گذر کردبه چشمش ماده آهویی گذر کرد

سوي مادردوان وز وي گریزانسوي مادردوان وز وي گریزاناي چنداي چندپریشان حال ، آهو بچهپریشان حال ، آهو بچه

به خون دیده تر شدبه خون دیده تر شدمژگانشمژگانشکهکهچه اندیشید آن دم، کس ندانستچه اندیشید آن دم، کس ندانست

شدشدز آتش هم کمی سوزنده تر ز آتش هم کمی سوزنده تر و آتش درسپاه دشمن افتادو آتش درسپاه دشمن افتاد
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زبان آتشی در دشمن انداختزبان آتشی در دشمن انداختزبان نیزه اش در یاد خوارزمزبان نیزه اش در یاد خوارزم

انداختانداختبر دامنبر دامنهر جنبش سريهر جنبش سريبهبهخم تیغش به یاد ابروي دوستخم تیغش به یاد ابروي دوست

از آن شمشیر سوزان، آتش تیزاز آن شمشیر سوزان، آتش تیزچو لختی درسپاه دشمنان ریختچو لختی درسپاه دشمنان ریخت

که از این آتش سوزنده پرهیزکه از این آتش سوزنده پرهیزخروش از لشکر انبوه برخاستخروش از لشکر انبوه برخاست

میان شام رستاخیز می گشتمیان شام رستاخیز می گشتاران تیر و برق پوالداران تیر و برق پوالددرآن بدرآن ب

به دنبال سر چنگیز می گشتبه دنبال سر چنگیز می گشتدرآن دریاي خون دردشت تاریکدرآن دریاي خون دردشت تاریک

در آن انبوه ، کار مرگ می کرددر آن انبوه ، کار مرگ می کردبدان شمشیر تیز عافیت سوزبدان شمشیر تیز عافیت سوز

کردکردبرگ میبرگ میووشکفتشکفتمیمیدوچنداندوچندانیختیختررولی چندانکه برگ از شاخه میولی چندانکه برگ از شاخه می
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زکشتن خسته شد وز کار واماندزکشتن خسته شد وز کار واماندم آن دو بازوي هنرمندم آن دو بازوي هنرمندسر انجاسر انجا

پشیمان شد که لختی ناروا ماندپشیمان شد که لختی ناروا ماندو آگه شد که دشمن خیمه اش جستو آگه شد که دشمن خیمه اش جست

چو برق و باد ، زي خرگاه آمدچو برق و باد ، زي خرگاه آمدنان باد پاي خسته پیچیدنان باد پاي خسته پیچید

شاه آمدشاه آمد: : که گفتندش سوارانکه گفتندش سوارانوید از خیمه خورشیدي به صحراوید از خیمه خورشیدي به صحرادد

به رقص مرگ ، اخترهاي انبوهبه رقص مرگ ، اخترهاي انبوهدرآبدرآبمیان موج می رقصید میان موج می رقصید 

ز امواج گران کوه از پی کوهز امواج گران کوه از پی کوهبه رود سند می غلتید برهمبه رود سند می غلتید برهم

رفترفتدرید و پیش میدرید و پیش میدل شب میدل شب میخروشان ، ژرف ، بی پهنا ، کف آلودخروشان ، ژرف ، بی پهنا ، کف آلود

رفترفتز هر موجی هزاران نیش میز هر موجی هزاران نیش میاز این سد روان در دیده شاهاز این سد روان در دیده شاه

کردکردبر این دریاي غم نظاره میبر این دریاي غم نظاره مینهاده دست بر گیسوي آن سرونهاده دست بر گیسوي آن سرو

کردکردرا شمشیرم امشب پاره میرا شمشیرم امشب پاره میو و تتاگر زنجیر بودياگر زنجیر بودي: : بدو می گفتبدو می گفت

رسید آنجا که بر من راه بنديرسید آنجا که بر من راه بندي!!گرت سنگین دلی ، اي نرم دل آب گرت سنگین دلی ، اي نرم دل آب 

!!که ره بر این زن چون ماه بندي که ره بر این زن چون ماه بندي بترس آخر ز نفرینهاي ایامبترس آخر ز نفرینهاي ایام
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بناي زندگی بر آب می دیدبناي زندگی بر آب می دیدز رخسارش فرو می ریخت اشکیز رخسارش فرو می ریخت اشکی

خیال تازه اي درخواب می دیدخیال تازه اي درخواب می دیددر آن سیمابگون امواج لرزاندر آن سیمابگون امواج لرزان

ز بیم نام بد درآب ریزمز بیم نام بد درآب ریزماگر امشب زنان و کودکان رااگر امشب زنان و کودکان را

توانم کز ره دریا گریزمتوانم کز ره دریا گریزمچو فردا جنگ بر کامم نگردیدچو فردا جنگ بر کامم نگردید

مانگیرمانگیرسوارانی زره پوش و کسوارانی زره پوش و کبه یاري خواهم از آن سوي دریابه یاري خواهم از آن سوي دریا

بسوزم خانمانهاشان به شمشیربسوزم خانمانهاشان به شمشیردمار از جان این غوالن کشم سختدمار از جان این غوالن کشم سخت

به راه مملکت فرزند و زن رابه راه مملکت فرزند و زن راشبی آمد که می باید فدا کردشبی آمد که می باید فدا کرد

رهاند از بند اهریمن وطن رارهاند از بند اهریمن وطن رابه پیش دشمنان استاد و جنگیدبه پیش دشمنان استاد و جنگید

که گرد آلود پیدا شد سواريکه گرد آلود پیدا شد سواريسوخت چون شمعسوخت چون شمعها میها میدراین اندیشهدراین اندیشه

آمد ؟ گفت آريآمد ؟ گفت آري: : شهنشه گفت شهنشه گفت به پیش پادشه افتاد بر خاكبه پیش پادشه افتاد بر خاك

آگین در هوا کردآگین در هوا کردنگاهی خشمنگاهی خشمپس آنگه کودکان را یک به یک خواستپس آنگه کودکان را یک به یک خواست

!!سپس در دامن دریا رها کرد سپس در دامن دریا رها کرد به آب دیده اول دادشان غسلبه آب دیده اول دادشان غسل
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ز هم وا کن دهان خشم ، وا کنز هم وا کن دهان خشم ، وا کنبگیر اي موج سنگین کف آلودبگیر اي موج سنگین کف آلود

!!دوا کن درد بی درمان ، دوا کن دوا کن درد بی درمان ، دوا کن دگی خواردگی خواربخور اي اژدهاي زنبخور اي اژدهاي زن

چو موي خویشتن درتاب رفتندچو موي خویشتن درتاب رفتندزنان چون کودکان در آب دیدندزنان چون کودکان در آب دیدند

چو ماهی دردهان آب رفتندچو ماهی دردهان آب رفتندوز آن درد گران ،پی گفته شاهوز آن درد گران ،پی گفته شاه

شکنج گیسوان تاب دادهشکنج گیسوان تاب دادهآبها دیدآبها دیدشهنشه لمحه اي برشهنشه لمحه اي بر

!!ل گل بر آب داده ل گل بر آب داده به دنبابه دنباچه کرد از آن سپس ، تاریخ داندچه کرد از آن سپس ، تاریخ داند
زتن ها سر ، ز سرها خود افکندزتن ها سر ، ز سرها خود افکندشبی را تا شبی با لشکري خردشبی را تا شبی با لشکري خرد

!!چو کشتی بادپا در رود افکند چو کشتی بادپا در رود افکند چو لشکر گرد بر گردش گرفتندچو لشکر گرد بر گردش گرفتند
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از آن دریاي بی پایاب ، آساناز آن دریاي بی پایاب ، آسانچو بگذشت از پس آن جنگ دشوارچو بگذشت از پس آن جنگ دشوار

!!د، باید این سان د، باید این سان که گر فرزند بایکه گر فرزند بایبه فرزندان و یاران گفت چنگیزبه فرزندان و یاران گفت چنگیز

چنین بستند راه ترك و تازيچنین بستند راه ترك و تازيبلی ، آنان که از این پیش بودندبلی ، آنان که از این پیش بودند

بدانی قدر و بر هیچش نبازيبدانی قدر و بر هیچش نبازياز آن این داستان گفتم که امروزاز آن این داستان گفتم که امروز

چه بسیار ست ، آن سرها که رفتهچه بسیار ست ، آن سرها که رفتهبه پاس هر وجب خاکی از این ملکبه پاس هر وجب خاکی از این ملک

ته ته خدا داند چه افسرها که رفخدا داند چه افسرها که رفزمستی بر سر هر قطعه زین خاكزمستی بر سر هر قطعه زین خاك
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دو ماه پیش که در سفرمان به آناتولی از دشت چالدران دیدار کردیم، دو ماه پیش که در سفرمان به آناتولی از دشت چالدران دیدار کردیم، 

این توضیح که این توضیح که با با . . این شعر را براي جنگاوران آن میدان سرودماین شعر را براي جنگاوران آن میدان سرودم

»»نثارنثارجانجان««هاي عثمانی را در خود باب عالی با لقبِ هاي عثمانی را در خود باب عالی با لقبِ چیريچیريینیینی

: : انداندشناختند و قزلباشان هم به خاطر بر سر نهادن کاله سرخ نامبردار بودهشناختند و قزلباشان هم به خاطر بر سر نهادن کاله سرخ نامبردار بودهمیمی

چالدران

کوه سترون نشست، دشت خروشید زار

خون قزلباش سوخت خرمن گرد و غبار

و دف و شعر خاميکوس فرو کوفت بام، نا

ه کردگارنقطه و خط سیل شد، شد کلم

کشمکشی خاسته از جگر بذر پیر

خار تعصب کشید خیمه به درگاه دار

قاف سرازیر شد از افق سرخ خشم

تا که کند دستگیر مست، گه کارزار

جان به نثاران ز غرب پا به رکاب آورند 

، مهر غمین، داغدارسرخ کالهان ز شرق

اي سهمگیني گلزار ماند خاطرهقصه

زنان بر مزاره شقایق شکفت نعرهتا ک

سوخته در شرم خاك چرخ هوسباز چون

شکست از ستم روزگارچالدران در 

)عکس از مینا مؤمنی(هاي دشت چالدران شقایقدر میان 
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خزان

13761376مهر مهر 

نداسوگمندان قبر هامونبلبانِ نشسته بر هر شاخ

ندااختران زیر ابر مدفونافسرده،مستمندان ز باد

بستان شناورِ خواب استبخت خاك زنگارىاز خزان چهرِ

چون لگدکوب گام مهتاب استهاى مریض و افتادهبرگ

آتش از دود تیره مجنون استزردى افسردهچرخ از زخمِ

مغزها پوك دیو افیون استهاستها غبارخوارِ آینهچشم

هاستطنز مفلوك ناتوانىختى صد درخت عور و کبودلُ

هاستمژدگانىها صرفبرگانهاى سرد باد خزاز قدم

رفت همچون خیال نرم و رقیقمهربانى مهر تابستان

عقیقمسخِسبز، گشته بستانِابترشد ى خور چو خاك، نطفه

شام لرزان شداز دم سردشوریدهْ شیرِدر دل بیشه

ْ شاپرك گریزان شداز چمنها رفتنداز درختان پرنده

منم آن یکه ساکن خرسنگهاجنگلارِقردر دل بى

هر گلسنگتختگاهم پرندْ دار غمیندر کنارم هزار
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بالندهایم به دره مىنعرهبشکند تا سکوت ماتم کوه

،خسته دارِ بلند،دل قوى دار«:رازبا درختان چنین شدم هم

مات دوباره هجوبر فریبایى،ملکوس،دشمنتگرچه آورده 

ى شومعاقبت بمیرد این کَمالهمشو غمناكسپندارمذ،اى 

شعر من انقباض باران استبشنو از من درخت پژمرده

برف آبستن بهاران استپس ز کوالك تا نگردى زار
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:»جنگجو«چند سطر از داستان 

خواهى دست به کار چرا براى تحقق آنچه که مى: ....گفتم

“شوى؟نمى

به راستى چه . خواهم شک دارمزیرا به آنچه که مى“:گفتاك شک

خواهد؟ آیا من به طور مستقل در مورد خواهم، مىکسى آنچه را که من مى

ى روایتى از ام، یا یکى از ناظران که خواننده و نویسندههدفم تصمیم گرفته

من است این خواست را به من تحمیل نموده است؟ جایگاه من در این 

بازى طوالنى، یا شبپهناور چیست؟ عروسکى در یک خیمهجهانِ

“گردانى خودمختار و هنرمند؟عروسک

جایگاه تو، همان است که خود توسط رفتارت تعیین “:گفتم

من نیز مانند تو در واقعیت خویشتن شک دارم و در مورد این که . کنىمى

اما . کنمىها و احساساتم راستین هستند، تردید مچه میزانى از خواست

راهى که براى غلبه بر این تردید دارم، در یک گوشه نشستن و دست از 

هاى خود را یکى پس از دیگرى دنبال من خواست. کنش کشیدن نیست

کنم و هست بودنِ خویش را با دگرگون کردن خویشتن و جهان اطرافم مى

“.کنماثبات مى

فهمى که هاى دانا را درست دریافته باشى، مىاگر حرف“:گفت

هر رخدادى با هر رخداد دیگرى برابر، . تقارنى محض بر جهان حاکم است

ى من و تو سطرهایى از یک قصه. و هر چیزى همتاى هر چیز دیگر است

نهایت سال روایت نشده و پس از زمانى کوتاه از بى سر و ته هستیم که بى

کند اوتى نمىبنابراین هیچ تف. یادها خواهد رفت و دیگر بازگو نخواهد شد

“.که چه کنیم و چه بخواهیم

این تقارنِ میان همه چیز، بر جهانِ موهوم ما حاکم است و “:گفتم

من که ادعاى واقعیتى فراتر از آن را دارم، باید فراسوى این تقارن را نیز 

43صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

:»جنگجو«چند سطر از داستان 

خواهى دست به کار چرا براى تحقق آنچه که مى: ....گفتم

“شوى؟نمى

به راستى چه . خواهم شک دارمزیرا به آنچه که مى“:گفتاك شک

خواهد؟ آیا من به طور مستقل در مورد خواهم، مىکسى آنچه را که من مى

ى روایتى از ام، یا یکى از ناظران که خواننده و نویسندههدفم تصمیم گرفته

من است این خواست را به من تحمیل نموده است؟ جایگاه من در این 

بازى طوالنى، یا شبپهناور چیست؟ عروسکى در یک خیمهجهانِ

“گردانى خودمختار و هنرمند؟عروسک

جایگاه تو، همان است که خود توسط رفتارت تعیین “:گفتم

من نیز مانند تو در واقعیت خویشتن شک دارم و در مورد این که . کنىمى

اما . کنمىها و احساساتم راستین هستند، تردید مچه میزانى از خواست

راهى که براى غلبه بر این تردید دارم، در یک گوشه نشستن و دست از 

هاى خود را یکى پس از دیگرى دنبال من خواست. کنش کشیدن نیست

کنم و هست بودنِ خویش را با دگرگون کردن خویشتن و جهان اطرافم مى

“.کنماثبات مى

فهمى که هاى دانا را درست دریافته باشى، مىاگر حرف“:گفت

هر رخدادى با هر رخداد دیگرى برابر، . تقارنى محض بر جهان حاکم است

ى من و تو سطرهایى از یک قصه. و هر چیزى همتاى هر چیز دیگر است

نهایت سال روایت نشده و پس از زمانى کوتاه از بى سر و ته هستیم که بى

کند اوتى نمىبنابراین هیچ تف. یادها خواهد رفت و دیگر بازگو نخواهد شد

“.که چه کنیم و چه بخواهیم

این تقارنِ میان همه چیز، بر جهانِ موهوم ما حاکم است و “:گفتم

من که ادعاى واقعیتى فراتر از آن را دارم، باید فراسوى این تقارن را نیز 

43صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

:»جنگجو«چند سطر از داستان 

خواهى دست به کار چرا براى تحقق آنچه که مى: ....گفتم

“شوى؟نمى

به راستى چه . خواهم شک دارمزیرا به آنچه که مى“:گفتاك شک

خواهد؟ آیا من به طور مستقل در مورد خواهم، مىکسى آنچه را که من مى

ى روایتى از ام، یا یکى از ناظران که خواننده و نویسندههدفم تصمیم گرفته

من است این خواست را به من تحمیل نموده است؟ جایگاه من در این 

بازى طوالنى، یا شبپهناور چیست؟ عروسکى در یک خیمهجهانِ

“گردانى خودمختار و هنرمند؟عروسک

جایگاه تو، همان است که خود توسط رفتارت تعیین “:گفتم

من نیز مانند تو در واقعیت خویشتن شک دارم و در مورد این که . کنىمى

اما . کنمىها و احساساتم راستین هستند، تردید مچه میزانى از خواست

راهى که براى غلبه بر این تردید دارم، در یک گوشه نشستن و دست از 

هاى خود را یکى پس از دیگرى دنبال من خواست. کنش کشیدن نیست

کنم و هست بودنِ خویش را با دگرگون کردن خویشتن و جهان اطرافم مى

“.کنماثبات مى

فهمى که هاى دانا را درست دریافته باشى، مىاگر حرف“:گفت

هر رخدادى با هر رخداد دیگرى برابر، . تقارنى محض بر جهان حاکم است

ى من و تو سطرهایى از یک قصه. و هر چیزى همتاى هر چیز دیگر است

نهایت سال روایت نشده و پس از زمانى کوتاه از بى سر و ته هستیم که بى

کند اوتى نمىبنابراین هیچ تف. یادها خواهد رفت و دیگر بازگو نخواهد شد

“.که چه کنیم و چه بخواهیم

این تقارنِ میان همه چیز، بر جهانِ موهوم ما حاکم است و “:گفتم

من که ادعاى واقعیتى فراتر از آن را دارم، باید فراسوى این تقارن را نیز 



44صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

آرى، در واقع هرچیزى با هرچیز دیگرى برابر است، و چشم . تجربه کنم

اما من در این میان مدعىِ . سازدبرقرار مىناظران است که تمایزها را

شکنم و از پس همچون ایشان تقارن را درمى. حقیقتى همتاى آنها هستم

آورد، یکى را با ارزى که جهان در برابرم پدید مىهاى هممیان گزینه

تنها به این شکل است که از پوچىِ باقىِ جهان فاصله . گزینمقاطعیت بر مى

“.گیرممى

وقتى به برابرىِ تمام . پرسش دقیقا همینجاست“:تگفشکاك 

گزینى؟ رفتارها باور دارى، چگونه یکى از امکانات پیشارویت را برمى

دانى همه چیز هیچ و پوچ است، با کدام دلخوشى دست به زمانى که مى

زنى؟ هنگامى که ابهامِ فراگیرِ حاکم بر درستى و نادرستى را درك عمل مى

ى اى مشکوك را بر گزینهکنى گزینهرا راضى مىکنى، چطور خود مى

“مشکوك دیگرى ترجیح دهى؟

آنچه کـه بـه   . هاى ماستراستى و نادرستى محصول مستقیمِ انتخاب“:گفتم

برد، خـود  هاى پیشارویمان را از بین مىبخشد و پوچىِ گزینهجهان معنا مى

الت خویش را معنایى در آن بیرون وجود ندارد که اص. روند برگزیدن است

هـایم بـر پـوچى    من با انتخاب کردن و معنا دادن به کـنش . در آن بجوییم

“.نامندشاید به همین دلیل باشد که مرا جنگجو مى. کنمدستى مىپیش
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کرم کدو

اي سلولش هیچ روزنه. چند روز گذشته بود؟ هیچ تصوري نداشت

نور و سوسوزن روشن به بیرون نداشت و فقط با یک المپ مهتابی کم

انگیز و شد که کلیدي براي خاموش کردن نداشت و همیشه نور وهممی

سلولش در واقع . انداختسردش را بر گوشه و کنار سلول کوچکش می

ي سیمانی کوچک بود، یک فضاي تنگ و دم کرده که به گوري یک جعبه

ده یا شاید هم به تابوتی که عمودي نها. کشی شده شباهت داشتسیم

. باشندش

اما . اي بر او گذشته استدانست که روزهاي طوالنیفقط این را می

در ابتداي کار تالش کرده بود با شمردن . هیچ تصوري از درازایش نداشت

. بردند تصویري از روزها را نزد خود تولید کندهایی که برایش غذا میدفعه

ظاهر کوتاه برایش گاهی در فواصلی به . اما هیچ چیز نظم مشخصی نداشت

آوردند، و گاهی مدت طوالنی از غذا و آب اي نان جو و ظرفی آب میتکه

حس . طوري که یک بار نزدیک بود از تشنگی بیهوش شود. خبري نبود

ها را دستکاري دانست عمدا زماناش را از دست داده بود و نمیتشخیص

و بازجویی کنند، یا در ذهن خودش است که فواصل بین غذا خوردن می

گاهی . بازجویی هم همین وضع را داشت. کنداین قدر نامنظم جلوه می

اي دوام یافته رسید هفتهکرد که به نظرش میوقفه آنقدر ادامه پیدا میبی

گاهی مدتی طوالنی کاري به کارش نداشتند و انگار که یک ماه او . است

هم این طور خیال یا شاید . را در این سلول به حال خود رها کرده باشند

کرد؟ می

طی تمام این روزهایی که مقیم این سلول شده بود، جز ده دوازده 

هرچه . انداصال خبر نداشت براي چه او را به اینجا آورده. جمله نشنیده بود
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او تمام . دیداش نمیاي درخشان در سابقهکرد، چیزي جز کارنامهفکر می

در . رمانهاي حزب فعالیت کرده بودعمرش را صادقانه و خالصانه در راه آ

بهترین مراکز تحقیقاتی کشورش تحصیل و تدریس کرده بود، و بارها به 

اعضاي . خاطر کشفیاتش به دریافت مدال و تشویق نایل آمده بود

یک بار دخترش وقتی در سنین . اش هم کامال وفادار و صادق بودندخانواده

اي یاد کرده بود که الین در جملهکرد، از رفیق استبلوغ بود و بدخلقی می

اما آن مورد را هم بالفاصله گزارش . به دلیلی دیگر، لحنی خشمگین داشت

هاي داده بود و دخترش را برده بودند و بعد از سه ماه بازپروري در اردوگاه

اي بعد از آن دیگر دخترش هیچ بداخالقی. روستایی آزادش کرده بودند

میشه با مهر و محبت زیاد از رفیق استالین یاد نکرد و بسیار به ندرت و ه

. کردمی

روز اول که دستگیر شده بود، بازوي چپش را از آرنج شکسته 

زدند، هاي بازجویی که مدام در آن کتکش میبعد هم به جز جلسه. بودند

غذا را از . کسی را ندیده بود که بخواهد بابت درمان آن کمکی بطلبد

فرستادند و اصوال کسی را در سلولش ایش میاي روي دیوار بردریچه

ي سلول را که ي هیس مانند تهویهشنید، مگر زمزمهدید و صدایی نمینمی

در این روزهایی که حسابش از دستش در رفته . کردبسیار هم بد کار می

براي کسی مثل او که . بود، استخوان بازویش به تدریج جوش خورده بود

می انسان تدریس کرده بود، کامال روشن بود که چه سالها در دانشگاه آناتو

اتفاقی براي دستش افتاده، اما در سلولش جز یک دست لباس زندانِ ژنده 

که بر تنش بود، هیچ ابزار دیگري نداشت که بخواهد با آن دستش را آتل 

این بود که براي مدتی بسیار طوالنی درد و رنج وحشتناکی را تحمل . ببندد

حرکت نگه داشته بود تا شکستگی ستش را در حد امکان بیکرده بود و د

با این وجود . به خونریزي داخلی وخیم یا فلج شدن دستش منتهی نشود

سن و سالش باال بود و مدتی دراز طول . چندان در این کار موفق نشده بود

اما حاال که کم کم استخوان . ها ترمیم شودکشید تا زخمها و شکستگیمی
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ي حرکتش دید که دست چپش کج شده و دامنهخورد، مییدستش جوش م

. بسیار محدود شده است

در ابدیتی که در سلولش گذراند، بارها و بارها به گناهی که قاعدتا 

سکوت . اي نرسیده بودولی به هیچ نتیجه. مرتکبش شده بود، فکر کرده بود

ویاها و مرز ر. کرداش میدایمی و تنهایی مداوم کم کم داشت دیوانه

شد که اش درهم رفته بود و کم کم خاطراتی در ذهنش پدیدار میبیداري

ها، و حتا بدتر از آن، تبلیغ بر طبق آن مرتکب قتل و خرابکاري در کارخانه

شد که اینها را در خواب دیده اما بعدتر متوجه می. ضد حزب شده بود

ش چه آمده ادانست بر سر اعضاي خانوادهنمی. است و واقعیت ندارد

همسرش که چند سالی از او جوانتر بود، اما زودتر پیر شده بود را . است

پیکرش بسیار خمیده شده بود و معلوم نبود . همان روزهاي اول دیده بود

ي زد و در چهرهچه بالیی سرش آورده بودند که یک کلمه حرف نمی

ثبتی اش، وقتی با شوهرش روبرو شد، هیچ احساس مپرچروك و مسخ شده

یکی از دانشجویانش را در این میان دیده بود که در یکی از . نمایان نشد

در آن جلسه به طور استثنایی . جلسات بازجویی حاضرش کرده بودند

هیچ . دادندکاري به کار او نداشتند و تنها آن مرد جوان را شکنجه می

یک او دانشجویی بود که در. فهمید ارتباط او به این جریان چیستنمی

ي انگلهاي موجود در گوشت گاو با او همکاري ي پژوهشی دربارهپروژه

. کردمی
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حتا قبل از این که آن دو را با هم روبرو کنند، دانشجوي نگون 

بخت را آنقدر زده بودند که صورتش قابل شناسایی نبود، و فقط وقتی نام 

د که همان و نشانش را گفتند، از روي قد و قامت بلندش متوجه ش

خود جوان . شکنجه کردنش در برابر او هیچ سودي نداشت. شاگردش است

اش را شکسته توانست حرف بزند، چون آروارهدر وضعی بود که نمی

کرد روحی نارمرئی شده حس می. کردبازجو هم فقط از او سؤال می. بودند

کل این در . بینداي را میکه در مسلخی ظاهر شده و دارد از دور منظره

مدت او را کامال نادیده گرفتند و وقتی جوانک براي بار پنجم یا ششم از 

در حالی که با خجالت . هوش رفت، دوباره به سلولش منتقلش کردند

دید بابت این که این یک بار را کتک نخورده و به جایش شاگردش را می

!اند، خوشحال و سپاسگزار استزده

ها تمام شد، چندان احساس ناراحتی با این زمینه، وقتی بازجویی

نکرد از این که در انزواي سلولش باقی بماند و کسی کاري به کارش 

هاي دردناك بازجویی، فقط یک نفر با او حرف در تمام جلسه. نداشته باشد

ي امنیت بود که داس و چکش براقی روي آن هم یک افسر اداره. زده بود

. بازجویی شرکت فعال نداشتهایش دوخته بودندو خودش درسردوشی

شاید از ترس این که خون و استفراغ او روي یونیفرم شیکش بپاشد و 

زدند و فقط گاهی بر خالف بازجوها که هیچ حرف نمی. اش کندآلوده

رسید، این افسرِ تر و تمیز حرف شان به گوش میصداي هن هن کردن

، و در »ه چیز را بگواعتراف کن، هم«: گفتاما فقط یک جمله را می. زدمی

. دادبرابر این پرسش که به چه چیز باید اعتراف کند هیچ توضیحی نمی

آنقدر در تنهایی سلولش مانده بود که این روزهاي بازجویی برایش 

حاال دیگر استخوان . به یکی از کابوسهاي گاه و بیگاهش شبیه شده بود

دهان گشوده دستش جوش خورده بود و زخمهاي فراوانی که بر بدنش 

همچنان یکی از گوشهایش با صداي . بودند، به تدریج خوب شده بودند

توانست کشید و به خاطر شکسته شدن دندانهایش نمیاي سوت میآزارنده
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اما تمام اینها در برابر امکانِ بازجویی . اش را درست بخوردنانِ سفت جیره

وت از حدي با این وجود وقتی تنهایی و سک. مجدد قابل تحمل بود

کرد که آدمی را ببیند و صدایش را بشنود، تر شد، گاهی آرزو میطوالنی

.حتا اگر او بازجویی خشن و سادیست باشد

اش به کنجی خزید وقتی در سلولش را باز کردند، به عادت قدیمی

طوري او را براي بازجویی همیشه همین. و روي زمین چمباتمه زد

گرفتند و کشان کشان از سلول بیرونش یبردند، دست یا مویش را ممی

اما چه بسا اگر تختی در . اي وجود نداشتدر سلولش هیچ اثاثیه. بردندمی

اي دور از در این بار هم به گوشه. شدرفت و زیر آن قایم میکار بود، می

.سلول خزید و همانجا روي کف سیمانی سلول چمباتمه زد

کردند و نقاب داشتند، ان میبه جاي بازجوهایی که لباس سیاه تنش

واسیلی ایوانویچ زاریک، بلند «: یک سرباز شق و رق وارد شد و گفت

».شوید و همراه من بیایید

دقایقی طول کشید تا متوجه شود که این اسم به خودش تعلق 

ي سلول برایش باورنکردنی بود، و هم این هم دیدن سرباز در آستانه. دارد

. را از دهان کسی شنیده بود» چیز را بگوکن، همهاعتراف «اي جز که جمله

سرباز مرد جوانی بود که به وضوح از بوي تند . مبهوت به او نگاه کرد

شک از بیست و سه سال رد سن و سالش بی. درون سلول آزرده شده بود

البته اگر پسرش هنوز زنده . یعنی از پسر خودش کوچکتر بود. شدنمی

یعنی بلند شو . اي کرد و انگشتش را تکان داداشارهسرباز به او. مانده باشد

.و بیا

پشتش خمیده بود و دست چپش مثل . با تردید و دشواري بلند شد

شدن هم چشمش که پیش از زندانی. فایده به بدنش آویزان بوداي بیزایده

سو شده بود که جز تا درازاي به عینک نیاز داشت، در این مدت چندان کم

تلو تلو خوران از سلول خارج شد و در . دادخیص نمیسلول را تش

سرباز زیر بغلش . ي در دچار سرگیجه شد و نزدیک بود زمین بخوردآستانه
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اي طوري او را گرفته بود انگار که کیسه. را گرفت و سر پا نگهش داشت

همان طور لنگان . زباله را از ترس کثیف شدن لباسش با نوك انگشت بگیرد

ي طوالنی را طی کرد و به همان اتاقی رسید که در آن لنگان راهرو

زده را با وحشت نگاه کرد و نزدیک بود در آهنی و زنگ. شدبازجویی می

اما سرباز او را از آن در رد کرد و کمی . اختیار سرازیر شودادرارش بی

.جلوتر دري دیگر را گشود و او را داخل فرستاد

زرگ در وسط اتاق است و سه وارد شد و با تعجب دید که میزي ب

یک صندلی خالی مقابلشان قرار داشت و اتاق با نور . اندنفر دور آن نشسته

سرباز او را به سمت . نور المپ چشمش را زد. مناسبی روشن شده بود

رسید آخرین باري که بر یک به نظرش می. صندلی برد و بر آن نشاند

گویی که تناسخ مردي . ه استبردصندلی نشسته، در دنیایی دیگر به سر می

.گناهکار در کالبد موجودي عقوبت دیده باشد

آورد آخرین باري به خاطر نمی. با شگفتی به آن سه نفر نگاه کرد

. نقاب را کنار هم دیده بود، کی بودهي متفاوت سالم و بیکه سه چهره

تر از بقیه بود و ریشی کوتاه و مویی یکی از آن سه مرد، سالخورده

ي امنیت دو نفر دیگر میانسال بودند و مثل ماموران اداره. اکستري داشتخ

ي هر سه یونیفرم سیاه اداره. سر و صورتی خالی از مو و تراشیده داشتند

ي سرخ امنیت را بر تن داشتند و کالههایشان که روي میز بود، به ستاره

.زیبایی آراسته شده بود

. بینمشحالم شما را میدکتر زاریک، خو«: همان مرد مسن گفت

» ...شاید خبر نداشته باشید، اما من از عالقمندان به تحقیقات شما هستم

فهمید چه درست نمی. با دهانی باز و چشمانی ابله به او خیره شد

.گویدمی
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ما در چکا بسیار متعجب شدیم وقتی دیدیم «: دادمرد مسن ادامه

اید و مشغول تبلیغ بر ضد نظام پیوستهشما هم به صف دشمنان حزب 

مگر حزب چه . چنین کاري از شما بسیار بعید بود. مقدس شوروي هستید

اید، شغل خوبی چیزي را از شما دریغ کرده بود؟ شما خوب تحصیل کرده

اي اختصاصی به شما داده بودند که توالت هم داشت، حتا خانه. داشتید

اش در گیرد و بعد از فراغت از وظیفههایتان توانست مجوز بیکی از بچه

واقعا چه چیزي کم . کارخانه مدرسه برود و خواندن و نوشتن یاد بگیرد

داشتید؟ اگر حزب نتواند از شما انتظار وفاداري داشته باشد، از چه کسی 

»تواند؟می

آمد . اي گوشت خشکیده در دهانش بدل شده بودزبانش به تکه

. معنایی از گلویش بیرون آمدناهنجار و بیاما فقط صداي . چیزي بگوید

االن دویست و پنجاه سال است «: توجه به این تالش او، گفتمرد مسن بی

دانید که شما بهتر از من می. راندکه حزب بر سراسر جهان فرمان می

ي کوچک و دور افتاده در کانونهاي مقاومت کاپیتالیستی به چند منطقه

قرنهاست که بهشت . مالیا محدود مانده استکوههاي آند و ارتفاعات هی
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جا حاکم شده و حاال کسی مثل شما پیدا شده که تمام سوسیالیستی بر همه

».این واقعا زشت و غیراخالقی است. برداین دستاوردها را زیر سوال می

: باالخره موفق شد کالمی معنادار از دهانش بیرون بیاورد و گفت

»...من. ..حزب... من که... من؟ من«

پشت داشت و چشمان بادامی یکی از مردان دیگر که ابروهایی کم

اي قطور را پیش کشید و ورقش اش را با دقت به او دوخته بود، پروندهتیره

به سختی . زد، بعد برگی را از آن بیرون کشید و آن را جلویش انداخت

دید، اما به سرعت چشمش تار می. سعی کرد حروف را تشخیص دهد

کشفی مهم و . هاي خودش استوجه شد که این کاغذ کپی یکی از مقالهمت

بزرگ که به تازگی انجام داده بود و طی آن نشان داده بود یک کرم انگلی 

تخم این انگل را هم در . اي در انسان استبسیار بزرگ عامل بیماري

اش بود و انتظار داشت بهاین آخرین دستاورد علمی. گوشت گاو یافته بود

اما بالفاصله بعدش دستگیر شده بود و . زودي بابت آن مدالی دریافت کند

.این انتظار بر باد رفته بود

من ... این مقاله... من«: با تعجب به مرد مغول نگاه کرد و گفت

»...امهمیشه به حزب وفادار بوده

به این سادگی را بر زبان بیاورد، از این که توانسته بود یک جمله

. غریبی خوشحال شدبه شکل 

: زد، گفتي عجیبی حرف میمرد مغول که روسی را با لهجه

دانشجویان و . توانید حزب را گول بزنیدواسیلی ایوانویچ، شما نمی«

فراموش نکنید که حزب هرگز . توانیدهمکارانتان را چرا، ولی حزب را نمی

».کنداشتباه نمی

بته، بدیهی است که ال«: به زحمت آب دهانش را قورت داد و گفت

»...ولی من که...کندحزب اشتباه نمی
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باز به وقفه کلماتی که یکدفعه راحت از رهانش رها شده بودند،

اش اش کشید، انگار که حوصلهمرد مغول دستی به سرِ تراشیده. برخوردند

اش گشت و بعد باز در پرونده. شمار سر رفته باشداز شنیدن دروغهایی بی

اي بود که به یکی این یکی نامه. را جلوي روي او نگه داشتکاغذ دیگري 

ي گوشتهایی را در آن از او خواسته بود تا نمونه. از همکارانش نوشته بود

شود که برایش فرستاده بود، بررسی کند، و ببیند تخم انگل در آن یافت می

. یا نه

»...عنوان نامه را بخوان ببینم«: مامور چکا با تحکم گفت

کهایش را به هم نزدیک کرد و خواند، باالي نامه با همان پل

ي تخم کرم به آلکسی رشیدوف درباره«: دستخط گشاد گشادش نوشته بود

.»کدو

به محض این که این حرف از دهانش بیرون آمد، همان مرد مسن 

دیدي؟ دیدي چقدر ناسپاس هستی؟ «: با مشت روي میز کوبید و گفت

دانید با نوشتن همین سه می. رودشما انتظار نمیدکتر زاریک، واقعا از 

دانید کسانی مثل شما اید؟ میچهار کلمه چند بار به حزب خیانت کرده

»اندازند؟هستند که دیالکتیک تاریخ را به تعویق می

این فقط یک درخواست براي ... من؟ خیانت؟«: با حیرت گفت

شیدوف فرستاده آن را براي دکتر ر. آزمایش روي یک تکه گوشت است

»...بودم

شما توجه نکرده بودید . آه، بله، دکتر رشیدوف«: مرد مسن گفت

دانستید با که اسم ایشان بر مبناي اصول شوونیستی انتخاب شده؟ هیچ می

»چه جنایتکار مهیبی سر و کار دارید؟

دکتر رشیدوف؟ اما او که خودش از نوجوانی عضو «: اراده گفتبی

»...مال وفادار است، به حزباو کا... چکا بوده

بر . مرد سوم که تا به حال سکوت کرده بود، لب به سخن گشود

صدایی نرم داشت و ي تقریبا سیاهش، خالف بدن تنومند و پوست تیره
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مگر یک شوونیست بورژوا «: گفت. زدروسی را شمرده شمرده حرف می

یدوف خیلی هاي امنیتی شود؟ رشتواند به صورت جاسوس وارد ادارهنمی

زود به تمام جرمهایی که مرتکب شده بود اعتراف کرد و حاال نزدیک به 

هاي اش هم به اردوگاهیک سال است که اعدام شده و اعضاي خانواده

»دانید رشیدوف یعنی چه؟می. اندبازپروري فرستاده شده

ترین عضو او فعال. شد که رشیدوف خائن بوده باشدباورش نمی

ه بود و بارها به این و آن بابت این که در مراسم رسمی با چکا در دانشگا

همچنین به . شور و شدت کافی شعارها را فریاد نزده بودند، تذکر داده بود

اش به اسم گریگوري طور قطع خبر داشت که یکی از استادان قدیمی

تارتوف را او لو داده و افشا کرده که به اصول مارکسیسم لنینیسم اعتقاد 

ي تارتوق را سالها بعد وقتی در مزارع اشتراکی دنبال فضله. داردکافی ن

هایی بلند به پا گشت، در یک کولخوز دیده بود که چکمهگاوهاي آلوده می

هاي دیگر کار ي خشک کردن مردابها با تبعیديکرده بود و در پروژه

با تته پته . شد که او جاسوس دشمن بوده باشداصال باورش نمی. کردمی

»یعنی چه؟. دانمنه نمی«: فتگ

. ي اصیل روسی نیسترشیدوف یک کلمه«: مرد سیاهپوست گفت

یک عبارت جعلی و دروغین است که براي فریب دادن شهروندان شوروي 

اي از یکی از زبانهاي بدوي منقرض شده بخش اول آن کلمه. ساخته شده

به آن است، زبانی که قبایل بدوي و وحشی اطراف دریاي بزرگ نمک 

رشید در این زبان یعنی دالور و . اند و فارسی نام داشتهگفتهسخن می

».نیرومند و جنگاور

شناس ورزیده مثل فقط یک زبانشناس و شرق«: مرد مسن گفت

هایی به این پیچیدگی کنار توانند حجاب را از روي دسیسهماموران چکا می

تیب رشیدوف چه معنایی شما به من بگویید، دکتر زاریک، به این تر. بزنند

»کند؟پیدا می
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ها را تشخیص هنوز ذهنش چندان به کار نیفتاده بود که معنی کلمه

»یعنی فرزند رشید؟«: یک لحظه فکر کرد و گفت. دهد

دقیقا، یعنی فرزند دالور، فرزند جنگاور، آن «: مرد سیاهپوست گفت

ها تعلق ي فارسبلکه دالوري که به تمدن منسوخ و بدوهم نه هر دالوري،

دانستید اجداد همکارتان آلکسی رشیدوف، از شما هیچ می. داشته باشد

اند؟ آن وقتها دریاي نمک هنوز بومیان اطراف دریاي نمک بزرگ بوده

زدند در اطراف آن خشک نشده بود، و قبایلی که به این زبان حرف می

شکوه روسی کردند و با ماهیگیري و غارت شهرهاي متمدن و با زندگی می

خورد؟ حاال فهمیدید این دسیسه از کجا آب می. کردندگذران عمر می

یعنی همکار شما با اسمی که بر . رشیدوف یعنی فرزند یکی از این مردم

خود گذاشته وابستگی خود را به یک جریان شوونیستی و مرتجع اعالم 

پیش، در دانید که دویست سال اید و میحتما تاریخ را خوانده. کرده است

جریان جنگ کبیر میهنی، هیوالیی به اسم هیتلر قصد نابودي جهان را 

دانید یعنی چه؟ یعنی می. نامیداین مرد خونخوار خود را آریایی می. داشت

رفیق شما رشیدوف . مدعی بود عضو یکی از همین قبایل بدوي است

طق هایی بوده که هنوز هم در مناعضوي از سازمان زیرزمینی شوونیست

اند و با نظم و قانونِ سوسیالیستی مخالفت جنوبی دریاي نمک باقی مانده

دهد شما با یک جاسوس علنی فاشیست این نامه نشان می. ورزندمی

».ایدهمکاري داشته
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اما رشیدوف هیچ وقت رفیق «: آب دهانش را قورت داد و گفت

کرد و گاهی کار میاو فقط کارمندي بود که در بخش آزمایشگاه . من نبوده

».سپردمکارهایی را به او می

قضیه فقط به اینجا محدود «: مرد مغول از طرف دیگر میز گفت

»مگر نه؟. ایدتان به کرم کدو اشاره کردهي نوشتهشما در ادامه. شودنمی

شاید به هر . اش زنگ هشداري به صدا در آمددر ذهن مه گرفته

و کار نادرستی بوده و او از آن خبر دلیلی پژوهش بر روي انگلهاي گا

آورد که حزب دستورالعملی در این زمینه نداشته است؟ اما به یاد نمی

بله، اما کرم کدو یک انگل انسانی است «:با تردید گفت. صادر کرده باشد

»...که

ساکت، تا کی «: مرد مسن باز مشتش را بر میز کوبید و گفت

نه ادامه دهید؟ مگر حزب چه کرده که هاي رذیالخواهید به این توهینمی

گویید کرم کدو؟ هایی مثل شما را تحمل کند؟ باز هم میباید دشمنی زباله

خواهید تان را تا کی میآن هم نوعی انگل انسانی؟ تبلیغات کاپیتالیستی

»ادامه دهید؟

آخر این اسم قدیمی این ... توهین؟... تبلیغات؟«: من من کنان گفت

من در اسناد باستانی . اندشناختهها آن را میخیلی قدیماز. انگل است

مربوط به پیش از انقالب شکوهمند کمونیستی اوراقی دیدم که در آن 

»...اندگفتهاند و به آن کرم کدو میشناختهنوشته بود این انگل را قدیمها می

یعنی . این حرف شما خود به خود خیانت است«: مرد مغول گفت

تر از عصر شکوهمند کنونی شته بوده که علم در آن پیشرفتهزمانی در گذ

سواد جهان که تا پیش از انقالب سر و پا و بیاست؟ یعنی مردم بیبوده

دانستند، از ماهیت انگلی اطالع شکوهمند ما حتا خواندن و نوشتن هم نمی

اند که تازه بعد از دویست و پنجاه سال دانشمندان شوروي آن را داشته

خواهید بگویید ما در این مدت پسرفت اند؟ یعنی میکردهکشف

»ایم؟داشته
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مرد مسن در این مدت داشت در کیف چرمی کوچکی که کنار 

باالخره آن را پیدا . گشتپایش روي زمین گذاشته بود، دنبال چیزي می

کتابی بود کوچک و کم حجم که با حروف کریلیک درشت . کرد

» ي بزرگ استالیني نابغهزندگینامه«د و مخصوص نوجوانان چاپ شده بو

خوب است یک بند «: مرد مسن کتاب را به دست گرفت و گفت. نام داشت

هرچند قاعدتا باید آن را در حافظه داشته . از این کتاب را برایتان بخوانم

ي اصیل ي ما، در یک خانوادهاینجا نوشته، رهبر خردمند و قائد نابغه. باشید

ي ی معتقد به اصول اشتراکی بودند، در سرزمین روسیهروس که دهقانان

در آن زمان قبایل وحشی و بدوي گرجی که . کوهستانی زاده شد

... راندندي استعمار غرب و فاشیسم بودند، بر این منطقه حکم میسرسپرده

استالین کبیر در دوران : گویدیابد تا اینجا که میبله، همین طور ادامه می

»...دادکرد و هندوانه و کدو پرورش میه کار میکودکی در مزرع

خواهید انکار کنید؟ شما دیدید؟ باز هم می«: مرد سیاهپوست گفت

یک انگلِ تازه شناسایی شده را که هیچ ارتباطی هم با کدو ندارد، کرم کدو 

ي استالین بزرگ را اید خاطرهخواستهکامال روشن است که می. ایدنامیده

چه دلیلی . اید کرم کدو، انگل انسانید هم همه جا نوشتهبع. مخدوش کنید

تان هم که آن کنید؟ همدستتان طلب میمحکمتر از این براي خیانت

».همه چیز بوده، که به همه چیز اعتراف کرده استرشیدوف پست بی

فهمید به چه تازه حاال می. براي چند دقیقه سکوت برقرار شد

گفتند، بالفاصله اگر اینها را همان روز اول می.انداتهامی دستگیرش کرده

زیر چشمی . خریدکرد و این همه رنج و عذاب را به جان نمیاعتراف می

اشکی از . پاییدندبه سه مرد نگاه کرد که داشتند با چشمانی خیره او را می

رفقا، دالیل شما «: اش چکید و گفتي چشمانش بر ریشهاي ژولیدهگوشه

»...کنممن اعتراف می. براي انکار باقی نگذاشتهبه راستی راهی
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 گیتی ـ مینو

 ،چیز ـ رخداد، جسم ـ روح، بودن ـ شدن، بازنمایی ـ شهود

زمینی ـ فرارونده

آن بخشی از سپهر شناسایی که بیشتر بر :اصل دوقطبی شدن هستی

سانه را پدید شنااي هستیعرصهالگوي رمزگذاريِ نمود تمرکز یافته است،

هاي رمزگذاري مکرر و مینو با چرخه. شودآورد که مینو نامیده میمی

از این رو، . شودهاي ارجاع و نمادهاي زبانی پیاپی مشخص میحلقه

از سوي دیگر، . گیردماهیتی استعالیی و سرشتی ذهنی و معقول به خود می

، در نهایت، در و البته(شوند منسوب می» بود«هایی که به ي ارجاعشبکه

گیتی . شوند، گیتی خوانده می)کنندي نمودها سیر میبستهي درون دایره

اي از چیزهاي سخت و تجربی و ملموس فهم چون زمینههمبرعکسِ مینو،

. عناصر گیتی عبارتند از نمودهایی که مدعی ارجاع به بود هستند. شودمی

ود را با رمزگذاري افراطی نمودي است که نمود بودن خمحتواي مینو اما،

. سازدخویش آشکار می

شان با چیزها و امور ملموس،پدیدارهاي گنجیده در گیتی، به دلیل اتصال

ي شان پدیدارهاي رخدادگونهشوند و در مقابلمعموالً زمینی دانسته می

از این رو، جمِ گیتی ـ . شوندگیرند که فرارونده فرض میمینویی قرار می

زمینی ـ با جمِ کند،شناختی را از هم تفکیک میي هستیدو عرصهمینو، که

. خورد که نشانگر ماهیت پدیدارهاستفرارونده پیوند می

نباور به این که هستی به راستی از دو بخش گیتی و : گراییدوب

شناسانه با امري یعنی اشتباه گرفتنِ امري شناخت. مینو تشکیل یافته است

دهد که تمایز گیتی ـ مینو، که در این در شرایطی رخ می. هشناسانهستی

ي بود منسوب شوند و به عرصهکنند،واقع در درون قلمرو نمود ظهور می
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درك ، »هستند«چون چیزهایی که به راستی و در آن بیرون متفاوت هم

.شوند

شناسانه، یا قلمروي مینو به دالیل اخالقی، هستی:ي افالطونتله

.شناختی بر گیتی برتري و ترجیح دارداییزیب

گیتی و مینو جفتی درهم تنیده و متصل به یکدیگر :راهبرد زرتشت

هر دو را باید پذیرفت و تأیید کرد و ارج نهاد، چرا که تمایز این . هستند

دو در واقع وجود ندارد و جز الگویی از پردازش اطالعات در نظام 

ینو و گیتی دو الگوي متمایزِ رمزگذاري درك این که م. شناسنده نیست

. هاها هستند، نه دو رده از هستندهچیزها و شناختن هستنده

Zشناختی چون مفاهیمی هستیچرا گیتی و مینو تمایل دارند تا هم

حسی يتصور شوند؟ چرا یکی از این دو به اندیشه و دیگري به تجربه

یست؟ارتباط این دو با زبان چشود؟منسوب می

Oها و روندهاي مربوط به گیتی و مینو را در سپهر تجربی شاخه

اش را تان ردیابی کنید و به هم پیوستگیپیرامونجهاناطرافتان و در زیست

.ارتباط آن دو با بود و نمود را تحلیل کنید. بنگرید

مینومینو

گیتیگیتی

رخدادرخداد

چیزچیز

بودبود

نمودنمود

روندروندمهمه

پدیدارپدیدار

شدنشدن

بودنبودن

زمینیزمینی

فراروندهفرارونده
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سامان ـ آشوب

 قانون ـ استثنا، کل ـ جزء، بودن ـ شدن

لزوماً از هیچ قاعده و قانونی که براي ذهن ما روند مه: اصل آشوب

اي است که گونهاما سیر تحول آن به. کندقابل شناسایی باشد پیروي نمی

هایی ذهن شناسنده امکانِ استخراج الگوهایی تکراري و بنابراین قاعده

نظم به این قواعد و الگوهاي م. کندرفتاري را از درون نمودها پیدا می

شوند، تا پنداشته می» مندي هستیسامان«شوند و کلیت هستی منسوب می

هاي ضروري براي سازگاري با محیط و مدیریت رفتار من را به فرضپیش

توجه به این نکته ضرورت دارد که قوانین طبیعی با وجود این،. دست دهند

ها در واقع توسط جاري در نمودپذیريِو الگوهاي تکراري و بنابراین قاعده

. شوندذهن شناسنده آفریده می

چون طبیعت و ذات هستی در نظر گرفته اي که همالگوهاي تکرارشونده

ها سازند و تمام شواهدي که با این قاعدهها را برمیشوند، قانونمی

. شوندچون استثنا در نظر گرفته میناهمخوان باشند، هم

روند در کلیت خود امري ین که مهاعتقاد به ا: منديتوهم سامان

بندي این پذیر است و ذهن ما نیز توانایی درك و صورتمند و قاعدهسامان

این توهم با نادیده انگاشتن موارد . قوانین زیربنایی رفتار هستی را دارد

. شودها و الگوهاي تکراري نگهبانی میاستثنایی و تمرکز بر تجربه

فراطی به قانونمندي هستی، به دو گرایش باور ا:ي پیتریامنتتله

فرضِ این که قواعد و الگوهایی معنادار در از سویی،. شودمتضاد منتهی می

جا وجود دارد، و بنابراین باید براي هر رخدادي معنایی و جایگاهی همه

از سوي دیگر، این . تراشید که در تصویري سامانمند و کلی جاي بگیرد

ان فرض کردنِ قواعد تجربی و آزموده و سنجیده، با تواند به همسباور می

در هر دو حال، نادیده . درآوردي و موضعی و ناپخته منتهی شودقواعد من



61صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

ي آشوبناك پیرامون رخدادهاي قانونمند، به شکلی از انگاشتنِ زمینه

. شودهایی اضافی بر هستی منجر میگرایی و بار کردن معنا یا قاعدهخرافه

نرد در همان ترفند بزرگمهر است، یعنی اختراع تخته:د چیستاراهبر

روند امري است دورگه که پاسخ به اختراع شترنج؛ یعنی، پذیرش این که مه

هایی از رخدادهاي قاعده را در کنار شبکههاي بیاي از آشوبزمینه

مندي فهم این که نکته که سامان. گیردپذیر در بر میمند و قاعدهسامان

شود و آشوب همواره در قیاس ي امر آشوبناك نمودار میمواره در حاشیهه

گیري از مدیریت هستی به کمک بهره. گرددیافته لمس میبا امر سامان

.منديخالقیت نهفته در آشوب و انضباط آمیخته با سامان

Zمندي است و نه بندي سامانچرا تاریخ علم در واقع تاریخ صورت

شناسید که آغازگاهش با آشوب؟ آیا دستاوردي علمی میسیر رویارویی 

جویی با امري آشوبگونه نبوده برخورد با استثنایی بر یک قانون و مبارزه

بندي باشد؟ آیا مغز آدمیان به لحاظ تکاملی امکانی براي فهم و صورت

توان آشوب را اصوالً به همین شکل تعریف کرد؟آیا میآشوب را دارد؟

Oمندي را که در یک روز با آن اي و قاعدهدهاي کاتورهحجم رخدا

. کنید با هم مقایسه کنیدبرخورد می

سامانسامان

آشوبآشوب

رخدادرخداد

چیزچیز

روندروندمهمه

پدیدارپدیدار

قانونقانون

تثناتثنااساس

شدنشدن

بودنبودن

کلکل

جزءجزء
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که در ) سوم شهریور ماه(یادداشتی به مناسبت روز ورزشهاي پهلوانی 

:منتشر شد6/6/1392ي همشهري چهارشنبه روزنامه

ین پهلوانی و هنرهاي رزمی ایرانیزورخانه، آی

شنویم، بالفاصله به ي هنرهاي رزمی را میها وقتی کلمهاین روز

افتیم و راهبان شائولین یا یاد معبدي بودایی در چین یا ژاپن می

. کنیمهاي ژاپنی را در حال نبرد با سالح سرد در ذهن تجسم میسامورایی

هاي خاور دور، میراث این اتصالِ استوار میان هنرهاي رزمی و فرهنگ

صنعت سینما در این کشورهاست، و جنگ جهانی دوم که توسعه و رونق 

ي مردم ي زیستهمفهوم جنگ را در هردوي این سرزمینها بر کانون تجربه

. نشاند

ي شصت و هفتاد میالدي قرن گذشته، به این ترتیب، وقتی در دهه

ي چشمگیري یافت، کنگ رونق و توسعهصنعت سینماي ژاپن و هنگ

ن موقعیتی مرکزي داشتند، و ناسیونالیسم شکست جنگیدن و جنگاوران در آ

خورده و غرور زخمیِ این مردم باعث شد جنگاوران کامل و اساطیري 

ي خویش بیابند، و به تاریخ قرون خویش را در سنت تاریخی گذشته

یا - جو بودندکه بوداییانی صلح–شان بنگرند و راهبان شائولین میانه

-شدندداران بزرگ محسوب میقداران زمینکه در واقع چما–ها سامورایی

کنگ که در این دوران، هنگ. را به عنوان جنگاورانی آرمانی تصویر کنند

شد و ژاپن هم سازي چین بود، سرزمینی مستعمره محسوب میمرکز فیلم

کشوري شکست خورده بود که بعد از جنایتهاي جنگی فراوانش، خاکش 

ن به سختی شکست خورده بود که آلوده شده و چنابا دو بمب اتمی

. فاتحان از داشتن ارتش و نیروي نظامی محرومش کرده بودند
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. نشاند

ي شصت و هفتاد میالدي قرن گذشته، به این ترتیب، وقتی در دهه

ي چشمگیري یافت، کنگ رونق و توسعهصنعت سینماي ژاپن و هنگ

ن موقعیتی مرکزي داشتند، و ناسیونالیسم شکست جنگیدن و جنگاوران در آ

خورده و غرور زخمیِ این مردم باعث شد جنگاوران کامل و اساطیري 

ي خویش بیابند، و به تاریخ قرون خویش را در سنت تاریخی گذشته

یا - جو بودندکه بوداییانی صلح–شان بنگرند و راهبان شائولین میانه

-شدندداران بزرگ محسوب میقداران زمینکه در واقع چما–ها سامورایی

کنگ که در این دوران، هنگ. را به عنوان جنگاورانی آرمانی تصویر کنند

شد و ژاپن هم سازي چین بود، سرزمینی مستعمره محسوب میمرکز فیلم

کشوري شکست خورده بود که بعد از جنایتهاي جنگی فراوانش، خاکش 

ن به سختی شکست خورده بود که آلوده شده و چنابا دو بمب اتمی

. فاتحان از داشتن ارتش و نیروي نظامی محرومش کرده بودند
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که در ) سوم شهریور ماه(یادداشتی به مناسبت روز ورزشهاي پهلوانی 

:منتشر شد6/6/1392ي همشهري چهارشنبه روزنامه

ین پهلوانی و هنرهاي رزمی ایرانیزورخانه، آی

شنویم، بالفاصله به ي هنرهاي رزمی را میها وقتی کلمهاین روز

افتیم و راهبان شائولین یا یاد معبدي بودایی در چین یا ژاپن می

. کنیمهاي ژاپنی را در حال نبرد با سالح سرد در ذهن تجسم میسامورایی

هاي خاور دور، میراث این اتصالِ استوار میان هنرهاي رزمی و فرهنگ

صنعت سینما در این کشورهاست، و جنگ جهانی دوم که توسعه و رونق 

ي مردم ي زیستهمفهوم جنگ را در هردوي این سرزمینها بر کانون تجربه

. نشاند

ي شصت و هفتاد میالدي قرن گذشته، به این ترتیب، وقتی در دهه

ي چشمگیري یافت، کنگ رونق و توسعهصنعت سینماي ژاپن و هنگ

ن موقعیتی مرکزي داشتند، و ناسیونالیسم شکست جنگیدن و جنگاوران در آ

خورده و غرور زخمیِ این مردم باعث شد جنگاوران کامل و اساطیري 

ي خویش بیابند، و به تاریخ قرون خویش را در سنت تاریخی گذشته

یا - جو بودندکه بوداییانی صلح–شان بنگرند و راهبان شائولین میانه

-شدندداران بزرگ محسوب میقداران زمینکه در واقع چما–ها سامورایی

کنگ که در این دوران، هنگ. را به عنوان جنگاورانی آرمانی تصویر کنند

شد و ژاپن هم سازي چین بود، سرزمینی مستعمره محسوب میمرکز فیلم

کشوري شکست خورده بود که بعد از جنایتهاي جنگی فراوانش، خاکش 

ن به سختی شکست خورده بود که آلوده شده و چنابا دو بمب اتمی

. فاتحان از داشتن ارتش و نیروي نظامی محرومش کرده بودند
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ها، کمابیش شبیه بود با آرمانی ساختنِ شخصیتی مثل سامورایی

هاي قدیمی، ها در فیلم فارسیمخملیها و کالهبرجسته شدنِ نقش جاهل

کردند، به فافاایایاي که طی آناي که طی آنامرداد و نقش سیاسیامرداد و نقش سیاسی2828که بعد از کودتاي که بعد از کودتاي 

شخصیتهاي مثبت و دوست داشتنی فیلمها بدل شدند و مورد ستایش قرار 

مشابه این ماجرا را در سینماي هند هم داریم، که در آنجا هم در . گرفتند

شناختی متفاوتی، جوانان قانون شکن به همین ترتیب جریان روند جامعه

.ي بزن بزن رسمیتی یافتنداي نیکو یافتند و به عنوان قهرمانان فیلمهاجلوه

که بعد از آن رخ و جنگیو جنگی13571357در سال در سال با این وجود انقالب ایران 

ي جهانی به حاشیه راند و در این داد، سینماي ایران را براي مدتی از صحنه

هنرهاي «کنگ و ژاپن بود که سخنگوي اصلی مفهوم مدت سینماي هنگ

رسد، اي رزمی به گوش میبه این ترتیب حاال وقتی اسم هنره. شد» رزمی

ما مردي تقریبا ریزجثه و کوتاه قامت، اما عضالنی را در ذهن مجسم 

مان، به بروسکنیم که لباسی چینی یا ژاپنی به تن دارد و بسته به سنمی

!چان، یا جت لی شباهتی داردلی، جکی

اما حقیقت آن است که این تصویري تبلیغاتی، دستکاري شده، و 

رواقعی از هنرهاي رزمی است، که در جریان تکثیر صنعتی و مکانیکیِ غی

واقعیت تاریخی آن . ها و نمادها به کرسی نشسته و فراگیر شده استاندیشه

است که تمام جوامع شناخته شده، حتا قبایل بدوي و نانویسا، با مفهوم 

جنگ آشنا هستند و سالحهایی خاص براي رویارویی با حریفان انسانی 
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دارند و به همین ترتیب سنتی براي جنگیدن، روایتهاي و اساطیر پهلوانی، و 

به بیان دیگر، هنرهاي رزمی . اندفنونی از نبرد را در دل خود پرورده

مفهومی است که بر عنصري مشترك، متکثر و فراگیر در تمام فرهنگهاي 

نگ و بوي اي رکند، و تنها در قرن گذشته به دالیل رسانهانسانی اشاره می

.فرهنگ خاور دور در آن غلبه یافته است

تاکید و تفصیل بر این مقدمه را از آن رو الزم دانستم که هنرهاي 

رزمی در میان جوانان ایرانی از دیرباز اهمیت و محبوبیت داشته، ولی طی 

. اي قرار گرفته استهاي گذشته به شدت زیر تاثیر این موجِ رسانهدهه

اندیشد و احیانا آن را به عنوان ي به هنرهاي رزمی میکسی که به طور جد

کند، باید به این نکته توجه کند که هنرهاي اش انتخاب میي ورزشیشاخه

تر، پرداختهرزمی رایج و مشهورِ خاور دور، که البته امروز مشهورتر،

ه هستند، به هیچ عنوان منحصر بتر از بقیهتر، و سازمان یافتهتر، رایجعلمی

» ها«در فراگیر هنرهاي رزمی، باید به پسوند جمعِ . فرد یا آغازگر نیستند

ها و فنون تکامل یافته در جوامع گوناگون را توجهی کامل داشت، و شیوه

ي تجربیات چرا که خزانه. ارج نهاد و محترم شمرد و از آن چیزها آموخت

ه، و همه را در بر ها و تمدنها سیراب شدانسانی در این زمینه از کل فرهنگ

.گیردمی

یابد که دریابیم موقعیت ي بیشتري میتوجه به این تکثر زمانی جلوه

اصلی در سیر تحول هنرهاي رزمی . ایران در این میانه یگانه و ویژه است

ي وجود دارد و آن هم این که قدرتهاي نظامیِ بزرگ، هنرهاي رزمی ویژه

ترتیبی که سربازان آلمانی در جنگ یعنی به همان. کنندخود را ابداع می

اي هاي گوناگون به شیوهجهانی دوم از نوجوانی در اردوها و آموزشگاه

هایی مدون و دیدند، امروز هم ارتشهاي بزرگ دنیا برنامهخاص تعلیم می

بندند و در اختیار دارند و آن را به کار می» فنون جنگیدن«منظم براي انتقال 

به عبارت دیگر، . کنندی نیرومند یا ضعیف را بنیاد میهایبر آن مبنا ارتش

اي از دانایی و اي از فرهنگ و خوشههنرهاي رزمی پیش از هرچیز، شاخه
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شود و این اي از مهارتها و فنون است که به جنگ و رزم مربوط میشبکه

ها همه فرآیندي نهادین و اجتماعی است که در درون ارتشها و سپاه

توان حدس زد که در بر این مبنا می. شودزگذاري میسازماندهی و رم

شک هنرهاي رزمی اند، بیجهان باستان، رومیان که ارتشی نیرومند داشته

.خاص خود را هم پدید آورده بودند، و ایرانیان نیز هم

ایران سرزمینی است که براي مدتی بسیار طوالنی یکی از 

ارتش نیرومند یا در جریان فتح . ه استنیرومندترین ارتشهاي دنیا را داشت

آید، و یا به فتح سرزمینهایی پهناور منتهی سرزمینهایی پهناور پدید می

توان شاخصی براي بنابراین در حالت پایه وسعت کشور را می. شودمی

بر این مبنا، ایران در دوران هخامنشی، ساسانی، . اش دانستاقتدار نظامی

نیرومندترین کشور دنیا بود، و در دوران آل بویه، سلجوقی، و صفوي

اشکانی، سامانی، ایلخانی، تیموري و ابتداي قاجار یکی از بزرگترین 

تردیدي نیست که در این مدت ارتشهایی . آمدکشورهاي جهان به شمار می

نیرومند و هنرهاي رزمی پیچیده و سلسله مراتب و سبکهاي گوناگون تحول 

هاي نو ست که رمزگذاري رزم و ظهور گفتماناند و باز هم شکی نییافته

این را . ي جنگیدن در سراسر این دوران تداوم داشته استي شیوهدرباره

توان دریافت، و هم از هم از مرور تاریخ سیاسی و تاریخ نظامی ایران می

. مراجعه به منابع ادبی و اساطیر و آثار هنري بازمانده از دورانهاي مختلف
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ي مرد پارسی نیزه«ي این که بارت داریوش بزرگ دربارهکافی است به ع

را به یاد آوریم، و » به دوردستها رفته و در دوردستها نبرد آزموده است

ي ایزد مهر در مهریشت را بخوانیم و ساز و برگ جنگی تصویر جنگاورانه

ي سربازان هخامنشی در تخت جمشید را بنگریم و گزارش هرودوت درباره

را بخوانیم، تا دریابیم که از همان دوران بسیار کهن، هنرِ هاجاویدان

.اي در میان پارسیان وجود داشته استآوريِ جا افتاده و نهادینهرزم

ي سوارانِ پارتیکانِ عصر اشکانی همچنین است آنچه که درباره

خوانیم، یا چیزهایی که از عیارانِ دوران عباسی و سربداران عصر می

ي فردوسی نشان مرور شاهنامه. ش صفوي در اختیار داریمتیموري و قزلبا

شناسانه و دهد که هزار سال پیش چه تنوع و صور خیالِ زیباییمی

ي نامهي سالحها و پهلوانان وجود داشته، و مرور شاهنشاهاي دربارهپرداخته

دهد که این سنت رزمی تا چه پایه نه چندان زیباي عصر قاجار نشان می

شاید به این دلیل است که ورزشکاران ایرانی حتا . ام داشته استدوام و قو

ي ورزش در کشورمان، ي فروپاشی نهادهاي سازمان دهندهدر این زمانه

درخشاند و سالی نیست که در همچنان در سطحی جهانی خوش می

.ورزشهاي مربوط به این رده افتخاري نیافرینند

رمزگذاريِ یکی از کهنترین توان در تداوم این سنت تاریخی را می

کافی است .نهادهاي مربوط به رزم بازجست، که همانا زورخانه است

نمادها و داللتهاي مربوط به زورخانه را بنگریم، تا با یکی از کهنترین 

اى است که به زورخانه واژه.بقایاي هنرهاي رزمی ایرانی روبرو شویم

و گرد آمدن پهلوانان و به محل تمرین -پیشاز حدود سه قرن - تازگى 

مهرداد بهار نام آن را مرکب از دو بخش زور . جوانمردان اطالق شده است

ایست گوید که این نهاد بازماندهو میداندو خانه مى)به معناى آب مقدس(

.انداز نهادهاي رزمی باستانی که به خصوص زیر تاثیر آیین مهر قرار داشته

عناصر مقدس میترایى و زرتشتى بوده یکى ازمقدس آب زور یا چرا که 

در حدي که بعد از انتقال این آیین به غرب و تکوین مهرپرستی . است
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ضرورت داشته و اى جارى چشمهوجود در معابد مهرى رومی همچنان 

شباهت زورخانه هم معمارى .تکرده اساى را ایفا مىنقش آیینى ویژه

به ویژه پایینتر .دارددیم روم بازمانده در قلمرو قزیادى با معابد مهرى 

ش از سطح زمین و وجود طاقهاى ضربى و مکان استقرار مرشد ابودن

. کندهاى قدیمى را در ذهن تداعى مىهمان مهرابه)سردم(بزرگ 

ورزش اصلی رایج در زورخانه، کشتی گرفتن است و این 

با خاك ي نبرد با دیگري است که تنهاترین شیوهآمیزترین و کم آسیبصلح

نام . کندکردن حریف، و نه زخم زدن به وي، غالب و مغلوب را تعیین می

شده این ورزش از کمربند آیینیِ زرتشتیان گرفته شده که کُشتی نامیده می

تعبیر کشتی گرفتن از آن رو به این ورزش منسوب شده که پهلوانان . است

. اندگرفتهیهنگام دست و پنجه نرم کردن با هم کمرگاه یکدیگر را م

ي امري بودن هم از همین هایی مانند کمر همت بستن و کمربستهاصطالح

.جا آمده است

به به وجود آمد از دوران صفویه به بعد، محلى در مرکز زورخانه 

این نام از . اندکردهگیران در آن دست و پنجه نرم مىنام گود، که کشتى

رواج زورخانه در آن خاك اى گرفته شده که پیش از ى گود شدهمنطقه

گودهاى . انددادهاند و براى کشتى مورد استفاده قرار مىریختهرس نرم مى

از سطح زمین قرار دارد و متر پایینترمتر پایینترسانتىسانتى8080--7070ها حدود  ها حدود  زورخانه

قطر آن حدود . کندشکلش معموال با یک هشت ضلعى منتظم تطبیق مى

ر دارد که حدود یک متر از آن سردم قراطرفدر یک . شش تا ده متر است

زنگ . زمین ارتفاع دارد و محل استقرار مرشد و هدایتگر ورزشگاه است

زدن در زورخانه آداب مشخص و دقیقى دارد و به عنوان تشویق 

ورزشکاران به هنگام ورود و خروج یا انجام عملیات پهلوانى مورد استفاده 

چرخ زدن پهلوان و ورود به عنوان مثال زدن زنگ به هنگام . گیردقرار مى

براى پایینتر از آن صلوات از دوران صفوي به بعد سوم کشور مجاز است و 
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ى باالتر یا فقط براى پهلوانان کل کشور یا پهلوانان باسابقه. اندفرستادهمى

.اندآوردهاز شصت ساله موقع خروج از زورخانه زنگ را به صدا در مى

رب در زورخانه، یعنی تلفیق خود استفاده از ضرب و تنبک و ض

اش به ترین ردپاي تاریخیموسیقی و ورزش، ابداعی مهم است که قدیمی

دانیم بر مبناي گزارشهاي بازمانده از یونانیان می. شودایران زمین مربوط می

که ارتشهاي ایرانی از همان ابتداي کار هنگام جنگ یا رژه رفتن از 

اند، و در اوستا کردهشیپور استفاده میسازهایی مانند کرنا و طبل و کوس و

نیرومند جمشید شاه بوده » سالح«) سوفار، شیپور(خوانیم که سوورا می

. است

در شاهنامه تاکید روشنی بر استفاده از موسیقی در جریان جنگ 

وجود دارد و تمام مراحل رزم از بسیج سپاه تا فرمان حمله و درآویختن با 

پور و گاودم، یا کوبش کوس و طبل رمزگذاري حریف با غرش کرنا و شی

ها باقی باستانی در زورخانهي این موسیقیِ ورزشیبازمانده. شده استمی

ضرب زورخانه چیزى شبیه تنبک است اما از آن بزرگتر است . مانده است

نبک تتر از متینتر و بمشود و صدایى معموال از جنس سفال ساخته مى

. معمولى دارد

ویژگی جالب دیگر زورخانه، نمادین شدنِ سالحها و 

شان به ابزارهایی است که دیگر کاربرد رزمی ندارند و تنها براي دگردیسی

برخی از نویسندگان این تحول را ناشی از قوانین . آیندورزش به کار می
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ي اعراب بر ایران رواج اند که در دو قرن نخست غلبهاي دانستهمنع کننده

ه و ایرانیان را از یادگیري هنرهاي رزمی و تمرین با سالحهاي واقعی داشت

. کرده استمنع می

با این وجود به نظرم نمادین شدن ابزارهاي رزمی در زورخانه و 

اش به وسایلی صرفا ورزشی، مسیري مستقل را طی کرده و بدل شدن

و در حاصلِ طبیعیِ نمادین شدن ابزارهاي جنگی بوده است و دیرینگی 

اش از خود رزم را عین حال تخصصی شدنِ ورزشِ رزمی و جدا شدن

عبارت است از تخته عبارت است از تخته ابزار ورزشى زورخانه به هر صورت . دهدنشان می

اش را متر دارد و پایهمتر دارد و پایهسانتىسانتى77متر در  متر در  سانتىسانتى8080--6060که ابعادى برابر با  که ابعادى برابر با  شنوشنو

رز است و رز است و اند، میل که تجسم گاند، میل که تجسم گبه بعد به آن اضافه کردهبه بعد به آن اضافه کردهاز دوران صفویه 

البته میلهاى کوچکى هم براى حرکات البته میلهاى کوچکى هم براى حرکات ((. . کیلوگرم وزن داردکیلوگرم وزن دارد1616--1212بین  بین  

کباده هم کباده هم ))..تواند وزن داشته باشدتواند وزن داشته باشدسازند که تا پنج کیلو مىسازند که تا پنج کیلو مىنمایشى مىنمایشى مى

کیلوگرمکیلوگرم3030--1515تجسمى از کمان است و حدود یک و نیم متر طول و  تجسمى از کمان است و حدود یک و نیم متر طول و  

معموال معموال سنگ هم . وزن دارد

8080در در 110110ابعادى برابر با  ابعادى برابر با  

وزنش وزنش متر دارد و متر دارد و تىتىسانسان22در در 

. . رسدرسدمیمیکیلوگرم کیلوگرم 4040--2020بهبه

براى تمرین براى تمرین وسیله وسیله این این 

رفته رفته سپرگیرى به کار مىسپرگیرى به کار مى

.استاست

زورخانه عالوه بر این که کهنترین نمونه از تلفیق ورزش و موسیقی 

را در خود حفظ کرده، از این نظر هم منحصر به فرد است که این موسیقی 

ورزشکاران همزمان با تمرین، هم یعنی. کرده استرا با آواز هم همراه می

اند و هم روایتی پهلوانی شنیدهاي به فراخور حرکت خود میزندهموسیقی

اي بوده را در ذهن مرور را که یادآور شخصیتی تاریخی یا افسانه

ي درباره. اند و این همه در هماهنگی کاملی با هم قرار داشته استکردهمی
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اند، چیز زیادي خواندهها میم در زورخانهسرودهایی که در دورانهاي قدی

دانیم، اما احتماال خاستگاه این سرودها با روایتهایی پهلوانی که نمی

از دوران . خوانده، یکی استها از دوران اشکانی با ساز و آواز میگوسان

اند و این سنتی به جا و خواندهها شاهنامه میصفوي به بعد، در زورخانه

سلسله مراتب ورزشکاران هم . ا چند سال پیش رواج داشتزیبا بود که ت

در آیین . احتماال از همین زمانهاي دوردست براي ما به یادگار مانده است

پهلوانى دوران قاجار، با پنج مرحله در سلسله مراتب جوانمردى روبرو 

با آنچه در و این،کار، نوچه، نوخاسته، برگزیده، و پهلوانتازه: هستیم

.همسان است،وجود داشتهعصر عباسی فتوت دستگاه

هنرهاي رزمی ایرانی نیاز به بازشناسی و بازسازي دارند، و این کار 

بدون شناسایی دقیق و درست سنت تاریخیِ جنگیدن در ایران زمین ممکن 

از جنگهاي ایالم و سومر که در واقع جنگی داخلی در درون . نیست

شود، تا جنگهاي ایران و عراق که ي تمدن ایران زمین محسوب میحوزه

نمود دیگري از همان است، مردم این سرزمین به مدت پنج هزار سال با 

اند، و تبلور مهارتها و فنون نبرد در قالبی اخالقی و خویش و بیگانه جنگیده

اي از این جریان، شبکه. شناسانه، پیامدي طبیعی براي آن استزیبایی

اي از نظامهاي اخالقی و هنجارهاي انی، مجموعهروایتها و داستانهاي پهلو

هایی گاه واگرا از رمزگان و داللتها و معانی را پدید انضباطی، و خوشه

مرور این . آورده، که پا به پاي فنون جنگیدن بالیده و رشد یافته است
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دهد که در کنار مهر و عشق که ستون فقرات ي معنایی، نشان میدستمایه

ي آوري هم هستهعرفانی ایران است، جنگیدن و رزمي دینی واندیشه

داده است، و از این شناسی تمدن ایرانی را تشکیل میاخالق و غایت

هاي فرهنگ ما همچون جنگاوري روست که انسان آرمانی در بیشتر حوزه

آوري مهربان و جوانمرد تصویر شده است، یعنی کسی که هردو عنصرِ رزم

چگونگی رمزگذاري انسان کامل . زمان داشته باشدو پیمانهاي مهري را هم

دهد و رواج و گستردگی و نفوذ این در هر تمدن، پیچیدگی آن را نشان می

تمدن ایرانی نیز، براي . نمایاندرمزگان، اقتدار و توانمندي فرهنگ را باز می

به بازشناسی آنچه که گذار به وضعیتی نیرومندتر و بهتر از آنچه که هست،

ي هنرهاي و پاالیش و بازسازي آنچه که باید باشد نیاز دارد، و عرصهبوده

ایست که در این حوزه چشم انتظارِ رزمی، یکی از قلمروهاي دست نخورده

.کاران مانده استپژوهشگران و رزمی
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به ) 2/6/1392دوشنبه (ي عالمه امینی ام  در کتابخانهمحتواي سخنرانی

وسازمناسبت روز پزشک و دار

ي شر به مثابه بیمارياسطوره

طرح پرسش

ي ي اسطورهشهرستانی در کتاب ملل و نحل شرحی دارد درباره

:گویدزروانیِ آفرینش و آنجا می

برخی از زروانیان پنداشته اند که پیوسته با خدا چیزي بد بوده «

است، یا فکري بد، یا عفونتی بد، و آن مصدر شیطان است، و پنداشته اند

ا در خیر محض یکه دنیا از شرور و آفات و فتن و محن، بري بود و اهل دن

و نعیم خالص بودند، پس هنگامی که اهریمن حادث شد، شرور و آفات و 

فتن و محن به وجود آمدند، و اهریمن از آسمان دور بود، پس حیله اي 

».کرد و آسمان را شکافت و به باال رفت

کهنِ پیوند اهریمن با شرِ اخالقی در این روایت، مضمون زرتشتی

یا » چیزي یا فکري بد«تکرار شده، با این تفاوت که خاستگاه اهریمن، 

در اینجا ظهور شر اخالقی با دلیلی . در ذات زروان بوده است» عفونتی بد«

به عبارت دیگر، شهرستانی میان دو مفهومِ . پزشکانه توضیح داده شده است

بد و شکی که به دل زروان راه یافت ارتباط بیماري و عفونت، با فکري 

ي زایش اهریمن برقرار کرده، و این فکرِ بد و عفونت بد را سرچشمه

این ارتباط علی میان اهریمن و بیماري، در بندهش به شکلی . دانسته است

ي بیماري در آنجا با اهریمنی روبرو هستیم که زاینده. شودواژگونه دیده می

خوانیم که اهورامزدا جهان را به نیکی و پهلوي میدر این متن. است
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بیماري، تاریکی، ریمنیزیبایی آفرید، اما اهریمن بر آن هجوم برد و 

این پیوند میان 1.را در آن خلق کرد، ویرانی، عیب، نقص و مرگ)چرك(

چنان . اهریمن و بیماري در منابع دیگر نیز بارها و بارها تکرار شده است

خوانیم که جمشید دست در تهیگاه اهریمن کرد مینوي خرد میکه مثال در 

خرد را که توسط وي بلعیده شده بود را بیرون بکشد، و چنین نیز تا آسن

کرد، اما دستش در تماس با تن اهریمن دچار بیماري شد و پوسیده و 

2.گندیده گشت

ي شرِ اخالقی است، با بیماري و پیوند میان اهریمن که نماینده

شناختی و پزشکانه است، براي ما ایرانیان بدیهی و ض که امري زیستمر

..4747--4242، بندهاي ، بندهاي 55بندهش، بندهش، 11

..3232، ، 2626مینوي خرد، مینوي خرد، 22

چرا که مضمونهایی از این دست در سراسر بافت ادبیات و . نمایدطبیعی می

توان این پرسش را طرح کرد با این وجود، می. مان تکرار شده استفرهنگ

ستین بار که به راستی پیوند میان این دو موضوعِ متمایز و ناهمگرا براي نخ

کی و کجا برقرار شده است؟ 
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ي جمهور، در مقام استدالل در تایید جاودانگی افالطون در رساله

اي براي روح است، اما با گوید که ستم و بدي همچون بیماريروح، می

کند و چنین نیست که ستمگران عمري این وجود آن را رنجور و نابود نمی

در اینجا هم افالطون بدي اخالقی 3.اشته باشندکوتاهتر از مردمان عادي د

را با بیماري مربوط ساخته، اما با توجه به این نکته که در واقع ارتباطی 

چرا که . فیزیکی میان این دو برقرار نیست، بقاي روح را نتیجه گرفته است

به . اي ندارنددار واقع، بدکاران و ستمگران لزوما بیماري خاصِ عضوي

ارتباط میان اهریمن و پلیديِ اخالقی، با بیماري و عفونت مادي بیان دیگر،

و کالبدي به آن شکلی که براي زرتشتیان بدیهی و طبیعی بوده است، براي 

نموده است، و به واقع هم چنین نیست و افالطون سرراست و مستدل نمی

33 PPllaattoo,, RReeppuubblliicc ,, 1100..661100--661111..

فرضی رایج در سایر تمدنها هم چنین پیوند استواري را همچون پیش

.ن یافتتوانمی

نخستین پرسشی که در اینجا باید بدان بپردازیم، آن است که شرِ اخالقی 

کی و کجا با بیماري پیوند خورده است؟ بعد از آن باید ببینیم که آیا 

توان زمینه و بافت معناییِ ظهور این ارتباط را مشخص کرد یا نه؟می

مفهوم بیماري در اساطیر جهان باستان

م مفهوم .ي نخست پاي باستانی تا پیش از هزارهدر اساطیر تمدنه

بیماري و مرض به شکلی کمابیش همسان و ساده مورد اشاره واقع شده 

در اساطیر هنديِ کهن، کارکرد درمانگري ارتباطی با اخالق و بد و . است

نیک ندارد و تنها کنشی است که با جفت متضاد سود و زیان مربوط 

ع ودایی و پوراناها همواره به صورت حاصل ها در مناببیماري. شودمی
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اند و حتا برخی از آنها ایزد یا ایزدبانویی کردارهاي ایزدان تصویر شده

چنان که مثال در بنگال ایزدبانویی به نام شیتاال . اندمستقل براي خود داشته

کوشیدند با جلب نظر او این بیماري را دانستند و میرا علت آبله مرغان می

ي ي مرگ و درمان کنندهبه همین ترتیب، سومه که دور دارنده4.نددفع کن

هاست، خصلتی اخالقی ندارد و به سادگی موجودي نیکوکار و بیماري

ي هومِ ایرانیِ شود و احتماال این قاعده دربارهسودمند دانسته می

. پیشازرتشتی نیز مصداق داشته است

که بیشتر با خدایان مربوط در اساطیر میانرودانی، بیماري امري است 

کند، و نه است تا نیروهاي طبیعی و گیتیانه، و همچون تدبیري جلوه می

به عبارت دیگر، بیماري نیز مانند سایر مظاهر . انحرافی از قانون طبیعت

44 WWiillkkiinnss,, 22000044:: 339944..

اي متمایز و پلید از هستی تعلق طبیعت ماهیتی ایزدي دارد و به عرصه

در قالب موجودي آسمانی، در یکی از کهنترین تجلیات بیماري. ندارد

نام ) آساکّو(شود که در آن از ایزدي به نام آزاگ ي الگاش یافت میکتیبه

برده شده که نماد بیماري است، و در ضمن یکی از ایزدان حامی لوگال 

. هم هست) شاه الگاش(
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گیرد آزاگ به همراه معموال جفتش در میان خدایان مورد اشاره قرار می

. کنداو موجودي است به نام نامتارو که باز بر شکلی از بیماري داللت میو 

دهد، اما هاي تصادفی و عمومی را نشان میبا این تفاوت که آزاگ بیماري

هاي تعیین شده از سوي خدایان است که همچون کیفر نامتارو ایزد بیماري

یعنی آزاگ . شودآسمانی بر زمین نازل می» تصمیمی«یا تدبیر، به دنبال 

دهد، و نامتارو در نوعی آشفتگی و تباهی در نظم طبیعی کیهان را نشان می

با این وجود این دو ایزد 5.کشدمقابل قانونمندي آن را به رخ می

شان با نیکی و پایه و همسان هستند و چنین نیست که یکیموجوداتی هم

ائو که حامی ایزدي به نام ب. دیگري با شر اخالقی پیوند خورده باشد

کوشد تا پزشکان است، به یک شکل با هردوي ایشان ستیزه دارد و می

55 WWiiggggeerrmmaannnn,, 11999922:: 116622..

جالب آن که در میان این دو، آزاگ . شان نجات بخشدبیماران را از چنگال

) ایزد بزرگ شهر الگاش(است که برتر پنداشته شده و همسرِ نینورتا 

. شودمحسوب می

یعنی . شودالگویی دیده میهاي میانرودانی هم چنیني اسطورهدر بقیه

بیماري مانند سایر عناصر طبیعی با ایزدان پیوند خورده و توسط ایشان 

در . شودشود و بخشی پذیرفته شده از نظم کیهان قلمداد میآفریده می

خوانیم که بعد از توفان بزرگ، ایزدان براي دومین داستان آتراهاسیس می

در جریان این موج دوم بود که بار به آفرینش موجودات دست گشودند و

ي انکی این اشاره به بندي از اسطوره. ها زاییده شدندزنان نابارور و بیماري

ماخ شباهت دارد که در آن زنان نازا در فهرستی از حالتهاي منحرف و نین

ها را نیز در بر ي بیماريي انسانی گنجانده شده که بخش عمدهو کژدیسه

. گیردمی
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) زیوسودرا(گیلگمش، وقتی به داستان نوحِ سومري در داستان 

یابیم که رخدادهاي طبیعی مرگباري مانند سیل و توفان و رسیم، در میمی

بیماري تدبیر خدایان براي جمعیت انسان هستند و مثال در جایی انکی که 

ي ایزدي خشمگین و ایزدي هوادار آدمیان است، براي آن که خشم و کینه

فرستد تا از یل را فرو نشاند، بیماري را به سراغ مردمان میخشن به نام انل

شان کن شدنشمارشان کاسته شود و خطرِ دشمنی انلیل با مردمان و ریشه

بینیم که انکی هشت گیاه هورساگ میدر روایت انکی و نین. منتفی گردد

بلعد و به خاطر نفرین وي، هشت اندام او بههورساگ را فرو میي نینزاده

اما . افتندشوند و از کار میهورساگ، دستخوش بیماري میخاطر نفرین نین

اش پشیمان شد و موجوداتی را براي درمان کردن انکی بعد ایزدبانو از کرده

یکی از اندامهاي بیمار انکی، . خلق کرد و به کمک ایشان وي را شفا داد

م داشت، که یعنی تی نااش بود، و موجودي که آن را درمان کرد، نیندنده

در سومري هم معناي دنده و هم » تی«با توجه به این که . »بانوي دنده«

این . توان نام او را بانوي زندگی نیز ترجمه کردرساند، میحیات را می

پیوند میان حیات و دنده و زن همان است که بعدتر در تورات نیز تکرار 

ي آدم از دنده) ت استکه نامش به معنی حیا(ي خلق حوا شده و اسطوره

6.را نتیجه داده است

بازنمایی بیماري در اساطیر کهن مصري نیز به همین شکل است و 

گیرند، اما ایست که برخی از ایزدان آن را بر عهده میشفابخشی وظیفه

شود و تنها با جفت متضاد معنایی اجراي آن کنشی اخالقی قلمداد نمی

که مثال ست با خشکسالی و بیماري چنان. خوردآشوب پیوند می/ نظم

مربوط شده و در مقابلش هوروس و به خصوص مادرش ایزیس خصلتی 

به همان شکلی که کشمکش میان هوروس و ست تضادي . درمانگرانه دارد

66 HHooookkee,, 22000044:: 111155..
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کرده، در تاریخ متاخرتر سیاسی را میان شمال و جنوب مصر منعکس می

اهیم سیاسی پیوند خورده بینیم که بیماري به همین شکل با مفمصر نیز می

اسرائیل آن بوده که این قوم چنان که روایت مصریان از خروج بنی. است

اند و به این خاطر از سرزمین مصر مبتال بوده) برص یا جذام(اي به بیماري

باز این هم مضمونی است که در همان بافت مصري به 7.اندرانده شده

به این معنی که . واژگونه شده استکتاب مقدس راه یافته و در همان بافت 

این بار بیماري و مرگ در قالب هفت عذاب االهی به مصریان منسوب شده 

.  و با شر اخالقی مربوط نیست8است، ولی همچنان خاستگاهی االهی دارد

77 AAssssmmaannnn,, 22000099:: 3366..

..2626ي ي ، آیه، آیه1515سفر خروج، باب سفر خروج، باب 88

بنابراین در اساطیر جهان باستان، حتا در متون مهمی مانند تورات که نوشته 

دوران هخامنشی انجام پذیرفته، ردپایی از شان درشدن و تدوین نهایی

شوند، بینیم، و امراض به ایزدان منسوب میپیوند شر اخالقی و بیماري نمی

. و نه به اهریمن
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پزشک هستی

در گاهانِ اوستا، بندي وجود دارد که زرتشت در آن خود را چنین 

: کندمعرفی می

taT qBA pvrvsA vrvS-mOi WaocA ahurA, kaqA

aMhVuS WahiStahyA paourwIm kAqV sUidyAi YV-I

paitiCAT hwO zI aCA spvNtO irixtvm WIspOibyO hArO

mainyU ahUmbiS urwaqO mazdA.

: استچنیناشهپرتودر) زرتشت(اوراستیبه! مزدااي... «

وهمگانمیراثهستی،پزشکمحبوب،وبرگزیدهمقدس،

»9.مینویینگهبانی

ي خود که گویا آفریدهدادهنسبتخودلقبی را بهینجا زرتشتدر ا

99 ..22، بند ، بند 4444هات هات 99

هستند، ها که احتماال پیشازرتشتیاوست، و در بخشهاي قدیمی یشت

.شود، و در منابع ودایی هم پیشینه یا مترادفی نداردنشانی از آن یافت نمی

به» اَهوم«آننخستبخشکهاست) ahûmbish(» اَهومبیش«این لقب، 

است و پزشکمعنايبه» بیش«آندومبخشووجودایهستیيمعنا

آن محسوب يتغییریافتهشکلواقعدرپزشکامروزینفارسیيواژه

. دهدمعنی می» هستیپزشک«روي هم رفته» بیشاَهوم«بنابراین . شودمی

کمی جلوتر در . این کلمه در گاهان چند بار دیگر تکرار شده است

:خوانیممله را میهمین هات، این ج

`,Aruha ,AcoaW ,iOm-Svrv ,Asvrvp ,ABq ,Tat

,ItNvh ,iOY ,AhgNVs ,iOp ,ABq ,Aj-mvrqvrvW ,Vk

,IdZIc ,mUtar ,SibmUha ,m&d ,iOm ,Arqic

,AhManam ,UtNaj ,OCoarvs ,UhoW ,iOh ,Ta

.,TIciAmhak ,ICaW ,iAmhaY ,iAmha ,Adzam

کیست آن . راستش را به من بگو! سرورپرسم، ايین را از تو میا«

آشکارا ! ؟ اي داناي بزرگهاي تو هستان را پناه دهدپیروزمندي که با آموزه
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را بنماي تا شنوایی و منش نیک به او - آن پزشک هستی- جایگاه راهبر 

که تو او را خواستاري، هر کس که ) روي کند(به آن کس . روي کند

»10.باشد

:به کار گرفته شده است31در هات این کلمه بار دیگر 

,Aruha ,lwdIW ,SibmUha ,mvCa ,AtNam ,VY ,AtSUg

,OsaW ,Owzih ,OnmayaCx ,m&hMacaW ,iADxuZvrv

,uAhMaW ,Adzam ,Arxus ,ArqA ,ABq

.,lyan&r ,AtAdIW

اندیشد، به آن به کسی گوش دهید که به راستی می! اي سرور

آموز است و در راستی) به آن کس که(دانایی که پزشک هستی است، 

تو با آتش سرخ، )! مزدا(اي داناي بزرگ . گفتار تواناست و بیانی روان دارد

..1616، بند ، بند 4444هات هات 1100

11.سرنوشت هر دو گروه را مقدر ساز

به جز این موارد، این کلمه در متون اوستایی کاربردي ندارد و در 

یعنی به احتمال زیاد . شوداوستاي متأخر نیز نشانی از آن یافت نمی

ایست که زرتشت خود ابداع کرده، در اشعارش آن را به کار اهومبیش کلمه

ساختار آن به اسمهاي . گرفته، و بعد از او چندان رواجی نیافته است

اي مانند اهورامزدا، سپندمینو، وهومن و شهریور شباهت دارد که خشیدوب

هاي مقدس خاص دین زرتشتی هستن و همگی همچون همگی کلیدواژه

مري بویس بر این عقیده است . شونداي منسجم در گاهان پدیدار میشبکه

ي خود که اسمهاي دوبخشی افرادي مانند کیومرث یا اهورامزدا، آفریده

ده و او آن را براي رمزگذاري دین خویش و فاصله گرفتن از زرتشت بو

..1919، بند ، بند 3131هاتهات1111
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. هاي مرسوم در سنت هند و ایرانی مورد استفاده قرار داده استکلیدواژه

چنان که مثال کیومرث را به عنوان اولین انسان جایگزین جمشید کرده و 

.اهورامزدا را به جاي ایزدان مهمی مانند مهر و ناهید نشانده است

. برداشت مري بویس درست است و قابلیت تعمیم هم داردبه نظرم

شود و در متون اي که در گاهان زیاد تکرار مییعنی یکی از الگوهاي زبانی

بعديِ اوستایی با این شدت نظیر ندارد، نامگذاري مفاهیم نو به کمک 

از دو بخش ) بهمن/ وهومنه(ونگهوش مننگهو . هاي دوبخشی استکلیدواژه

ي ي آورندهي فرشتهدهد، و نمایندهي نیک معنی میکه اندیشهتشکیل شده 

وحی براي زرتشت است، یعنی مفهومی که با این صورتبندي در ادیان 

/ سپندمینو(مئینیو به همین ترتیب سپنتَه. پیشازرتشتی سابقه نداشته است

یعنی بهترین ) شهریور(وئیریه یعنی مینوي مقدس، و خشثرَه) اسفند

/ مینو، سپندمینو و انگره)سرور دانا(نامهایی مانند اهورامزدا . پادشاهی

از این رده ) ي میرندهزنده(و کیومرث ) مینوي مقدس و پلید(اهریمن 

در تمام این موارد، در گاهان که متنی شاعرانه است، مفاهیمی به . هستند

کیب سابقه را در رمزبندي دین داریم که با کلماتی با این ترکلی نو و بی

ریخت هم به خود گرفته و در قالب دیو، شناسایی شده و خصلتی انسان

.فرشته، ایزد، و یا انسانی تشخص یافته است

. ها دانستتوان اهومبیش را نیز یکی از این کلمهبا این مقدمه، می

رساند و همچون لقبی براي اي دوبخشی که درمان کردنِ هستی را میواژه

از مرور سه بند نقل شده از گاهان . رار گرفته استزرتشت مورد استفاده ق

آید که اهومبیش لقبِ موجودي مقدس است که رسالتی جهانی براي بر می

از میان بردن دروغ و به کرسی نشاندن راستی دارد، و در عین حال، برخی 

دقیقا همان ) آموزمقدس، نگهبان مینویی، راهبر، راستی(از صفتهایش 

. اندبراي توصیف اهورامزدا مورد استفاده قرار گرفتهکلماتی هستند که 

پنداري انسان و خداوند را داریم، که در یعنی در اینجا الگویی از همذات

پیوندد و اي با مفهومِ شفا دادن جهان و درمان کردن هستی به هم مینقطه
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دهد، که در عین حال پزشکانه خدامدارانه را به دست می-تصویري انسان

.هم هست

نخست . توان طرح کردي اهومبیش چند پرسش میي کلمهدرباره

هاي گوناگون، پزشکی را آن که چرا زرتشت از میان موقعیتها و پیشه

اش بهره جسته است؟ برگزیده و از این استعاره براي توصیف خویشکاري

دیگر آن که این مضمون در ادیان پیشازرتشتی چه داللتی داشته و آیا 

داشته است، یا نه؟اي پیشینه

توان یک پاسخ دقیق و چند حدس در جواب به پرسش نخست می

ام که زرتشت در اشعارش نشان داده» زند گاهان«در کتاب . را طرح کرد

دو چارچوب کلی را براي توصیف ماموریت جهانی خویش به کار 

یعنی خودش را، . گیرد، یکی از آنها جنگاورانه است و دیگري پزشکانهمی

کند که اهورامزدا را، و پیروان خویش را از یکسو به جنگاورانی تشبیه میو

اي کیهانی با دروغ و پلیدي درگیرند، و از سوي دیگر این جبهه را در ستیزه

ي درمان کردنِ کند که وظیفهبه نیروهایی شفابخش و درمانگر تشبیه می

ن استعاره بهره برده این که چرا زرتشت از ای. هستیِ بیمار را بر عهده دارند

استفاده نکرده، تا -گري، نجاري و بناییمثال کوزه–هایی دیگر و از پیشه

اش باز اي او و مستقر نبودن جامعهاي عشیرهحدودي به بافت اجتماعی قبیله

آورد که چه بسا خود گردد، و تا حدودي هم این حدس را پدید میمی

اش، کاهن یکی از خدایان باستانی زرتشت پیش از آغاز به دعوت دین تازه

جادوگر قبیله :) به قول نیبرگ(ایرانی بوده و در همین مقام نقش پزشک و 

هاي کشاورزي بر زمین و به هر صورت استعاره. کرده استرا هم ایفا می

ي تشبیهات گاهانی براي زرتشتیان به کار نگهبانی از رمه هم در خزانه

مانند نجاري و بنایی که در وداها سابقه هاییگرفته شده است، و تشبیه

.دارد، در آن به کلی نادیده انگاشته شده است

ي پرسش دوم، با توجه مروري که گذشت، یک چیز را درباره

اي چنین کالن براي توان به طور قاطع پذیرفت و آن هم این که استعارهمی
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از او فراگیر درمان کردن کلیت هستی، پیش از زرتشت سابقه نداشته و بعد

ي مفهومی و زیربناي محور اصلی بحث در این نوشتار هم زمینه. شده است

ایست که ظهور این مضمون را ممکن ساخته، و به انتشار و فراگیر فلسفی

.اش دامن زده استشدن

بافت معنایی درمان هستی

رد و اي به نام مینو را تعریف کنوآوري مهم زرتشت، آن بود که عرصه

اجزاي آن را بر خالف گیتیِ به لحاظ اخالقی آمیخته، به شکلی خالص بد 

. هاي بعدي گشوده شدبه این ترتیب، راه بر نوآوري. یا نیک دانست

زرتشت مینوي نیک و بد را در برابر هم قرار داد و به این ترتیب مفهوم 

مینوي مقدس یا مینوي پلید یا اهریمن، مانند. مینو زاده شدسپندمینو و انگره

سپندمینو، آفریدگار و فعال بود و زندگی مردمان و هستیِ هستندگان را 

اما بنا به خالص بودنِ کردارش به لحاظ اخالقی، تنها قادر . کردتعیین می

به این ترتیب، به همان . ي کنش خالق سپندمینو دست یازدبود به واژگونه

آفرید، اهریمن نیز چیزهایی یشکلی که خداوند نیک گیتی و هستندگان را م

کرد، که از جنس عدم بودند و همچون تباهی و آفتی در دل هستیِ خلق می

. کردنداهورایی جلوه می
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زرتشت از این آغازگاه اخالقی پیش رفته و با استداللی منطقی، به این 

. تواند چیزي مثبت و خودایستا باشدنتیجه رسیده که آفریدگان اهریمن نمی

به این . اي در آفریدگانِ نیکو در نظر گرفتاید آن را انحرافی و تباهیبلکه ب

شود که اي شبیه میترتیب اهریمن و هر آنچه که آفریده است، به بیماري

اي که باید درمان شود و بیماري. در کالبد هستندگان النه کرده است

جام شگفت این که زرتشت، یعنی یک انسان قرار است چنین کاري را به ان

. برساند

شود که زرتشت صفت پزشک هستی را با مرور دقیق گاهان روشن می

. در انحصار خود ندانسته و آن را به خداوند نیز  منسوب کرده است

زندگی،بهترینبرايکوششپیدرواشهپرتودرگوید کهمیزرتشت

speñt:سپنتَه(» مقدس« ô (یمینوینگهبان«باراعبارتایناگر. شوند «

hârômai: مینیوهارو( nyû (صفاتازبرخیباکهبینیممیببندیم،جمع

موردخداوندتوصیفبرايدیگرجاهايدرکهداریمکاروسرمفاهیمیو

عنوانی) سپندمینو(مقدسمینويمثال،عنوانبه. استگرفتهقراراستفاده

کاربردیمناهرهماوردخداوندىبهاشارهبرايگاهانخوددرکهاست

.  دارد

ي مهم آن که خود کنش درمان کردنِ هستندگان نیز نکته

در هرمزد یشت، . رساندایست که اهورامزدا به انجامش میخویشکاري

اي از صفتهاي اهورامزدا ذکر شده، که در میانش به این موارد بر سیاهه

ه، همه را نگهبان، آفریدنژاد مزداهاي نیک اَشَهي دهشنشان همه:خوریممی

12.ترین، نگاهدارنده، پرورندهبخشبخش، چارههمه را پزشک، چاره

ي درمانگريِ هستی، به خود اهورامزدا مانند پس زرتشت در انجام وظیفه

هاي خداي رساند که جزئی از خویشکارياست و کرداري را به انجام می

ود و درمانگري شاما جالب آن که ماجرا به همین جا ختم نمی. یکتاست

.16-12یشت، بندهاي هورمزد.12
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هستی از خداي یکتا به زرتشت و از او به سایر مردمانِ نیکوکار و اشون 

. یابدتعمیم می

اهورااززرتشتبینیم،بیش را در آن میکه لقبِ اهوم44هات آغازدر

کداماست،زندگیبهترینوجويجستدرکهکسیپاداشکهپرسدمی

ادشده،یهايصفتشدنِداراکهدهدمیپاسخمزدازبانازبعدواست؟

: هوو(اوضمیربنابراین. خیزدمیبرراهایندرکوششازکهاستسودي

hvô (زرتشتبهکردناشارهبرعالوهاست،آمدهجملهاینابتدايدرکه

راموقعیتیچنینبهدستیابیامکان) آیدمیبرهستیپزشکصفتازکه(

.داردمیبیاننیزکوشندگانوپیروانسایربراي

وکنندمیدرمانرادروغبیماريکهدارندوجودآدمیانیترتیباینبه

:سازندمینووکنندمیترمیمرادروغخاطربهگسیختههمازهستی

atcâ tôi vaêm h'yâmâ ýôi îm ferashêm

kerenâun ahûm, mazdåscâ ahurånghô â-

môyastrâ baranâ ashâcâ hyat harâ manå

bavat ýarâ c®istish anghat maêâ.

کهکسانیما،)! اهورائو(بخشهستیاي)! مزدائو(خردمنداي

مانیز) تو. (باشیمتوآنِاز) میخواهیم(سازند،مینوراهستی

دستخوشعقلمانکهزمانیتاکناريیاشهدستیاريبهرا

13.باشدنزدیکهمبهماناندیشهاست،تردیدوشک

ساختن هستی که در این بند مورد اشاره واقع شده، همان فرشگرد نو

يریشهمبنايبرهومباخ.رساندجهان را مینوساختنمعناياست که

مترادفی است برايگوید که این کلمهمیاین واژهایرانیوهندمشترك

تمامکهاستکنشیگاهاندرهستیکردندرماناین. »هستیکردندرمان«

همدلیلبدانودارنداشتغالبدانزرتشتخودجملهازواالمقامنِاشونا

..99، بند ، بند 3030هات هات 1133
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. شوندمیخوانده) سوشیانتایسوشیانس(رهاننده

از طرفی مراسم قربانی را به خاطر با این زمینه است که زرتشت

رساند، اهریمنی اعالم کرده، و از سوي دیگر همزمان با آسیبی که به رمه می

ی و پیوند زدنش به زبان، عمل تطهیر را نیز به همین کالمی کردنِ قربان

ي کالم ترتیب از مناسک خونینِ قربانی جدا ساخته و آن را نیز در دایره

به این ترتیب بندهایی از گاهان . مقدس و خواندن دعا محصور ساخته است

بیماريدرمانبرايداروییهمچونشوند که در آنها مانترهمعنادار می

مورد اشاره قرار هاآلودگیازمینووگیتیکردنپاكبرايویینیروهستی

:گرفته است

taT qBA pvrvsA vrvS-mOi WaocA ahurA, kaqA aCAi

drujVm dy&m zastayO nI hIm mvr&ZdyAi qBahyA

m&qrAiS sVNghahyA VmawaitIm sin&m dAwOi

drvgwasU A-IS dwafCVNg mazdA anACE &st&scA.

پاسخدرستیبهمراپرسم،میتوازرااین! امزدااهوراي«

باتابسپارم) اشه(راستیدستبهرادروغچگونهبگوي،

تاشودپاكتو) سانگههیا(تعالیمو) مانترائیش(قدسیکالم

میانازشانستیزهوفریبوبخورندبزرگشکستیدروندان

»14برود؟

. . 1414، بند ، بند 4444هات هات 1144
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نتیجه

ي اهریمن و شرِ دگري که دربارهي هاي پزشکانهتمام استعاره

اخالقی داریم، هم متاخرتر از گاهان زرتشت هستند و هم از سرمشق و 

زرتشت به همان ترتیبی که مفهوم بد و نیک . کنندقالب نظري آن پیروي می

اي براي اخالق اخالقی خالص را براي نخستین بار تعریف کرد و فلسفه

منِ بدنهاد را نیز بر این مبنا معرفی کرد و بنیاد نهاد، خداوند نیکوکار و اهری

تمام ادیان . در همین بستر آن دو را با سالمت و مرض همتا فرض کرد

بعدي کلیت این قالب را وامگیري کردند و به این شکل تصویري که 

. ي پیوند شر اخالقی و بیماري داشتند نیز دگرگون شددرباره

یعنی دوقطبی کردنِ باور به خلوس اخالقی دو نیروي مینویی،

هاي اخالقیِ هستی در قالب اهورامزدا و اهریمن، بستري مفهومی گرانیگاه

. ساختبود که منسوب شدنِ بیماري به بدي و درمان به نیکی را ممکن می

درمان با جفتهاي متضاد انتزاعی / به این ترتیب جفت متضاد معنایی بیماري

خورد که از سویی هریمنی گره میا/ بد و اهورایی/ اي مانند نیکو فلسفی

شناسانه و فراگیر داشتند و از سوي دیگر امکانِ جاي دادن این داللت هستی

. آوردجفت را در نظامی انتزاعی و فلسفی از مفاهیم فراهم می

ها را به مهمتر از همه این که در گاهان زرتشت خود را سوشیانت

عناست که همزمان با عنوان پزشک هستی معرفی کرده، و این بدان م

شناسانه، انسان نیز در ي امري هستیبرکشیده شدنِ مفهوم بیماري تا مرتبه

مقام درمانگرِ آن موقعیتی فرازین و جایگاهی ویژه در نظام هستی پیدا کرده 

هاي درمان از خدایانِ رنگارنگ و اراده/ این از سویی به استقالل درد. است

د، و از سوي دیگر درمان کردن بیماري را مستقل از اخالق ایشان منتهی ش

به امري اخالقی بدل ساخت که نه تنها خداي یکتا، که گاه با تاکیدي 

ي حاکم بر این روند انسانی شدنِ فلسفه. بیشتر، انسان فاعل آن است

اش، عاملی بود که بیماري را از پزشکی، و انتزاعی و عام شدنِ همزمان

موضعی بیرون آورد، و در قالبی اندیشیدنی حالت امري جادویی و مبهم و 
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شاید به این دلیل است . شناسانه جایش دادهاي هستیبنديو منطقی از طبقه

ها در متنی مانند وندیداد شمار و دقت چشمگیري که نام و نشان بیماري

شود، و شاید به این دارد که مشابهش در متون مقدس همزمانِ آن دیده نمی

انضباطیِ مربوط به بهداشت عمومی در ایران زمین از دلیل است که فنون

اش در ي چشمگیري داشته که ساختار و پیچیدگیدیرباز رشد و توسعه

آداب تطهیر، باور به واگیردار بودنِ . میان تمدنهاي همسایه نظیر ندارد

و تدابیر بهداشتی براي ) دیو نسو(ها، مربوط دانستنِ جسد با بیماري بیماري

، و تخصصی )دخمه یا استودان(آن از محیط زندگی مردمان دور کردنِ

/ جراحی، و با مانتره/ داروسازي، با کارد/ با دارو(شدنِ پزشکی 

شود، باید پیامد این ماجرا که در متن وندیداد هم دیده می) روانپزشکی

به همین ترتیب، چه بسا ترمیم سریع جمعیت مردم ایران باستان . بوده باشد

- 210مثال در طاعون بزرگ سالهاي (هاي واگیردار هجوم بیماريدر برابر 

م که در ایران زمین تلفات کمی داد، اما در اروپا یک چهارم جمعیت .220

ناشی از رعایت برخی از اصول بهداشتی بوده باشد که از ) را از بین برد

الق اش با اخاین نظام انتزاعی و عقالنیِ اندیشیدن به بیماري، و گره خوردن

.  ناشی شده باشد
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اي به شکایت از بدگویان و بداندیشان پاسخ به دوستی که در نامه

:پرداخته بود

هفت داغ نابخردي

ي نابخردي است و زمانی است که نادانی بر دانش دوران ما، زمانه

سابقه این موقعیت نه در تاریخ ما بی. بر شرف چیرگی یافته استو پستی

ي ایرانی، چرا که دورانی ي جمعی جامعهبوده است، و نه در حافظه

کنیم و در شرایط آشفتگی، انتخاب طبیعی عادي و آشوبناك را سپري می

بر براي هاي میانروند و راهکارآمد نهادهاي استوار اجتماعی بر باد می

.گردددروج و سقوط راستکاران هموار میعروج

در این میانه، درخواست دوستی که انتظار داشت چیزي در باب 

دروغزنان و ناالیقان بنویسم را به فال نیک گرفتم، و فکر کردم با پرهیز از 

بینند و چه بسا حس و حالی شخصی پیدا بینیم و میاشاره به آنچه که می

مان، همچون ي نمودهاي نابخردي در جامعهرهکند، چند سطري بنویسم دربا

اي نمایان گردد و چرا که شاید به این ترتیب مرزبندي. امري کالن

اند،اي پرتردد پنهان شدههایی هشدار دهنده که در گرد و غبار بیراههنشانه

ي ما از دیرباز شناخته شده هایی که در جامعهنشانه. بار دیگر نمایان شوند

در حدي که هریک را به دیوي . شان فراوان بودهارها دربارهبودند و زن

اي از این دیوها تخیل کرده بودند و فرزندان کردند و دستههمانند می

.شان داده بودنددانستند و روي هم رفته کماله دیوان لقبشان میاهریمن

بدخواهی . بدخواهی استي نابخردي در روزگار ما،نخستین نشانه

ام کاري یا پرهیز از کاري، با قصد زیان رساندن و آسیب رساندن یعنی انج

بدخواهی همان است که . به دیگري، یا حتا خواست چنین چیزي را داشتن
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اي به شکایت از بدگویان و بداندیشان پاسخ به دوستی که در نامه

:پرداخته بود

هفت داغ نابخردي

ي نابخردي است و زمانی است که نادانی بر دانش دوران ما، زمانه

سابقه این موقعیت نه در تاریخ ما بی. بر شرف چیرگی یافته استو پستی

ي ایرانی، چرا که دورانی ي جمعی جامعهبوده است، و نه در حافظه

کنیم و در شرایط آشفتگی، انتخاب طبیعی عادي و آشوبناك را سپري می

بر براي هاي میانروند و راهکارآمد نهادهاي استوار اجتماعی بر باد می

.گردددروج و سقوط راستکاران هموار میعروج

در این میانه، درخواست دوستی که انتظار داشت چیزي در باب 

دروغزنان و ناالیقان بنویسم را به فال نیک گرفتم، و فکر کردم با پرهیز از 

بینند و چه بسا حس و حالی شخصی پیدا بینیم و میاشاره به آنچه که می

مان، همچون ي نمودهاي نابخردي در جامعهرهکند، چند سطري بنویسم دربا

اي نمایان گردد و چرا که شاید به این ترتیب مرزبندي. امري کالن

اند،اي پرتردد پنهان شدههایی هشدار دهنده که در گرد و غبار بیراههنشانه

ي ما از دیرباز شناخته شده هایی که در جامعهنشانه. بار دیگر نمایان شوند

در حدي که هریک را به دیوي . شان فراوان بودهارها دربارهبودند و زن

اي از این دیوها تخیل کرده بودند و فرزندان کردند و دستههمانند می

.شان داده بودنددانستند و روي هم رفته کماله دیوان لقبشان میاهریمن

بدخواهی . بدخواهی استي نابخردي در روزگار ما،نخستین نشانه

ام کاري یا پرهیز از کاري، با قصد زیان رساندن و آسیب رساندن یعنی انج

بدخواهی همان است که . به دیگري، یا حتا خواست چنین چیزي را داشتن
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یافت، و جالب آن که نام این دیو در قدیم در قالب دیو اَکومن تبلور می

ترتیب دقیقا مترادف است با دشمن که باز به همین ) اندیشه: من+ بد : اَکَه(

نخستین . تشکیل شده است) اندیشه(و من ) یعنی بد(از دو بخشِ دش 

. پروري استي نابخردي، دشمنی ورزیدن و دشمن تراشی و دشمننشانه

شان، و دست یازیدن ي دیگران، بد خواستن دربارهیعنی بد اندیشیدن درباره

یا خالصه بگوییم، –به کاري که لذت، قدرت، بقا یا معناي ایشان 

کسی که با دیو اکومن درگیر است، با قصد . را کاهش دهد-شان»قلبم«

کند و معموال زیان رساندن به دیگري نیرو و وقت خود را صرف می

خرد و این همه را براي کاستن از قلبم آسیبهایی را در مقابل به جان می

ي داشت همهپیش. دهدانجام می) و نه افزودن بر قلبم خویش(دیگري 

هان البته آن است که کاسته شدن از قلبم دیگري به افزوده شدن بر بدخوا

ي اما این اصل موضوعه. شودشادمانی و قدرت و معناي خویشتن منتهی می

خیزد، که تعمیمی نابجاست از نادرست از اعتقاد به اصل بقاي قلبم بر می

، و به پذیر و مادي سر و کار دارندهاي بقاي دیگري که با منابع پایاناصل

.یابدسپهر مینو، یعنی قلمرو پردازش اطالعات روانشناختی پیوندي نمی

ي نابخردي، خشم است، و این همان است که در دومین نشانه

یافت، و او را ایرانیان با گذشته در قالب ایزدي هندي به نام ایندره تبلور می

ردان از این نظر که نابخ. انددیوان گنجاندهي کمالهنام اَندردیو در سیاهه

یازند، و آسیب شوند، شتابزده به خشونت دست میزود خشمگین می

رساندن به دیگران نزدشان حالتی تهاجمی و خشن دارد، با هم شباهت 

ورزند، که مدام بابت این نابخردان نه تنها با این و آن دشمنی می. دارند

فحش آلوده است کالمشان به ناسزا و . دشمنی ورزیدن خشمگین هم هستند

و رفتارشان با عصبیت و افراط و عدم تعادل، و همواره بخشی از این 

شود، به سوي خودشان باز خشونتی که از مجراي زبان یا کردار سرریز می

اي ي تازهشود که چرخهگردد و رنج و آزاري را در خودشان سبب میمی

. آورداز خشم و عصبانیت را پدید می
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در حال پرخاش به این و آن هستند، احترام کسی را نگه نابخردان معموال 

است، و این را از سر نابخردي دارند، گفتار و کردارشان گستاخانهنمی

نابخردان با خشمی که نثار دیگري . آورندي قدرت به شمار مینشانه

وجود «شوند و حس کنند ارضا میکنند، و آسیبهایی که برایش آرزو میمی

. کنندمیپیدا » داشتن

مایه کسی که خرَدي خُرد دارد، به همین ترتیب وجودي سبک و بی

او براي جبران این کمبود، . دارد و حضور در هستی ناچیز و گذراست

ها سهیم شود، و از »دیگري«کوشد تا در هستیِ استوارتر و نیرومندتر می

ترین حتترین و رایابد، برایش سادههاي مهر را در نمیآنجا که پیچیدگی

. خیزدروش براي ارتباط یافتن با دیگري، خشمی است که از دشمنی بر می

اي که با او دشمنی از این رو نابخردان خویشتن را بر اساس دیگري

شان را از دست بدهند، هویت خود را کنند، و اگر دشمناندارند تعریف می

هستی است که به اي از حضور و نابخردان در طلب خرده ریزه. بازنددر می

برند، اما چون از خرد الزم براي شریک شدنِ حریم دیگري هجوم می

به «برخوردار نیستند، ناگزیرند تا - یعنی مهر–افزایانه در وجود دیگري هم

اي براي خویش جایی بتراشند، و زوري که در این راه در گوشه» زور

ر دلشان دشمنی و شود و دزنند، به صورت خشم و نفرت صورتبندي میمی

. آوردبدخواهی پدید می
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آن دیگري که آماج بدخواهی و خشم قرار گرفته، ممکن است به 

یعنی ممکن است به واقع . راستی پایگاهی در هستی داشته، یا نداشته باشد

تر از اي راستین را در جهان برآورده سازد، و بزرگتر و واقعیخویشکاري

ي دیگري از همان شد، یا ممکن است چنین نباشد و نسخهتوز بانابخرد کینه

این . نابخرد اولی باشد، که به خطا مهمتر و بزرگتر پنداشته شده است

آن کسی . توان بر مبناي واکنش وي به نفرت و خشم دریافتتفاوت را می

اي دارد و گذارد، خویشکاريکه وجودي دارد و ردپایی بر هستی به جا می

نی و فرصتی براي تلف کردن بر سر روندهاي نابخردانه قصدي و آرما

دهد، از پس واکنشی که به خشم و بدخواهی نابخردان نشان می. ندارد

این طرد و حذف زیان . جنسِ بی اثر کردن، دفاع کردن، و طرد کردن است

شود، اما نابخردان گاه با نابود کردن و زیان رساندن به ایشان همراه می

اي عقالنی و رفتاري سنجیده، که هدفش است از محاسبههمواره تابعی

. کاستن از زیانِ دیگري است، و نه زیان رساندن به دیگري

کند و ي نابخردي را در درون حمل میآن کس که چنین نیست، خود زمینه

ورزد و در برابر خشم از این رو در مقابله با دشمنیِ دیگران دشمنی می

اي تکرار شونده و خودزاینده ر این حالت چرخهد. آیددیگري به خشم می

از خشم و کین و بدخواهی را داریم که نابخردان در جریان آن با هم در 

ي زشتی بر کوشند در رقصِ دو نفرهآمیزند و میآویزند و به هم میمی

ي عمومی، خویش را برتر از دیگري بنمایند و آسیبی بیشتر و بیشتر صحنه

.ندرا متوجه حریف ساز

نابخردان با یاري این دو مرضِ پیش رونده، یعنی با بدخواهی و 

هایشان، ناچیزهایی ناچیزترین. افرازندخشم، جایگاهی براي خویش بر می

. شوندگیرند و با بازیهایی دوطرفه سرگرم میهمسان با خویش را هدف می

ر اي بزرگتر از خویش را که جاي پایی دهایشان، اما، دیگريجاه طلب

آویزند و گیرند، و با قالب خشم و بدخواهی به او میهستی دارد نشانه می

برخی از آنها که هوشی . کوشند در نزدیکی او جایی براي خویش بیابندمی



94صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

کنند که این وضعیتی انگلی و غیرواقعی است، و بیشتر دارند، حس می

ت و اي از نفرترند، حضور موقت خویش در هالههوشبرخی دیگر که کم

پندارند که براي ي دشمنانی میپایهگیرند و خویشتن را همکین را جدي می

. اندخویش تراشیده

شود، که همانا غرور به این ترتیب سومین داغ نابخردي نمایان می

ایرانیان باستان این صفت را در قالب دیوي به نام تَرومئیتی تصویر . است

ایست به نام آرمئیتی، که یعنی آرامش فرشتهکردند و او هماورد و ضدمی

بینی سري و خودبزرگترومئیتی در اوستایی کمابیش به معناي خیره. اندیشه

نابخردان با . بوده است، و این همان است که داغ نمایان نابخردان است

پندارند، در عینِ ناتوانی، به اقتدار خود دانشی اندك، خود را داناي کل می

. ستایند که یا ندارند، و یا ستودنی نیست، و خویش را با صفاتی میبالندمی

توان از اینجا ایشان را از معیار نابخردان براي غرور، دیگري است و می

. خردمندانی که گاه مغرور هم هستند، تشخیص داد

خردمند مغرور، هرچند ترکیبی ناپایدار و کمیاب است، بابت آنچه که 

آمیز را پدید اي گاه اغراقبالد و خودانگارهه خود میهست و امري درونی ب

نابخردان اما با معیارهاي بیرونی و به خصوص در مقایسه با . آوردمی

. کنندکنند و غرور خویش را صورتبندي میها خویش را ارزیابی میدیگري
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اي پذیرفتنی و محبوب و آن است که انگاره-مانند همگان–هدف نابخردان 

این انگاره و خودانگاره در . اي زیبا و ستودنی را به دست آورندرهخودانگا

داري و انضباط ي خویشتنشرایط عادي و شکلِ درست، توسط توسعه

درونی، و افزودن بر قدرت و بقا و لذت و معناي خویش و دیگران ممکن 

د اند، به تولینابخردان چون از دستیابی به این مسیرِ دشوار بازمانده. شودمی

کوشند نیرومند، شادمان، معنادار و یعنی می. کنندنمادهاي قلبم بسنده می

اما از آنجا که این نمادها باید باالخره به جایی . »به نظر برسند«سرزنده 

کنند و طی بازي ها رجوع میقالب شود، به نقاط تراکم قلبم نزد دیگري

. این نمادها را معتبر سازندکوشند تا اندازند، مینابابی که با ایشان به راه می

خواهد به دانشمندي شهره به این ترتیب، کسی که نادان است، اما دلش می

ورزد و خشمی و کند و با او دشمنی میشود، دانشمندي را جایی پیدا می

کند را راهی براي سهیم شدن در نفرتی را که نسبت به وي ابراز می

هاي رویاروي کنشهاي دیگرينابخردان، وا. کندصفتهاي وي قلمداد می

براي . کنندخویش را به هر صورتی که هست، به نمادهاي قلبم ترجمه می

ي بیشترشان، تنها صرف این که کسی به دانشمندي حمله کند، نشانه

 دانشمند بودن است، و این که بتوان با قدرتمندي دشمنی ورزید، عالمت

. شودنیرومند بودن فرض می

اي از نمادهاي قلبم محصور ابخردان در پیلهبه این ترتیب ن

اي که از رمزگذاريِ خشم و نفرت پیله. بالندنازند و میشوند، و بدان میمی

. حاصل آمده و طی فرآیند دشمنی ورزیدن با دیگري تبلور یافته است

گیرند، بلکه نابخردان نه تنها خود این نمادها را با قلبمِ راستین اشتباه می

به این ترتیب . ند تا دیگران را نیز به این موضوع مؤمن سازنداصرار دار

یابد و چه بسا در رگهاي آید که نمودي عینی نیز میغروري پدید می

ي نابخردانی دیگر نیز به جریان بیفتد و جریانی در سطحی اجتماعی افسرده

.ایجاد کند
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با کمی توسعه. چهارمین و پنجمین داغ نابخردي، آز است و حسد

شناختند و دادنِ رمزگان کهن، این دو را در قدیم با نامهاي تَریز و زریز می

در روایتهاي قدیم . پنداشتندگاه با گرسنگی و تشنگی همتایشان می

زرتشتی، این دو دیوهایی هستند که امرداد و خرداد، یعنی جاودانگی و 

. دو داغِ دوقلوي حرص و حسادت نیز چنین هستند. ستیزندکمال می

شان و پوچیِ نمادهایی که خویش نابخردان در درون خویش بر پوکی پیله

بنابراین از سویی نسبت به نمودهاي . اند، آگاهی دارندرا بدان تزئین کرده

دارِ آن حساس هستند و از سوي واقعیِ قلبم، و نمادهاي استخواندار و مایه

ي توخالی، آنها را کوشند با انباشتن و متراکم کردنِ همان نمادهادیگر می

. توپر و واقعی جلوه دهند

مدار نابخردي که از راه مسخره کردنِ یک شخصیت اخالق

کوشد کوشد در سپهر اخالق وي جایی براي خود بیابد، یا نادانی که میمی

گیري از آراي دانشمندي سري میان سرها بر آورد، در نهایت تا با خرده

کنند که سستی و دروغین و عالیمی بنا میغرور خویش را بر مبناي نمادها 

تر از خود آن چیز همواره نماد یک چیز را راحت. شان معلوم استبودن

توان جعل کرد، و از این رو نابخردان به جاي رها کردن این روند و می

کوشند تا با شان به سوي قدرت و لذت و معناي راستین، میتغییر سوگیري

. جعل نمادهاي قلبم این محرومیت را جبران کنندتر کردنِ روندپیچیده

کند، نتیجه آن است که نمادهاي راستینِ قلبم براي ایشان خطرناك جلوه می

. دهداند را نشان میچرا که موهوم بودنِ تزئیناتی که به خود آویخته

کوشد نوعی از اخالقی بودن را در نابخردي که با تمسخر فرد اخالقی می

بازتولید کند، از رمزگان و نمادهاي مربوط به اخالقی بودنِ چشم دیگران 

کند، چرا که در واقعی بیزار است و وجودش را توهینی به خود تلقی می

این حالت رنگ پریدگی و مصنوعی بودنِ نمادهاي غرورآفرین وي نمایان 

از این رو با هرچه که رنگ و بویی از قلبمِ راستین داشته باشد، سرِ . شودمی
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تیزه دارد و این همان حسد سوزانی است که نابخردان در چنگالش س

. آیندگرفتار می

کنند غیابِ قلبم را با انباشت نمادهاي از سوي دیگر، نابخردان سعی می

از این رو شکلی از آزمندي براي کسب و تصرف . قلبم پنهان کنند

ن، دیوصفت آزمندي ایشا. گیردهاي مربوط به قلبم در ایشان شکل مینشانه

آید، که نام دیوي و اهریمنی است، و این همان است که از اسم آز بر می

رتبه (نابخردان براي دستیابی به نمادهاي قدرت . بوده است در ایران باستان

مدرك (و نمادهاي معنا ) پول و شهرت(، نمادهاي لذت )و مقام سازمانی

ي قلبم، یعنی ینندهکنند، و خود منابعِ آفرتالش می) دانشگاهی، نمره

برنده با دیگران، شادمانی و برخورداري از - اندرکنش نیرومند و برنده

از این رو گرداگرد . گیرندلذتهاي زندگی، و دانایی و اندیشه را نادیده می

اش چیزي شود، بی آن که در میانهنابخردان انبوهی از نمادها جمع می

. وجود داشته باشد

. ، انباشت نمادهاي قلبم، امري طبیعی و تکاملی استدر خردمندان

یعنی به تدریج، و معموال بعد از درنگی دیرپا، منابع راستینِ قلبم که در 

جذب و تثبیت شده، در قالب نمادهایی از جنس پول و شهرت و » من«

در ! یابد، و چه بسا هم که نیابدمدرك و چیزهایی از این دست نمود می

هایی روبرو هستیم که امري اي نازك و نامهم از نشانههخردمندان با الی

در مقابل، نزد نابخردان هزارتویی فربه و . ي خود دارنداصیل را در میانه
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در این . اندبینیم، که فضایی تهی را محاصره کردهقطور از نمادها را می

معنی، سپهر قلبمِ خردمندان به گردویی شبیه است، در برابر کدوي 

!اننابخرد

ششمین داغِ نابخردي، تعصب و یقین و مقاومت سرسختانه در 

نابخردان خویشتن را در بهترین موقعیت ممکن تصور . برابر تغییر است

ایشان در ضمن از . خیزدکنند و این مرضی است که از غرور بر میمی

وضعیت خویش راضی هم هستند، چون جریانی از جعل و انباشت نمادها 

نند که به هر صورت از مسیرِ جذب و هضم منابع راستین قلبم کرا دنبال می

از این رو ایشان در برابر دگرگونی مقاومت . تر استتر و سریعیابآسان

دانند، و نقاط ضعف خویشتن می ورزند، آراي خویش را یکسره درست می

در میان کماله دیوان، دیوي به نام ناگهیس کمابیش با این . یابندرا در نمی

چرا که دیوي است که با سختی و انجماد و خشکسالی . اغ همخوانی داردد

نابخردان به تندیسی سفالین از خودشان شباهت دارند و هرچه . نسبت دارد

به شکلی که در نهایت . شودشان بیشتر میگذرد سختی و شکننده بودنمی

خواهد شان، که خواه ناخواه و دیر یا زود به جبر زمانه پیشتغییر در شکل

آرامش و نرمی و سیالیت . شودشان منتهی میآمد، به شکستگی و ویرانی

شود و از این روست که ي خردمندان در ایشان یافت نمیتکامل یابنده

شان در مسیر زمان همچنان ثابت و تغییر عقاید و باورها و اصول و مواضع

.ماندناپذیر باقی می

واره و نارس، نابخردان برونی ي درونیِ جنیندر مقابلِ این هسته

نابخردان ممکن است در گردآوري . سخت آسیب دیده و ویرانه دارند

هایی برتر، یا سازماندهی غرور موفق عمل نمادهاي قلبم، تاختن بر دیگري

انگیز و ناتوان هستند که از سرِ بیماري کنند، اما در نهایت موجوداتی رقت

فرتوت و درهم شکسته و کج و معوج از این رو نابخردان. کنندچنین می

دادند، که این صفت را در میان کماله دیوان با ساوول نشان می. نمایندمی

نابخردان، فرتوت و سست . دیو سالخوردگی و مرض و مرگ هم هست
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نمایند، هرچند شاید سن و سالی نداشته باشند، و باورها و عقایدي می

راز را پشت سر گذاشته باشند، و این کودکانه دارند، هرچند شاید سالیانی د

. هفتمین داغ نابخردي است

اي که خواندند، کلمهدیو میاین هفت دیو را ایرانیان قدیم کماله

. رسددهد و بوي شگفتی و بیزاري از آن به مشام میمعنی می» ايچه کله«

این نامگذاري از جهتی درست و سزاوار است، چرا که این هر هفت دیو 

ها و و مغز آدمیان النه دارند و با نگریستن به آنچه از مغزها و اندیشهدر سر 

در روزگار ما که زمین . شانتوان بازشناختکند، میتراوش می» هاکله«

ي تاخت و تاز این هفت دیو است و زمانه رام و هموارِ توسنِ لنگ عرصه

یافت، بر توان هایی از این دست زشت و غریب فراوان مینابخردان، کله

.اندشان کردهتزئین» به حجت قوي«گردنهایی که رگهایی برافراشته و 

نابخردي وضعیتی دوردست و سرشتی نیست که برخی با آن دست 

حقیقت آن است . به گریبان باشند و بعضی در برابرش ایمنی داشته باشند

ي ما بذر آن را در خویشتن داریم، و که نابخردي مرضی است که همه

ی است موقعیتی هموار و مساعد برایش فراهم شود، تا بروید و کاف

بدخواهی، خشم، غرور، آز، حسد، . هایی زهرآگین را به بار آوردمیوه

تعصب و کمبود قلبم، نمودهاي نابخردي هستند، و الزم است که لحظه به 

کمین . هاي ظهورشان در سرهایمان رصد و شکار شوندلحظه، در بزنگاه

راي غلبه بر داغهاي نابخردي، تنها راه مصونیت در برابر آن کردنِ من ب

ي ي خرد است، که همواره خویش را در کنارهاست، و این واالترین مرتبه

.مغاك نابخردي بدانیم و در این مورد از خویش مراقبت کنیم
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ي نشانگاندربارهاي از یوري لوتمانمقاله

شناسان نامدار یوري لوتمان یکی از اندیشمندان معاصر و فیلسوفان و نشانه

از . شباهتی دارد» هاي منشنظریه«است که به خصوص برخی از آرایش با 

وکیلی، . ش(» ي منشهانظریه«ي طرح شده در کتاب دیدگاهی، او مسئله

. کندرا از راهی متمایز و رویکردي مستقل حل می) 1389شورآفرین، 

ترین نوشتارهاي او در این زمینه است و ي زیر یکی از کلیديمقاله

.خوانیدطلب را میاش به قلم خانم بهنوش عافیتترجمه

:نشانی اصل مقاله چنین است

Lotman, Yuri M. On the semiosphere. Translated by

Wilma Clark, Sign Systems Studies (Trudy po

znakovym sistemam), 1984, vol. 17, pp. 5-23.

ايدر مورد سپهر نشانه

یوري لوتمان

طلبهنوش عافیتي بترجمه

در مجلۀ مطالعات 1984این مقاله، که اولین بار در سال -چکیده

ايمنتشر شد، به معرفی مفهوم سپهر نشانه15ايهاي نشانهنظام

(Semiosphere)هاي اصلی آن را توضیح پرداخته و ویژگی

گذارياي است که نظام نشانهاي فضایی نشانهسپهر نشانه. دهدمی
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(Semiosis)اي ساختارهاي نشانه. خارج از آن امکان ظهور ندارد

. هاستهاي مختلف بوده و اصالً شرط وجود آنعمالً مقدم بر زبان

اي نه تنها کارکرد ندارد بلکه وجود هم زبان بدون سپهر نشانه

اي به دو بخش هسته و بندي سپهر نشانهتقسیم. نخواهد داشت

مرزي میان سپهر . ستمندي داخلی آن احاشیه، قانون سازمان

اي اطراف آن وجود نشانهاي و یا فرااي و فضاي غیر نشانهنشانه

قابل ترجمۀ دوزبانه » فیلترهاي«اي توسط مجموعه مرزِ نشانه. دارد

هاي ها به زبان و یا زبانشود که متن از طریق آننشان داده می

. رنداي قرار داشود که خارج از آن سپهر نشانهدیگري ترجمه می

اي متشکل از یک گروه به هم متصل از سطوح سپهر نشانه

به (اي است که هرکدام به طور همزمان در دیالوگ سپهرهاي نشانه

کل سپهر (و فضاي دیالوگ ) ايعنوان بخشی از سپهر نشانه

. شرکت دارند) اينشانه

ه هم. شناسی معاصر درحال بازنگري استاي علم نشانهبرخی از مفاهیم پایه

ها به یکی از آن. شناسی دو سنّت علمی وجود دارددانیم که در دل نشانهمی

گردد و با تعریف نشانه به عنوان برمی) Peirce-Morris(موریس -پیرس

دومین سنّت بر پایۀ آراء سوسور . شوداي آغاز میاولین رکن هر نظام نشانه

)Saussure (آمد و مکتب پراگ استوار است و خالف)زبان و ) نومیآنتی

هاي این دو رغم تفاوتاما علی. دهدرا در مرکز قرار می) متن(گفتار 

اساس هر دو یک عامل اتمی : اندرویکرد، این دو در یک چیز با هم مشترك

ساده است و هرآنچه در ادامه بیاید از دیدگاه شباهتش به این موضوع در 

به طور جداگانه بررسی بنابراین در وهلۀ اول، نشانه . شودنظر گرفته می

ها در نظر گرفته ايِ بعدي به عنوان توالی نشانههاي نشانهشده و بقیۀ پدیده

تبادل ارتباطی میان –اما دیدگاه دوم یک عمل ارتباطی خاص . شوندمی

را به عنوان عامل اولیه و الگوي هر عمل –شخص گوینده و مخاطب
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اي به عنوان الگوي تبادل نشانهدر نتیجه یک عمل . گیرداي در نظر مینشانه

در نظر –اي جهانیبه عنوان الگوهاي نشانه–هاي طبیعی زبان طبیعی و زبان

کند به عنوان ادامۀ شناسی خود تالش میکه نشانهشود، در حالیگرفته می

شناسی سنّتی گنجانده هاي زبانشناسی به اهدافی بپردازد که در زبانروش

. آي. گذار آن بود، توسط آيکه سوسور پایهاین رویکرد، . نشده است

او هنگام مباحثه در . به طور مفصل بیان شده است) I. I. Revzin(رِوزین 

هاي الگوسازي ثانویه در کاریکو دومین مدرسۀ تابستانه با موضوع نظام

شناسی هر آن چیزي است موضوع نشانه: این تعریف را ارائه داد) 1966(

. صیف زبانی به کار رودکه به عنوان ابزار تو

چنین رویکردي در راستاي این قانون مشهور و کمابیش بدیهیِ 

گیرد که همیشه حرکت از امر ساده به سوي امر پیچیده تفکر علمی قرار می

هرچند در این رویکرد این خطر نیز وجود دارد که مصلحت . یابدجریان می

. شودتی چیز پذیرفته شناخبه عنوان ویژگی هستی) سهولت بررسی(تجربی 

ي آن به عناصر اتمی ساده و کامالً یعنی ویژگیهایی ساختاري که از تجزیه

به این شکل . شودي آنها نسبت داده میواضح مشتق شده، به ذات پیچیده

طی بیست و پنج . شودیک چیز پیچیده به یک کلیت ساده فروکاسته می

. اندهاي متفاوتی را رقم زدهشناسانه رویکردهاي نشانهسال گذشته پژوهش

اي عمالً به طور مجزا نشانههاي تکاکنون شاید بتوان گفت در واقع نظام

. ها مشروط به ضرورتی تجربی استپیدایش و صورتبندي آن. وجود ندارند

ایثن فرض تنها در . ها در اصل کارآمد هم نیستمجزا در نظر گرفتن آن

اي خاص که پر از الگوهاي ار نشانهصورتی کاربرد دارد که در یک پیوست

. مراتبی مختلف است، قرار گیرداي متفاوت در سطوح سلسلهنشانه

، )biosphere("کرهزیست"این پیوستار را در قیاس با مفهوم 

"ايسپهر نشانه"آي ورنادسکی معرفی شده، . که توسط وي

)semiosphere(صطالح اما باید مراقب باشیم آن را با ا. نامیممی

اي سپهر مرحلهجان. اشتباه نگیریمورنادسکی(noosphere)» سپهرجان«
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اي است که با فعالیت عقالنی کره است، مرحلهخاص در گسترش زیست

کرة ورنادسکی یک ساز و کار جهانی است زیست. انسان سر و کار دارد

. کنداي جایگاه ساختاري خاصی را اشغال میکه در وحدت سیاره

ره، که در سطح سیارة ما قرار دارد و شامل کلّ چیزهاي زنده کزیست

هاي شیمیایی و فیزیکی ود، انرژي تابیده شده از خورشید را به انرژيشمی

جان سیارة ما سر و کار دارد و کند و با دگرگونی مواد ساکن بیتبدیل می

ن دهد که فعالیت عقالنی انسان نقش مؤثري در ایسپهر هنگامی رخ میجان

بعدي باشد که دهندة فضاي مادي سهسپهر نشاناگر جان16.روند ایفا کند

اي ویژگی گاه فضاي سپهر نشانهبخشی از سیارة ما را پوشانده است، آن

شناختی جدید شناختی جدید همزمان تاریخچۀ به وجود آمدن یک نیروي زمینهمزمان تاریخچۀ به وجود آمدن یک نیروي زمین[...] [...] تاریخچۀ تفکر علمی و دانش علمی تاریخچۀ تفکر علمی و دانش علمی ""1166

VVeerrnnaaddsskkyy))""..کره موجود نبودکره موجود نبودپیش از این تفکر علمی در زیستپیش از این تفکر علمی در زیست––کره است کره است در زیستدر زیست 11996600:: 110011))

هرچند در اینجا منظور به هیچ وجه این نیست که . انتزاعی خواهد داشت

ر خاصی ما سپه. جا به معنی استعاري به کار رفته استمفهوم فضا در این

هایی است که به این فضاي بسته اختصاص را در نظر داریم که شامل نشانه

تنها در چنین فضایی است که امکان فهم فرایندهاي ارتباطی و . دارد

. شودساخت اطالعات جدید فراهم می
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تواند به تعریف مفهوم ارائه کرة ورنادسکی میفهم ماهیت زیست

. تر به آن خواهیم داشتپس نگاهی دقیق. شده توسط ما کمک کند

به . داند که با مادة زنده پر شده استکره را فضایی میورنادسکی زیست

» مادة زنده عبارت است از مجموع تمام موجودات زنده«گفتۀ او 

)Vernadsky رسد بر اساس این تعریف به نظر می. )350 :1967

نده کلیت آن چیزي است توان فرض کرد که ماهیت مفرد یک موجود زمی

واقعیت این . هرچند در واقع چنین نیست. سازدکره را بر میکه زیست

در نظر گرفته ) اُرگانیک(است که مادة زنده به عنوان یک واحد انداموار 

مندي درونی آن با و چندگانگی سازمان–اي در سطح سیارهالیه–شود می

شود تا تبدیل به ساز و میاش به سطح دوم منتقل کارکرد منسجم عمومی

فیزیکی - کار تغییر شکل انرژيِ گرفته شده از خورشید به انرژي شیمیایی

کره نسبت دهندة برتري زیستزمین شود که بر اساس گفتۀ ورنادسکی نشان

. به تک موجودات زنده است

وجود یکی . اندتمام این مجموعۀ زیستی به شدت به هم مرتبط

ها و این ارتباط میان انواع الیه.بدون دیگري ممکن نیست

شدة ساز و کار ها و ماهیت ثابتشان، یک ویژگی شناختهمجموعه

شناسی رخ داده هاي مختلف زمینپوستۀ زمین است که در دوره

) 1960:101ورنادسکی . (است

: شودتر با فرمول زیر بیان مینظر به صورت دقیقاین نقطه

مشخص است که هرآنچه را کره شامل یک ساختار کامالًزیست

یک [...]. کند گیرد بدون استثناء تعریف میدرون آن جاي می

موجود اندیشمند، که مانند تمام موجودات زنده و تمام مواد زندة 

زمانیِ خود، تابعی -دیگر در طبیعت وجود دارد، در تعریف مکانی

Vernadsky(. جهان استاز زیست 1960: 101(

توان رویکرد مشابهی را براي موضوعات مربوط به به همین ترتیب می

اي توان به شکل مجموعهاي را میجهان نشانه. شناختی در نظر گرفتنشانه
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در این حالت . اندهاي مجزا دید که به هم مرتبطهاي جداگانه و زباناز متن

اما بهتر است . اندرسد تمام ساختارها از تک آجرها ساخته شدهبه نظر می

توان به شکل یک اي را نمیفضاي نشانه.  ه متفاوتی اتخاذ کنیمدیدگا

توان یک ساز و کار یکپارچه در نظر موجود زنده دید، ولی کلیت آن را می

نظام «یعنی یک نشانۀ خاص نیست که اهمیت دارد، بلکه آن . گرفت

اي همان سپهر نشانه. اي باشدمهم است که همان سپهر نشانه» تربزرگ

تواند تحقق گذاري خارج از آن نمیهایی است که نظام نشانهنهفضاي نشا

. یابد

توانیم یک هاي گوشت به هم نمیطور که با چسباندن تکههمان

گوساله داشته باشیم و از طرف دیگر با تکه تکه کردن یک گوساله چند 

اي هاي نشانهتکه گوشت داریم، به همین ترتیب با جمع کردن عمل

و برعکس، وجود . اي دست پیدا کردتوان به یک جهان نشانهجداگانه نمی

اي خاصی را است که عمل نشانه–ايیعنی سپهر نشانه–چنین جهانی 

.  سازدواقعی می

:اي داراي چند ویژگی استپهر نشانهس

وجود مرز) الف

. اي مشخصی مرتبط استاي با فردیت و همگنی نشانهمفهوم سپهر نشانه

طور که خواهیم دید، ، همان)همگنی و فردیت(دو مفهوم تعریف دقیق این

هاي توصیفی بستگی دارد، ولی این موضوع بسیار مشکل است و به نظام

هر . شودشان در سطح شهودي نمیباعث نقض عینیت آنها و عمل مثبت

اي و اي و فضاي غیرنشانهدوي این مفاهیم داللت بر مرزي میان سپهر نشانه

. اطراف خود داردايیا فرانشانه

. شناسی مفهوم مرز استیکی از مفاهیم اصلیِ تعیین حدود نشانه

اي داراي ویژگی انتزاعی باشد، با تصورات تا وقتی که فضاي سپهر نشانه

درست مانند ریاضی که مرز . توان حد و مرزي براي آن قائل شدعینی نمی
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به فضاي درونی و دهندة چندین نقطه است که به طور همزماندر آن نشان

ي قابل ترجمۀ »فیلترها«اي از اي نیز با مجموعهبیرونی تعلق دارد، مرز نشانه

هاي دیگري شود که متن با گذر از آن به زبان یا زباندو زبانه نشان داده می

سپهر » ماهیت مجزاي«. شوداي است ترجمه میکه خارج از سپهر نشانه

هاي تواند در مجاورت متنکه نمیاي ریشه در این واقعیت داردنشانه

براي فهمیدنشان باید آنها را به یکی . ها قرار گیرداي و یا غیر متنفرانشانه

هاي موجود در فضاي درونی ترجمه کرد؛ به عبارت دیگر، از زبان

اي بدین ترتیب نقاط مرزي سپهر نشانه. شوند» اينشانه«ها باید واقعیت

کنند که محرك بیرونی را به زبان سیستم میهاي حسی عمل مانند گیرنده

کنند که فاعل خارجی را با یک عصبی ما و یا یک واحد ترجمه منتقل می

. کننداي خاص سازگار میحوزة نشانه

شویم که مفهوم مرز با مفهوم فردیت از آنچه گفته شد متوجه می

اي داراي شانهتوانیم بگوییم که سپهر ناز این لحاظ می. اي مرتبط استنشانه

است و در این ویژگیِ شخصیت هم داراي نمود مسلّم » ايشخصیت نشانه«

آنچه مشخص . و شهودي این مفهوم است و هم دشواري تعریف رسمی آن

شناختی است این است که مرز شخصیت، به عنوان یک پدیدة نشانه

ثال، بنابراین، به عنوان م. تاریخی، بستگی به روش رمزگذاري دارد- فرهنگی

ها در یک سیستم ممکن است بدون زن، بچه، خدمتگزارانِ وابسته و واسال

گونه فردیت مستقلی در حوزة شخصی فرد و یا ارباب گنجانده شوند و هیچ

این امر به . هاي مجزایی باشندتوانند شخصیتهاي دیگر میدر سیستم

ان وقتی که ایو. شناسی حقوقی استدهندة نسبیت نشانهروشنی نشان

اش بلکه تمام خدمتکارانش مخوف اعدام شد، نه تنها نجیب زادگان خانواده

چرا که بردگانِ به (ها نبود نیز با او اعدام شدند و این در نتیجۀ هراس از آن

بلکه به این !) ارث رسیده از پدران در ایاالت خطري براي تزار نداشتند

یک فرد و خانمان بود در ها متعلق بهدلیل بود که از لحاظ قانونی تمام آن

. شدها نیز مینتیجه اعدام طبیعتاً شامل آن
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هاي پرشمار بودنِ یک تزار، با اعدام کردن» مخوف«ها براي روس

اما . اي باشندمردمی که ممکن بود از هر قشر و طبقه. شدمردم تعریف می

دیگران نسبت به اینکه جرم کسی باعث آزار رسیدن به دیگري شود ساکت

که نسبت به (لیدي روندو، همسر سفیر انگلیس 1732در سال . ننشستند

هایش از دوستی کرد و در نامهدادگاه روس خیلی هم خصمانه برخورد نمی

، در مورد تبعید )نوشتو احساسات سرشار آنا یوآنوفنا و شکوه بایرون می

ممکن است از تبعید«: گونه نوشتخانوادة دولگروکی در گزارشش این

که سرپرست خانواده رسوایی زنان و کودکان تعجب کنید؛ اما اینجا وقتی

Shubinskij(» دهندآورد، کلّ خانوادة او تاوان پس میبه بار می 1874:

و غیر فردي را ) و در این مورد موروثی(این مفهوم شخصیت جمعی . )46

ویشاوندانِ خواهانه دید که در آن خهاي کینتوان در قتلبه عنوان نمونه می

.s. m)سولوووف . ام. اس. شخص قاتل به اندازة خود او مسئول هستند

Solovev)گیري شخصیت موروثی جمعی به خوبی این عمل را با شکل

: مرتبط دانسته است

شویم که به دلیل این اتحاد موروثی و به دلیل این متوجه می

صِ مسئول بودن کل اعضاي یک تبار نسبت به دیگري، معنی شخ

یک فرد جدا از تبارش غیر . شودمنفرد قطعاً در معنی تبار حل می

ایوان پتروف معروف را به عنوان ایوان پتروف . قابل تصور است

شناختند بلکه تنها در معنی ایوان پتروف و برادران و نمی

به دلیل همین . خواهرزادگان و برادرزادگانش قابل تصور بود

شود کل وقتی یک نفر سربلند میاتصاالت فرد و تبارش است که 

شود، کل تبارش شوند و وقتی یک نفر خوار میتبارش سربلند می

Solovev). شوندخوار می 1960: 679)

ترین مکان کاربردي و ساختاري است که به ساز و اي مهممرز فضاي نشانه

این مرز یک ساز و کار دوزبانه است که . بخشداي آن واقعیت میکار نشانه
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ترجمه –و برعکس–اي رتباطات بیرونی را به زبان درونی سپهر نشانها

اي قادر است با بنابراین تنها با کمک این مرز است که سپهر نشانه. کندمی

به محض اینکه به . اي ارتباط برقرار کنداي و یا فرانشانهفضاهاي غیر نشانه

. متوسل شویمايقلمرو معنایی حرکت کنیم باید به یک واقعیت فرانشانه

هرچند نباید فراموش کرد که این حقیقت تنها تا جایی براي یک سپهر 

شود که به زبان می» یک واقعیت به خودي خود«اي خاص تبدیل به نشانه

طور که مواد شیمیایی خارجی تنها درست همان(اي ترجمه شود سپهر نشانه

اي توانند توسط یک سلول جذب شوند که به ساختارهزمانی می

ها نمودهاي در هر دو مورد این: بیوشیمیایی داخلی ویژة آن تبدیل شوند

). اندخاص یک قانون

از غشاء سلول زنده گرفته تا –اي کارکرد هر مرز و یا الیه

مان و تعیین پوشانندة سیاره) طبق گفتۀ ورنادسکی(کره به عنوان الیۀ زیست

فرایندهاي تصفیه و تبدیل باعث محدودیت نفوذ و –ايحدود سپهر نشانه

این کارکرد ثابت در . شودآنچه در بیرون است به آنچه در درون است می

در سطح سپهر . شودهاي متفاوتی نمایان میسطوح مختلف به شکل

دهد، ارتباطات اي، این کارکرد تفاوت میان خود و دیگري را نشان مینشانه

کند، و همچنین ترجمه میسازد، و آن به زبان خودبیرونی را تصفیه می

سازد، یعنی مواد ورودي را آنچه که غیرارتباطی است را به ارتباطی بدل می

.  کنداي میاز رهگذرِ تبدیلشان به اطالعات نشانه
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از این دیدگاه، تمام ساز و کارهاي ترجمه که در خدمت ارتباطات 

هایی که در نمونه. شوداي گنجانده میبیرونی است در ساختار سپهر نشانه

اي است مرز از لحاظ مکانی ها داراي ویژگی منطقهفضاي فرهنگی در آن

اما حتی در این حالت نیز مرز، هنگام . در معناي ابتدایی آن واقع شده است

–یک واحد یگانۀ ترجمه–تبدیل اطالعات، ساز و کار حفاظی خود را 

. کندهمچنان حفظ می

اي خود را با فضاي ، هنگامی که سپهر نشانهبنابراین، به عنوان مثال

با (شود شده و دنیایی که نسبت به آن بیرونی محسوب میادغام» فرهنگیِ«

گاه توزیع مکانی اَشکال کند آنتعریف می) قلمرو عناصر آشوبناك نامنظم

فردي که به دلیل : گیرداي در موارد مختلف چنین شکلی به خود مینشانه

مثالً آهنگر، (اش و یا نوع حرفه) مثل جادوگران(دارد استعداد خاصی که

کند، و در به دو دنیا تعلق دارد و به عنوان مترجم عمل می) آسیابان، جالد

که حالیاي جاي دارد، درحاشیۀ قلمرو، در مرز فضاي فرهنگی و اسطوره

کند که در مرکز خود را محدود به دنیاي مقدسی می» فرهنگ«مکان مقدس 

تخریب «هاي اولیۀ سدة نوزدهم، ناحیۀ در فرهنگ سال. شده استواقع 

در حاشیه در تضاد کامل با مرکز شهر بود که ساختار اجتماعی » کننده

به عنوان مثال در شعر تسوتایوا . غالب را در خود جاي داده بود

(Tsvetaeva))به عنوان بخشی از شهر حاشیۀ شهر ) به نام قرارگاه مرزي

ت و هنوز متعلق به آن مکان است ولی شهر را خراب توصیف شده اس

. کند و طبیعتش دوزبانه استمی

و » استپ«شان را چادرنشینان هاي بزرگ، که حاشیۀتمام امپراتوري

هاي عشایر و یا احاطه کرده، در مرزهایشان اعضاي همان قبیله» بربر«یا 

ن مهاجرانِ مقیم یک ای. اند تا از مرزها حفاظت کنندبربرها را مستقر کرده

اي بین دو دنیا را دهند که ارتباط نشانهناحیۀ دوزبانۀ فرهنگی را تشکیل می

مناطقی که داراي معانی فرهنگی چندگانه هستند همان . کندتضمین می

شهر، راه تجاري و نواحی دیگر : اي را دارندکارکرد مرزهاي سپهر نشانه



110صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

اي را به وجود ارهاي نشانهساخت) creolisation(شدگی یک نوع کریول

. آورندمی

هایی است، رمان» رمان مرزي«یکی از ساز و کارهاي معمول مرزها 

از نوع داستان حماسی بیزانسی در مورد دیگنیس و یا داستانی که به 

رومئو و «به طور کلی موضوعی مانند . اشاره دارد» حکایت نبرد ایگور«

ه که دو فضاي فرهنگی معارض را به هاي عاشقاندر مورد ازدواج»ژولیت

. دهندة ماهیت ساز و کار مرزي استدهد به خوبی نشانهم پیوند می

هرچند موضوع دیگري که باید مورد توجه قرار گیرد این است که 

اي را به هم پیوند دو حوزة نشانه) از دیدگاه ساز و کار درونی(مرز 

اي ي را در یک سپهر نشانهاهاي نشانهدهد، سپس این فراخودانگارهمی

اي یعنی نشانه- شناخت خود در معناي فرهنگی. کندخاص از هم جدا می

این امر . هاي خاص بر حسب تقابلشان با سپهرهاي دیگرشناخت ویژگی

. سازدکنندة یک حوزة خاص است برجسته میهایی را که مشخصویژگی

ن است یکی از اي ممکدر لحظات تاریخی مختلف در گسترش سپهر نشانه

هاي دیگر را کمرنگ کرده و یا کامالً از ها بر دیگري غلبه کرده و جنبهجنبه

. دور خارج کند

اي آن است که منطقۀ فرایندهاي کارکرد دیگر مرز در سپهر نشانه

این مناطق همواره در حاشیۀ . سازداي را مشخص میپرشتاب نشانه

خواهند با ضور دارند و میهاي فرهنگی به صورت جریانی فعال حمحیط

عنوانبه. ها را مسخ کننداي، آنتعمیم این جریانها به ساختارهاي هسته

:استطبیعیقوانینباهماهنگیدهندةنشانخوبیبهباستانرمتاریخمثال

خارجیساختارهاياست،رشدحالدرسرعتبهکهفرهنگی،منطقۀیک

امراین. کندمیخودحاشیۀبهتبدیلراهاآنوکردهخودمدارواردرا

ايحاشیهشود،میحاشیهاقتصاديواينشانه- فرهنگیسریعرشدباعث

سوابقورساندمیمرکزبهوکردهترجمهراخوداينشانهساختارهايکه

. کندمیفتحرامرکزفرهنگیحوزةعمالًدرازمدتدروسازدمیفرهنگی
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باعث) اصلبهبازگشتشعارباقانونینوانعبه(خودنوبۀبهامراین

مسیربامرتبط–جدیدساختارهايآندرکهشدهفرهنگیهستۀتوسعۀ

هايدرفرامقولهراخودکههرچنداکنون وجود دارند؛هم–تاریخیتوسعۀ

امروز/دیروزتضادباحاشیه/مرکزتضاد. کنندمیپنهانقدیمیساختارهاي

17.شودمیجایگزین

حوزةیکاستاينشانهسپهروجودالزمۀکهمرزبروهعال

تادارد،نیازآنبهاينشانهسپهرکهاستچیزينیزخارجیآشوبناك

فرهنگ. سازدمیراآنخودباشد،نداشتهوجودچیزيچنیناگرکهجایی

نیزخارجیسامانیبینوعیبلکهبخشدمیسامانخوددرونبهتنهانه

حذف شده، اما در اولین حذف شده، اما در اولین 19921992کل این پاراگراف در مقالۀ چاپ شده در سال کل این پاراگراف در مقالۀ چاپ شده در سال ] ] یادداشت مترجم انگلیسییادداشت مترجم انگلیسی[[1177

LLoottmmaann((چاپ چاپ  . . موجود استموجود است) ) 11998844

وقدمت است که باعث به وجود آمدن بربرها. آوردمیوجودبهخودبراي

داراياوالًبربرها،بگوییمکهنیستدرست. شودمیناخودآگاهیوآگاهی

واحدیک کلاینکهبا(ثانیاًیاوهستندتريقدیمیبسیارفرهنگ

اي مشتمل بر با دامنهبسازندايفرهنگیدامنۀتوانندمی) سازندنمی

با. هستندتوسعهاولیۀمراحلدرکههاییقبیلهتاباستانیااليوهايتمدن

بهفرهنگیهاییتمدنعنوانبهتوانندتنها میقدیمیهايتمدنوجود،این

فرهنگ،بیپارچۀظاهراً یکجهاناینساختخاللدرکه،بیایندشمار

مشتركزبانیکنبودآننشانۀتریناصلیکهاند،ماندهباقینخوردهدست

درکهراخارجیبه همین دلیل ساختارهاي. استقدیمیتمدنفرهنگبا

.گیرندمیدر نظر» ساختارغیر«هستند،اينشانهمرزطرفآن

استمهمآنچه. نیستثابتخارجیوداخلیفضايارزیابی

به همین دلیل در جریانات رابینسونی اوایل سدة هجده، .استمرزوجود

شناسی دنیاي متمدن بود مثبت که بیرون از نشانه» هاییوحشی«نیاي د



112صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

اي که براي حیوانات موقعیت مشابهی را در دنیاي مصنوعی. شدارزیابی می

گرایی فرهنگ، توان دید، دنیایی که بیرون از سنّتسازیم میو کودکان می

. اي آن، واقع شده استیعنی ساز و کارهاي نشانه

ايقاعدگی نشانهبی) ب

ممکن است در » ايفضاي غیر نشانه«شود که از آنچه گفته شد مشخص می

بنابراین، از دیدگاه درونی، یک . اي دیگر وجود داشته باشدفضاي نشانه

اي خارجی باشد که از تواند شبیه به دنیاي غیر نشانهفرهنگ خاص می

در این صورت . اشداي بگر خارجی ممکن است حاشیۀ نشانهدیدگاه نظاره

. گر داردنقطۀ مرزي یک فرهنگ خاص بستگی به موقعیت نظاره

قاعدگی درونی و ذاتی، که از ملزومات این موضوع به دلیل بی

ویژگی فضاي . شودتر نیز میاي است، پیچیدهمندي سپهر نشانهسازمان

یز و ن) که اغلب چندگانه هستند(اي است اي وجود ساختارهاي هستهنشانه

اگر . شوداي نامنظمِ آشکار که به سمت حاشیه کشیده مییک دنیاي نشانه

اي نه تنها داراي موقعیت برتر شود بلکه به یکی از این ساختارهاي هسته

یک وضعیت خودتوصیفی ارتقا پیدا کند و از این راه خود را از نظام 

سازد میگاه سطح یکپارچگی مطلوب آن یک روبناها جدا سازد، آنفرازبان

این جدایی . اي واقعی استقاعدگی یک نقشۀ نشانهکه خود باالتر از بی

ها عاملی است که سیستم نه تنها خود، اي از نظام فرازبانساختارهاي هسته

اي خاص را نیز به کمکش توصیف اي یک سپهر نشانهبلکه فضاي حاشیه
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فرایندهاي پویا هاي کنش فعال میان این سطوح یکی از ریشهبرهم. کندمی

. اي استدر سپهر نشانه

قاعدگی در یک سطح ساختاري باعث افزایش آمیختگی سطوح بی

ها ها و متناي سلسله مراتب زباندر واقع در سپهر نشانه. شودمختلف می

آشفته است و این عناصر از آنجایی که در یک سطح قرار دارند با هم 

ها همخوانی ندارد هایی که با آنر زبانها درسد که متنبه نظر می. درگیرند

ها اصالً وجود نداشته حل شده و ممکن است کدهایی براي رمزگشایی آن

هاي اتاقی را در یک موزه در نظر بگیرید که در آن اشیایی از دوران. باشد

هایی به ها متنمختلف تاریخی به نمایش گذاشته شده است و در پاي آن

ها هایی براي رمزگشایی آنناشناخته با دستورالعملشده و هاي شناختهزبان

وجود دارد و همچنین چند متن توضیحی توسط افراد راهنما که مسیرها و 

اگر . اندرفتارهاي ضروري را براي بازدیدکنندگان مشخص کرده

بازدیدکنندگان بیشتري را در این اتاق قرار دهیم که هرکدام داراي دنیاي 

اي دست گاه به چیزي شبیه به تصویر سپهر نشانهناي خود باشند آنشانه

. پیدا خواهیم کرد

اي ذخایري براي فرایندهاي پویا به ناهمگنی ساختاري فضاي نشانه

دهندة یکی از ساز و کارهاي ساخت اطالعات آورند و نشانوجود می

اي که ساختارها لغزنده و در مناطق حاشیه. جدید درون یک حوزه است

پذیري بیشتري هستند، فرایندهاي پویا با دهی کمتر و انعطافمانداراي ساز

به نظر . کنندتر رشد میشوند و در نتیجه سریعمخالفت کمتري روبرو می

) دستور زبان(گرهاي فراساختاري رسد به وجود آمدن خودتوصیفمی

پذیري ساختار را تا حد بسیاري افزایش داده و ناعاملی است که انعطاف

هایی که در که بخشدر صورتی. آوردگسترش آن راپایین میسرعت 

گنجند که هایی میگیرند و یا در مقولهمعرض توصیف شدن قرار نمی

. کنندتر رشد میمشخصاً نامناسب و یا به ضرر دستور زبان هستند، سریع

شود کارکرد هستۀ ساختاري به حاشیۀ مرحلۀ پیشین تغییر این باعث می
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توان به این فرایند را می. کز پیشین تبدیل به حاشیه شودمکان دهد و مر

دنیاهاي متمدن » حومۀ«هاي جغرافیایی میان مرکز و جاییوضوح در جابه

. مشاهده کرد

اي مندي درونی سپهر نشانهبندي هسته و حاشیه در سازمانتقسیم

هرچند اگر. اي غالب در مرکز قرار دارندهاي نشانهنظام. یک اصل است

گیرد از گاه اَشکالی که به خود میاي قطعی باشد آنبنديوجود چنین تقسیم

گر اي نسبی است و بسته به اینکه آیا عناصر خودتوصیفلحاظ نشانه

اي توصیف از دیدگاه درونی و برحسب اینکه در فرایند یک سپهر نشانه(

گر هوجود دارد و یا اینکه آیا توسط یک نظار) خاص به وجود آمده باشد

شود، تا حد زیادي توسط هاي یک نظام دیگر هدایت میخارجی از مقوله

.  شودفرازبان توصیفیِ انتخاب شده تعریف می

) هازبان(اي ممکن است نه با ساختارهاي ثابت شناسی حاشیهنشانه

ها این مقوله. هاي جداگانه شکل بگیردها و یا حتی متنهاي آنبلکه با تکه

شود کار یک گنجانده می"بیگانه"م خاص در مقولۀ که در یک نظا

از یک طرف به . دهداي انجام میکاتالیزور را در کل ساز و کار سپهر نشانه

هاي بیگانه همیشه ناحیۀ ساخت معناي پیشرفته است و رسد مرز متننظر می

اي و یا متن جداگانه ساز و کار از طرف دیگر هر تکه از ساختار نشانه

بنابراین از بین رفتن یکپارچگی باعث . کندکل نظام را حفظ میبازسازي 

شناسی بازسازي کل نشانه("آوري مجددجمع"سرعت بخشیدن به فرایند 

این فرایند بازسازي زبانی که . شودمی) هاي جداگانۀ آناز طریق بخش

تواند در آن اکنون در نظام وجود ندارد، سیستمی که آن متن خاص می

شود باشد، عمالً همیشه باعث به وجود آمدن یک زبان جدید میحامل معنا 

طور که از دیدگاه خودشناسی تا اینکه زبان قدیمی را بازسازي کند، همان

. شودفرهنگ نشان داده می
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جریان مداوم ورود ذخایر خاص متنی، با کدهاي از دست رفته، به 

لب آن را به شود که اغفرهنگ منجر به فرایند ساخت کدهاي جدید می

. خوانندمی) "آوري مجددجمع"(طور ذهنی بازسازي 

اي تا حدودي قاعدگی ساختاري در سازمان داخلی سپهر نشانهبی

هاي متفاوت در به این دلیل است که چون طبیعت ناهمگنی دارد با سرعت

هاي متفاوت هاي مختلف متعلق به زمانزبان. کندهاي مختلف رشد میمکان

هاي طبیعی اي کمی متفاوت هستند؛ به همین دلیل است که زبانهو چرخه

کنند؛ عقیدتی با سرعت بسیار کمتري رشد می- نسبت به ساختارهاي ذهنی

. زمان باشدتواند همبنابراین فرایندش نمی

نوردد و اي مدام مرزهاي داخلی را درمیبدین شکل، سپهر نشانه

ترجمۀ اطالعات . دهدعنایی میهاي ویژة مهاي مختلف خود نقشبه بخش

. با گذر از مرزها یک بازي میان ساختارها و زیرساختارهاي متفاوت است

» دیگري«این تهاجمات معنایی پی در پی به ساختارهاي متفاوت در قلمرو 

. آوردباعث زایش معنا شده و اطالعات جدیدي به وجود می

. ن دارداي داللت بر یکپارچگی آتنوع درونی سپهر نشانه

شوند جزئیات ماشینی نیستند بلکه به شکل هایی که وارد کل میبخش

ویژگی اصلی شکل ساختاري ساز . رونداندامی به درون یک ارگانیسم می

هاي آن یک اي این است که هرکدام از بخشايِ سپهر نشانهو کارهاي هسته

هاي بخشها باارتباط آن. سازند که از لحاظ ساختاري مستقل استکل می

زدایی دیگر پیچیده است و ویژگی آن میزان باالي خودکار

)deautomatization (ها در سطوح باالتر عالوه این بخشبه. است

دهند به این معنی که داراي توانایی هاي رفتاري از خود نشان میویژگی

ها که با این بخش. شوندهاي فعالیتی خود به طور مستقل میانتخاب برنامه

ل در ارتباط هستند و در سلسله مراتب ساختاري در سطوح دیگري قرار ک

ها در عین حال که کل بنابراین آن. ریخت دارنددارند یک ویژگی هم



116صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

براي توضیح بیشتر این ارتباط مثال دیگري . هستند بدیل آن نیز هستند

اي به نام توماس شتیتنی آوریم از اواخر قرن چهاردهم از نویسندهمی

)Tomasz Štítný .(توان اي است که کل آن را در آیده میهمانند چهره

اي است که کل همانمد چهره. بینمهاي جداگانۀ آن را نیز میدید و بخش

هاي مختلف آیینه بینیم و در عین حال در هر کدام از تکهآن را در آیینه می

شبیه به کل ها بینیم که در این حالت هر کدام از تکهنیز همان چهره را می

هاي جداگانه نیز با توجه به اي کل و متنساز و کار نشانه. آیینه است

هاي جهان به همین ترتیب است و تشابه آشکاري میان شکلی تمام متنهم

. آگاهی فردي، متن و فرهنگ، به طور کلی، وجود دارد

شکلی عمودي بین ساختارهایی که در سطوح سلسله مراتبی هم

شود؛ مثل زمانی که یک ارند باعث رشد کمی ارتباطات میمختلف قرار د

هاي مختلف آن نیز صدها تصویر افتد در تکهچیز که عکس آن در آیینه می

) integral(اي کامل ارتباطی که وارد یک ساختار نشانه. آوردبه وجود می

نظامِ موجود روند تبدیل یک . افتدتر به جریان میشود در سطوح پایینمی

. کندها را تسهیل مین به سیلی از متنمت

هاي کامالً جدید نیاز به ساز و کار دیگري دارد اما روند تبدیل متن

شکل شدن طلبد و ساز و کار همو ارتباطات کامالً متفاوتی را می

)isomorphism (از آنجایی که . گیرددر اینجا به روش دیگري شکل می

ک عمل انتقال ساده نیست بلکه تبدیل در این حالت آنچه در ذهن داریم ی

کنندگان عالوه بر وجود یک ارتباط مشابه ارتباطی است، در میان شرکت

یک وضعیت . هاي خاص باشددهندة تفاوتباید وجود داشته باشد که نشان

: تواند به این ترتیب باشدگذاري میساده براي این شکل از نظام نشانه

گذاري نباید شبیه به هم باشند ایند نشانههاي شرکت کننده در فرزیرساخت

بلکه هر کدام باید به طور جداگانه با عنصر سومی که در سطح باالتري از 

شباهت -خواهند وارد آن شوندیعنی جایی که می–کند نظام عمل می

هاي متنی و شمایلی که تصویري بنابراین به عنوان مثال زبان. داشته باشند
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اي ها در دنیاي فرانشانهستند بلکه هر کدام از آنهستند شبیه یکدیگر نی

. دهنداند که به زبان خاصی آن را نشان میواقعی به طرق مختلفی هم شکل

سازد و از پذیر میها را امکاناز طرفی این امر تبادل ارتباط میان این نظام

ها را طرف دیگر تبدیل نه چندان سطحیِ ارتباط و فرایندهاي انتقال آن

. سازدن میممک

حضور دو شریک مشابه و در عین حال متفاوت در یک ارتباط 

) dialogic system(گو وترین شرایطی است که نظام گفتیکی از مهم

وگو در درون خود داراي یک رابطۀ متقابل و گفت. آیداز آن به وجود می

م است که اما براي تحقق این امر الز. دوجانبه در تبادل اطالعات است

Newson(زمان انتقال جاي خودش را به زمان  دریافت بدهد 

و این همان گسستگی است، یعنی امکان گسستن روند انتقال ) 1978:33

رسد امکانِ دادن اطالعات به طور بخش بخش یک به نظر می. اطالعات

از تشخیص مادة بودار در ادرار –وگوست هاي گفتاصل کلی در نظام

باید توجه داشته . رفته تا تبادل متن در ارتباطات انسانیها گتوسط سگ

اي رخ دهد تواند در یک سطح ساختاري و در نقطهباشیم که گستگی می

هاي بیشترین هاي فعالیت زیاد و دورهاي بین دورهکه یک تغییر چرخه

اي هاي نشانهتوان گفت گسستگی نظامدر واقع می. کاهش فعالیت رخ دهد

. آیداي در زبانی با ساختار گسسته به وجود میندهاي چرخهبا توصیف رو
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هایی را مشخص کرد توان دورهبنابراین به عنوان مثال در تاریخ فرهنگ می

که یک شکل خاص از هنر که در نقطۀ باالیی از فعالیت قرار گرفته است، 

هاهرچند این دوره. کنداي دیگر منتقل میهاي نشانهمتن خود را در نظام

» دریافت«ها نوع خاصی از هنر تبدیل به هاي دیگري که در آنتوسط دوره

این به این معنی نیست که با تعریف تاریخ مجزاي . کنندشود تغییر میمی

شویم بلکه به عنوان نوع خاصی از هنر با توقفی در پیوستگی مواجه می

بهتر است با این وجود. رسد که پیوسته استناپذیر به نظر میامري تفکیک

اي خاص قرار دهیم چرا هدف خود را توصیف کل هنر در چارچوب دوره

ها و گسیختگی در تاریخ توانیم گسترش برخی از آنکه با این کار می

هاي دیگري را توانیم پدیدهبا این کار می. هنرهاي دیگر را مشخص کنیم

ساس نیز توضیح دهیم که براي مورخان فرهنگی امري آشناست ولی بر ا

هایی مانند پدیده: معنی استهاي فرهنگی از لحاظ تئوري بیاکثر نظریه

رنسانس، باروك، کالسیسیسم و رمانتیسم را که در یک فرهنگ خاص با 

هاي عوامل جهانی به وجود آمدند باید به طور همزمان و در تقابل با محیط

. هنري دیگر و در واقع حتی با جریانات فکري مختلف بررسی کرد

لحظۀ حملۀ : دهداما تاریخ واقعی فرهنگ تصویر دیگري به ما می

هاي زمانی مشابه تنها در سطح متاي هاي هنري مختلف در دورهپدیده

گیرند و سپس به مفاهیم پژوهشی تبدیل خودشناسی فرهنگی جاي می

نه ) non-synchronicity(در جوهر واقعی فرهنگ ناهمزمانی . شوندمی

. شوداف ناگهانی بلکه به عنوان یک قاعدة ثابت ظاهر میبه شکل یک انحر

هاي نوآورانه و زمان ویژگیعامل انتقال در اوج فعالیت خود به طور هم

ها به عنوان یک قاعده هنوز در مرحلۀ نشانی. آوردپویا به وجود می

تري نیز وجود دارد اما این هاي پیچیدهرابطه. فرهنگی پیشین هستند

بنابراین به دلیل ماهیت . راي ویژگی سازگاري جهانی استقاعدگی دابی

روند رشد و گسترش از جایگاه ) از دید درونی(دائمی این سازگاري 

. آیدفرهنگی معمول به نظر گسسته می
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تر هاي فرهنگی طبیعی وسیعتوان این مسأله را بر حسب تماسمی

شرق به روند تأثیر فرهنگی شرق به غرب و غرب به: در نظر گرفت

گر شود که براي نظارهها مربوط میسینوسوئیدهاي ناهمزمان رشد درونی آن

. آوردها به وجود میهاي چندجهتی آناي را در فعالیتبیرونی تغییر گسسته

وگوي دیگر هاي گفتتوان در نظامنظام مشابهی از این ارتباطات را می

حاشیۀ فرهنگ و نقاط مشاهده کرد، به عنوان مثال ارتباط میان مرکز و 

. پست و بلندشان

این حقیقت که ضربان فعالیت در سطح ساختاريِ بسیار باال به نظر 

ها دانیم مرز میان واجچرا که می. مان شودآید نباید باعث شگفتیگسسته می

شناختی وجود دارد، نه در سطح آواشناختی و در تنها در سطح واج

این مسأله نسبت به مرزهاي . ردنگاشت صوتی گفتار وجود ندانوسان

. کندها هم صدق میساختاري دیگر مانند واژه

وگو در نهایت باید داراي ویژگی دیگري نیز باشد و آن این گفت

شده از آن باید از دیدگاه سوم یک شده و پاسخِ گرفتهاست که متن ترجمه

ود نه تنها ها به نوبۀ خمتن واحد تولید کند و از این طریق هرکدام از آن

توانند تبدیل به متنی در زبان شوند بلکه میتبدیل به یک متن جداگانه می

طلبد باید در خود داراي شده که پاسخی را میمتن ترجمه. دیگري شوند

وگو در غیر این صورت گفت. عنصر انتقال به یک زبان دیگر باشد

د نشان داده اي که پیشتر ذکر شجان نیوسون در مقاله. پذیر نیستامکان

وگویی میان مادر و کودکش یک انتقال دوجانبه به زبانی است که در گفت

وگو در این گفت. گیرددیگر که شبیه به عالئم گفتاري است صورت می

. جانبه به حیوانات متفاوت استواقع با آموزش یک

مثال دیگر در این مورد ادبیات قرن نوزدهم است که دلیل تأثیر 

همین پدیده در . ي نقاشی داشتنِ عناصر تصویري بودشگرفش بر رو

. دهداي نیز رخ میهاي فرهنگی منطقهتماس
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اي اختیاري پدیده) تربه معناي وسیع(وگو تبادل متن بر پایۀ گفت

شهر دورافتادة رابینسون کروزوئه، که آرمان. گذاري نیستدر روند نشانه

نی ما از آگاهی به عنوان محصول اندیشۀ سدة هجدهم بود، با درك کنو

کرة مغز آدمی تا از تبادل میان دو نیم: تبادل ارتباطات در مغایرت است

بنابراین . پذیر نیستایجاد معنا بدون ارتباطات مکان. هاتبادل میان فرهنگ

. وگو پیش از زبان شکل گرفته و زایندة آن استتوان گفت که گفتمی

اي نشسته ن معناي سپهرنشانهو این همان چیزي است که در کانو

مقدم ) نه از لحاظ یافتاري، بلکه از دید کاربردي(اي کلّ اَشکال نشانه: است

اي، زبان بدون سپهر نشانه. بر زبانِ منفرد جداگانه و شرط وجودي آن است

هاي زیرساخت. نه تنها کارکردي ندارد بلکه اصالً وجود نخواهد داشت

عامالت خود به هم مرتبط هستند و بدون اي در تمختلف سپهر نشانه

. حمایت همدیگر کارکردي ندارند

ها اي در دنیاي امروز است که در طول قرناین معناي سپهر نشانه

مرتب در فضا گسترده شده و اکنون داراي ویژي جهانی است و از عالئم 

اي گرفته تا ابیات شاعران و صداي حیوانات را در خود جاي ماهواره

اي استعاري وابستگی درونی این عناصر به یکدیگر در سپهر نشانه. هددمی

. نیست، بلکه واقعیت است
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است، چراکه ) diachronic(اي داراي عمق زمانی سپهر نشانه

ساز و . اي است که بدون آن کارکردي نداردداراي یک نظام حافظۀ پیچیده

يِ جداگانه، بلکه در کل سپهر اهاي نشانهکار حافظه نه تنها در زیرساخت

وریم، سپهر اي غوطهرغم اینکه ما در سپهر نشانهعلی. دهداي رخ مینشانه

تواند خود را به چیزي آشوبناك و نامنظم و به صورت اي مینشانه

آید این اما آنچه پس از آن می. اي از عناصر خودمختار تبدیل کندمجموعه

د که داراي نظم درونی بوده و از هایی در آن وجود داراست که بخش

توان به ها را میلحاظ کاربردي با هم در ارتباطند که ارتباط پویاي آن

این تصور با اصل اقتصاد همخوانی دارد، . عنوان رفتار آن را تعبیر کرد

چراکه ارتباطات متفاوت که امري مسلم در اقتصاد است بدون آن قابل 

. توجیه نیست

به دلیل ویژگی ) هازیرساخت(اي ر سپهر نشانهگسترش پویاي عناص

اما این امر . شودشان ایجاد ياین عناصر و در نتیجه، افزایش تنوع درونی

شود زیرا اساس تمام اي نمیباعث از بین رفتن یکپارچگی سپهر نشانه

این . سازدها را شبیه به هم میها یک اصل ثابت است که آنارتباطات آن

سوسور این (تقارنی ساخته شده است کیبی از تقارن و بیاصل بر اساس تر

» هاها و تفاوتساز و کار شباهت«ویژگی ساختاري را در سطح زبانی به 

که تمام جریانات ضروري آن  در هر شکلی که باشد داراي ) کندتعبیر می

: تر برسدتواند به یک وحدت کلیاین دو اصل می. اي استجزر و مد دوره

توان شکست هر نوع وحدت با یک سطح متقارن در تقارنی را میبی- تقارن

شود که اساس شده ظاهر مینظر گرفت که در نتیجۀ آن آیینۀ ساختارِ خراب

اي باعث این تکرار چرخه. هاي کاربردي در آینده استرشد تنوع و ویژگی

. شودایجاد یک حرکت چرخشی حول محور تقارن می

توان در سطوح مختلف مشاهده ا میتأثیر جمعی این دو اصل ر

در جهان و انفجار اتمی ) محور تقارن(اي از تقابل میان تکرار چرخه–کرد 

که در دنیاي حیوانات غالب است و در نتیجۀ یک (یک حرکت یک سویه 
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) ايچرخه(اي گرفته تا تقابل میان زمان اسطوره) شودسطح تقارن ظاهر می

). خطی(و زمان تاریخی 

نی که ترکیب این اصول داراي ویژگی ساختاري است و نه تا زما

گذارد و تنها بر مرزهاي جامعۀ انسانی بلکه بر کل دنیاي زنده تأثیر می

است آنگاه به ) مانند شعر(نیازمند ساخت ساختارهاي کلی شبیه به خود 

توان گفت کل جهان رسد که آیا نمیطور طبیعی این پرسش به ذهن می

تر جاي گرفته؟ آیا ايِ کلیاست که در یک سپهر نشانهشکلی از ارتباط

قرار نیست که به صورت جهانی خوانده شود؟ بعید است بتوان پاسخی 

وگو همگنی و ناهمگنی عتاصر را به امکان گفت. براي این پرسش پیدا کرد

اي حکایت از ناهمگنی ساختاري ناهمگنی نشانه. دهدزمان نشان میطور هم

اي  اساسی را براي ساز و ترتیب تنوع ساختاري سپهر نشانهبه این. دارد

و بسیار منطبق با موضوع مورد –در واقع . آوردکارهایش به وجود می

- کوري. اصل پی«ورنادسکی آن را . آر. اصل زیر است که وي- عالقۀ ما

توان آن را به عنوان یکی از نامیده که می» )P. Curie-Pasteur(پاستور 

. تعبیر کرد» منطق علم، یعنی درك طبیعتاصول اصلی«

آید که خود داراي تقارنی تنها توسط علتی به وجود میبی

) Vernadsky. (تقارنی استبی

ترین شکل ترکیب هویت و تفاوت ساختاري ترین و شایعساده

اي است که هر یعنی تقارن آیینه) enantiomorphism(انانتیومورفیسم 

یینه مساوي هستند اما با قرارگیري بر روي هم نامساوي دو بخش در آ

گونه ارتباط این. شوند، زیرا ارتباطشان با یکدیگر چپ و راست استمی

–کند آورد که هم هویت را مشخص مینوعی تفاوت متناظر به وجود می

–کند و هم تفاوت غیر متناظر را متمایز می-سازدفایده میکه گفتگو را بی

وگو اساس اگر ارتباط به شکل گفت. سازدو را غیرممکن میوگکه گفت

برد و آشتی گاه انانتیمورفیسم یکپارچگی را از بین میساخت معنا باشد آن
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هاي جداگانه در ساخت معنی را به تفاوت اساس ارتباط ساختاري بخش

). Ivanov 1978(آورد وجود می

ي و شباهت ساختاري اي ارتباط الزم میان تنوع ساختارتقارن آیینه

. شودوگو میآورد که این باعث ساخت ارتباط مبنی بر گفترا به وجود می

آورند و هاي متفاوتی به وجود میها یکسان نیستند و متناز یک طرف نظام

پذیري دوطرفه را تضمین اند و ترجمهاز طرف دیگر به آسانی قابل تبدیل

گویی شکل بگیرد افراد توان گفت براي اینکه گفت ومی. کنندمی

کننده باید در عین حال که از هم متمایزند در ساختار خود داراي شرکت

نیز باشند ) counter-agent(اي ضد عاملی یک تصویر نشانه

)Paducheva 1982 (ساز و کار«دهندة و بنابراین انانتیومورفیسم نشان «

. وگو خواهد بوداولیۀ گفت

تواند باعث تغییرات بسیار در اي مین آیینهبراي اثبات اینکه تقار

اي شود باید از پدیدة واروخوانه میزان کارآمدي ساز و کار نشانه

)palindrome (در مورد این پدیده مطالعۀ چندانی نشده . صحبت کنیم

به ) Kvyatkovsky 1966:190(» بازي هنر واژگان«است و به این 

» واژگان تردستی«نادرست به شکل عنوان تفنن شاعرانه تا کنون به شکلی 

در این بن ). Timofeev, Turayev 1974:257(نگریسته شده است 

حتی با یک بررسی سطحی در مورد این پدیده مشکالت بسیار جدي نمایان 

واروخوانه براي حفظ معنی خواهیم در مورد تواناییدر اینجا نمی. شودمی

اندن چه در یک خط مستقیم و یک واژه و یا گروهی از واژگان از طریق خو

خواهیم بدانیم با این کار ساز و چه در جهت مخالف بحث کنیم، بلکه می

. کار تغییرات ساخت متن و بنابراین ساز و کار آگاهی چگونه است
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. نگاهی بیندازیم به بررسی واروخوانه در زبان چینی که توسط وي

خط هیروگلیف چینی . انجام شده است) V. M. Alexeev(آلکسیو . ام

اي از واژگان دهندة دستههنگامی که جداگانه در نظر گرفته شود تنها نشان

که معانی عینی و گرامر آن تنها در ارتباط با مفهومی است، در حالی

شود، بنابراین بدون ترتیب عالئم واژگانی پیوندهاي متنی مشخص می

پی برد و این معناي توان به طبقۀ دستوري و یا محتواي معنایی آننمی

آلکسیو عنوان . ام. آنچه ور. سازدانتزاعی هیروگلیف منفصل را عینی می

مفهومی بود  که در واروخوانۀ زبان چینی رخ -کرد جابجایی گرامري

یعنی (چینی » واروخوانه«در . دهد و ربطی به جهت خواندن آن نداردمی

تمام ) شودمیاي که در یک مصرع معمولی در جهت مخالف ظاهرواژه

واژگان هجایی چینی در جاي خود نقش دیگري، هم از لحاظ نحوي و هم 

Alexeev 1951:95 .((کنند معنایی، بازي می

: شناسانه کردگیري روشآلکسیو یک نتیجه. ام. بر همین اساس وي

. واروخوانه بهترین عامل مطالعۀ دستور زبان چینی است

: نتایج به دست آمده روشن است

. واروخوانه بهترین ابزار براي نشان دادن ارتباط درونی واژگان

هجایی چینی است، بدون اینکه بخواهیم به شیوة مصنوعی و 

اي مبنی بر جابجایی و وحدت متوسل شویم، مرسوم مدرسه

اي که دانشجویان نحو چینی که از استعداد و مهارت شیوه

. گیرنداند به کار میبهرهبی

.رین عامل زبان چینی براي ساخت نظریه در مورد واروخوانه بهت

) هاي دیگرو شاید زبان(واژگان و ساخت جمالت سادة چینی 

). Alexeev 1951:102(است 
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.اس. آیدبا بررسی واروخوانۀ روسی نتایج دیگري نیز به دست می

در مقالۀ کوتاهی اشارة جالبی به مشکل ) S. Kirsanov(کیرسانوف 

زمانی که هنوز «: نویسداو می. دة روسی کرده استروانشناسی نویسن

: »دانشجو بودم در سالن ورزشی بی اختیار با خودم گفتم

Тюлень не лют]گاه ناگهان آن] فک حیوان خشنی نیست

از آن موقع به بعد شروع . توان سر و ته هم خواندفهمیدم این عبارت را می

»یکجا«ها را که توانستم واژهجاییتا. [...] هاکردم به وارونه خواندن واژه

. شدنداختیار ظاهر میدار و ترکیباتشان بیببینم و این واژگان قافیه

)Kirsanov 1966:76 (

بنابراین ساز و کار واروخوانۀ روسی در این امر نهفته است که واژگان 

. سازدپذیر میها را امکانو همین امر خواندن وارونۀ آن"شونددیده می"

رسد واژگان هیروگلیف در زبان چینی که به نظر می: افتدتفاق جالبی میا

کنند، خواندن خود را پنهان میmorpho-grammaticalساختار 

کند و انتخاب ها به آشکار شدن ساختار پنهانشان کمک میوارونۀ آن

. دهدگرانه و آشکار نشان میترتیبی پنهان عناصر ساختاري را به شکلی کل

ر زبان روسی براي دریافت واژگان به شکل منسجم و در شکل اما د

هیروگلیف چینی . "واژگان را یکجا دید"هیروگلیف طبیعی خود باید بتوان 

کند و این با زبان روسی از آنچه قابل دیدن و منسجم است از هم جدا می

یعنی دیدن و : لحاظ تحلیلی متفاوت است؛ زبان روسی دقیقاً برعکس است

به عبارت دیگر خواندن وارونه باعث فعال شدن ساز و کار آگاهی .انسجام

این یک enantiomorphismدر مورد . شودکرة دیگر مغز میدر نیم

. دهدحقیقت مهم است که ساختار متن نوع آگاهی مربوط به آن راتغییر می

تردستی ابزار «بنابراین در نظر گرفتن واروخوانه به عنوان یک 

معنی همانند تفکر آن خروس است در فایده و یا جوك بییب»)ژانگولر(

: اش این بودقصۀ کریلوف در مورد مروارید که پیام اخالقی

: کنندها خیلی دقیق قضاوت میاحمق
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Krylov 1946:51. داننداش میمعنیفهمند بیآنچه نمی

ن چیز براي کند و بهتریهاي پنهانی معناي زبانی را فعال میواروخوانه الیه

واروخوانه . قرینگی عملکرد مغز استسنجیدن مشکالت مربوط به بی

خواندن جمله به شکل . باشد، بلکه داراي چندین معنی می18معنی نیستبی

برعکس در باالترین سطح خود مربوط به معانی جادویی، مقدس و مرموز 

ی است و متن"آشکار"خوانده شود "معمول"متنی که به شکل . شودمی

به . شودفرهنگ مربوط می"رازورزانۀ"که وارونه خوانده شود به سپهر 

هاي جادویی، و دروازة ها، دستورالعملکار بردن واروخوانه در طلسم

..SS((کاالچوا کاالچوا . . اساس1188 KKaallaacchheevvaa ( (اي که در مقام یک شخصیت اي که در مقام یک شخصیت در مقالهدر مقالهKKrryylloovviiaann نوشته است، در مورد نوشته است، در مورد

ها و ترکیب واژگان مانع از ها و ترکیب واژگان مانع از ارزش و معنی واژهارزش و معنی واژه"": : نویسدنویسدمیمیRRaazziinnبه نام به نام ) ) KKhhlleebbnniikkoovv((شعر کلبنیکوف شعر کلبنیکوف 

طور طور ها را همانها را همانتوان آنتوان آنشود که میشود که میها تنها به این شکل موجه میها تنها به این شکل موجه میمجموعۀ این ویژگیمجموعۀ این ویژگی[...]. [...]. شود شود ایجاد عالقه میایجاد عالقه می

,,TTiimmooffeeeevv((""خوانیم از چپ به راست هم بخوانیمخوانیم از چپ به راست هم بخوانیمکه از راست به چپ میکه از راست به چپ می TTuurraayyeevv 11997744::444411 .( .(

هایی که مربوط به امور ها اهمیت دارد و در مرزها و مکانگورستان

و اهریمنی ) معمولی(هایی که میروهاي زمینی جایگاه–شوند جادویی می

توان در نوشتۀ معروف این را می. کنندبا یکدیگر برخورد می) واژگون(

واروخوانۀ التین مشاهده کرد که سیدونیوس آپولیناریس، شاعر و اسقف، 

: به خود شیطان نسبت داده است

Signa te signa, temere me tangis et angis.

Roma tibi subito, motibus ibit amor.

آوريآزاري و به ستوه میدلیل مرا میبیصلیب بکش، تویی که (

.)چرا که با این واژگان به رم، هدف دلخواهت، خواهی رسید
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کند در هاي قرینه و غیرقرینه را مشخص میاي که جفتساز و کار آیینه

توان آن که میتمام اموري که با معنا سر و کار دارند مشهود است تا جایی

از سطح مولکولی و ساختار عمومی جهان اي جهانی دانست؛را پدیده

"متن"هایی که شامل ها؛ زیرا در تمام پدیدهگرفته تا خلق روح انسان

بازتاب فضایی ساختار قدسی . است بدون شک این یک امر جهانی است

به شکل برزخی کوژ و جهنمی کاو نشان ) واژگون(و اهریمنی ) مستقیم(

به . نته به شکل فُرم و محتوا استشود که ترکیب آن طبق گفت داداده می

کنیم نگاه می"یوجین اونیل"اي از خلق واروخوانه به نوشتۀ عنوان نمونه

را دوست دارد ] آن مرد["او"] آن زن["او"که در حرکت به یک سمت 

شود و اعتنایی مواجه میکند اما با بیاي بیان میو عشقش را در قالب نامه

را دوست ] آن زن["او"] آن مرد["او"در یک حرکت دفاعی واژگون 

اعتناعی مواجه نویسد و او هم با بیاي آن را به او میدارد و در نامه

هاي نوشتۀ پوشکین است این نوع تکرار موضوع از ویژگی. شودمی

)Blagoy 1955:101f ( موضوع دو "دختر کاپیتان"بنابراین در داستان

براي نجات "دهقانان"دخواندة سفر گرینوف به سوي تزار خو: سفر است

براي نجات "زادگاناشراف"ماشا و سپس سفر ماشا به سوي تزاریناي 

ساز و کارهاي همانند در سطح شخصیت که ). Lotman 1962(گرینوف 

دو بار ظاهر شده و ادبیات رومانتیک و پسارومانتیک قرن نوزدهم اروپا را 

. پردازدها میزتابها و بابرد اغلب به موضوع آیینهزیر آب می

قرینگی ساز و کارهاي ساخت البته تمام این عناصر قرینگی و بی

قرینگی دو طرف مغز انسان نشان دهندة شیوة تفکر معنا بوده و مانند بی

هستند و بدون اینکه محتوا را از پیش تعیین کنند و یا مضمون ارتباطات را 

. دکنناي را تعیین میمشخص کنند، موقعیت نشانه

تواند اي چگونه میکه تقارن آیینهآوریم از اینمثال دیگري می

مفهوم ترکیب ) N. Tarabukin(تارابوکین . ان. ماهیت متن را تغییر دهد

کند که بر اساس آن را مطرح می) Pictorial Composition(تصویري 
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محور ایب از پایین سمت راست تا باالي سمت چپِ یک بوم نقاشی تأثیر 

یعنی از پایین سمت چپ به باال –که برعکس آن عل دارد؛ در حالیمنف

. فعال و قوي است- سمت راست

پناه بازمانده از یک کشتی شکسته را با خور دهندة نیروي خودجوش طبیعت است که مشتی انسان بیاین نشان. کشاند از راست به چپ و به سمت عمق تصویر استمیمسیر کلک که باد آن را . فعال و منفعل: ترکیب این نقاشی از دو قطر در هم آمیخته تشکیل شده است. گر جالب خواهد بوداز دیدگاه یک نظاره"کَلَک مدوسا"بنابراین بررسی نقاشی مشهور 

هنرمند در این تصویر در امتداد خط . کشاندخواهد میبه هر سو که می

که نیروي خود مقابل، که خط فعال است، نقش چند انسان راکشیده است 

ها آن. را بسیج کرده تا بلکه خود را از شر این موقعیت تراژیک رها سازند

ها یک نفر ایستاده که به او کمک باالي سر آن. انداز تالش دست نکشیده

کنند پرچم را باال نگه دارد تا کشتی دیگري را که در دوردست پیداست می

). Tarabukin 1973:479(از حضور خود باخبر کنند 

ايِ همین نقاشی قرینۀ آیینه: شوداز این جریان حقیقتی اثبات می

. دهدمعنایی آن را به کلی تغییر می- تأکید احساسی

قرینگی سطحی دلیل این پدیدة جالب این است که قرینگی و بی

تقارن سطحی به . اشیاء منعکس شده ساختار درونی خاص خود را دارد

تواند نشان داده تیومورفیک خنثی شده و به شکل دیگر نمیدلیل تغییر انان

اي بنابراین تقارن آیینه. شود به نشانۀ ساختاريقرینگی تبدیل میشود و بی

. است) گفت و گویی(دهندة ساختار اولیۀ ارتباط دیالوگی نشان

اي یکی از اصول ساختاري اولیه در مورد قانون تقارن آیینه

در سطح موضوعی شامل . اختارهاي معناساز استدهی داخلی سسازمان
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دار، یا خنده"واال"شخصیت : هایی مانندشود، پدیدههاي موازي میپدیده

هاي مشهور دیگر در دوگانگی ها، موضوعیت موازي و پدیدهظهور دوتایی

همچنین کارکرد جادویی آیینه و نقش مضمون . ساختارهاي درون متنی

متن در خالل "پدیدة . ر نیز باید در نظر بگیریمآیینه را در ادبیات و هن

اي را توانیم پدیدهدر این مورد می. نیز داراي ماهیت مشابهی است19"متن

توان آن را اي که میکه در جایی دیگر آزمایش کردیم مقایسه کنیم، پدیده

فرایند آشنایی دوجانبه و گنجانده شدن در : در سطح کلی فرهنگ ملل دید

هاي مختلف رهنگ عمومی نه تنها باعث آشتی بین فرهنگیک دنیاي ف

یک فرهنگ خاص بعد از وارد شدن . کندها را متمایزتر میشود، بلکه آنمی

متن در متن در ""تیمنچیک و نگارنده در مورد تیمنچیک و نگارنده در مورد . . ديدي. . لوین، آرلوین، آر. . آيآي. . توروپ، یوتوروپ، یو. . اچاچ. . ایوانوف، پیایوانوف، پی. . ويوي. . هاي ويهاي ويبه مقالهبه مقاله1199

). ). 19811981، ، 1414، ، ايايهاي نشانههاي نشانهمطالعات نظاممطالعات نظام((رجوع کنید رجوع کنید ""خالل متنخالل متن

به یک فرهنگ عمومی شروع به پرورش ماهیت اصلی خود به صورت 

و "خاص"فرهنگ دیگر نیز به نوبۀ خود آن فرهنگ را . کندتر میدقیق

همواره "از نظر خودشان"ها فرهنگ. گیردمیدر نظر"منحصر به فرد"

تر هستند و تنها با قرار گرفتن در یک زمینۀ وسیع"معمولی"و "طبیعی"

توانند خود را از زاویۀ بیرونی به عنوان فرهنگی خاص در نشر است که می

هاي در جفت"شرقی"و "غربی"هاي فرهنگی بنابراین کلیت. بگیرند

. شوندگی کاربردي مشخص میقرینانانتیومورفیک بی

از شخصیت افراد گرفته –اي که تمام سطوح سپهر نشانهاز آجایی

همگی ظاهراً گروهی از سپهرهاي - اي جهانیها و وحدت نشانهتا متن

به (طور همزمان در دیالوگ ها بهاي به هم مرتبط هستند، هرکدام از آننشانه

نقش ) ايکل سپهر نشانه(یالوگ و فضاي د) ايعنوان بخشی از سپهر نشانه

دیده "گراییچپ"و "گراییراست"هایی از دارند و در هرکدام نشانه
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شود و در عین حال هرکدام در سطح زیرین خود ساختارهایی دارند که می

. هم متعلق به راست است و هم چپ

- اي را تقاطع سه بعدي قرینگیپیشتر اساس ساختار سپهر نشانه

تغییر سینوسی شدت و ضعف فرایندهاي موقت عنوان کردیم قرینگی و بی

توان این دو ها میبعد از گفتن تمام این. شودکه باعث ایجاد گسستگی می

محور راست و چپ؛ که، از سطح : محور را به یک محور تبدیل کرد

ترین فرایندهاي اطالعاتی، اساس دیالوگ و مولکولی تا پیچیده- ژنتیکی

. دهداي معناساز را تشکیل میاساس تمام فراینده
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معرفی نقاش

) Rembrandt Harmenszoon van Rijn(رامبرانت هارمنزون رین 

»رامبراند«نقاش نامدار هلندي است که اسمش به شکل ) م.1606-1669(

دست رواج یافته براي نقاشان چیرهلقبی در زبان پارسی امروزین همچون 

او مشهورترین . تر مردم با آثار اصلی او آشنا نیستنداست و با این وجود بیش

ترین هنرمند قرن هفدهم این سرزمین است، و این نقاش هلند و درخشان

دورانی بود که هلند در رأس جریان نوزایی و پیشرفت قرار گرفته بود و در 

رامبراند با وجود زندگی پر فراز و نشیب و ناآرامی . نمودتاز میاروپا یکه

اشت، نسلی از نقاشان نامدار هلندي را تربیت کرد و به خصوص در که د

آثار او به . ي نقاشی پرتره ردپایی ماندگار از خود به جا گذاشتزمینه

ي آن خصوص بابت توجه و دقت در حاالت انسانی و تصویرِ صادقانه

.شایان توجه است

ي خود نقاشچهره

فائوستوس
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ا کالهخود زرین، اثر مشهوري که به رامبراند منسوب بود، ولی معلوم شد که اثر مردي ب

م.1660بازگشت فرزند گناهکار به خانه، !او نیست
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م.1660ایمان آوردنِ پیتر قدیس، 

م.1661-از خودش،رامبراندنقاشی 
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مردي با لباس شرقیم.1661الهامگر، ي ماتیوي قدیس و فرشته
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به این نکته دقت کنید که لباس ارسطو، همان لباس (ارسطو در برابر سردیس همر، 

!)هلندیان قرن هفدهم است

اي ربوده شد و هنوز م از موزه.1990این اثر در سال (م .1633توفان در دریاي جلیله، 

!)پیدا نشده
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م.1643، )شبگردان همراه با کاپیتان فرانس بنینگ کوك(شبگردان 

شَزَر،بزم بل

م.1636

سمینار 

آناتومی 

دکتر 

نیکوالس 

تولپ، 

م.1632
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التفاضیل

گردش روزگار و چرخش فلک دوار را چنین قرار افتاد که راقم 

این سطور، عالمه سید محمد طباطبایی تبریزي چند صباحی در طهران، 

اي از قراء ري رحل اقامت افکندم و چند ماهی در این اقلیم قلم به ریه

پس چنداهی از سرشت هجویات بزرگان ادب پارسی . دوات اندیشه آکندم

و به اندیشه سوخته، که چگونه شده که عارفی عظیم در شگفت بودم 

همچون سنایی و حکیمی نامدار مانند سوزنی چنین به درفش ادب نقش 

همچنین رکاکت هجوهاي شیخ سخن سعدي و . اندیکدیگر سپوخته

نمود بر گنبد خشونت التفاصیل فریدون خان توللی، در نظرم خللی می

.رنگین اندیشه

به حکم تلمذ در علم شریف پس چنین بود تا آن که

الحیوان، دست تقدیر مردمانی بر سر راهم قرار داد که بر خالف حکمت

ي خرفستران و جانوران ي خلق، جانورانی نیک نبودند و به ردهکافیه

آفریده تعلق داشتند و خالیق در کراهت طبع و رکاکت سبع ایشان اهرمنْ

آمدند یشان گرفتار مینگریستند و در سوگ آنان که به زیان اهمی

:گریستند و دم بر نیاوردند و این همه را سخت ناخوش داشتم کههمی

نبود از ستمکار نام و نشانستمکش نبودي اگر در جهان:بیت

از اینجا مرا روشن شد که هجو و قدح برخی از مردمان نه تنها که 

ی، بدان ایست شرعایست واجب و فریضهایرادي اخالقی ندارد، که وظیفه

پس در طلب . ها در آن ادیبانه باشد و اشارتها به کنایهادبیشرط که بی

ي حاکمان و سلک سارقان شکار به چپ و راست فراز نگریستم و در حلقه

ي اطرار بسی کسان دیدم از زیانکارانی که به چند سالی شکوفایی و طبقه

نج مردمان به فرهنگ به رکود و شادمانی و سرزندگی ملک به جمود و دستر
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:گریستند و دم بر نیاوردند و این همه را سخت ناخوش داشتم کههمی

نبود از ستمکار نام و نشانستمکش نبودي اگر در جهان:بیت

از اینجا مرا روشن شد که هجو و قدح برخی از مردمان نه تنها که 

ی، بدان ایست شرعایست واجب و فریضهایرادي اخالقی ندارد، که وظیفه

پس در طلب . ها در آن ادیبانه باشد و اشارتها به کنایهادبیشرط که بی

ي حاکمان و سلک سارقان شکار به چپ و راست فراز نگریستم و در حلقه

ي اطرار بسی کسان دیدم از زیانکارانی که به چند سالی شکوفایی و طبقه

نج مردمان به فرهنگ به رکود و شادمانی و سرزندگی ملک به جمود و دستر
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و امانت خلق به روزي بدل به ویال ساختند و به جاي ! کردندکود بدل همی

.رعایت خلق به ساعتی عمل به گاز زهرآگین نمودند و واویال آختند

که دست ستم را بباید شکستمهل تا ستمگر شود چیره دست: بیت

القصه بنا بر آن شد که شرحی بنویسم پاره پاره در وصف حال این

ي قضا و روز وحوش، شاید که از روزگار ما و کار و بار ما بر جریده

ي فریدون خان و نامش را بقه پیروي از جریده. شمار اثري بماند به یادگار

التفاضیل نام نهادم که هم حق پیشگامی وي لحاظ شود و ،شیرازيتوللی 

و آید از نوادر کالم پس به هر بند شرح لغتی می! هم وجه فضل این وجیزه

لفوظ، و اگر شعري از دیگري به وام ستانده شود نامش مذکور افتد ضغمو

به رسم امانت، اگر چند دستی در آن برده شود و چیزي در آن دگرگونه 

جز آن هرچه باشد الباقی از صاحب این قلم است و امید است که . گردد

...طالبان علم و سالکان نور را سودي افتد
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اسد

و آن مایعی است سپید و رقیق و مغذي که از گاو شیر را گویند 

همچنین نام جانوري درنده و . سازدگیرند و دندانها را نیکو همیهمی

خشمگین و دژکردار نیز هست که دندانهاي تیز دارد و زنان و مردان را 

ي خلق در این نکته توافق فاما کافه. درد و در اقلیم شام النه کرده استمی

هاي ها و شعبهاسد و دندان ارتباطی هست و بعد از آن فرقهدارند که میان

اند اسد آن است که گوناگون در آراي شیوخ ظهور کرده و برخی گفته

بازد درازد و از آن دندان میاند که دندان میفرازد و برخی آوردهدندان می

. سازدو قومی هم هستند که گویند بهر خالیق دندان می

الدین دمشقی در وصف اسد گفته که مجمجشیخ ابوالغنائم ت

المعارضه بشارتی است در این نام، که یاد و نام حافظ را نبود، اما فی

و حافظ را گویند که ! دوامی نیست در کارش، آن چنان که حافظ را بود

...نیاي بشارت بوده باشد در حریم اسدي

:در این معنی شیخ سخن سعدي فرموده است

ان هجرت الناس و اخترت النويذر بانالتلومونی فان الع

کنت امشی و قوامی غصن بانزمن عوج ظهري بعدما

و بقیت الیوم اخشی الثعلبانطال ما صلت علی اسد الشري

ي حاج مصورالملوك متکلم صی، صبیهبیي مشهوره بیزاهده

آورده که اسد را هفتاد ) ط(انگلیزي در رسائل النفیس فی جرائم الدنتیس

میر بود و هر امیري صد کرور سپاهی زیر فرمان داشت و ایشان سالیان ا
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سال با وهابیان و سلفیان و کرامیان و حرامیان و مخربان بوداهاي بامیان و 

قشون پاپ و صلیبیان به جهادي جرار مشغول بودند و نفوسی بسیار از 

فی بر ازیرا که اسد از طر. مردم در این میان شهید شده به بهشت شتافتند

داد مسموم، و معارضانش از طرفی دیگر به موبیلِ حکومت گاز همیاطول

بریدند، مظلوم، به جرم ناقص بودن وضو و قصد ترمزِ وي حلق خالیق همی

پس اسد که نوبتی دندان مردم سرویس نمودي و . اختالل در ارکان نماز

کنند نوبتی دیگر دهان مردم، به خشم خروشید که چرا رعیت شکر نعمت ن

و تکلیف طاعت نگزارند، در شرح همین معنی است که موالنا خاقانی 

:شروانی گوید

در زد آتش به شبستان اسدآه و دردا که شبیخون اجل

ي جغد بر ایوان اسدنغمهي عنقاست کنونبدل نغمه

شاکر جود فراوان اسدخوران یک کس نیستزآن همه ریزه

نام جاوید ز دوران اسدي خاقانی ماندلیکن از گفته

و این بنده را شبانگاهی که در شهر حران به زیارت قبور مشغول 

بود، الهامی در رسید بدان مضمون که هرچه اسد کرد، از حرص و از از 

حسد کرد و آنچه از حسد به اسد رسد، همان است که از اسد به 

:الحرص و الحسد رسدصاحب

وزاي اسد گرچه تو را گاز بود هیچ مگ

خلق در کار تو چون برف به دیدار تموز

آنکه زد گاز به یاقوت دل کودك و زن

ي دندان در پوزاي اسد، بشکندش ریشه

دامن چرکی صدام ندیدي بگرفت؟

خون غوغاي حلبچه، هوس فتح سه روز؟
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شارالطان

باز و دغل را گویند و همچنین لقب کسی است که مکار و نیرنگ

اصل این لغت چنان . اناتر یا هوشمندتر از آنچه هست وابنمایدخویشتن را د

پرونچالی آمده، شارژالتان - الغه ماديالمعارف هفتاد جلدي فقهکه در دایره

بازي شارژ بوده در لفظ اهل اندلس، که مرجوع است به کسی که با الت

اند که مؤلفان ودر متون قدیمه آن را تصحیف چارالتان هم دانسته. شود

بعضی گویند به معناي کسی . مفسران را در شرح معنایش اختالف است

سنگ چهار الت و لوط جرم داشته باشد، یا به قدر الوزن که هماست عظیم

برخی . مجموع ایشان عمر خویش مصروف فحاشی به خلق کرده باشد

اند که از اسامی نساء است به بالد دیگر آن را تصحیف شارلوت دانسته

- «و منظور نظر ایشان از شارالطان معنایی رکیک بوده و پسوند فرنگستان

یعنی کسی که پدرش همچون . اندي بنوت گرفتهرا در معناي اضافه» ان

و اندر این معنی مکاتب پرشمار است و ! شارلوت فالن و بهمان بوده باشد

.ابهام بسیار و معناي دقیق این لغت را جز اوتاد و اقطاب ندانند

اندرین گلشن که گل دارد بسیشارالطان

آید به بارپشکلی باشند کز آن کود می

شان چارکی عقل و خرد دارد به سرهریکی

ها صدها هزاروآنگه آراید همان با الف

الغرض، این چند تن منسوب با اقوام لوط

همچو الواطند در میدان شوش و پامنار

ت متشکل از عدد چهار اش چارالنگ اساند که ریشههمچنین گفته

پس آن لقب کسی باشد . و لغت النگ که نزد اهل فرنگ به معنی زبان باشد

که قدر و ارج خویشتن را با چهار زبان کهنِ آمیخته با هم اعالم کند، و 

ي قدیمه آواز اند که اگر چهار الت همزمان به این السنههمچنین گفته

و از این روست که ایشان بخوانند در مدح خویش، همان معنا را بدهد 
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هایی چهار نفري معرکه گیرند و خطابه خوانند و معموال در دسته

شان را افشانی کنند و به سبک اصطربتیز برقصند، و این رسمدست

!العاداتوزنِ خوارقاند، همااللواط نیز خواندهکوارتط

:رابعه فرموده استو خواجه فَربهان نُقلی در شرح این السنه

بشنو پند از شیوخ خلخالیاهی اَر شهرت و تمکّنِ مالی خو

داغ باید شوي و جنجالیگر بجویی حدیث ثروت و نام 

الف کن پیشه با کف خالیگرچه سهمی نبردي از دانش

هیتی و حتی و پرونچالیرومی: رو بیاموز این زبان

ندان و ي عینِ خارجی منسوب به لغت شارالطان، دانشماما درباره

العلماء اشموغ دکتور غبغب. اندهاي بسیار پرداختهعلماي روزگار شرح

فی احوال استاذ «اردوبادي دخانیاتی در شرح خاطرات خویش مسمی به 

بعد از نقل مقادیري شعار بیاض و طوماري ابیات » االکبر و الشاعر االبیض

هجري در سفید که در مدح خویش سروده، ذکر کرده که در قرن چهاردهم

اند به نام شارالطانیه و خویش را قطب و قائد ایشان اي بودهاقلیم ري فرقه

دانان و اما در شرح شعور بیضاء وي اختالفهاست میان طبیعی. دانسته است

. جانورشناسان، و در این ادعاي وي شکوکی وارد است

الممالک سوهانکی به نقل از استاد خویش اما فقید سعید فحاش

کوداالرض، فهو منِ الطائفۀ البهیمۀ بنی: الحاشیه(رز االهی گوداالرضی کونم

الگود هو سوراخً عمیقٌ، فلذا گوداالرض هی چالۀٌ الژرف، : و االستاذ قال

مجمع الفحوش فی احوال «در کتاب ) میدانیفهو مسمی بالچاله

ان نُقلی و آورده که پیشواي شارالطانیه مردي بوده به نام فَربه» الوحوشاَنکَر

ي علماي انساب و وي را در مقام استادي سخت ستوده است و قاطبه

در همین . اندالعلماء دخانیاتی دانستهصاحبان طبقات این را نام دیگرِ غبغب

منبع مستند است که این شخص از نوادر روزگار و غرائب کردگار بوده و 

یانسال باز گویند امردي بوده سالخورده که خود را در هیئت مردي م

اش شک نکنند هزار شعبده در پس تا در جنس! نموده به قصد دلبريمی
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اما . کرده، از دعوي جسارت و جالدت گرفته تا نمایش فنون استبراءکار می

به فرجام، از روي دو صفت وي را بشناختند و رسوا گشت، و آن دو 

م بحث و ي خطر و هنگاعبارت بودند از فقدان لوازم رجولیت در هنگامه

ي اش از معرکهالبیضاء به هنگام گریختني غیابفحص با علماء، و عارضه

رویارویی با حکماي دهر، و دیگري حسد عظیم و عجیبی که بر بزرگان 

اند و این نیز با ي بلغم بر دماغ وي دانستهبرد و این را نتایج غلبهروزگار می

ي نت این صفات خلیفهو گویند به میم. خواص مردانگی ناسازگار نماید

فهو فی باب الفعالَت من (ي دکارت کرد وقت وي را خلعت پوشاند و ازاله

داد در دولت محمودي، و از این رو و مقام منیع استاذي همی) المصدر دکَر

. خواندندوي را دکتورالدوله همی

این » الحیوانعلم«ي مستطاب الممالک رازي در رسالهحکیم وکیل

زاتان و ز شارالطانیه و پیروان شیخ فربهان نقلی را زیر عنوان مولوچشعبه ا

اي هستند از طبقات بندي نموده که طبقهها ردهاي از پخمهمچون نمونه

المخلوقات قزوینی شرحی جانوران غریبه، و در فصول گمشده از عجائب

اند که این طایفه کوکب مریخ شان آمده است؛ و گفتهمبسوط درباره

:پرستیدند به جهت ارادتی که به جنگ و دعوا و مرافعه داشتندمی

اي خدمت مریخاي پخم که خادم شده

اي خیک برافراشته چون خوك به سیخ

زآن رو به سرت چکش دوران کوبد

چون زخم کنی شعر درختان با میخ

در همین کتاب اخیر آمده که فربهان نقلی در ایام صباوت که در 

ي ماضی بود و در اندرونی مستقر، اشتیاقی سوزان حرم خلیفهسلک اهل 

گري، و خویش با جولیت و لیلی و عذرا همسان داشت به دلبري و عشوه

بود و مجنون و وامق انگاشت و در وجنات خلق به دنبال یافتنِ رومئو میمی

اما بعد، چون ایام صباوت بگذشت و موي از سرش بریخت . جستباز می

ریزد و ها قر همیر بر وجناتش رست، دیگر نتوانست در کوچهو موي زها
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کند، پس چاره جست و به اقلیم در مجالس با الواط و رنود رقص همی

بوق اندر شد و آنجا صفحه زد و پشت سر مردمان صفحه گذاشت تا فیض

پس بدین . که شاید مهري از او در دل دیگران انباشته شود و گرد آید

نامند و این نام ترکیِ اوست نزد طوایف نیز می» مهري قُلُبنه«مناسبت وي را 

!صحرانشین

بوق در فیض» مهري بال«شد قُلُنبه صورت 

زآن زهی غیض و زهی حیض و زهی چرت دروغ

طالب مهر و محبت بود، خود را عرضه کرد

الشأن، جنبِ چارسوق نزد الواطی عظیم

خاندالكالکن از الیک مالیک شاد شد 

اش بسیار کرده بوق بوق خودروها با دیدن

دید، چشمش کور شدمهر چون این صحنه را می

گشتند دوغهوم و می از این تناسخ فاش می

نام وي بوده در خلوت و تنها رنود و الواط محرم را » مهري قلنبه«اما گویند 

که فاش گشت و همگان بدین مقام راه بوده که وي را چنین بنامند، تا آن

. اش چنان نامیدنددر کوي و برزن

اما در جلوت مردمان و مریدان او را همگان فربهان نقلی 

حاجی سهل بن . اندر باب این نام وي شروح فراوان است. اندنامیدهمی

الفصحاء و اي که به الکني عاشقانهشکمِ قوزقوزکی در نامهکمال خجسته

اغوستوس شفتگانی نوشته، قید کرده که این نام السفهاء افالطون احمق

خوانده به جهت اقتداء به شیخ جعلی بوده و وي خویش را فَربهان نُقلی می

العارفین روزبهان بقلی، و گویند که وي را عادت چنین بود که خویش به 

نشاند و امضاء از بندد و اسم خود در کنار نامداران همیاین و آن همی

همی بکارد ) !باللغۀ الخارجیه.C.Vفهو (ند، تا تخمِ سیوي ستاخالیق همی

. با قصد گرد کردنِ مهر



145صد و نود و دومهرماه هزار و سی/یازدهمي شماره/سیمرغ

همچنین گویند که از آن رو خلق وي را فربهان نامیده بودند که 

وي را نشمینگاهی بود سخت عظیم و سترگ و غبغبی داشت سخت ضخیم 

ت العلماء را نیز ناشی از این صفاو بزرگ و لقب امجد افخمِ غبغب

اند که چون رکاکت ظاهر و لقب نُقلی را نیز از آنجا آورده. انددانسته

کراهت منظرش نزد همگان نمایان بود، عکسها از دوران نوباوگی و دوران 

بوق نهاده بود و همگان به فیض رسانده، و اقامتش در اندرونی، بر فیض

.نامیدنداحباب از این رو وي را نقلی همی

لم ناف کلِ ابلهانیاي که در اکناف عا

چون کالفی از گمانی! الفها داري، گزافی

افسوس، اکنون! نُقلی و خوشگل نمودي، آي ببم

.فَربهانی، فربهانی، فربهانی، فربهانی
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صاحب السیف و القلم ي تذکره

علیرضا افشاريغازي شیخ

پدر معنوي ي طریقت زروان، آني عالم امکان، آن نخبهآن زبده

ي زیاري، آن بان، آن وارث ملک ساسان و سلسلهانجمنهاي افراز و دیده

ي گذاري، شیخنا و موالنا علیرضا افشاري یگانهمتخصص در تاسیس و بنیان

ي شهر بود و مدعی حاکمیت ایران از دهر بود و به اقلیم تهران شهره

. النهرین تا ماوراءالنهر بودبین

ي خویش و میان همبازیان و دکی در محلهگویند در سنین کو

کرد و در عهد صباوت در هاي کوچه انجمن فرهنگی تاسیس همیبچه

ي مهندسی اندر شد، ساخت و چون به نظامیهمکتب و مدرسه انجمن همی

آورد و از این رو وي شمار گرد همیانبوهی از خالیق در انجمنهاي بی

رسید مگر آن که وي در شامگاه نمیگفتند و روزي بهالتاسیس میشیخ دایم

هاي اهللا ولی در پیشگوییآن انجمنی به ثبت نرسانده باشد و شاه نعمت

مدار گیري وي از تاسیس انجمنهاي ایراني آخرالزمان، کنارهخویش درباره

.ها و عوارض آخرالزمان دانسته استرا از نشانه

کرد به عمرِ شیخ افشاري را بر حسب انجمنهایی که تاسیس

ي محققان را عقیده بر آن است اند و قاطبههاي گوناگون تقسیم کردهدوره

بانیه و و خورشیدیه بوده است و این دو دیکه وي را سه عهد افرازیه

دانند که اما دانایان روزگار می. اندآخري را رازآشنایان زروانیه نیز گفته

ران بود و راندن قواي اموي قصد او از این همه تاسیس و ترغیب، اعتالي ای

غازیان غزنوي، که در سنین کهنسالی در انجام آن کامیاب گشت و بار و 

.دیگر ملک به دست ایرانیان باز آورد
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الحواري تذکره«الرئیس پیمان اعتماد در کتاب گرانقدر خود شیخ

چنین آورده که شیخنا به مدت سی سال در » فی احوال شیخ افشاري

ي حج کردن و خلقی کرد به بهانهان زمین گردش همیسراسر ملک ایر

بزرگ از ترك و کرد و لر و بلوچ و مازن و گیل و ارمن و گرج و تاتار و 

شان راه نمود و چه بسا از ایشان که ترکمان و عرب را به ایرانی بودن

! ي الیناصیوني مغرضهپیشتر هویت خویشتن از یاد برده بودند به عارضه

خاك ایران زمین جایی براي ارشاد خلق نماند، شیخ پس چون در

مک و چیروکی چیبه ینگه دنیا سفر همی کرد و مردم قبایل توتوناك و چی

چنان که سرخپوستان و ایرلندیان و  . گرواندو آیداهو را به این مسلک همی

ها و اسکیموهاي ینگه دنیا پارسی گپ زدن بیاموختند و خویشتن ژرمن

ند و اینها همه از کرامات شیخ علیرضاي افشاري بود و بسی ایرانی خواند

عهدة تهادي نیست، علیاند که ما را در آن اجبیشتر از این را نیز گفته

.ويالرا

حکیم محمد طباطبایی تبریزي نوبتی در حین سفر به جابلقا و 

فرمود که دیگر جهان واقعی براي شیخ غازي افشاري جابلسا رفیقان را همی

نماید و عنقریب است که وي به بسط جهاد در اقلیمهاي مجازي تنگ می

اي نگذشته بود که شیخ افشاري با لشکریانی جرار به پس هفته. مایل شود

راند و قبایل اشموغِ آن دیار را تار و بوق گردونه همیسرزمین مجازي فیض

ان سلک کرد و انجمنهاي بسیار در آنجا تاسیس نمود که در میانشمار همی

اند آورده. سلوك قلندریه به شمار استاسماعیلیه و مسلک اخوان الصفا و 

ي وي با شیخ الشارالطان فربهان نقلی نیز در همان دیار رخ که معارضه

در آنجا بود که با پرخاش و گستاخی به شیخ افشاري لقبِ مطنطنِ داده و 

به وي ارزانی داشت و العلماء را طلب کرد و شیخ افشاري آن راغبغب

.خلعتش داد با این منصب و پس از آن دیگر از شارالطانیه نشانی نماند

به اقلیم کانادا اندر شد بابت تبلیغ و تاسیس و از شیخنا بعد از آن پس 

...چشم خلق نهان شد
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

شي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که .خواهند بفرستندبراي هرکس که میبینم که دوستانم آن را کنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی ي خواندنآنها که شاید وقت و عالقه

لطفا اگر تمایل دارید پس. فرستم که به شکلی براي دریافتنش ابراز عالقه کرده باشندمی

نام خود را در گروه خودتان یا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، نشانی

simorgh_magazine@yahoogroups.com .و بازخوردهاهمچنین . ثبت کنید

.دیبفرستsherwinvakili@yahoo.comبهبراي بهبود سیمرغ خود را پیشنهادهاي

: ، به این نشانیخواهید یافتمن سمی رتارنماي هاي پیشین سیمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa
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