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 دي ماهی که گذشت، از سویی سالگرد درگذشت دوست

فر بود، و از سوي دیگر تلخیِ فوت مان آقاي مرتضی ثاقبو استاد فرزانه

. ي دیگر، علیرضا فرهمند گرامی را در خود داشتیار فرزانه

توان توان گفت و بسیار میي آقاي فرهمند عزیز بسیار میدرباره

که به تازگی » هاریشه«کرده، به خصوص ترجمهکتابهایی که. نوشت

اغراق از نظر ادبی از اصل اثر فاخرتر و زیباتر از شهرتش تجدید شده، بی

هایی که نوشته، دقیق و ریزبینانه و آب در آمده، و گزارشها و تحلیل

هاي من تا بهار پراگ، در صحنهآناز شورش میدان تیان. منصفانه است

ور داشت و این همه را دقیق و روشن و درست تاریخی بسیاري حض

.نوشتشان میدید و دربارهمی

ي زروان بودند و ي اندیشهآقاي فرهمند از دوستان و یاران حلقه

فر و دوستان دیگر نیز گپ و گفتهایی بارآور و در همان جا با استاد ثافب

طر سرطانِ بعد از آن که دانستم به خادر اوایل دي ماه، . آموزنده داشتند

پیشرفته در بیمارستان بستري شده، تلفنی با او تماس گرفتم و صدایش 

پشت گوشی مثل همیشه چندان نیرومند و سرزنده بود که باور کردنِ آن 

. ساختخبر ناگوار را دشوار می
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با دوست خوبم علیرضا شان، یکی دو روز پیش از درگذشت

اي مثل همیشه روحیه. ل بستري شده بودافشاري به دیدارش رفتیم، در منز

ي هایی که براي باقی ماندهبرایمان از برنامه. خندیداستوار داشت و می

مانده چنین اندك دانستیم که این باقیو چه می. عمرش داشت، تعریف کرد

آماج - ي یونانیِ تمدن مدرنواسازي تبارنامه-هایش از برنامهاست؟ یکی

مثل هر بار، که در . در آن زمینه بود که سخن گفتمن هم هست و بیشتر 

زدیم، با ، یا پیش و پس از سمینارهایی، گپ میجمع دوستان خورشیدي

. شنیدگفت و میاي روشن و حضور ذهنی چشمگیر میاندیشه

کرد که واپسین کردم و نمیدر دیدار چند روز پیش هیچ فکر نمی

اش را و نزدیک بودن مرگ را شاید از آنجا که بیماري. گپ و گفتمان باشد

اندیشید، با همان بیان دوست وقتی به خط پایان می. گرفتبه چیزي نمی

و همین به » !ولی خوش گذشت...«: گفتي عمرش میاش دربارهداشتنی

چرا که بسنده است اگر میراث . ي آرامش است براي بازماندگانمایهنظرم 

کسی یاد خرسندي از گذر زمان باشد، با انبوهی از خاطرات نیک در ذهن 

.ها و آثار فرهنگیاي چشمگیر از نوشتهدوستداران، و خزانه

...تازند را نخواهد دیدهایی که به سویمان پیش میدریغا که رفت و شگفتی

.
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:اخبار روزهاي گذشته

 مراسمی براي بزرگداشت ماهدي27عصرگاه روز جمعه ،

. ي آموزشگاه موسیقی زروان برگزار شدفر در محل تازهاستاد ثاقب

ي موسسه. ي عمومی استاد هم برقرار بودهمزمان، آیین گشایش کتابخانه

خورشید راگا، آموزشگاه موسیقی زروان و چند نهاد همکار دیگر پس از 

فر، اقدام به ثاقبمان استاد درگذشت ناگهانی دوست و یار فرهیخته

ایشان کرده بودند و قرار بود این کتابخانه به ي شخصیخریداري کتابخانه

ي همراه کتابهاي اهدایی دوستان دیگر براي استفاده در اختیار همه

. عالقمندان قرار گیرد

ی فر، دوستاستاد محمودي بختیاري، استاد ثاقب: از چپ به راست: مراسم مهر موالنا

...، من و آقاي پیشوادیگر
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ي فعالیت هیات موسس ارائه شد، در نشست جمعه، گزارش یکساله

دکتر محمودي (حاضران اعضاي هیات مدیره را برگزیدند، و دو سخنران 

بیاناتی ایراد کردند و دوست هنرمندمان آقاي اهورا پارسا ) بختیاري و من

.فر پرداختنداقببه اجراي قطعاتی به یاد استاد ث

ي من به مکان هاي روز یکشنبهماه، کالساز ابتداي دي

جدیدش در دانشگاه علمی کاربردي هنر منتقل شد و موضوع کالس هم 

گام نخست را با بحث . هاي چیستا در آن آغاز شدتغییر کرد و سخنرانی

شناسی و روانشناسی عواطف و هیجانها آغاز کردیم و دري عصبدرباره

ي عشق کشید و مهمانی افالطون را خواندیم نهایت کارمان به بحث درباره

! ي غایبان خالی، خیلی خوش گذشتجاي همه. و سوانحِ احمد غزالی را

 دیماه نشست انجمن ادبی سیمرغ در محل 30روز دوشنبه

در این نشست استادانِ حاضر به شرح و نقد . موسسه سیاووشان برگزار شد

الممالک نسیم شمال، عشقی همدانی و ادیب(آثار شاعران صدر مشروطه 

ي این جمع چندان پرمایه و کشمکشهاي ادیبانه.پرداختند) فراهانی

چه بسا بتوانیم حاصل آن را در نهایت در قالب است کهداشتنیدوست

.کتابی بگنجانیم

ي هاي کرند که با سرپرستی موسسهبا خبر شدیم که کارگاه

شود، سمینار برگزار می-اي

نخستین دوره از انگار 

آموزش مستقیم مجازي در 

سه . رودبه شمار میایران 

نشست آغازین از این 

مدیریت هویت، (ها کارگاه

مدیریت خودانگاره، و 

در دي ) مدیریت پرسش
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ماه برگزار شد و با استقبال خوب دوستانی روبرو شد که در کشور و 

. شهرهاي گوناگون اقامت داشتند

:اخبار روزهاي آینده

ه ماي آموزشی چیستا از یکشنبه سیزدهم بهمنگام دوم از دوره

ي همان طور که قرارمان بود، محتواي چهار نشست هر دوره. شودآغاز می

. شوددر قالب چهار سمینار مستقل، توسط دانشجویان تعیین میچیستا، 

:چنین استي آینده عنوان نشستهاي دوره

مهر، واي و ظهور هنرهاي رزمی ایرانی در عصر هخامنشی: نشست نخست

انیِ سهرورديمروري بر حکمت خسرو: نشست دوم

بازخوانی اعترافات سنت آگوستین: نشست سوم

سعدي، حافظ و : نمودهاي مهر و عشق در غزل پارسی: نشست چهارم

دیگران

: توانند با خانم امینی نویسی میمندان براي هماهنگی و نامعالقه

.تماس بگیرند021-88260555و2320765-0937

ماه هم ادامه خواهد بهمنهمچنان در هاي کرند کارگاهمجموعه

هاي آموزشی زروان هستند ها شکلی ساده شده از دورهاین کارگاه. داشت

ي راهبردها و فنون برآمده از این نظریه براي توانمندسازي و تنها به ارائه

هادر این ماه چهار کارگاه داریم که شبانگاه سه شنبه. پردازندفردي می

:شودبرگزار می، به این ترتیب )22-20ساعت (

مدیریت دانایی: سه شنبه اول بهمن

اي براي فهمیدنِ معنیِ دانایی و حد و مرزهاي آن ابتدا دستگاه نظري

روش چاه و (ي رقیب براي دانا شدن بعد دو شیوه. شودپیشنهاد می

بندي دانشها، و شود، و چند فن براي خوشهبررسی و نقد می) اقیانوس

ي اصلی این کارگاه به روشهاي بدنه. شودها پیشنهاد میبندي دادهطبقه
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هاي فرا گرفته شده برداري، و بازخوانی و یادآوري دادهاندن، یادداشتخو

.شودمربوط می

مسائل و چالشهاي دستیابی به دانش تخصصی

ها و اعتبار علمی آنهامنابع دانایی، سودمندي و کارگشایی داده

روشها و ترفندهاي پیکربندي فضاي حالت دانایی

ریزي و محک پیشرفت علمیبرنامه

مدیریت اهداف و آرمانها: نبه هشتم بهمنسه ش

در این نشست ابتدا ضرورت هدفمند بودن و معیارهاي تفکیک رفتارهاي 

آنگاه به سلسله مراتب اهداف، . شودهدف بررسی میهدفمند و بی

چگونگی صورتبندي و بیان اهداف، و روشهاي رصد کردن کردارها و 

. شودها پرداخته میرنامهروشهاي چفت و بست کردن کنشها با اهداف و ب

.شودپیشنهاد می» هرم خواست«در پایان، سه گامِ عملیاتی براي ساختنِ 

سازماندهی خواست بر محور زمان

صورتبندي و تدوین نقشه، برنامه، و هدف

مفهوم آرمان و دستیابی به آن

مدیریت کردار در چارچوبی هدفمند

نظامهاي انضباط و خویشتنداري

مدیریت زمان:بهمن15سه شنبه 

مورد » من«در این کارگاه زمان همچون امري ساختنی و خلق شده توسط 

روشِ تفکیک زمانهاي سودمند از مرده، و آسیبهاي . گیرداشاره قرار می

هایی براي شوند، و الگوها و شیوهمنتهی به اتالف وقت بررسی می

شکلی که با ضرباهنگ شود، بهبندي زمان و استفاده از آن پیشنهاد میتقسیم

در این . ي روزآمد سازگار باشدشناسانههاي عصبفیزیولوژیک بدن و داده

ي کوتاه، میان و اي از فنون مراقبت و سازماندهی به برنامهکارگاه مجموعه

.شودبلند مدت نیز ارائه می



7صد و نود و دوماه هزار و سیبهمن/پانزدهميشماره/سیمرغ

فیزیکی، اجتماعی، روانشناختی و : تفکیک میان چهار مفهوم از زمان

نِ وقت مردهکشت- فیزیکی

»من«زمان توسط » ساخته شدن«ساز و کارهاي 

تلف شده/ فراغت و زمان مفید/ کار: وري و تولیدزمان، بهره

هاي زمانی و ترکیب اعمال ضروري با کارهاي دلخواهبرنامه

مدیریت عواطف و هیجانها: بهمن22سه شنبه 

اطالعات و هیجانی به عنوان روشی براي پردازش -ابتدا دستگاه عاطفی

بعد تفاوتهاي آن با سیستمِ انتخابِ . گیردسازي مورد بررسی قرار میتصمیم

شود، عواطف و برجسته می) عقالنی-سیستم پردازش زبانی(اش رقیب

شوند و راههاي جدا کردن آنها از هم و هیجانهاي اصلی از هم تفکیک می

یریت و سپس به روشهاي مد. شودشان مرور میخودآگاه شدن درباره

پردازیم و چند تکنیک در این مورد افزودن و کاستن بر این عواطف می

.شودارائه می

عقالنیت استداللی و عواطف شهودي: دو راهبرد پردازش روانی

تفکیک میان عواطف و هیجانهاي پایه و تشخیص شدت هریک

)emotion(و هیجان ) mood(تمایز خلق و خو 

خشم، ترس، غم، شادي: هار هیجانکارکردها و خاستگاه تکاملی چ

ریزي هیجانیبازخوردگیري، سازماندهی و برنامه

مدیریت کنش متقابل فردي: بهمن29سه شنبه 

یعنی . هاي انتقال پیام به دیگري تمرکز یافته استاین کارگاه بر شیوه

گیري چگونگی ابراز خویشتن، روشهاي بیان، و ترفندهاي مدیریت شکل

ي ي بازیها مدلی دربارهبه کمک نظریه. شودن وارسی میانگاره در دیگرا

شود و بر آن مبنا راهبردهایی براي حفظ ارتباط متقابل با دیگري پیشنهاد می

هریک از این . گرددو استقرار اخالق در دلِ کنشهاي ارتباطی سفارش می

.ي فنون و راهبردهایی عملیاتی همراه استگامها با ارائه

بهاي تحلیل ارتباط من و دیگريشاخصها و چارچو
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زبان بدنو غیرکالمی/ ارتباط کالمی

هاي فهم و دریافت پیامها و زمینهرسانه

راستی، نیکی و اخالق- بازنده/ بازیهاي چهارگانه و برنده

ي بعدي خورشید احتماال در جمعه ي کوهنوردي ماهانهبرنامه

ي قرار قطعی یک هفته قبل از برنامه بر شبکه. شوداجرا میبهمن ماه18

.شودفیسبوك اعالم می

ها، دو واحد درسیِ عصرگاه چهارشنبهماه، ي آخر بهمناز هفته

- 5:45(و تاریخ اجتماعی معاصر ایران ) 5:30-4ساعت (شناسی اسطوره

) واقع در خیابان جمالزاده(کاربردي هنر - دانشکده علمیرا در ) 7:30

با توجه به محدود بودن فضا، ناگزیر شدیم نوعی . تدریس خواهم کرد

ي دوستانی که دانشجوي این مرکز نیستند اعمال بندي را دربارهاولویت

بنابراین در میان دوستانی که خواهان شرکت آزاد در این کالس . کنیم

ا دانشجویان رسمی کالس چیستا است، و بعد از آن اگر هستند، اولویت ب

توانند در آن شرکت همچنان کالس گنجایشی داشت، عالقمندان دیگر می

مدیریت دانشجویانی که تمایل دارند به شکل آزاد در کالس حضور . کنند

.است) آقاي امیر زیبااندام(ي چیستا ي مدیر دورهیابند بر عهده
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ي ما تصویري از خویش را در ذهن داریم که به آن همه

اي از دیگري را نیز گوییم و تصویري و انگارهخودانگاره می

و »من«صورتبندي این تصویرهاي ذهنی از . سازیمپردازیم و میمی

شود، و یعنی در رمزگانی زبانی ثبت می. مدار دارد، ساختاري زبان»دیگري«

از این روست که . گرددیابد و بیان میانی بروز میهاي زبعمدتا با رسانه

یعنی در آنها خشتها و . انگاره و خودانگاره ساختار و ریختی گرامري دارند

اي همتاي واژگان وجود دارد که با قواعد و واحدهاي معنایی گسسته

شوند و به این ترتیب کلیت فرد را رمزگذاري دستور زبانی به هم متصل می

، »دیگري«و » من«ا این نکته به جاي خود باقی است که خود ام. کنندمی

شود، نه امري گسسته اي که انسان خوانده مییعنی کلیت سیستمِ تکاملی

.  است، و نه زبانی و نه داراي گرامر

شود، آن است که چالشی که در اینجا ظاهر می

و دیگري من» معناي«توان ساختارها و قالبهاي تحمیل شده به چگونه می

یعنی چطور . خیزد، شناسایی کردرا، که از این نظام رمزگذاري بر می

هاي توان تشخیص داد که کدام بخش از خودانگاره و انگاره، از دادهمی

خیزد، و کدام بخش از آن از درون برخاسته از سیستمِ من و دیگري بر می

دیگري تحمیل /شود و خود را به تصویر منخود نظام رمزگذارنده زاده می

شناسی علمی منظم بنیاد کرد تا با توان روشبه بیان دیگر، آیا می. کندمی

انگاره افشا / مدارِ خودانگارهتکیه بر آن تحریفهاي برخاسته از بافت زبان

توان روشی براي نقد درونی این سیستمهاي رمزگانی پیدا کرد، شود؟ آیا می

فرضهاي ناشی از گرامرِ زبانِ و پیشداشتها، ها، پیشبه شکلی که کلیشه

اش تفکیک شوند؟پذیر و واقعیخودانگاره از عناصر عینی و رسیدگی
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کند و ها مکث میچرا مسیرهاي پردازش اطالعات بر پاسخ*

ها، چارچوبهاي نه بر پرسشها؟ چرا نظامهاي معنایی، نظریه

هاي اي از جوابها و جملهها، با منظومهها و شناختهاعتقادي و در کل دانسته

هاي پرسشی؟ در حالی که شوند، و نه با گزارهخبري صورتبندي می

اي پرسشی هم توان در گزارهي خبري را میگزارهمحتواي اطالعاتی هر

ي امکانهایی هاي پرسشی، و باز بودنِ دایرهگنجاند؟ چرا گشوده بودنِ جمله

در مسیر تکامل به حاشیه رانده زند،که آمادگیِ شنیدنِ پاسخ را رقم می

شده و جایش را یقینِ ناشی از پاسخها گرفته است؟ چطور شده که داناییِ 

منقرض شده، و به - اگر چنین چیزي بتواند وجود داشته باشد–دار مپرسش

هاي محور تثبیت شده است؟ چرا نظامهاي آموزشی، دادهجایش دانشِ پاسخ

ي جهان را از راه انتقال جوابها، و نه پرسشها انجام مورد نظرشان درباره

پردازان و دینمردان و دهند؟ چرا دعواي بین دانشمندان و نظریهمی

دهند، نه یلسوفان، بر سر پاسخهایی است که به پرسشهایی مشترك میف

توانند طرح کنند؟ پرسشهاي متفاوتی که می
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چند فیلم جالب و یکی دو فیلم نیمه جالب و در ماه گذشته

شان شرحی چندتایي ناجالب دیدم که به اختصار درباره

White House(» سقوط کاخ سفید«یکی، فیلم. دهممی Down( است

. که انگار هالیوود آن را به سفارش جناح هوادار آشتی با ایران ساخته است

کارگردانش روالند امریک است و چنینگ تاتوم و جمی فاکس در آن بازي 

ش به داستان. پاي هالیوود هستندهاي تازهکنند که هردویشان از ستارهمی

هاي ود و دالوريشي یک گروه تروریستی به کاخ سفید مربوط میحمله

جمهور جمهور در نهایت جان رئیسدر نهایت جان رئیسدهد که قهرمان بزن بهادري را نشان می

سال قبل و درو در20132013با این مضمون در همین سال با این مضمون در همین سال . . دهددهدآمریکا را نجات میآمریکا را نجات می

پوست اما این یکی به خاطر سیاه. هم چند فیلم معمولی ساخته شده بود

ته که جناح راست و این نک- که یادآورِ اوباماست–بودنِ رئیس جمور 

. سیاستمداران آمریکایی پشت حمله به کاخ سفید هستند، جالب است

این هم دیدنی است که رئیس جمهور به خاطر صلح با ایران آماج 

ساالران و رهبران صنایع نظامی قرار گرفته و این ي جنگنکوهش و حمله

ي اتمی به ي تروریستی در واقع کودتایی است که قرار است با حملهحمله

هاي اوجِ فیلم، ضدقهرمان داستان کالهکهايدر صحنه. ایران به نتیجه برسد

کند که تهران اتمی ویرانگري را راه انداخته و صدایی الکترونیکی اعالم می

اما قهرمان . قرار است هدف قرار بگیرند(!) و تبریز و اصفهان و چابهار 

رسد و خطر از بیخ گوش مردم شریف این شهرها داستان به موقع سر می
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چند فیلم جالب و یکی دو فیلم نیمه جالب و در ماه گذشته

شان شرحی چندتایي ناجالب دیدم که به اختصار درباره

White House(» سقوط کاخ سفید«یکی، فیلم. دهممی Down( است
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ش به داستان. پاي هالیوود هستندهاي تازهکنند که هردویشان از ستارهمی

هاي ود و دالوريشي یک گروه تروریستی به کاخ سفید مربوط میحمله

جمهور جمهور در نهایت جان رئیسدر نهایت جان رئیسدهد که قهرمان بزن بهادري را نشان می
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گذرد، به خصوص مردم شریف چابهار، که فکر کنم یکی از می

!وندانش در تیم مشاوران کارگردان حضور داشته استشهر

Side(» اثر جانبی«ارزد، فیلم دیگري که دیدم و به دیدنش می

Effect (در کل اثر خیلی درخشانی نیست، اما سرگرم کننده است و . است

جود بازي کاترین زتا جونز و . اش کرده استاستیون سودربرگ کارگردانی

چنینگ تاتوم هم که گفتیم دارد به عنوان . دیدنی استدر آنهم الو 

اما چون هنوز . کندگیرد، در این فیلم بازي میاي هالیوودي اوج میستاره

فیلم یک !کشدشزند و میدرست اوج نگرفته، همان اوایل فیلم زنش می

گیرد که به خاطر ساخت الیهروانشناسانه را در بر می- روایت جنائی

. رم کننده و دیدنی استاش سرگالیه

را هم Vikingdomفیلم به عنوان تفریح و شوخی، خوب است 

ي اي بود که در چند هفتهیکی از محصوالت سینماییمعرفی کنم که 

این فیلم را در ابتداي کار به خاطر . گذشته در ایاالت متحده اکران شد

کرده بود گرفتم و kingdomو Vikingي اي که با کلمهبازي خالقانه

. اما خیلی زود معلوم شد که با محصولی بسیار غیرعادي روبرو هستم. دیدم



13صد و نود و دوماه هزار و سیبهمن/پانزدهميشماره/سیمرغ

ها در ها و بدترینچون واقعا به دست آوردن چنین ترکیب نادري از بهترین

خالصه بگویم، این فیلمی است که به نظرم . یک جا کار دشواري است

بردارش دستمزد خیلی اش، و فیلمهاي ویژهاش، مدیر جلوهطراح صحنه

نویس و آهنگسازي اند تا در یک تیم با کارگردان، فیلمنامهزیادي گرفته

. بسیار ناشی کار کنند

خداي (نی است از تور از یک طرف، داستان فیلم روایتی بندتنبا

گیرد تا اروپا را از که رهبري گروهی را بر عهده می)هاتوفان وایکینگ

هاي خونین ماجرا هم حملهي تاریخی نهزمی. مسیحیان پاکسازي کند

وایکینگها به سواحل اروپاي غربی است که در قرن یازدهم و دوازدهم 

. میالدي انجام پذیرفت و معموال با کشتار مردم و غارت کلیساها همراه بود

و تار گره خورده این روایت سرراست و تکراري با یک داستان مبهم و تیره

Prisonاش همان کسی است که در سریال ش اولي نقکه در آن هنرپیشه

break در اینجا او . خوش درخشیده بوددر نقش برادرِ محکوم به اعدام

کند که در جنگ کشته شده، اما بعد توسط نقش شاهی را بازي می

دانم ایراد از نمی. گردددختی که عاشقش بوده دوباره به زندگی باز میپري

چون در فیلم . گردداو کامال به زندگی باز نمیکارگردان است، یا این که 

مزاج «شود از او به عنوان مدلی براي تدریس کند که میطوري بازي می

هاي خوابیدن یا بیهوش شدن، در حدي که در صحنه. استفاده کرد» بلغمی

اش کمابیش همسان است با موقعی که دارد در میدان جنگ حالت چهره

چیزي که . کندآغوشی میي فیلم همي مادینهرهکشد، یا با ستاکسی را می

شود حدس بزنم کارگردان در این وضعیت بلغمی او تاثیر داشته، باعث می

در . آن است که گفتگوهاي فیلم هم به همین اندازه سست و آبکی است

هاي طبیعی هایش از صحنهکل فیلمی کامال پرت و پالست که منظره

کند و محتوایی ندارد مگر اثبات این سان میباشکوه تا دکورهاي مقوایی نو

توان در یک فیلم اندرکاران را میکه با خرج کردن پول هر ترکیبی از دست

!گرد هم جمع کرد
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شناسی در ایران کتابهاي زیادي چاپ شده که در آن به ریشه

کاروند «هاي احمد کسروي که در مقالهاز . واژگان فارسی توجه شده است

هایی ي پورداود که در آن اشاره»هرمزدنامه«چاپ شده بگیریم، تا » کسروي

که من » شناختنام«کتاب کوچک . شودها و گیاهان دیده میبه تبار نام میوه

گنجد، ام هم در همین رده میشناسی اسمهاي شخصی نوشتهي ریشهدرباره

روي توانید بري الکترونیکی و رایگان این آخري را میو دست کم نسخه

.تارنماي سوشیانس پیدا کنید

اما در میان تمام این کتابها، آن که به نظرم شاهکار است، کتاب

است، به قلم محمد حسن دوست، با » شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه«

. اندمان دکتر بهمن سرکاراتی که به تازگی درگذشتهي استاد فرهیختهدیباچه

دکتري آقاي حسن دوست ينامهپایانکتاب، به ظاهر شکلی تکمیل شده از 

. است و از تسلط ایشان بر دانش اتیمولوژي حکایت می کند

منتشر شده ) 1383به سال (از این پژوهش متاسفانه تنها یک جلد 

این . گیردرا در بر می) از آب  تا تیهو(هاي الف تا ت تنها مذخلو آن هم 

ف شدن، گویا بالیی است که بیشتر کاره ماندن و در آغازِ راه متوقدرد نیمه

اساس اشتقاق «چون . شودشناسی واژگان میگیر کتابهاي ریشهگریبان

هم » فرهنگ تاریخی زبان فارسی«ي دکتر خالقی مطلق و با ترجمه» فارسی

که دو اثر برجسته و پرمایه در این زمینه هستند، به همین سرنوشت دچار 

. اندشده

ي ، چند نکته»شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه«ي کتاب اما درباره

ي مثبت آن که نویسنده با مهمترین نکته. گفتتوان مثبت و منفی را می

ي اي به نسبت کامل و جامع از آراي موجود دربارهزحمتی فراوان مجموعه

یعنی تا جایی که من دیدم، این. تبار واژگان فارسی را گرد آورده است

دیگر آن که . ترین پژوهش در این زمینه استکتاب در زبان پارسی کامل

واژگان ترکی یا تبار بسنده نکرده و وامنویسنده به آوردن کلمات آریایی
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واژگان ترکی یا تبار بسنده نکرده و وامنویسنده به آوردن کلمات آریایی
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شاید به خاطر شمار –اما . اش گنجانده استیونانی را هم در نوشته

) عربی، سریانی، عبري، اکدي(تبار از آوردن کلمات سامی-شانزیاد

چرا . ضعف کتاب هم هستودداري کرده و این مورد اخیر نخستین نقطهخ

ي و فراگیر بمانیم که همهکه همچنان باید چشم به راه فرهنگی جامع

. واژگان رایج در زبان پارسی را با تبارشناسی درست به مخاطبان ارائه دهد

متفاوت ویژگی دیگر کتاب، روزآمد بودنِ آن است، و این که آراي 

ي یک واژه را هم کنار هم نظران دربارهو گاه متعارض برخی از صاحب

اي را ترجیح هرچند روشن است که نویسنده خود تبارنامه. آورده است

. اي و پانوشتی بسنده کرده استداده و به آراي رقیب همچون اشارهمی

بدل هاي دقیق و روان هم باعث شده تا خواندن کتاب به لذتیبنديجمله

توان با لذت آن را ایست که مینامهشود و این از معدود کتابهاي لغت

. مکث خوانداش را بیگشود و چند صفحه

اما گذشته از اینها، یک نقطه قوت دیگر هم در کتاب هست، و آن 

هم آوردن اشکالِ خویشاوند با هر واژه در زبانهاي دیگر، و به خصوص 

البته در این مورد پژوهشها یکدست نیست . ي ایرانی استزبانهاي خانواده

و به طور کلی زبانهاي سغدي و خوارزمی در مکتب روسها و زبانهاي ایران 

هاي به اند و این در مقابل دادهمرکزي در مکتب آلمانی بیشتر پژوهیده شده

ي زبانهاي جنوب شرقی و شمال نسبت اندك و نارسی است که درباره
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با این وجود ایرادي که در اینجا رخنه کرده، آن . زمین داریمغربی ایران

یزغالمی و کاربردي مثل هاي دوردست و کماست که نویسنده با لهجه

، یا مثال گویشهاي دیگوري و ایرونی در زبان آسی به شکلی وخی و شغنی

متقارن و همسان با زبانهاي قومی پرکاربردي مثل بلوچی و کردي برخورد 

هم به جاي خود باقی است که ردپاي زبانهاي این نکته . کرده است

گرداگرد دریاي مازندران در کتاب محو و ناپیداست و به ندرت به واژگانی 

با این همه، همچنان باید این کتاب را . شودبا تبار گیل و مازن اشاره می

ي بهترین اثر فارسی در این زمینه دانست و چشم به راه بود که نویسنده

جلدهاي بعدي پژوهش خود را به دست دوستداران این دانشمند کتاب، 

. مبحث برساند
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رمز کل

حروفیان را عقیده بر این بود که جهان از حروف و کلمات و الفبا تشکیل یافته 

شهباز . (است و نقطویه از این هم پیشتر رفتند و آغازگاه و ختم عالم را نقطه پنداشتند

)شرح اشعار نسیمیقلندر حروفی، 

گناهانِ سهمگین در دنیاهاي انتزاعی، سریعتر و زودتر از گیتیِ 

شمار از اي انگشتاین را تنها عده. شدندآشفته با تاوان خویش روبرو می

دانستند، و آن کس که استاد خویش را از سر رشک داناترینِ رازآشنایان می

تلِ شاهرخ خان حروفی یکی از قا. ي ایشان نبودو آز به قتل رساند، از زمره

اسمش اوغوزبیک بود، . دانستندهمه این را می. اعضاي قدیم فرقه بود

مردي خائن و آزمند که به سوداي دست یافتن به نیروهاي جادویی به 

چندان در یادگیري رازهاي باستانی ممارست . انجمن حروفیان پیوسته بود

ي شاگردان نزدیک بود به حلقهداد که در زمانی کوتاه توانسته به خرج می

دانستند که شاهرخ خان کتابی قدیمی همه می. شاهرخ خان زنجانی بپیوندد

اما حتا نزدیکترین . استاالسرار مکتب حروفیه در آن درج شدهدارد که سر

گفتند قدرت مردم می. شاگردان او نیز به این کتاب دسترسی نداشتند

که در این کتاب به ودیعه نهاده شده خیزد ماورایی او از دانشی بر می

. است

اوغوز بیک بر بسیاري از راز و رمزهاي استفاده از حروف احاطه 

این که چگونه از دنیاي . دانستاما بزرگترین راز را همچنان نمی. یافته بود

. مادي به سپهر حروف بگریزد، و در آنجا از تهدید هر کسی ایمن بماند

اما بدخواهی و سرشت آزمند و حسودش باعث . مردي باهوش و زیرك بود

. ده بود به کارهایی ناشایست دست گشاید و خطاهاي بزرگ بکندش
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رمز کل
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شمار از اي انگشتاین را تنها عده. شدندآشفته با تاوان خویش روبرو می

دانستند، و آن کس که استاد خویش را از سر رشک داناترینِ رازآشنایان می

تلِ شاهرخ خان حروفی یکی از قا. ي ایشان نبودو آز به قتل رساند، از زمره
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مردي خائن و آزمند که به سوداي دست یافتن به نیروهاي جادویی به 

چندان در یادگیري رازهاي باستانی ممارست . انجمن حروفیان پیوسته بود

ي شاگردان نزدیک بود به حلقهداد که در زمانی کوتاه توانسته به خرج می

دانستند که شاهرخ خان کتابی قدیمی همه می. شاهرخ خان زنجانی بپیوندد

اما حتا نزدیکترین . استاالسرار مکتب حروفیه در آن درج شدهدارد که سر

گفتند قدرت مردم می. شاگردان او نیز به این کتاب دسترسی نداشتند

که در این کتاب به ودیعه نهاده شده خیزد ماورایی او از دانشی بر می

. است

اوغوز بیک بر بسیاري از راز و رمزهاي استفاده از حروف احاطه 

این که چگونه از دنیاي . دانستاما بزرگترین راز را همچنان نمی. یافته بود

. مادي به سپهر حروف بگریزد، و در آنجا از تهدید هر کسی ایمن بماند

اما بدخواهی و سرشت آزمند و حسودش باعث . مردي باهوش و زیرك بود

. ده بود به کارهایی ناشایست دست گشاید و خطاهاي بزرگ بکندش
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رمز کل

حروفیان را عقیده بر این بود که جهان از حروف و کلمات و الفبا تشکیل یافته 

شهباز . (است و نقطویه از این هم پیشتر رفتند و آغازگاه و ختم عالم را نقطه پنداشتند

)شرح اشعار نسیمیقلندر حروفی، 

گناهانِ سهمگین در دنیاهاي انتزاعی، سریعتر و زودتر از گیتیِ 

شمار از اي انگشتاین را تنها عده. شدندآشفته با تاوان خویش روبرو می

دانستند، و آن کس که استاد خویش را از سر رشک داناترینِ رازآشنایان می

تلِ شاهرخ خان حروفی یکی از قا. ي ایشان نبودو آز به قتل رساند، از زمره

اسمش اوغوزبیک بود، . دانستندهمه این را می. اعضاي قدیم فرقه بود

مردي خائن و آزمند که به سوداي دست یافتن به نیروهاي جادویی به 

چندان در یادگیري رازهاي باستانی ممارست . انجمن حروفیان پیوسته بود

ي شاگردان نزدیک بود به حلقهداد که در زمانی کوتاه توانسته به خرج می

دانستند که شاهرخ خان کتابی قدیمی همه می. شاهرخ خان زنجانی بپیوندد

اما حتا نزدیکترین . استاالسرار مکتب حروفیه در آن درج شدهدارد که سر

گفتند قدرت مردم می. شاگردان او نیز به این کتاب دسترسی نداشتند

که در این کتاب به ودیعه نهاده شده خیزد ماورایی او از دانشی بر می

. است

اوغوز بیک بر بسیاري از راز و رمزهاي استفاده از حروف احاطه 

این که چگونه از دنیاي . دانستاما بزرگترین راز را همچنان نمی. یافته بود

. مادي به سپهر حروف بگریزد، و در آنجا از تهدید هر کسی ایمن بماند

اما بدخواهی و سرشت آزمند و حسودش باعث . مردي باهوش و زیرك بود

. ده بود به کارهایی ناشایست دست گشاید و خطاهاي بزرگ بکندش



18صد و نود و دوماه هزار و سیبهمن/پانزدهميشماره/سیمرغ

اي دقیق چید و یکی از این کارهاي ناشایست آن بود که نقشه

نیروهاي غریبی در . تصمیم گرفت شاهرخ خان حروفی را به قتل برساند

و بسیاري . شان را احضار کندحروف نهفته بودند که او یاد گرفته بود برخی

توانستند مردي را آماج رنجهاي گران و از این نیروها مرگبار بودند و می

ي رازهاي اما شاهرخ میرزا استاد بزرگی بود که بر همه. مرگی فجیع سازند

اهللا حروفی را کرده کهن تسلط داشت و خودش سالها شاگردي شاه فضل

یک سال براي همین هم اوغوز بیک براي. غلبه بر او کار آسانی نبود. بود

شب و روز دسیسه چید و پرسش طرح کرد و پاسخش را در کتابهاي 

اش چندان زیاد شد که قصد جان قدیمی جست، تا آن که اعتماد به نفس

. استاد خود را کرد

با شاگردانش مثل فرزندانش . شاهرخ میرزا مردي بسیار محبوب بود

سن و سالش . تندکرد و همه او را مانند پدري مهربان دوست داشرفتار می

دست کم . دانست، اما مشهور بود که بیش از صد سال داردرا هیچکس نمی
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اهللا حروفی را هشتاد سال پیش کشته بودند دانستند که فضلاین را همه می

بارها به شاگردانش گفته . و او در آن هنگام از نامدارترین شاگردان وي بود

ي دستیابی به آخرین اکسیر بود که از زندگی خسته شده و تنها به سودا

اوغوز . دهدجادوي حروف است که اقامت در دنیاي میرایان را ادامه می

بیک نیز از همین راه وارد شد و قصد استادش براي ترك گیتی را 

آنگاه براي یک ماه قمريِ تمام، در روز و ساعتی . ي متنی قرار داددستمایه

اختر در آسمان به شکلی از پیش تعیین شده، هنگامی که آرایش هفت

اي خاص را تداعی خاص بود و تناسب صورتهاي فلکی با هم معادله

کرد، شروع کرد به نوشتن بر دیوارهاي اتاقی که قرار بود قتلگاه شاهرخ می

خواند و بر حروف پیش از نوشتن هر حرف بر دیوار وردي می. میرزا باشد

هایی طوالنی از اعداد را رشتههایی پیچیده وبراي هر حرف معادله. دمیدمی

کرد، و دقت داشت که هیچ تناسبی را میان اعداد و حروف وارسی می

دانست شاهرخ میرزا مردي بسیار هوشمند و هوشیار می. نادیده نینگارد

اگر در . اش در ترکش داشتپس تنها یک تیر براي از پا انداختن. است

م بر هم زدنی با از نو چیدن شد، شاهرخ میرزا در چشنوبت اول موفق نمی

.   کردِحروفی مقدس کل وجودش را به خاکستر بدل می

اي اي پوالدین و عزمی راسخ داشت، و کینهاما اوغوز بیک اراده

او . سخت و جانکاه از استادي که عمري را در رشک به او سپري کرده بود

و حرف به نشست و قدم به قدمگرفت و شبها را چله میروزها را روزه می

هر حرفی به رنگی و . آراستحرف دیوارهاي اتاقی مخفی را با حروف می

شان و طوري که آرایش. گرفتاي بر جایگاهی خاص قرار میهر کلمه

هایشان از نظمی هایشان، و آهنگ برخاسته از واجتناسب میانشان، فاصله

دنش ي مرکزي شاهکاري که دست اندر کار آفریهسته. خاص پیروي کند

. اي از اعداد و حروف بود که کلید جانِ شاهرخ میرزا بودبود، رشته

اوغوزبیک بعد از دشواریهاي فراوان موفق شده بود تمام نامهاي 

پرشماري که شاهرخ میرزا تا آن هنگام به خود پذیرفته بود را از گوشه و 
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شد را از نامی که در زمان کودکی بدان خوانده می. کنار استخراج کند

اسمی که نخستین دلدارش . یادداشتهاي قدیمی عمویش بیرون کشیده بود

هاي خواند، و لقبی که مادرش هنگام بازیگوشیوي را بدان می

نامید، و همچنین ردیفی طوالنی از اسمهاي اش وي را بدان میخردساالنه

مستعاري که در سالهاي آوارگی و زندگی قلندرانه به خود راستین و

اهللا حروفی بر او نهاده بود را اوغوز بیک اسمی که شاه فضل. پذیرفته بود

دانست، و همچنین اسمهایی که فرزندانش و همسرش وي را بدان می

ترین و دانست که شاهرخ میرزا، سطحیاوغوز بیک نیک می. شناختندمی

این . ترین نامی است که به استادش اطالق شده استفایدهیترین و بساده

نامی بود که او براي گمراه کردنِ جادوگران و حریفان حروفی برساخته و 

اما حساب اینجا را نکرده بود که اوغوز بیکی پیدا . در اطراف پراکنده بود

ها و نوشتارهاخواهد شد و تمام نامهایش را یکایک از دل افراد و جایگاه

درست مانند مغی کهنسال که زیجِ اخترانی سعد یا . استخراج خواهد کرد

هاي نورانی بیرون نحس را از دل اقیانوسی شلوغ و در هم ریخته از نقطه

. بکشد

اوغوز بیک در به دست آوردن تمام نامهاي استادش کامیاب شده 

ابعاد اتاق ي محاسبه. بود، و بعد از آن بود که به فکر ساختن این اتاق افتاد

ها و اعداد و کلمات و حروف بر دیوارها، و چگونگی قرار گرفتن جمله

اما در نهایت توانسته بود با دقت تمام دریابد که . یک سالی زمان برده بود

توان به کمک قفسی از جنس حروف، شاهرخ میرزا را اسیر کرد چگونه می

کوشید و از او یک ماه قمري تمام. اش را منهدم ساختو پیکر مادي

خوردن و خفتن و دیدار با دیگران چشم پوشید، تا آن که اتاق چنان که 

بعد از آن تنها یک کار باقی مانده بود، و آن هم . خواست آماده شدمی

جایی که پرتو . اي خاص در مرکز اتاق بودکشاندن شاهرخ میرزا به نقطه

کلمات و جمالتی که تمام حروف بر او بتابد و تمام نامهایش با تار و پود 

. گرداگردش تنیده شده بود، عجیبن شود
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آنچه که او . اوغوز بیک براي این موضوع هم مکري اندیشیده بود

شاهرخ خان به ندرت این . خواست، دستیابی به کتاب سراالسرار بودمی

اما اوغوز بیک دیده بود که گاه در . دادکتاب را به دیگران نشان می

گیرد و براي یافتن طلسمی آن کتاب را در دست میموقعیتهایی بحرانی

ي اتاق حروف گام اگر شاهرخ خان به میانه. جویدنیرومند از آن یاري می

این بود که . توانست نجاتش دهدها هم نمینهاد، قدرتمندترین طلسممی

اش و یک ماهی که دور از همگان نشینی طوالنیاوغوز بیک بعد از چله

با ردایی ژنده و آلوده و موهایی دراز و ژولیده نزد سپري کرده بود، 

استادش رفت، و از او دعوت کرد تا به اتاقی که برایش فراهم آورده قدم 

شاهرخ میرزا با آن چشمان آبی نافذش از زیر ابروهایی سپید و . رنجه کند

اي چشمانش به چشمان بادامی و سیاه براي لحظه. خمیده او را نگریست

بعد استاد لبخندي زد و درخواست شاگرد را . ره خورداوغوز بیک گ

.پذیرفت

نشست، کتابی اي که معموال بر آن میشاهرخ میرزا از زیر تشکچه

را بیرون آورد که جلدي چرمی داشت و عالمت سه مارِ در هم پیچیده بر 

ي حیرت از شاگردان وقتی چنین کرد، زمزمه. رویش طالکوبی شده بود

هاي خویش اما به نیرومندي طلسم. بیک نیز یکه خوردبرخاست و اوغوز 

ایمان داشت و تا حدودي هم شادمان شد که کتاب را به این سادگی در 

شاهرخ خان عصاي بلند چوب گردویش را . دسترس خویش خواهد داشت

.برداشت و با گامهایی بلند به راه افتاد
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اتاق . حرکت کرداوغوز بیک پیش افتاد و شهرام میرزا به دنبالش 

در آنجا که صدها . ي خانقاه ساخته بودندترین نقطهمرموز را در دوردست

هزارتوي راهروهایی . اتاق مشابه براي قرنها خالی و فراموش شده افتاده بود

رفت را جز تک و توکی از شاگردان که به آن بخش از خانقاه می

اند که وقتی به درگاه شناختند، و اوغوز بیک استادش را از مسیري گذرنمی

دهها تن از . اتاق رسیدند، جز آن دو تن کسی دیگر باقی نمانده بود

شاگردان پشت سرشان در راهروهاي تو در تو و سردرگم بلعیده شده بودند 

.دیدندو بسیاري از ایشان هرگز نور روز را به خود نمی

چرخید و در به نرمی بر پاشنه . اي را بر زبان رانداوغوز بیک کلمه

شاگرد کرنشی کرد و با دست تعارف کرد تا استاد پیش از او . گشوده شد

توجهی به دست شاهرخ میرزا کتاب سراالسرار را با بی. به اتاق وارد شود

نگران بود که اوغوز بیک تا این لحظه دل. مهابا به اتاق گام نهادگرفت و بی

ما وقتی شاهرخ میرزا ا. ي شوم او پی برده باشدنکند استادش به دسیسه

احتیاط قدم به اتاق نهاد، نفسی به راحتی از سینه چنین پرشتاب و بی

.برکشید

بینی کرده بود، شاهرخ میرزا درست همان طور که اوغوز بیک پیش

حروفی که بر دیوارها . ي اتاق با سرنوشت مرگبار خود روبرو شددر میانه

ي شهد جان ردند و قطره قطرهحک شده بودند، یکایک نامهاي او را خنثا ک

شان کلماتی که بر زبان راندن. او را از بافت وجودش بیرون کشیدند

ناممکن بود، پیوندهاي میان چهار عنصرِ بدنش را گسستند و ارتباطهایی 

شده را بر مبناي آن در چفت و بستهاي کلمات خویش انتزاعی و فراموش

اخترِ سرگردان جدا شده بود و در نیروهایی که زمانی از هفت. باز زاییدند

وجود شاهرخ میرزا رسوب کرده بود، الیه الیه از تن او جدا شدند و بار 

ي شاهرخ خان در میانه. دیگر راه آسمانهاي دوردست را در پیش گرفتند

اتاق اسیر حروفی شد که گرداگردش را گرفته بود، و مغلوب پیچ و خم 

هاي نقطه. اش کرده بودنداصرهعالیمی شد که همچون سپاهی جرار مح
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ها همچون نیزه ي تنش را فرسود و الفنگاشته شده بر دیوار نقطه به نقطه

ي در ایستاد و خرسند و اوغوز بیک در آستانه. بر دل و جانش فرود آمد

ي گردبادي از حروف خم شد و شادمان دید که استادش چطور در میانه

د و غباري سبک و بخاري گریزپا چروکید و بند از بندش گسست و به گر

تجزیه و انهدام شاهرخ چنان شدید و بنیادین بود که خرقه و . تبدیل شد

شاهرخ خان در چشم بر هم . و عصایش نیز از آسیب مصون نماندجامه

زدنی ناپدید شد و وجودش یکسره در حروف و کلمات فرو رفت و محو 

. شد

ي نجام پیروزمندانهاوغوز بیک با چشمان تنگ و سیاهش به سرا

نگرانِ سر رسیدن شاگردان . آنگاه شتابان وارد شد. اش نگریستدسیسه

راهروها را با طلسمهایی سهمگین بسته و مسیرها را با . دیگر نبود

تا هزار سال بعد . استوارترین بندها از جنس نقطه و حرف استتار کرده بود

با . ي خانقاه دست یابدهي مرموز در میانتوانست به این نقطههم کسی نمی

گامهایی سبک پیش رفت و کتاب سراالسرار را دید که بر خاك افتاده 

با انگشتانی . این تنها چیزي بود که از استادش به یادگار مانده بود. است

اي رسید که تمام عمرش را در مرتعش کتاب را ورق زد و به صفحه

جاودان شدنِ آدمی را اي را خواند که جمله. حسرت دیدنش گذرانده بود

شرایط دشوار و ناشدنیِ به کار بستن آن . ساختدر اقلیم حروف ممکن می

دریافت که به راستی عروج به دنیاي حروف ممکن است و . را مرور کرد

اما این کار . جاویدان زیستن در آن دنیاي مینویی نیز دست یافتنی است

شت که بخواهد کل اوغوز بیک فرصتی و تحملی ندا. بسیار دشوار بود

ي مباهات و اش بر شاهرخ خان حروفی مایهچیرگی. کتاب را بخواند

خواست از این دنیاي پست و دون به آن حاال تنها می. غرورش شده بود

ي موعود را با صدایی بم و پس جمله. سپهر نورانی و پاینده هجرت کند

از درون بدنش هاي نورآنگاه با حیرت دید که چگونه لکه. گرفته برخواند

اوغوز بیک در چشم به هم زدنی به سپهري دیگر عروج کرد و . گریزدمی
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ي اش همچنان با کتابی گشوده در دست، در میانهکالبد منجمد و فلج شده

نور زندگی از چشمان سیاهش رخ بربسته بود و تارهاي . اتاق باقی ماند

. اش سخت و منجمد شده بودهاي رگ و پیعضالت و رشته

جهانِ روشن و . اوغوز بیک ناگهان خود را در دنیایی دیگر یافت

هنوز سرمستیِ این رستگاري بزرگ در جانش ننشسته بود . مینوییِ حروف

نیامیخته به . صدایی از جنس حروف خالص. که صدایی او را به خود آورد

یاهوهاي ها و هغوغاي هزاران هزار چیزِ در هم و برهمِ گیتیانه و نوفه

صدا را . »هفت کلمه در میان ما فاصله است«: صدا گفت. هدفشانبی

با حیرت به اطراف نگریست و شاهرخ خان را دید که از . شناختمی

شاهرخ خان همان عصاي بلند . نگرداي نزدیک به اوغوز بیک میفاصله

و اکنون «: به سویش پیش رفت و گفت. چوب گردویش را در دست داشت

شاهرخ خان به واقع فقط یک گام با اوغوز بیک فاصله » ...کلمهتنها شش 

اما گویی در همان نقطه بر دنیاي زیبا . اوغوز بیک کوشید تا بگریزد. داشت

حاال . شاهرخ خان برابرش ایستاد. و روشن حروف میخکوب شده بود

تالشی چشمگیر به خرج «: گفت. توانست با عصایش به او ضربه بزندمی

ي فرو پاشیدن اوغوزبیک صحنه» !ام بازگردانیا به قرارگاه دیرینهدادي تا مر
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یعنی ممکن بود در تمام . کالبد شاهرخ خان را به یاد آورد و حیران ماند

این مدت استاد دست شاگرد را خوانده باشد؟ یعنی شاهرخ خان از همان 

اي مشغول است؟ پس چرا به دام افتادهدانست او به چه دسیسهابتدا می

بود؟ چرا گذاشته بود اوغوز بیک او را به قتل برساند؟

در این دنیاي نورانی . اش را زدشاهرخ خان همان لبخند همیشگی

قلم نقش اش را با سیاهماند که خطوط چهرهپریده میبه تصویري رنگ

آنچه که از دید شاگردي نادان دامی مهیب است، از «: گفت. کرده باشند

اوغوز بیک ناگهان » .جز گذرگاهی دلخواه نیستدید استادي خردمند 

شما از همان «: پریشان فریاد زد. دریافت که چگونه فریب خورده است

»!شما مرا گول زدید! دانستیدابتدا همه چیز را می

هاي خرد را در تو بیدار نه، من کوشیدم ریشه«: شاهرخ خان گفت

دانستم و چه من میسوختی و حسادت به آناما تو در حرص و آز می. کنم

این بود که اجازه دادم تا کار . از دسترس تو خارج بود، نابینایت کرده بود

».جستم، برایم فراهم آوريخود را بکنی و آنچه را که دیرزمانی می

من «: گفت. اوغوز بیک تکانی سخت به خود داد و کوشید بگریزد

».توانی آسیبی به من برسانیتو نمی. امتو را کشته

اکنون چهار کلمه باقی «: اي کرد و به سادگی گفتاهرخ خندهش

اوغوز بیک احساس سستی و رخوت . آنگاه عصایش را باال برد» .مانده

نقص به دست یعنی ممکن بود کسی در جهانی چنین درخشان و بی. کرد

آري، «: کسی که پیشتر به قتلش رسانده، قصاص شود؟ شاهرخ خان گفت

...و عصا فرود آمد... ،»کلمهآن هم با سه . شودمی



26صد و نود و دوماه هزار و سیبهمن/پانزدهميشماره/سیمرغ

فریدون توللیاز شعر چند 

:گویددر زمان عضویتش در حزب توده به عنوان تبلیغ این حزب می

تا آخرین نفر 

تا آخرین نفس 

کوشیم و بشکنیم 

دیوار ِ این قفس 

تا ساحل ِ ارس - تا سینه ي کویر -از دامن ِ خلیج 

زندگیست جنگفرجام ِ ننگ و روز ِ جنگ و 

آغاز ِ افتخار 

ایان ِ بندگیست پ

پایان ِ آن شکنج و رنج و سرفکندگیست

دل ها ، پر از امید 

جان ها ، پر از هوس

*

هنگام ِ گام و کام ِ آشناست

نصرت نصیب ِ دوست 

دشمن اسیر ِ ماست

تا مشت ِ خلق و ، پشت ِ خلق و ، عزم رهنماست 

زرها ، رهد ز خاك 

دمد ز خسگل ها ، 

*
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فریدون توللیاز شعر چند 

:گویددر زمان عضویتش در حزب توده به عنوان تبلیغ این حزب می

تا آخرین نفر 

تا آخرین نفس 

کوشیم و بشکنیم 

دیوار ِ این قفس 

تا ساحل ِ ارس - تا سینه ي کویر -از دامن ِ خلیج 

زندگیست جنگفرجام ِ ننگ و روز ِ جنگ و 

آغاز ِ افتخار 

ایان ِ بندگیست پ

پایان ِ آن شکنج و رنج و سرفکندگیست

دل ها ، پر از امید 

جان ها ، پر از هوس

*

هنگام ِ گام و کام ِ آشناست

نصرت نصیب ِ دوست 

دشمن اسیر ِ ماست

تا مشت ِ خلق و ، پشت ِ خلق و ، عزم رهنماست 

زرها ، رهد ز خاك 

دمد ز خسگل ها ، 

*
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فریدون توللیاز شعر چند 

:گویددر زمان عضویتش در حزب توده به عنوان تبلیغ این حزب می

تا آخرین نفر 

تا آخرین نفس 

کوشیم و بشکنیم 

دیوار ِ این قفس 

تا ساحل ِ ارس - تا سینه ي کویر -از دامن ِ خلیج 

زندگیست جنگفرجام ِ ننگ و روز ِ جنگ و 

آغاز ِ افتخار 

ایان ِ بندگیست پ

پایان ِ آن شکنج و رنج و سرفکندگیست

دل ها ، پر از امید 

جان ها ، پر از هوس

*

هنگام ِ گام و کام ِ آشناست

نصرت نصیب ِ دوست 

دشمن اسیر ِ ماست

تا مشت ِ خلق و ، پشت ِ خلق و ، عزم رهنماست 

زرها ، رهد ز خاك 

دمد ز خسگل ها ، 

*
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ز آن شرزه شیر ِ پیر ِ طعمه گیر ِ تیره بخت 

بر جا ، نمانده تاج

برپا ، نمانده تخت 

سیالب ِ درد و ، خشم ِ مرد و آن نبرد ِ سخت 

ششدر صفت ، به بست 

و پس شراهش ، ز پی

*

دل پیش ِ رهبر است و ، گوش ِ ما ، به پند ِ او 

با حبس و زجر ِ او 

با کند و بند ِ او 

فرمان ِ عزم و ،؛ عزم ِ رزم و ، رزم ِ ملت است 

در کاروان ِ ما 

فریاد ِ هر جرس 

*

کوشیم و بر کنیم و بفکنیم و بشکنیم 

مایه هاي ِ رنج آن

آن ، پایه هاي ِ درد 

جوشیم و ، سرنهیم و ، جان دهیم و ، وارهیم 

با پشتکار ِ خویش

بی انتظار ِ کس 

*

رین نفر تا آخ

تا آخرین نفس 

کوشیم و بشکنیم 

دیوار ِ این قفس

همدوش و ، همعنان و ، هم شعار و ، هم نفس
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:به هنگام جدایی از حزب توده چنین سروده است

المنته هللا که از این شعبده جستیم

ي تزویر گسستیمجستیم و ز هم رشته

خواندي تعظیم همیآن بت که به ما آیه

کندیم و فکندیم و شکستیماز بتکده 

ه بریدیمقآن وسوسه دیدیم و از آن حل

آن سفسطه خواندیم و از آن دمدمه رستیم

رندان به مالمت دل ما بیهده خستند

ما لب نگشودیم و نگفتیم و نخستیم

گز زآنکه مالمتگر ما شیوه دگر کرد

ما کوه صفت بر سر آن شیوه نشستیم

ودند و نمودنداند که بآنان نه چنان

ماییم که همواره همانیم که هستیم

گنه از چشم فتادیم؟دانی ز چه ما بی

زآنروي فتادیم که به گلبانگ نبستیم

ي بی بال و پري نیستخاموشی ما زاده

ما نیز اگر پاي دهد صاحب دستیم

فردا که کشد دست فلک پرده از این راز

که پستیمدانند ز ما جمله که باال و 
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کارون

بلَم آرام چون قویی سبکبال

به نرمی بر سر کارون همی رفت

قرص خورشیــــد   ،به نخلستان ساحل

.ز دامان افق بیرون همی رفت

بازي کنان در جنبش آبشفق،

.شکوه دیگر و راز دگر داشت

سرمستبه دشتی پر شقایق باد 

.تو پنداري که پاورچین گذر داشت

جوان پارو زنان بر سینۀ موج

.بلم می راند و جانش در بلم بود

صدا سر داده غمگین در ره باد

:گرفتار دل و بیمار غم بود

دو زلفونت بود تار ربابم«
چه می خواهی از این حال خرابم 

تو که با مو سر یاري نداري
» چرا هر نیمه شو آیی به خوابم

درون قایق از باد شبانگاه 

.دو زلفی نرم نرمک تاب می خورد

زنی خم گشته از قایق بر امواج

.سر انگشتش به چین آب می خورد

صدا ، چون بوي گل در جنبش آب

به آرامی به هر سو پخش می گشت

جوان می خواند سرشار از غمی گرم 

پس دستی نوازش بخش می گشت
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:از میان شعرهایم

تضمین کردن غزلی از حافظ کاري است جسورانه و 

اگر سست باشد در کنار سخن شیواي او نمایان خطرخیز، چرا که بیتی 

شود و معنایی اگر بلند نباشد در همسایگی مضمون دلکش او آشکار می

:ي احتیاط از دست بشد و این چنین شد آنچه که شدگردد، اما رشتهمی

بر قاف اگر نشست گیرد،سیمرغ که اوج و پست گیرد،

.مست گیرددیوانه و رند وزآن دست که هیچ و هست گیرد،

»بازار بتان شکست گیردیارم چو قدح به دست گیرد«

با شعرِ شفق، سپیده شد جفتي مهر سینه آشفتچون جلوه

وآن راز به خوابِ جیوه بنهفتآیینه گلی ز شور بشکفت

»کو محتسبی که مست گیردهرکس که بدید چشم او گفت«

ابهام گسست زآن سیاهیما مردمکیم، او نگاهی

بایست خطی کشید گاهیصد پیچ نشسته کنج راهی

»تا یار مرا به شست گیردام چو ماهیدر بحر فتاده«

چون ابر خزان دمی بباريي من سزاست باريسینهاي 

باري، مگر آن به دست آرياز مهر چه مایه چشم داري؟

»آیا بود آنکه دست گیرد؟ام به زاريدر پاش فتاده«

بشکفته در آن هزار نسرینرنگینحافظ غزلی سرود 

این نغمه به سایه خواند پروینآیین به زمان چو بست آذین

»جامی ز می الست گیرد«شروینخرم دلِ او که همچو
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:و تضمینی دیگر از شعر حافظ

نیکو گذشته، وآینده همراهي راهشادان گشاده شد سینه

:ین گفت ناگاهحافظ جوان شد، واپیوسته شادي، اندوه گهگاه

»کارم به کام است، الحمد هللاعیشم مدام است از لعل دلخواه«

شد یار و همراه بی قصد و کوششخواند نقششاختر که موبد می

اختر به کامم بگزیده گردشدر نَرد گیتی، جفت آیدم شش

»گه جام زرکش، گه لعل دلخواهاي بخت سرکش تنگش به برکش«

در دیده و دل تا خانه کردندیاران نبردي مردانه کردند 

خود زاین حماسه پروانه کردندشب را به آتش دیوانه کردند

»پیران جاهل، شیخان گمراهما را به رندي افسانه کردند«

نابهااي بنده، تا چند عجز و تا چند زاري، تا چند البه

خوار، نوبه به نوبهوز او همه بنده است ایزد، خاج و صالبه

»وز فعل عابد استغفراهللاز دست زاهد کردیم توبه«

افروخت شورش، چشم و چراغتشورِ فرشگرد بشکفت باغت

مهر، آیت ز داغتاز هر سورهشعر من و اوست وزن بالغت

»چشمی و صد نم جانی و صد آهجانا چه گویم شرح فراقت«

ست جانت، اسبت سپیدستجاري ااي مهر، اینک نقشت پدیدست

ات کآن گردون کشیدستگردونهدر شعر تندر آن خط نویدست

»از قامتت سرو از عارضت ماهکافر مبیناد این غم که دیدست«



32صد و نود و دوماه هزار و سیبهمن/پانزدهميشماره/سیمرغ

شروین و شعرش، شد برز و بارزتا از کران مهر بنمود عارض

زآن شد گشوده، صد بیت غامضهر نقض و ناقض» دیدن«حل شد به 

»درس شبانه، ورد سحرگاهاز یاد حافظ شوق لبت برد«

»اکنون«ي قتل درباره

مردمکیک چاهیک پیله، یک قفس

بر چهر آدمکپوكیک پرده پلک

یک قطعه عاقبتزودرسیک بهت 

ى بهشتدر صحنهپناه سردیک جان

تکرار مشق زشتجانى هراس خیز

لغتيبتخانهخاشاك بود و خس

از درد این دروغکرده زمین ورم

نفرین این شلوغانبوه چیزهاست

مبهوت خال و خطیک قومِ هیچ کس
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از جادوى سرشتتاول زده زمان

از قتل سرنوشتشده رقیق»حاال«

»فقط«ه ورم کرد»سپس«بشد» اکنون«

سرخم

سرخممن آن تراشِ آتش، وآن رقصِ شاد 
اد سرخمگردبآژنگ بر زمانم، من 

ترکیبی از خروشم کز آب و خاك رسته
نی کوزه نی سفالم، یاقوت شاد سرخم

خون در رگم سماعی چون قصه ساز کرده
کشد به هر ناي چون رعد، باد سرخم هو می

همچون حماسه رسمم بر آسمان بمانَد
سطرِ عقیق هستی بر کوه یاد سرخم

آتشفشانی آغوش بر جنبشم گشوده
زاد سرخمآسا، آشوبرودي گدازه

جمشید را و جامش در سینه پاس دارم
میراث فرخ پارس، از آن نژاد سرخم
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جم

کل ـ جزء، بازنمایی ـ آشکارگی، چیز ـ رخداد

شده توسط ها با رمزگذاري امرِ شناختهشکست پدیده: اصل جم

. پذیردهاي متضاد معنایی انجام میجفت

اى ، عبارت است از زوجى مفهومى که جنبه)جم(یک جفت متضاد معنایى

کند و با از حاالت مربوط به هستى را به دو قطب متضاد تحویل مى

.سازدروند برمىمهگذارى آنها نظامى نمادین را براى پیکربندى نشانه

ها هاي متکی بر جمبازنمایی هستی تنها از مجراي تحویل کردنِ آن به پدیده

ترین واحد حامل معناست و به تقابل دو چیز یا جم، کوچک. شودممکن می

. کنددو رخداد اشاره می

تر، بهتر، از دیگرى مهمي جمهایکى از قطب: توهم اصالت

.تر استتر و واقعىادىتر، بنیتر، درستاصیل

ـمستقل از ترجیح و انتخاب ما ــ ها ـبرخى از جم:ي افالطونتله

اى بیش از باقى دارند، و به حقیقتى بنیادى، اصیل و شناسانهاهمیت هستى

ى معانىِ به دو ردهبه طور ذاتی ها از این رو جم. کنندنهادین اشاره مى

. شونداى تقسیم مىحاشیه/ حىسط/ مرکزى و ثانویه/ اصیل/ اولیه

یعنی فرضِ . اره کردن جم و دو نیم کردنش از میان:ي ضحاكتله

به ـمستقل از ترجیح و انتخاب ما ــ یکى از دو قطبِ هر جم ـاین که 

از . شناسانه بر دیگرى ترجیحى مطلق دارددالیل شناختى، اخالقى یا زیبایى

قید و شرط یکى رست، ترجیح دادن بىاین رو رفتار عقالنى، شایسته، یا د

به عبارت دیگر باید دو قطبِ جم را از هم . ها بر دیگرى استاز این زوج

.جدا کرد و یکى از آنها را برگرفت و دیگرى را طرد کرد
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یعنى دو قطبِ هر جمفرضِ درهم تنیدگىِ پذیرفتنِ : راهبرد جم ،

این که انتخاب یکى از قبول . هاى متضادپذیرش همراهىِ همیشگىِ صفت

.شوددو قطبِ جم همیشه با تحمل و مدیریت قطبِ دیگر ممکن مى

Zشوند؟ روند ظهور آنان امري عصب ـ ها چگونه زاده میجم

چرا ها با زبان چیست؟ي جمشناختی است یا اجتماعی؟ رابطهروان

ن در متضادهاي معنایی جفت هستند و نه مثالً سه یا چهار قطبی؟ چرا همگا
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:امخواندهي کتابهاي مهمی کهیادداشتی درباره

در یک ماه گذشته، یکی از مطالب جذابی که در یادداشتهاي 

خواندم، فهرست ده کتابی بود که از دیدشان میبر فیسبوك دوستان 

این بازيِ فهرست کردنِ کتابهاي خوب و . نمودندبرگزیده و تاثیرگذار می

دانم چه کسی راه انداخته است، اما هرکس که بوده، دستش مهم را نمی

ي دوست عزیزم محمدرضا من که نخست آن را در نوشته. درد نکند

پور دیدم، و بنابراین دست او بیش از بقیه درد نکند، یعنی کمتر درد جالئی

!کند

ي ده کتاب برتر اما بسیار دشوار بود و به این بهانه نوشتن درباره

هاي دیگران مشغول بودم و دیرزمانی به فضولی و کنجکاوي در نوشته

دیدم خودم هم به این بازي بپیوندم، چون ترجیح ده متن بر دلیلی نمی

تا این که میل به مشارکت . هاي دیگر واقعا کار دشواري بودي خواندههمه

به خصوص که . در این حرکت بر لذت کنار نشستن و فضولی کردن چربید

ود و این کردنِ متنها همراه باندیشیدن به آن با مرور کتابها و سبک سنگین

اما باز جدا کردن تنها ده . به خوديِ خود کاري است سودمند و آموزنده

بنابراین کتابها را ده تا ده تا برایتان سوا . کتاب به نظرم سخت دشوار آمد

!امکرده

شود دو به نظرم پرسشی که از محمدرضاي عزیز خواندم را می

ي شخصِ من و یکی این که چه کتابهایی در چرخشهاي فکر. جور پرسید

ي منحصر به فردم تاثیر چشمگیر داشته است؟ و این پرسشی در زندگینامه

گویی و گپ و گفت با دوستان اي که شاید از نظر خاطرهاست زندگینامه

اي کنونی» منِ«اما پرسش دقیقتر به نظرم آن است که . جذابیتی داشته باشد

یشتر توسط چه کتابهایی نویسد، بکه اینجا نشسته و دارد این کلمات را می
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. اش تبدیل شده استشکل گرفته و با نفوذ چه متنهایی به شکل کنونی

دارند، کدامند؟ » من«یعنی کتابهایی که بیشترین حضور و نمود را در 

ي کتابهاي اول، به خاطر تلنگري که در زمان و مکان خاصی سیاهه

توان به نوعی را میها به آدم خاصی زدند جالب و بامزه هستند، اما دومی

شان بخشی متون تاثیرگذار جدي قلمداد کرد که بارها و بارها خوانده شدن

شود آن از شخصیت یک نفر را شکل داده است و به این ترتیب تلویحا می

.را به نوعی دعوت به خواندن و سفارش به مطالعه هم تعبیر کرد

ه کتاب با این توضیح که به نسبت طوالنی شد، ابتدا فهرست د

آورم، با این توضیح که پیشاپیش ام را میي شخصیتاثیرگذار در زندگینامه

ي شخصیت و هویتم را از تویشان در فهرست ده کتاب تعیین کننده

ام، هم براي این که جا براي کتابهاي بیشتري باز شود، و هم به خاطر آورده

د و تاثیرشان به آن که کتابهاي مهمترِ فهرست دوم معموال همراه آدم هستن

ام را به ترتیب کتابهاي مهم در زندگینامه. شودي خاصی محدود نمیدوره

:برمتاریخی نام می

ي ي کتابها بگنجد، یک مجلهاولی، که احتماال اصال نباید در طبقه

DCمحصول league of justiceاز سري (کمیک استریپ بود 

Comics یعنی در (که در سه چهار سالگی آن را خواندم ) !1975ِ سال

ي داستانش و بعد در همان حال و هوا ادامه!) واقع عکسهایش را نگاه کردم

آن مجله را در . را در خواب دیدم و بعدش کلی اتفاق بامزه و مهم افتاد

حدود ده دوازده سالگی گم کردم، و حدود ده سال بعد، وقتی دانشجو 

ي فروش تهران را کاویدم تا نسخههاي قدیمیروشیبودم، آنقدر کتابف

! دیگري از همان را پیدا کردم، با نیت تکمیل روانکاوي خودم

اوایل پدرم آنها را براي من و . دومی، سري کتابهاي تن تن بود

خواند و بعدتر حروف و کلمات را یادمان داد که خودمان خواهرم می
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ش راست. بخوانیم و دست از سرش برداریم

من قبل از مدرسه رفتن، خواندن فارسی را با 

این کتابها یاد گرفتم و از این نظر خود را 

!دانممدیون هرژه می

بود از » گرگ دریا«سومی کتاب 

جک لندن، اصوال کتاب خیلی مهمی نیست، 

رفتم و هنوز مدرسه نمی. خواندماما اولین کتاب بدون عکسی بود که می

ی خواندمش آنقدر به نظر خودم کار مهمی وقت. شدداشت شش سالم می

کرده بودم و خوشم آمده بود که در سالهاي بعد بارها و بارها باز 

خواندمش، طوري که وقتی به دبیرستان رسیدم کتاب را کال حفظ شده 

در عین حال که باالخره بین ! اش یادم ماندهبودم و هنوز هم کلمه به کلمه

حتا مابین آثار جک لندن اهمیت خاصی کل کتابهایی که در جهان هست و 

.ندارد

اول دبیرستان بودم که . چهارمی، کتاب فراسوي نیک و بد نیچه بود

ي راهنمایی یک دفعه افتاده بودم به خواندن کتابهاي آن را خواندم، از دوره

ي حضرت کانت و هگل ایمان فلسفی و داشتم کم کم به آیین خردورزانه

مان را به هم ي سبیلوي بامزه کل کاسه کوزهدهآوردم که این نویسنمی

. با این که مهمترین کتاب نیچه نیست، روي من خیلی تاثیر گذاشت. ریخت

این را هم بگویم که آن را تقریبا همزمان با چنین گفت زرتشت خواندم و 

ترِ این کتاب پیرایهشاید شکوه آن متن هم یکی از علل تاثیرگذاري متن بی

.بود

بود، ) فلسفی-ي منطقیهمان رساله(راکتاتوسِ ویتگنشتاین پنجمی ت

آن را سال دوم دبیرستان بودم که خواندم، اولش اصال ویتگنشتاین را 

ي ادیب سلطانی را شناختم و چون داشتم سنجش خرد ناب ترجمهنمی

، دنبال کتاب دیگري از !)ام براي فهرست بعديآن را گذاشته(خواندم می

بعد ! که ببینم منظورش از این جور پارسی نوشتن چیستاین مترجم بودم 
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تاثیر نثر . ي منطقی فلسفی متنی تکان دهنده و جدي استدیدم خود رساله

ویتگنشتاین و به خصوص فشردگی و بند بند بودنِ محتوا هنوز هم در 

.هایم باقی مانده استخیلی از نوشته

یگ فون ي عمومی سیستمها بود از لودوششمی کتاب نظریه

خواهم در برتالنفی، آن را سوم دبیرستان خواندم و یک دفعه فهمیدم که می

ي دانشهاي پراکنده در قالب کنندهترکیب«آن هم ! ام چه کاره شومزندگی

بود، شغلی که هنوز اسم کوتاهتري برایش پیدا » یک سیستم منسجمِ شناختی

.امنکرده

آسیموف بود، دوم دبیرستان هاي بنیادها اثرهفتمی، مجموعه رمان

را خواندم، که هنوز ترجمه نشده بود و یکی از » بنیاد و امپراتوري«بودم 

هاي زدهاي بود که آن روزها مثل قحطیرمانهاي علمی تخیلی انگلیسی

شان ترجمه شد و همه را بعد تا دو سه سال بعد بقیه. خواندمشانمعنوي می

من مخفی تنظیم کنندگانِ ضرباهنگ ي انجبه ترتیب خواندم و هم ایده

ي علمِ ریاضیِ تاریخ و تکامل اجتماعی برایم خیلی تاریخ، و هم ایده

.بخش بودالهام

که برایان مگی آن را » ي گودلقضیه«هشتمی، کتابی بود به اسم 

ي مشهور گودل ترین بیان از قضیهفهماحتماال روانترین و عامه. نوشته است

ام، درست در آن را در سال دوم دانشجویی. استمنطق / در فراریاضی

اي خواندم که راهبردهایم براي دست یافتن به حقیقت قوامی پیدا لحظه

این . بردمکرده بود و داشتم از اعتماد به نفسِ ناشی از نادانی لذت می
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تاثیر نثر . ي منطقی فلسفی متنی تکان دهنده و جدي استدیدم خود رساله

ویتگنشتاین و به خصوص فشردگی و بند بند بودنِ محتوا هنوز هم در 

.هایم باقی مانده استخیلی از نوشته

یگ فون ي عمومی سیستمها بود از لودوششمی کتاب نظریه

خواهم در برتالنفی، آن را سوم دبیرستان خواندم و یک دفعه فهمیدم که می

ي دانشهاي پراکنده در قالب کنندهترکیب«آن هم ! ام چه کاره شومزندگی

بود، شغلی که هنوز اسم کوتاهتري برایش پیدا » یک سیستم منسجمِ شناختی

.امنکرده

آسیموف بود، دوم دبیرستان هاي بنیادها اثرهفتمی، مجموعه رمان

را خواندم، که هنوز ترجمه نشده بود و یکی از » بنیاد و امپراتوري«بودم 

هاي زدهاي بود که آن روزها مثل قحطیرمانهاي علمی تخیلی انگلیسی

شان ترجمه شد و همه را بعد تا دو سه سال بعد بقیه. خواندمشانمعنوي می

من مخفی تنظیم کنندگانِ ضرباهنگ ي انجبه ترتیب خواندم و هم ایده

ي علمِ ریاضیِ تاریخ و تکامل اجتماعی برایم خیلی تاریخ، و هم ایده

.بخش بودالهام

که برایان مگی آن را » ي گودلقضیه«هشتمی، کتابی بود به اسم 

ي مشهور گودل ترین بیان از قضیهفهماحتماال روانترین و عامه. نوشته است

ام، درست در آن را در سال دوم دانشجویی. استمنطق / در فراریاضی

اي خواندم که راهبردهایم براي دست یافتن به حقیقت قوامی پیدا لحظه

این . بردمکرده بود و داشتم از اعتماد به نفسِ ناشی از نادانی لذت می
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آزار آجر سنماري بود که کل این کاخ را ویران کرد و در کتاب کوچک بی

.انهاي چشمگیر و جذابی را نشاندمقابل به جایش امک

افزایی ي همي کاربرد نظریهنهمی، کتابهاي هرمان هاکن بود درباره

توانم یک کتابش را از بقیه جدا کنم، چون نمی. در توضیح دادنِ آگاهی

کرد و هایی از متخصصان مختلف جمع میمقالهکارش این بود که مجموعه

و synergetics of the brainدر کتابهایی با اسمهاي یکنواختی مثل 

synergetics of cognitionترین شکلِ ریختکرد، با بیمنتشرش می

آنها را وقتی خواندم که تازه داشتم . قابل تصور براي کتابی دانشگاهی

ي آگاهی و خواندم و به طور جدي درگیر مسئلهفیزیولوژي اعصاب می

.خودآگاهی شده بودم

ام رانسهبود از میشل فوکو، ف» نظم اشیاء«در نهایت، دهمی کتاب 

-»واژگان و چیزها«با عنوان اصلی - آنقدر خوب نبود که کل کار را فرانسه 

اش هم هنوز ترجمه پارسی. بخوانم، گرچه به اصل متن کمی ناخنک زدم

یاد دکتر یحیی امامی این کار را بر نشده بود و بعدتر دوست خوبم زنده

ي ي ترجمهخهآن وقتها فقط یک نس. عهده گرفت و به خوبی انجامش داد

ي که در کتابخانهThe order of the thingsاش بود با عنوان انگلیسی

اي که براي سبک فوکو و شیوه. گفتگوي تمدنهاي مرحوم یافته بودمش

. ها و استخراج نتیجه از آنها داشت برایم بسیار دلپذیر بودچیدن داده

ام، کر نکردهي دوم را ذدر این فهرستی که برشمردم، کتابهاي سیاهه

اما واقعیتش آن است که خواندن کتابهاي . تا از تکرار پرهیز کرده باشم
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ي دوم، عالوه بر این که بخشی از هویت و شخصیت مرا پیکربندي سیاهه

ام را تعیین کرده، دست کم یک بار، و گاهی »هستن«کرده و سمت و سوي 

کرده و چیزهایی ام چیزهایی را ویران دو سه بار، در مقاطع حساس زندگی

این است که شاید رعایت انصاف . نیرومندتر را به جایش بنیاد کرده است

.نبوده باشد که در ابتداي کار تنها از همین ده کتاب نام ببرم

ي دوم، که براي من مهمتر و تاثیرگذارتر و ماندگارتر و اما سیاهه

ات داشته، یا دگیاگر بپرسید ده کتابی که بیشترین تاثیر را بر زن. بوده است

بیش از همه ساخت شخصیت و باورهایت را تعیین کرده، یا سمت و سو و 

رسم، که ي دنیا رقم زده، به این فهرست بعدي میات را دربارهجهتگیري

راستش براي خودم هم در ابتداي کار به خاطر سهم بزرگ منابع سنتیِ 

ه خاطر همین غیرعادي چه بسا که در ابتداي کار ب. ایرانی، تکان دهنده بود

دیدم، از اش با آنچه نزد دیگران میبودنِ این فهرست و ناهمساز بودن

:نوشتن این متن چشم پوشیده بودم

هاست، که فکر کنم بر شک یکی از مهمترینشاهنامه، بی: اول

به سهم خودم، . ي ایرانیان سخت تاثیرگذاشته، چه بدانند و چه ندانندهمه

هنامه امکانِ باشکوه زیستن و تناور و برجسته هستی شا! دانممن که می

بارها و بارها داستانهایش مرا تکانهاي سخت . داشتن را به من گوشزد کرد

...دهدداده و هنوز هم می

شک یکی دیگر از این متون اشعار موالنا بیدل دهلوي بی: دوم

د را آیدانم دوستان ادیبم که از سبک هندي خوششان نمیاست، هرچند می

ي من چنین بوده و بیدل به اما درباره. رنجانمبا این بزرگداشت از خود می

ي بیان و نه تنها از نظر بافت سخن و شیوه. مان را برده استراستی دل

ي نگاه به چیزها هم، بسیار خود را فشردگی معنا، که از نظر محتوا و شیوه

.دانممدیون بیدل می

شک در این ن محمد بلخی هم بیالدیآثار موالنا جالل: سوم

گنجد، به خصوص بیشتر براي من دیوان شمس، و بعد از آن فهرست می
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مثنوي معنوي، و اگر رخصت جر زدن خفیفی باشد، مقاالت شمس را هم 

...کاري عیب نکندگنجانم که کار از محکمهمینجا می

ي دین دانند که من معموال دربارهدوستان و نزدیکان می: چهارم

ي دین و مذهب معموال زنم و اظهارنظرهایم دربارهرایج مردم حرفی نمی

اما این را باید . شودبه ادیان زمانها یا مکانهاي خیلی دوردست مربوط می

شک در سازماندهی فهم من تاثیر همین جا بگویم که کتاب دیگري که بی

ي اکید که حتما باید آن متن را با گذاشته، قرآن است، با این تبصره

واقعیتش آن که یکی از چرخشهاي مهم فکري من طی . تفسیرهایش خواند

از اسفراینی (یافتم پنج سال گذشته، زمانی رخ داد که کل تفسیرهایی که می

را با ) و طبري و سورآبادي بگیرید تا انصاري و طبرسی و طباطبایی

اي خواندم، و تازه دریافتم بخش مهمی از آنچه که در متون ي فشردهرنامهب

! اندام، و درست فهم نکردهکالسیک خوانده بودم را درست فهم نکرده

ي اعتقاد و باوري که فرد به االهیات و به نظرم مستقل از درجه

ي فرهنگ و اخالق و دیانت اسالم دارد، هرکس که بخواهد امروز درباره

مدن ایرانی سخنی سنجیده بگوید، حتما باید قرآن و تفسیرهاي آن را ت

درست و عمیق خوانده باشد و به شأن نزول آیات و تفسیرهایی که در 

تفسیر قرآن، . هاي تاریخی گوناگون از آن برخاسته، تسلط داشته باشددوره

ستون فقرات ارجاعهاي بخش بزرگی از متنهاي مهم ایرانی طی هزار سال 

.توان دریافتشته است، این را تنها بعد از ممارست بسیار در متنها میگذ
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ي شاید شکل و ساخت و حجم آن با بقیه. پنجم، دیوان حافظ است

ي این متون را همچون مسیر و این متون سازگار نباشد، اما راستش اگر بقیه

شبیه ها قلمداد کنم، دیوان حافظ را به رفیقی و همسفري و همراهی تشاهراه

اشعار او یکی از دالیلی است که باعث شده از زبانِ فریبکار . خواهم کرد

. قطع امید نکنم

فصلهاي «بود، و تا حدودي همراه با آن » دائود جینگ«ششم، 

اینها تاثیر چشمگیر و . ، اولی از الئو تسه و دومی از چوانگ تسه»درون

عمیقی روي من داشتند، به خصوص وقتی در سنین نوجوانی آنها را 

هاي عرفانی خاور دور و به خصوص ذن خواندم و از آن دروازه با اندیشه

دار شدنِ زمان را ي زبان و مسئلهام دربارهگیرين کتابها موضعای. آشنا شدم

. برایم ممکن ساختند

. اثر ادوارد ویلسون بود» The Ants«هفتم، کتاب مورچگان 

خیلی از چیزهایی که نوشته بود را پیشتر دیده بودم یا الگوهایش را به 

نشاند و شفاف اما این کتاب بود که آنها را به کرسی . تجربه دریافته بودم

ساختار کتاب هم  برایم مثل سرمشق و قالبی عمومی عمل کرد، . ساخت

. بندي دانش و منظم کردنِ فهم در علوم تجربیبراي طبقه

اثر principles of neural sciencesهشتمی، به احتمال زیاد 

هایش اریک کَندل بود، و این را دارم بر اساس حجم و محتواي داده
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نه در آن روزها که دانشجوي سال دوم و سوم جانورشناسی گویم، وگرمی

ي دیگري از کارها در همین زمینه خواندم بودم، این کتاب را با مجموعه

این کتاب آنقدر خوب بود که با مرور هر . که خیلی روشنگر و جدي بود

شدم شش هفت ماه بروم کتابهاي دیگر در آن زمینه را فصلش ناچار می

!ي استقامتی چند سالی طول کشیدکاملش با این شیوهبخوانم، خواندن

ویلسون بود که هنوز آن روزها Sociobiologyنهمی، کتاب 

ي ي چکیدهچون نسخه. اش نکرده بودي گرامی ترجمهدکتر وهابزاده

شناختم، اصل نمی- که براي آغازِ خواندن مناسبتر است–ترجمه شده را 

سال دوم . اش گرفتم و خواندمیشکتاب را در چاپ اولِ بیست سال پ

!دانشگاه بودم و کلی پیکربندي فکرم عوض شد بعدش

اثر نیکالس Social Systemبد نیست که این فهرست را با 

شناسی آن را سال اولی که کارشناسی ارشد جامعه. لومان پایان بدهم

بسیار عمیق و روشنگر بود و . خواندم از دکتر اباذري گرفتم و خواندممی

هایم را طی سالهاي بعد از آن به مجراي مسیر اندیشیدن و قالب کنجکاوي

.اي انداختتازه



45صد و نود و دوماه هزار و سیبهمن/پانزدهميشماره/سیمرغ

ها در ایراندانشگاهشناسی وضعیت آسیب

کارکردهاي آن بحث ي دانشگاههاي ایران و کارکردها و کژدرباره

پردازم، تنها تصویري کلی و سخن بسیار است و آنچه در اینجا بدان می

تر است، و در قالب یادداشتی کوتاه است از رئوس اختاللهایی که نمایان

نکته اشاره کنم که نهاد اما پیش از پرداختن به آن، نخست به این. گنجدمی

اي بسیار دیرینه و پر فراز و دانشگاه در ایران، در دوران پیشامدرن پیشینه

هایی که بر ها و آیینمعابد بابل و ایالم باستان با کتیبه. داشته استنشیب

شاپور هایی مثل جنديمحور دانش اخترشناسی سازمان یافته بودند، دانشگاه

گرا علومی مانند پزشکی و ریاضیات و عرفیو نیمروز که به شکلی

دادند، و نهادهاي دوران اسالمی که ممکن بود مثل معماري را تعلیم می

ها دولتی یا مثل انجمن اخوان الصفا غیردولتی باشند، همگی در زیر نظامیه

گنجند و این نهاد را به یکی از عنوان تاریخ دانشگاه در ایران زمین می

. کنندع ایرانی بدل میارکان کهن اجتما

اما اگر از این پیشینه چشم بپوشیم، و تنها به تاریخ مدرنِ این نهاد 

بنگریم، بسته به این که تاسیس دارالفنون یا دانشگاه تهران را مبنا بگیریم، با 

در این مدت، اگر . دورانی صد و ده ساله یا هشتاد ساله روبرو خواهیم بود

را بررسی کنیم، با نهادي موفق و پویا مواجه بخواهیم تنها خروجیِ سیستم

هاي معتبر یعنی شمار دانشمندان و نخبگانی که در سطح دانشگاه. شویممی

اند، نسبت هاي ایران بیرون آمدهاند و از دانشگاهجهان اعتبار علمی داشته

ها ي دانشگاههمچنین سرعت توسعه. به جمعیت کشورمان چشمگیر است

و نهادینه شدنِ ارج و قرب » تحصیل دانشگاهی«ل عمومی از در ایران و اقبا
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ها در ایراندانشگاهشناسی وضعیت آسیب
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گنجند و این نهاد را به یکی از عنوان تاریخ دانشگاه در ایران زمین می

. کنندع ایرانی بدل میارکان کهن اجتما

اما اگر از این پیشینه چشم بپوشیم، و تنها به تاریخ مدرنِ این نهاد 
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در این مدت، اگر . دورانی صد و ده ساله یا هشتاد ساله روبرو خواهیم بود

را بررسی کنیم، با نهادي موفق و پویا مواجه بخواهیم تنها خروجیِ سیستم

هاي معتبر یعنی شمار دانشمندان و نخبگانی که در سطح دانشگاه. شویممی

اند، نسبت هاي ایران بیرون آمدهاند و از دانشگاهجهان اعتبار علمی داشته

ها ي دانشگاههمچنین سرعت توسعه. به جمعیت کشورمان چشمگیر است
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ها در ایراندانشگاهشناسی وضعیت آسیب
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تر است، و در قالب یادداشتی کوتاه است از رئوس اختاللهایی که نمایان

نکته اشاره کنم که نهاد اما پیش از پرداختن به آن، نخست به این. گنجدمی

اي بسیار دیرینه و پر فراز و دانشگاه در ایران، در دوران پیشامدرن پیشینه

هایی که بر ها و آیینمعابد بابل و ایالم باستان با کتیبه. داشته استنشیب

شاپور هایی مثل جنديمحور دانش اخترشناسی سازمان یافته بودند، دانشگاه

گرا علومی مانند پزشکی و ریاضیات و عرفیو نیمروز که به شکلی

دادند، و نهادهاي دوران اسالمی که ممکن بود مثل معماري را تعلیم می

ها دولتی یا مثل انجمن اخوان الصفا غیردولتی باشند، همگی در زیر نظامیه

گنجند و این نهاد را به یکی از عنوان تاریخ دانشگاه در ایران زمین می

. کنندع ایرانی بدل میارکان کهن اجتما

اما اگر از این پیشینه چشم بپوشیم، و تنها به تاریخ مدرنِ این نهاد 

بنگریم، بسته به این که تاسیس دارالفنون یا دانشگاه تهران را مبنا بگیریم، با 

در این مدت، اگر . دورانی صد و ده ساله یا هشتاد ساله روبرو خواهیم بود

را بررسی کنیم، با نهادي موفق و پویا مواجه بخواهیم تنها خروجیِ سیستم

هاي معتبر یعنی شمار دانشمندان و نخبگانی که در سطح دانشگاه. شویممی

اند، نسبت هاي ایران بیرون آمدهاند و از دانشگاهجهان اعتبار علمی داشته

ها ي دانشگاههمچنین سرعت توسعه. به جمعیت کشورمان چشمگیر است

و نهادینه شدنِ ارج و قرب » تحصیل دانشگاهی«ل عمومی از در ایران و اقبا
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دهد که اي میهستند، نشان از جامعه» دانشگاه دیده«کسانی که 

.شماردداند و تخصص را ارزشمند میاندوزي و تخصص را مهم میدانش

هایی روبرو با این وجود، به خصوص طی ده سال گذشته، با داده

زند که نهاد دانشگاه رو به افول و تباهی هستیم که به این گمان دامن می

ي هوشمندي خیزد، نتیجهدارد، و اگر هم همچنان بخاري از این دیگ بر می

دانشجویان و فرهنگ عمومی جامعه است، و نه کارکرد درست و مدیریت 

ایرادهایی که به نظرم به نهاد دانشگاه در شکل . ي نهاد دانشگاههشد

برخی از این اختاللها، . گنجاندتوان در دو ردهاش وارد است را میکنونی

هاي ایرانی بر از اشکالی زیربنایی و تنیده شده در کلیت ساخت دانشگاه

ش باز شان به همان هشتاد یا صد سال پیخیزند، و بنابراین سابقهمی

برخی دیگر، از سوءمدیریت و نادانی و خطاهاي  کارگزاران . گرددمی

هاي گذشته ي کمتري دارند و به خصوص طی دههاند و سابقهناشی شده

هاي ایرانی دو شناسی دانشگاهبه عبارت دیگر، آسیب. اندشیوع بیشتري یافته

ماعی یا نوع ایراد نهادي و فردي را در سطح ساز و کارهاي کالن اجت

.گیردکردارها و انتخابهاي افراد در بر می

:شود در دو بند گنجاندایرادهاي نهادي را می

هاي ایران با نوعی عدم انسجام در سرمشق نظري دانشگاه: نخست

از همان ابتداي کار، نوعی تعارض میان سرمشق علوم و فنون . روبرو هستند

داشته که همچنان حل نشده مدرن و بافت فرهنگی پیشامدرن ایرانی وجود 
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به خصوص (هاي نظري ي برخی از حوزهاز این رو درباره. باقی مانده است

/ دو سرمشقِ رقیبِ بومی) فلسفه، االهیات، حقوق، و حتا معماري و پزشکی

ایم که به تدریج دومی اولی را از میدان به در مدرن را داشته/ سنتی و غربی

اي ما از تلفیق و جذب و کنار هم نشاندن هکارگزاران دانشگاه. کرده است

اند و موضوع، اما متفاوت از دانایی ناکام ماندهسنخ و هماین سرمشقهاي هم

از این رو همواره کشمکشی بر سر اسالمی کردن یا بومی کردن دانشهاي 

کنی دانشهاي سنتی جاري بوده است که به خاطر روزآمد غربی، یا ریشه

نشینی دایمی فرهنگ سنتی در برابر مدرنیته بنشدن علوم قدیم، به عق

مداري و رونویسی از علوم تولید شده در نتیجه، ترجمه. انجامیده است

ي این دانشها، یا هاي غیرایرانی بوده، و سستی و ناتوانی در توسعهدانشگاه

.ي دانشِ نهفته در فرهنگ خودماننگري در اندوختهژرف

وسعه یافته با صنعت و اقتصاد ها در کشورهاي تدانشگاه: دوم

ها عمدتا از ي دانشگاهبه شکلی که هزینه. پیوندي انداموار و تنگاتنگ دارند

شود که توسعه و ترقی و اي تامین میسوي شرکتها و نهادهاي اقتصادي

در ایران . دانندآوري میسوداندوزي خود را در گروي پیشرفت دانش و فن

چند مقطع زمانی برقرار شد، اما دیري چنین پیوندي به شکلی سست در 

هاي هاي دولتی یا شهریههاي مدرن ایرانی معموال از بودجهدانشگاه. نپایید

مردم تغذیه )ِ گرایییا مدرك(اندوزي پرداخت شده به خاطر شورِ دانش

ها هنوز به شکلی معنادار کنند، و این بدان معناست که خروجیِ دانشگاهمی

به همین دلیل هم بر خالف . شودش ثروت ملی منتهی نمیو نمایان به افزای

ي فرهیخته و دانشگاه ي مرسوم در سایر کشورها، بیکاري در طبقهقاعده

هایی که به خاطر تنگناي اقتصادي با ي کشورمان بیشتر است، تا طبقهرفته

. شودتر متوقف میشان در سنین پایینزیربناي فرهنگی تحصیل در فرزندان

ها هنوز نهادهایی عرفی و زمینی نیستند که سود رت دیگر، دانشگاهبه عبا

.حاصل از آن به شکلی ملموس سبک زندگی مردم را دستخوش تغییر سازد
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اي هم هست، که به سوءمدیریت و اما ایرادهاي غیرنهادي

شود، و در خود نهاد گزاران مربوط میکاري مسئوالن و سیاستندانم

:توان در سه بند خالصه کرداین ایرادها را به نظرم می. ددانشگاه ریشه ندار

ساالرِ فضاي دانشگاهی کشورمان از یک نظام شایسته: نخست

اي واقعی و عادالنه محروم است، و به همین دلیل سلسله مراتب دانشگاهی

بندي افراد بر حسب دانش، هوشمندي شکل گرفته که بر خالف قاعده، رتبه

دهد، بلکه جایگاه افراد را بر اساس متغیرهاي شان نمیو تولید فکر را ن

بودن به لحاظ سازمانی، یا ربطی مثل مدیریت روابط اداري، مطیعبی

ي این امر، ابهام در نقشها، مسئله نتیجه. کندهاي سیاسی تعیین میوابستگی

ي برانگیز بودنِ الگوهاي جذب و ارتقاي سازمانی نیروهاي انسانی، و غلبه

این . هاي اخالقی بر متنِ کار علمی استهاي اجرایی و گاه آلودگییهحاش

بندي دانشگاهیان به کارکردهاي آموزشی سیاسی شدنِ الیه/ اداري

هایی بسته و تکرار شونده از آموزش و ها هم تعمیم یافته و حلقهدانشگاه

م هایی علمی تنظیآزمون را خلق کرده که تنها براي برآورده کردنِ حداقل

بار، محترم شمردن استقالل رفت از این بیماري فاجعهراه برون. اندشده

ها و دانشگاهیان است، و تقویت انجمنهاي علمی و پایبندي به دانشگاه

شان، چفت و بست کردن این انجمنها با ساالرانه در مدیریتقوانین شایسته

هاي و جایزهها، آزمونها، نهادهاي صنفی و صنعتیِ مربوط، ایجاد مسابقه

.ها مختلفکالن ملی براي تشخیص و تشویق استعدادها در رشته
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خیزد، دلسرد ساالري بر میاختالل بزرگی که از غیاب شایسته: دوم

شدنِ نیروهاي نخبه از نهاد دانشگاه، و قطع ارتباط کارکردي ایشان با این 

طی سی سال گذشته اي که بار و پردامنهفرار مغزهاي فاجعه. هاستسازمان

ها یعنی دانشگاه. شاهدش هستیم، تا حدودي در همین عارضه ریشه دارد

در جذب و حفظ نیروهاي بااستعداد و نخبه ناتوان هستند، و دانشجویان و 

هاي غیرعلمی هاي علمی خود از حاشیهاستادانی که به خاطر دغدغه

د، اقامت در شونگریزان و از ناعادالنه بودن ساز و کارها دلسرد می

سرزمینهایی بیگانه را به ماندن و کوشش در کشور خودشان ترجیح 

ي علمی و ي نخبهاي از طبقهدر واقع بخش بزرگ و تعیین کننده. دهندمی

فرهنگی ایرانی، در حال حاضر خارج از کشور اقامت دارند و به خدمت 

دانی با دادهایشان ارتباط چناند که مسائل و بروندر نهادهایی مشغول

. کشورمان ندارند

تري که در کشور باقی ي نخبگان سرسختاین عارضه درباره

اند هم مصداق دارد، یعنی بخش بزرگی از این نخبگان نیز در فضاهاي مانده

شان اند، در حالی که ماهیت فعالیتغیردانشگاهی به فعالیت مشغول

ان و استادان یعنی با انبوهی از نویسندگان، پژوهشگر. دانشگاهی است

روبرو هستیم که در خارج از نهاد دانشگاه به تالیف و ترجمه و تدریس 

ي نفوذشان از استادان رسمی ي مخاطبان و دایرهاند، و گاه دامنهمشغول

ساالري، به به عبارت دیگر، غیاب شایسته. تر استها افزوندانشگاه

. جر شده استمحرومیت نهاد دانشگاه از نیروهاي نخبه و توانمند من

خیزد و آن از ایرادي که شرحش گذشت، اختاللی دیگر بر می: سوم

. هاستتوش و توان بودنِ فضاي علمی در درون دانشگاههم ایستایی و بی

محرومیت دانشجویان از استادان تاثیرگذار و نخبه، به چیرگی نوعی فضاي 

آنچه تدریس به شکلی که. ها دامن زده استحاصل بر دانشگاهخموده و بی

اش هم شود در بسیاري از موارد روزآمد و دقیق نیست و فراگیريمی
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به همین . هایی به همین اندازه نادقیق را ندارددستاوردي جز عبور از آزمون

خوانی جاي کتابخوانی، و حفظ کردن پاسخِ مرسوم دلیل است که جزوه

جویان به خاطر شمار دانش. جاي طرح کردن پرسشِ نوآورانه را گرفته است

شود، در اقبال عمومی براي تحصیل دانشگاهی، به شکلی شتابنده زیاد می

خونی و ناتوانی ي استادان به خاطر عوارضی که گفتیم، به کمحالی که طبقه

به همین دلیل استادان خوب و دلسوزي هم که . چشمگیري دچار است

به کار انبوه همچنان هستند، توانِ اجرایی و زمان الزم براي رسیدگی

اي از دبیرستان، و ها را به دنبالهي اینها دانشگاههمه. دانشجویان را ندارند

هاي قدیمی بدل کرده، که باید تر از همان مکتبخانهاي روشنفکرانهنسخه

ي امتحان پس داده شود، بی آن چیزي در آنجا حفظ شود و بعد سرِ جلسه

.علم ارجی داشته باشددار بودن در حریمکه پرسشگري و مسئله

ي بزرگ دیگري اشاره توان به عارضهدر کنار تمام این موارد، می

را براي آن مناسب » نهادگریزي«کرد که در یک کالم شاید بتوان برچسب 

نهادگریزي، اختاللی است در روند طبیعیِ سازمان یافتگی افراد . دانست

در محیطهاي دانشگاهی، و به طور . همکار، و تاسیس و تکامل نهادهاي نو
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تر نیز، تشکیل انجمنها و گروهها و ی در فضاهاي آموزشی سنتیکل

ها یا وابستگان به یک نهاد آموزشی روندي عادي شاگرديهایی از همدسته

ي تمدنها سابقه و فراگیر بوده و در تمام نهادهاي آموزشی مهم در همه

شاگردان و استادان خود،یعنی این امري طبیعی است که افراد با هم. دارد

رسمی تشکیل دهند و به این ترتیب با سازمانها و انجمنهایی رسمی یا نیمه

تري هکسانی که عالیق نظري یا رویکردهاي مشترکی دارند، ارتباط گسترد

آید، چنین الگویی از دیرباز تا جایی که از منابع تاریخی بر می. پیدا کنند

اند که دست بودهاي از ایندر ایران زمین وجود داشته و انجمنهاي علمی

اند، چنان که مثال در تاثیر فرهنگی چشمگیر و دیرپایی هم داشته

. بینیمالصفا میاخوان

در ایران هم تا زمانی که شور و شوق نوسازي و آرمانهاي 

خواهی غالب بود، نهادها و انجمنهاي فراوانی را از این دست مشروطه

ه از پایین به باال شکل ویژگی مشترك این نهادها آن است ک. بینیممی

کنند که عقاید و آراي گیرند، و معموال کسانی را دور هم جمع میمی

انجمن ادبی دانشکده که . شان همسان استمشترکی دارند، و یا تخصص

اش بود، انجمن فرهنگ که ذکاءالملک الشعراي بهار محور اصلیملک

ص براي تاسیس فروغی بنیان نهاده بود، و انجمن معارف که به طور خا

کرد، مدرسه و فضاهاي آموزشی توسط نخبگان علمی و سیاسی فعالیت می

ي و اغراق نیست اگر بگوییم بخش عمده. هایی از این نهادها هستندنمونه

. اندفضاي فرهنگی مدرن ایرانِ امروز را همین نهادها شکل داده و برساخته

ایی از این دست هاي ایران نهادههاي گذشته، در دانشگاهدر دهه

دار در آنها نمایان است اما اختاللی فراگیر و ریشه. اندشکل گرفته و بالیده

نهادهاي یاد شده معموال . کندشان پیشگیري میکه از کارکرد پایدار و بهینه

عمري کوتاه دارند، به یک یا چند شخصیت تاثیرگذار وابسته هستند و 

رکرد دارند، و معموال با تنشهاي بنابراین تنها در دوران فعالیت وي کا

اند و به همین دلیل معموال در درونی و بیرونی فراوانی دست به گریبان
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این انجمنها . مانندجذب عضو و انجام کارهاي مستمرِ اثرگذار ناکام می

زده به دست اي تنگ و نظارتها را تنها در حیطهمعموال پشتیبانی دانشگاه

ها فرو گوناگون به محفلی از دوستان و همکالسیآورند، و زیر فشارهاي می

هایی اجرایی و تعیین کننده از شوند، بی آن که به صورت شاخهکاسته می

. فضاي دانشگاهی نقشی بر عهده بگیرند و آن را ایفا کنند

گردد که دارتري باز میي ریشهیکی از دالیل این اختالل، به مسئله

ل جوانتر نمود چشمگیري دارد، و آن در کشورمان به خصوص در میان نس

در . میلی و ناتوانی است، براي ارتباط و عضویت در نهادهم ترکیبی از بی

واقع تُنُک بودنِ فضاي انجمنهاي دانشجویی و نهادهاي خودجوشِ علمی و 

ها، تا حدودي در این حقیقت ریشه دارد که پژوهشی در دانشگاه

نی براي مشارکت درست و سالم در دانشجویان در دوران کودکی و نوجوا

اند، با سرمشقهاي موفق و درستی از نهادهاي اجتماعی آموزش ندیده

را در » نهاد«اند، و بنابراین در کل برنده تماس کافی نداشته/ هاي برندهبازي

طبیعی است . اندکل به صورت امري بیرونی، اجبارآمیز و جبار تجربه کرده

، راه را بر تاسیس »نهاد«با » من«از ارتباط اي که چنین شکلِ کژدیسه

افزاي من در نهادهاي داوطلبانه به دست من ببندد، و عضویت سازنده و هم

.سازمانها را نیز مختل کند



53صد و نود و دوماه هزار و سیبهمن/پانزدهميشماره/سیمرغ

ي شناسیِ نهاد دانشگاه در ایران، با مسئلهبنابراین گذشته از آسیب

یِ وابسته به دانشگاه شناسی نهادهاي مردمدیگري روبرو هستیم و آن آسیب

ي شمار و اندازه و دوام و است، و آن عبارت است از پرسیدن درباره

کارکرد و بازده نهادها و سازمانهایی که به شکلی خودجوش و از پایین به 

ها یا در ارتباط با آموختگان در دانشگاهباال توسط دانشجویان و دانش

بر خالف اولی، تنها به این پرسش دوم، . شوندها تاسیس میدانشگاه

ي ماند و به عرصهشناسیِ یک نهاد آموزشی محدود نمیقلمروي جامعه

چرا که بخش مهمی . یابدروانشناسی اجتماعی و روانشناسی نیز تعمیم می

از ناتوانی دانشجویان در سازماندهی نهادهاي داوطلبِ علمی، در عللی 

یاري از این علتها خود شود، هرچند بسمربوط می» من«ریشه دارد که به 

.برخاسته از معلولیت و کژکاردهاي نهادهاي دیگر هستند

ي اول بعد از انقالب اسالمی، تا حدودي به خاطر همگرایی در دهه

آراي عمومی به خاطر فشار جنگ تحمیلی، و تا حدودي هم به خاطر 

اي که سرمشق سزاواري براي دانشجویان بودند، تا حضور استادان قدیمی

دودي از پیوند انداموار میان دانشجویان و نهاد دانشگاه برقرار بود و ح

اما به طور خاص در . آمدآسیبی که شرحش گذشت کمتر به چشم می

ها نیز رخ نموده و نسلی ي گذشته، چرخشی در نسل استادان دانشگاهدهه

آموختگان به عنوان استاد در مراکز دانشگاهی کشورمان به تازه از دانش

شوربختانه این نسلِ تازه به جاي آن که آسیبِ یاد . اندمت مشغول شدهخد

به دست » نهاد«و » من«شده را ترمیم کنند و راهبردي براي آشتی مجدد 

به همین دلیل امروز در . انددهند، خود به عوارض این بیماري دچار آمده

شجویان بیشتر فضاهاي دانشگاهی، نه تنها سازمانها و گروههاي داوطلب دان

بازده هستند، که انجمنهاي علمی معتبرتر و سازمانهاي اندك و کوچک و کم

آشکارترین و . اندمشابه مربوط به استادان نیز به چنین وضعیتی گرفتار آمده

هاي میان استادان و نازیباترین نمود این امر، کشمکشها و درگیري

ارهاست، که بر خالف ها و همکشاگرديفکران و همهاي میان همبنديدسته
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ي جاهاي دنیا، چندان ارتباطی به اختالف نظرهاي علمی ندارد، و به بقیه

تر تعلق دارد و توسط تعارضهایی در روابط بینافردي و سطحی روانشناسانه

نظرهایی البته همیشه در تمام چنین اختالف.  شودشخصی تعیین می

اما وقتی . شته و داردها وجود داسازمانها و در تمام کشورها و دوره

ِ ي نهادهاي داوطلب و خودسازماندهسازمانی، آن هم دربارهکشمکش درون

. علمی، باعث فلج شدن کارکرد آن شود، ایرادي جدي در کار است

گوییم، هاي ایران سخن میشناسی دانشگاهي آسیبوقتی درباره

مرور تاریخ .شودي زبان علمی نیز کشیده میخواه ناخواه بحث به مسئله

دهد که دست کم در آغازگاه هاي جدید در ایران نشان میظهور دانشگاه

جنبش تاسیس مدارس و دانشسراهاي مدرن، پیوندي تنگاتنگ میان زبان 

. پارسی استوار و انتقال دانایی به سپهر تمدن ایرانی وجود داشته است

مشروطه تا ي امضاي فرمان ي حدودا سی سالهي کسانی که در فاصلههمه

در ) خورشیدي1313تا 1285بین سالهاي (تاسیس دانشگاه تهران 

اند، در ضمن ادیبانی نامدار تاسیس نهادهاي آموزشی جدید نقشی ایفا کرده

الشعراي بهار، محمد حسین و محمدتقی و ابوالحسن ملک. اندهم بوده

ی، فروغی، دکتر حکمت، سعید نفیسی، دکتر ناتل خانلري، عالمه قزوین

ي نیکنامان دیگري که دانشسراها و دهخدا، مشیرالدوله پیرنیا، و همه

گذاري کردند، در ضمن ادیبانی بزرگ و هاي نوین ایران را پایهدانشگاه

فرهیخته هم بودند و زبان پارسی را در کمال زیبایی و استواري به کار 

در ادبیات ي این افراد دستی این نکته شایان توجه است که همه. بردندمی

اند، و تاثیرشان بر نثر پارسی اند و بیشترشان شاعران بزرگی هم بودهداشته

ي ایرانیان به سبک و چندان چشمگیر و بزرگ بوده که در عمل امروز همه

. نویسندسیاق ایشان می

ارتباط انداموار میان زبان و دانشگاه، البته امري بدیهی و شناخته 

اي دیگر، به تماس ي تمدنی به حوزهز یک حوزهانتقال دانایی ا. شده است

شان به پیوسته و بارورِ زبانها وابسته است و تنها کسانی که در زبانِ مادري
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سابقه در آن زبان توانند در بیانِ اموري نو و بیاوجی دست یافته باشند می

چنین ارتباطی در سی سالِ نخست ورود سازمان . حق مطلب را ادا کنند

به کشورمان، آشکارا برقرار بوده است و کسانی مفاهیم و مدرنیتهي یافته

کردند که عالوه بر هاي دانایی نوین را به مخاطبان ایرانی منتقل میحوزه

ي زبانی غور و تعمق در دانشهاي مدرنِ اروپایی، با میراث ادبی و خزانه

این کار دشوار ي اند و بنابراین از عهدهایران زمین نیز کامال آشنایی داشته

.اندآمدهبر می

نخستین نسل از دانشمندان و دانشگاهیانی که توسط این نسلِ 

آغازین صدر مشروطه تربیت شدند نیز این دلبستگی به زبان پارسی و 

به این ترتیب در . توانمندي در این عرصه را از ایشان به ارث بردند

شویم ختگان روبرو میهاي بیست تا چهل خورشیدي با نسلی نو از فرهیدهه

هاي ایران هاي تخصصی دانشهاي نو را در دانشگاهکه بیشترشان شاخه

ي تاسیس کردند و این تسلط بر زبان پارسی و شناختنِ امکانهاي گسترده

. آن را از استادانشان به ارث برده بودند

ي چهل، به تدریج با ظهور نسلی نو از با این وجود، از اواخر دهه

ظهور . آیدفرهیختگان روبرو هستیم که این پیوند در میانشان به چشم نمی

آموزان گره ي جمعیتیِ دانشجویان و دانشاین نسل تازه، از سویی با توسعه

تلویزیون هاي نو مانند رادیو وخورده بود، و از سوي دیگر با رواج رسانه

نتیجه آن بود که نسلی از فرهیختگان جایگزین . در کشورمان همزمان بود
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شان در همان نسل یا نسل پیش از روستاها نخبگان قدیمی شدند که بسیاري

ي سیاسی هایی نانویسا به شهرها کوچیده بودند و معموال دغدغهو خانواده

در این نسل، . ه داشتشان غلبشان بر گرایشهاي علمی و تحقیقیو اجتماعی

ي روشنفکر بینیم، و ظهور طبقهها را هم میزدگی روزافزون دانشگاهسیاست

ایرانی جدید نیز به همین دوران تعلق دارد، که متفاوت است با نخبگان 

فرهنگی نسل پیشین، که بنیانگذاران فرهنگ مشروطیت و نهادهاي آموزشی 

.مدرن بودند

مروز، به تقریب سه نسل از روشنفکران ي چهل تا به ااز اواخر دهه

اگر گفتمان علمی و دانشگاهیِ این . اندي فرهنگی ایران ظاهر شدهبر صحنه

رونده و جدي در یابیم که یک اختالل پیشنسلها را بررسی کنیم، در می

این . ي زبان بروز کرده و به تدریج در حال گسترش یافتن استحوزه

ي اندك و دانش ناکافیِ فرهیختگان نوپا دربارهياختالل، از سویی به تجربه

گردد، و از سوي دیگر به قطع ارتباط شان باز میفرهنگ و سنت پیشینیان

شود، که حامالن زبان گو مربوط میایشان با ادیبان و شاعران کهن پارسی

به عبارت دیگر، در سه نسلِ . اند و هستندتراشیده و درست پارسی بوده

نفکران و دانشمندان ایرانی، با الگویی عمومی روبرو هستیم گذشته از روش

که طی آن دانشگاهیان به تدریج در نوشتار و گفتار از زبان پارسی درست 

شان گیرند و دقت و شیوایی و روانی و انسجام از بافت زبانفاصله می

بندد و به همین دلیل در بیان منظور و انتقال و صورتبندي رخت بر می

. شان با اختالل روبرو هستندها در زبان مادريبندي نظریهو قالبمفاهیم 

نخست آن . توان نشان دادنمودهاي این اختالل را در چهار نقطه می

در دوران ما دچار واگرایی چشمگیري شده است، » متنِ علمیِ پارسی«که 

لحن، بافت . توان تشخیص دادپریشی فراگیر را میدر حدي که نوعی زبان

، و قواعد و هنجارهاي حاکم بر نویسندگی علمی در زبان پارسی سخن

وضعیتی نابسامان پیدا کرده است، به شکلی که هنجارهاي حاکم بر متن 

کند و حتا در قلمرو اي دیگر تفاوت میاي از دانش به شاخهعلمی از شاخه
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ي تخصصی هم سبکها و بافتهاي متفاوتی یک دانش تخصصی و یک مجله

بینیم، که اغلب هم نارسا و آشفته و و صورتبندي مفاهیم را میاز روایت 

ي زبان فنی و دقیقِ علمی، با ابهام و بنابراین ما در حوزه. نادقیق هستند

.آشفتگی دست به گریبانیم

هاي بیگانه و کاربردهاي گاه عجیب واژهامان وامدوم آن که سیل بی

ده، زبان معیار علمی را به و غریب و نادرست آنها در میان قشر تحصیل کر

آش شله قلمکاري از کلمات دور از ذهنِ فرانسوي، انگلیسی، آلمانی و 

عربی بدل کرده است، که معموال در بافتی از جمالت پارسی به کار 

این . روند، بی آن که خوانش و معنا و داللتی درست را حمل کنندمی

- یا مد اداري» زدنفرنگی حرف«ي عارضه تا حدودي به مد روشنفکرانه

در نتیجه، چنان که ادیبان صدر . شودمربوط می» گوییعربی«دولتی 

فارسی «مشروطه به درستی تشخیص داده بودند و جمالزاده به خوبی در 

ها و اش داده، دو لحنِ رقیب از گفتمانِ مستَفرَنْگنمایش» شکر است

اندام است و نارسا و بیها پدید آمده است که به یک اندازه نازیبامستَعرَب

نظر سازد که صرفسوادي را نمایان میو دو شکلِ متفاوت از نادانی و بی

سوادي گویندگان و اش، به هر حال کماز دانشگاهی یا دولتی بودن

.دهدشان را نشان میي زبان مادرينویسندگان درباره

سومین نکته آن که تماس زبان پارسی با زبانهاي علمی و فنیِ

هاي غریبه، از تکامل بیگانه، به خاطر همین تبِ وامگیري کلیدواژه

شاید به خاطر کارکرد . برابرنهادهاي درست و سلیس پیشگیري کرده است

هاي اخیر باشد برانگیز و کژکاردهاي فرهنگستان زبان پارسی در دههبحث

لمی و اي براي بسیاري از کلیدواژگان عکه برابرنهادهاي درست و جا افتاده

فنی وضع نشده، و بنابراین طیفی از کلمات گاه دور از ذهن و نازیبا 

هایی شده، که باید به طور طبیعی در زبان ما بر مفاهیم جایگزین برچسب

از این رو بخش مهمی از واژگان تخصصی هر علم، . نوظهور اطالق شود

د، همتاي جا انبه خاطر واگرایی نظرِ کسانی که برابرنهادي را پیشنهاد داده
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هاي واژهافتاده و مقبولی در زبان ما ندارد و این خود به استفاده از وام

.زندبیگانه دامن می

چهارمین نکته آن که به خاطر تمام این عواملی که بر شمردیم، 

امکان گفتگوي دقیق و روشن علمی به تدریج در میان متخصصان منتفی 

که در - متاسفانه سخت اندك–یی ها و نوشتارهاکافی است مقاله. شودمی

اند پرداز ایرانی به نقد و رد نظر یکدیگر مشغولآنها دو دانشمند یا دو نظریه

مدار، ي خشونترا مرور کنیم، تا دریابیم که در اینجا شکلی از زبان عامیانه

ي دانشمندان طرفی علمی و گفتمان متین و مؤدبانهجایگزین انصاف و بی

گفتمان دانشگاهی ما از لحن و سبک سزاوارِ دانشگاهیان نه تنها. شده است

. کندپریشی گردش میخالی شده، که حتا در محتوا نیز بر لوالي همین زبان

نظرها، به مفاهیم و کلیدواژگان و یعنی بخش بزرگی از جدلها و اختالف

گردد که تعریف ناشده و مبهم و ناقص هستند و بنابراین هایی باز میگزاره

اه اصوال معلوم نیست کل جنگ و دعوا بر سر چه موضوعی بروز کرده گ

.است

از همان ابتداي ورود دانشهاي جدید به ایران زمین، برخی از 

ماندگی ایرانیان در آن روزها را ناشی از پردازان عقبنویسندگان و نظریه

خط، شان دانستند و راهبردهایی افراطی و معموال ناسنجیده مانند تغییرزبان

نویسی مطلق را ها، یا پاالیش زبان و سرهواژهمهاباي واموامگیري بی

ي دست و پنجه نرم امروز، بعد از بیش از یک قرن تجربه. پیشنهاد کردند

توان گفت که هواداران کردنِ زبان پارسی با دانشهاي نو، در این حد می

ي ز نظر دایرهزبان پارسی هم ا. انداین رویکردهاي افراطی بر خطا بوده

واژگان و هم از دید دقت و روشنی، هم توانمنديِ صورتبندي و حملِ 

اي هزار ساله از اش خزانهي تاریخیمعانی نو را دارد، و هم در گذشته

چنین کارکردي را اندوخته است، که به خوديِ خود در روزگار کنونی 

ي نقاط رهبحث دربا. شوداي براي فرهنگ ایرانی محسوب میهبرگ برند
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قوت و ضعف زبان پارسی و چرایی و چگونگیِ توانمندي آن براي غلبه بر 

توان تنها به این جمله می. گنجداین چالش بزرگ، در این مختصر نمی

اي پیدا شده که بسنده کرد که در سالهاي گذشته هر جا مترجم و نویسنده

زبان در نمانده دانسته، در نقل دانشهاي نو به اینزبان پارسی را خوب می

چه یک قرن پیش باشد و محمدعلی فروغی و سیر حکمت در اروپا، . است

در واقع بخش . و چه پرویز شهریاري باشد و امروز و ریاضیات جدید

سوادي یا اي که زبان پارسی با آن رویاروست، کمي عارضهعمده

برطرف آن عارضه اگر . شان استي زباني فرهیخته، دربارهسوادي طبقهبی

.شود، این اختالل هم برطرف خواهد شد
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ي زندگی شبانه در تهرانیادداشتی درباره

ها را ي خانهي پیشامدرن، یعنی وقتی که روشنایی شبانهدر زمانه

کرد، ضرباهنگ زندگی مردم سوز و فانوس و سوخت حیوانی تامین میپیه

تاریک شدن هوا با خلوت . شدبا بر آمدن و فرو شدنِ خورشید تنظیم می

شدن خیابانهاي شهر همراه بود و زندگی اجتماعی در ساعتهاي تاریکی 

یافت، آن هم براي در درون خانه و فضاي خانوادگی ادامه میمعموال

داري بپردازند، زندهساعتهایی محدود، و شبهایی مانند چله که مردم به شب

. شداندك بود و با آیینی پشتیبانی می

یکی از پیامدهاي ورود مدرنیته به ایران زمین، روشن شدنِ شبها 

سوخت، و بعدتر اختراع المپ برق و ابتدا استخراج نفت و ارزان شدنِ. بود

ي تاریکی را از روي روابط اجتماعی ها، فشارِ مهار کنندهتاسیس نیروگاه

. شکل گرفت» زندگی شبانه«شبانه برداشت، و به این ترتیب مفهومی به نام 

اي شهري است، که به گذران اوقات فراغت در محیطی زندگی شبانه پدیده

در تمام شهرهاي دنیا، گذار . کندها داللت مینهعمومی و بیرون از حریم خا

از دوران سنتی به عصر مدرن و به خصوص رواج روشنایی الکتریکی، 

زندگی شبانه معموال در . پیدایش زندگی شبانه را نیز به دنبال داشته است

هایی خاص از شهر متمرکز است، بر محورِ خوردن شام و اصوال محله

ها و کند، و معموال با تفریحگردش میهاي آماده خرید خوراکی

هایی سازمان یافته یا نابسامان همراه است که ممکن است در سرگرمی

ها و رقص و آواز خیابانی گرفته تا ي وسیعی نوسان کند، از جشنوارهدامنه

در حدي که . هدفزنی بیقدم زدن در کنار ویترین فروشگاهها و پرسه
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زنی و خوشباشی ي پاریس، همین پرسهبارهوالتر بنیامین در نوشتارش در

.داندشبانه را یکی از نمودهاي مدرنیته می

ي هویت در جهانِ امروز، زندگی شبانه یکی از عناصر تعیین کننده

هاي ویژه و مفرحی که براي بسیاري از شهرها به خاطر برنامه. شهرهاست

اند و بخش بزرگی از گردش اقتصادي شان دارند شهرت یافتهشبانهزندگی

مردم در این . گرددصنعت گردشگري به جذابیتهاي زندگی شبانه باز می

بینند، با ایشان در تفریحی می-آشنا یا غریبه–است که همشهریانشان را فض

شوند، و به این ترتیب هویتی مشترك به تدریج در میان یا گردشی همراه می

. گیرداهالی یک محله و یک شهر شکل می

دهد که زندگی شبانه در شهرهاي ایران نیز شواهد تاریخی نشان می

در واقع دیرینه بودن سنت شهرنشینی در . از دیرباز وجود داشته است

هاي تاریخی به زندگی کشورمان باعث شده تا برخی از نخستین اشاره

رد پاهایی . شوندشبانه، در کتابهایی دیده شود که به تاریخ ایران مربوط می

از کهنترین شکل زندگی شبانه را در شکلی پیشامدرن و محدود، در 

توان ر دوران صفوي به ایران سفر کردند، میهاي اروپاییانی که دسفرنامه

دهد اشکالی ساده از همچنین شواهد کهنتري هم هست که نشان می. یافت

جوشیدنِ روابط انسانی در شهرهاي بزرگی مانند بغداد و ري این نوع درهم

. هاي دور وجود داشته استو هرات و مرو از گذشته
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در شهرهاي کشورمان اما در سالهاي گذشته، یکی از چیزهایی که

کند، خلوتی شهر در ساعتهاي آغازین جلب نظر می- به خصوص تهران- 

شکلی شبیه به این را . شب است، و غیابِ چشمگیر و نمایانِ زندگی شبانه

ام و این در تقابلی چشمگیر است با آنچه که در تنها در شهرهاي چین دیده

نارس، دهلی نو، مثل ب(شبهاي پر زرق و برق شهرهاي شرقیِ دیگر 

. بینیممی) استانبول، کواالالمپور، و بانکوك

گذاري شهرداران و مقامات انتظامی بخشی از این غیاب، به سیاست

چنان که مثال در تهران، از سالها پیش ممنوعیتی وضع . گرددشهرها باز می

شب جلوگیري ها بعد از نیمهها و فروشگاهشد که از باز ماندنِ رستوران

کند، همین تبصره به تنهایی براي فروپاشی زندگی شبانه کفایت می. کردمی

ي منع شادخواري و شادمانی جمعی به خصوص وقتی که با مقررات ناگفته

در شهرهاي چین هم مقررات مشابهی حاکم است و به . هم ترکیب شود

. الگویی همسان از غیاب زندگی شبانه در شهرها هم انجامیده است

. دلیلِ منطقی وضع این نوع مقررات براي نگارنده مشخص نیست

هاي گذشته نشان ي دههفظ امنیت باشد، آمار و تجربهچون اگر قصد ح

دهد که مهمترین شاخصِ پیشگیري کننده از جرم و جنایت در خیابانها، می

شلوغ بودن خیابانهاست، و به این ترتیب با تعطیل شدن زندگی شبانه و 

ها، در عمل ضریب امنیت رهگذران در ساعتهاي سوت و کور شدن گذرگاه

. آیدتاریکی پایین می

 اما این تالش براي خلوت کردن شهر در ساعتهاي تاریکی، خود

بلکه آن را به فضاي . زندگی شبانه را در شهرهاي ایران از میان نبرده است

به این ترتیب بزمِ شبانه که تعریفی . ترِ درونِ خانه تبعید کرده استسنتی

ذشته هاي گمشخص و بسیار دیرینه در فرهنگ ایرانی دارد، در دهه

از زندگی شبانه را در -و گاه کاریکاتوري–دگردیسی یافته تا مینیاتوري 

یعنی بخش بزرگی از جمعیت با وجود غیاب زندگی شبانه . خود جاي دهد

و همچنان تا روند،در خیابانها، همزمان با تاریک شدن هوا به بستر نمی
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از قسمتی از این جمعیت، شکلی. پاسی از شب گذشته بیدار هستند

کنند که به معاشرت و ارتباط اجتماعی را در این ساعتهاي شبانه تجربه می

یعنی . اي از همان زندگی شبانه شباهت داردمدلسازي ساده شده و ابتدایی

یا ) مهمانی(همسایگی -بزم ایرانی که امري بود مبتنی بر روابط خانوادگی

تواي معنایی ، از مح)مجلس شعر و سرود و بحث(هنري - روابط فرهنگی

قدیمی خود تهی شده و به فضایی بدل شده که ارکان اصلی زندگی شبانه 

در آن ) ها، رقص و آوازخوردن خوراك دسته جمعی، آشنایی با غریبه(

هاي رسمی با اسم اي که در رسانهدر واقع پدیده. اندمرکزیت یافته

ق مورد در ردیف جرایمی مانند قتل و دزدي و قاچا» هاي شبانهپارتی«

ي عادي است که از گیرد، به سادگی همان زندگی شبانهاشاره قرار می

شکی نیست که ممکن است در این . ها کوچیده استخیابانها به خانه

پدیدار نوظهور که بین فضاي عمومی و خصوصی قرار گرفته، جرایمی و 

ن اما به نظرم مسئول آن کسانی هستند که پیدایش چنی. مسائلی هم پیش آید

ي اخالق، چرا که بهترین تصحیح کننده. اندي غریبی را رقم زدهپدیده

است و در خیابانها چشمان هوشیار بیشتري کردار مردمان » چشم دیگري«

ها با شان در برخی رسانهکه داللت» هاي شبانهپارتی«نگرند، تا در را می

خورده است، پرستانِ تخیلی پیوندهاي خونین شیطانآداب پاگانی و قربانی

و چه بسا که به جاي این تصاویر رنگین، انعکاسی ساده از همان زندگی 

.شبانه باشد، در خانمان شهروندان
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، به ي زندگی شبانهها دربارهامروز دو دسته از برداشتها و نگرانی

یک صدا، به دلسوزانی تعلق دارد . رسدخصوص در پایتخت به گوش می

ي ي تهران را وابستهمنیت خیابانها و جذابیت گردشگرانهکه رونق شهر و ا

صداي دوم از . بیننداي در آن میي سالم و شایستهتکوین زندگی شبانه

ي علی میان زندگی و شبانه و امنیت را خیزد که رابطهتحلیلگرانی بر می

کنند ناامنی خیابانها در شبانگاه علت زوال دانند و فکر میواژگونه می

البته در این نکته شکی نیست که خلوت کردنِ خیابانها . گی شبانه استزند

اما شاید گوشزد کردنِ این نکته بد نباشد که آب، . زندبه ناامنی دامن می

کند و شهري نیست که غیابِ زندگی شبانه در عاقبت سرازیري را پیدا می

ریان چندي پیش این بخت دست داد که ج. آن امري پایدار و مستمر باشد

سوچی در این کشور را از سانتحول سیاسی در برمه و به قدرت رسیدن آن

جالب آن بود که تا پیش از این تحول، خیابانهاي یانگون . نزدیک ببینم

خلوت و تاریک و سوت و کور بود، به همان سبک و ) پایتخت برمه(

سیاقی که در چین دیده بودیم، اما بعد از این تحول به سرعت رونق به

خیابانها بازگشت و جالب آن که صف دراز کتابفروشهاي دستفروش بود 

بین بود که توان خوشاز این رو می. خوردکه در خیابانها به چشم می

گمان دیر یا زود این ممانعتهاي کارشناسی نشده برطرف خواهد شد و بی

سیاستی درست براي ساماندهی زندگی شبانه در شهرهایی مانند تهران 

خواهد گشت و آنگاه بار دیگر خیابانهایمان از شلوغی و رونق تدوین

. روزگار قدیم بهره خواهد برد
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»ي یونانیي معجزهاسطوره«فصلی گمشده از کتاب 

منتشر شد، وزارت محترم 1390در سال » ي یونانیي معجزهاسطوره«وقتی کتاب 

گمراه شدنِ مردمان را بر عهده دارد، ي ارشاد خلق و جلوگیري از ارشاد که وظیفه

بخشی از کتاب را که به شرح اخالق جنسی یونانیان باستان اختصاص داشت، به تیغ 

از آن روز به بعد مدام دوستان خواهان . ارشاد برید و کتاب بدون این بخش منتشر شد

را حاال که کشتیبان. داددستیابی به این بخش بریده شده بودند و فرصتی دست نمی

سیاستی دیگر آمده و ارشاد به رشدي دست یافته، فرصت را مساعد دیدیم تا این بخشِ 

اي باشد براي آن ، چه بسا که طلیعهاي جداگانه منتشر کنیمبریده شده را به شکل مقاله

:که چاپ دوم کتاب سالم به دست مخاطبان برسد

یونانیجنسی اخالق ي قصه:سخن سوم

کنند که یونانیان باستان مردمی بر این امر پافشاري میهاي امروزین، تاریخ

شان برتري اند و از نظر اخالقی بر همسایگان شرقیفرهیخته و پارسا بوده

گویی، دزدي، غارت، و با توجه به آنچه در مورد خیانت، دروغ. اندداشته

اما . داري گذشت، نامعقول بودن این اعتقاد به قدر کافی آشکار استبرده

تر شدن تصویري که از نظام اخالقی یونانیان در ذهن داریم، بد راي دقیقب

. هم پرداخته شود- ي دیگر، یعنی اخالق جنسی ایشاننیست به یک نکته

ي ي اخالق یونانی اهمیت دارد، شیوهمورد دیگري که براي داوري درباره

یات و رفتار ایشان در درون خانواده است که در بخش مربوط به وارسی ادب

. اساطیر یونانی بدان خواهم پرداخت

تاریخ «ي هشتاد میالدي کتاب مشهور زمانی که میشل فوکو در دهه

خود را منتشر کرد و بر مبناي شواهدي تاریخی نشان داد که » جنسیت
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بازي در میان یونانیان باستان امري هنجارین بوده، بسیاري از همجنس

ي خود او و گرایانههاي همجنسهنویسان عالقشناسان و تاریخجامعه

ي این کتاب مایهبخشی به این عادت را دستتالشش براي مشروعیت

با این وجود، مرور منابع تاریخی . دانستند و اعتبارش با زیر سوال بردند

توان مقاومت در برابر می. دهد که حق با فوکو بوده استموجود نشان می

شان گرایی، یا تالشان غربی از همجنسپردازآراي فوکو را به نفرت نظریه

امروز که . براي حفظ تصویري پرهیزگارانه از یونانیان کهن مربوط دانست

اي معتبر از دانایی براي خود جایی باز به عنوان شاخه1»تاریخ بدن«ي رشته

طرفانه و دقیق از آثار آریستوفانس و اوریپیدس، با هایی بیکرده و ترجمه

در دست -شان،و از دید امروزین مستهجن-واژگان جنسی بسامد باالي 

است، نادیده انگاشتن شواهدي که مورد اشاره و تاکید اندیشمندانی مانند 

1 Body History

. شودفوکو است، بیش از پیش دشوار می

نویسان بدن، تمایز اصلی جنسی در یونان هاي تاریخبر مبناي دست یافته

شده مربوط می» 2نفوذپذیر/ دهنفوذ کنن«باستان به جفت متضاد معنایی 

در یونان باستان مردان عادي نفوذگر و . »مرد/ زن«است، نه جفت مشهورِ 

بااین وجود مشتقاتی مانند زنِ نفوذ . شدندزنان عادي نفوذپذیر محسوب می

نیز ): کینایدوس(یا مرد نفوذپذیر ) : تریباس(کننده 

ي نفوذپذیري با سن رسد درجهبه نظر میدر این میان. 3اندکاربرد داشته

چنان که زنان و مردان با گذر زمان و سالمندتر شدن از . ارتباط داشته است

حرکت مردان . اندکردهقطب نفوذپذیري به قطب نفوذگري حرکت می

چنان که پسر نوجوان نفوذپذیر، و مرد بیست ساله . آشکارتر بوده است

2 Penetrator/ Penetrated
3 Richlin, 1997.
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ي ي مرسوم در یونان، رابطهي عاشقانهابطهر. شده استنفوذگر پنداشته می

تر بوده و بیش از بیست سال آن که مسناز میان این دو، . میان دو مرد بوده

، هکردي یادشده بازي میرا در رابطهو نفوذکننده سن داشته و نقش فاعل 

ترش که معموالً گرفته و دوست جوانلقب می) (» اراستس«

هردوي . شدهنامیده می(» ارومنوس«پسري نوجوان بوده،

.اندمشتق شده» عشق«به معناي) (» اروس«ي ها از ریشهاین نام

این بدان . بازي ندارنداي به همجنساشارهدر آثارشان همر و هسیود 

پاتروکلس خواهانه بودن روابط آخیلس وهمجنساي برنشانهمعناست که 

پدید اما بعدها، چنین تفسیري از این روابط . خوردیبه چشم نمدر ایلیاد 

سخینس ییکی از نخستین کسانی که چنین تعریفی را به دست داد، آ. دآم

ها آخیلس را همچون دوست آیسخولوس هم در نمایش مورمیدون. 4بود

ي اما افالطون در رساله. درتصویر ک) یعنی اراستس(ترِ پاتروکلس مسن

و به بندي از ایلیاد اشاره 5داندتر رابطه میجوانمهمانی آخیلس را طرف

به همین دلیل هم . داندکند که او را زیباترین جنگجوي سپاه آخائی میمی

ها کشیده در تصویرهایی که پس از عصر افالطون از این دو پهلوان بر کوزه

. شده، پاتروکلس است که ریش دارد، نه آخیلس

هاي یونانی را ها و بشقابموجود بر کوزهي گرایانههاي همجنساگر نقش

دگرگونی . م.ي پنجم پشویم که در اواخر سدهمعیار بگیریم، متوجه می

ها و بر کوزه. مشخصی در رسوم و تابوهاي یونانیان به وقوع پیوسته است

اند و به همین دلیل آمیزي شدهتر که با نقوش سیاه رنگظروف قدیمی

4 Aeschines, I. H2.
.180، مهمانی، بند 1334افالطون، 5
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ي آمیزش پروا و صریح دربارهد، تصاویري بیشونخوانده می» طرح سیاه«

. شودجنسی مردان دیده می

گیرند و هاي بدنی را در بر میاین تصاویر طیفی وسیع از وضعیت

تاریخ . نمایندهاي گوناگون را باز میاشخاصی با سنین متفاوت و حالت

510سال از . گرددباز می. م.پ510- 550هاي ها به سالساخت این کوزه

470ها رایج شد که تحولش تا آمیزي کوزهي جدیدي از رنگشیوه. م.پ

ها در این ظرف. شهرت یافت» طرح سرخ«ادامه یافت و به نام . م.پ

ي میان مردان اند و رابطهکارانه نمایش داده شدهتصاویر به شکلی محافظه

. 6شودبه در آغوش کشیدن دیگري محدود می

–احتماال زیر تأثیر فرهنگ ایرانی –در این دوره نماید کهچنین می

بازي پدید آمده و نمایش یا پرداختن ي همجنستابوهایی جنسی در زمینه

پیدایش موجی از . به عاداتی از این دست با انتقاد مواجه شده باشد

که به هواداري از این - از جمله افالطون–نوشتارهاي فیلسوفان یونانی 

گرایان یونانی در برابر این افکار تواند واکنش سنتمیپرداختند،عادت می

گیري افالطون در این ترین موضعروشن. نوظهور با خاستگاه بیگانه باشد

به این نکته جا افالطون در آن. ي مهمانی دیدرسالهتوان در زمینه را می

کوشیدند تا از رواج این عادت در میان یونانیان کند که جبارها میاشاره می

6 Kilmer, 1997.
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ناشی از این » صفات شریف و سجایاي اخالقی«جلوگیري کنند، چون از 

داستان قتل هیپارخوسآن گاه براي اثبات حرفش به ! ترسیدندعمل می

. 7کنداشاره می

هاي ماجراي قتل هیپارخوس پسر پیسیستراتوس یکی از نمونه

نویسندگان آتنی که در . بازي در سیاست یونان استکالسیک تأثیر همجنس

زدند، به خاطر چیرگی خاندان قلم می. م.ي پنجم و چهارم پسده

شان، ي رقیبان پیسیستراسیآلکمنوئید در این دوره و منفور نمودن خاطره

ي به جا مانده از اعضاي این خاندان را در حد کردند تا خاطرهتالش می

یکی . کشندي قهرمانی بره، و دشمنان ایشان را به مرتبهدار نمودامکان لکه

رو شد، هیپارخوس اي روبههاي پیچیدهاز کسانی که در این میان با تحریف

. بود

.182، مهمانی، بند 1334افالطون، 7

، هیپارخوس مردي مالیم بود که در پیش از این گذشتچنان که 

سیاست دخالتی نداشت و بنابراین جبار پنداشتنش به چندین دلیل نادرست 

باز هم بود این هیپارخوس، مانند تمام مردان آتنی آن دوران، همجنس. است

هارمودیوس، که جفت . کردو به مردي به نام هارمودیوس ابراز عالقه می

گویا این منشأ .کرداعتنایی میدیگري به نام آریستوگیتون داشت، به او بی
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آن که از گویند هیپارخوس براي می. اختالفی بین این دو بوده است

هارمودیوس انتقام بگیرد، به خواهرش که دختري مجرد و شوهر ناکرده 

آتناي به عنوان به این شکل که اجازه نداد در مراسم پان. بوده توهین کرد

. 8ها ایفاي نقش کندحامل سبد پیشکش

از دید او، . روایت افالطون از این ماجرا شکلی دیگر دارد

ر زیباروي سبود، اما از سوي دیگر پهارمودیوس محبوب آریستوگیتون

ي ستایندگان داشت که بعد از مدتی در حلقهدیگري را دوست می

. 9کرداعتنایی میهیپارخوس وارد شد و پس از آن دیگر به او بی

بیند و کشمکش اصلی تر میتوکودیدس، از سوي دیگر، همه چیز را ساده

سر هارمودیوس با هم داند که برتوگیتون میسرا بین هیپارخوس و آری

.58.2-56.1توکودیدس، کتاب ششم، بندهاي 8
.229افالطون، هیپارخوس، بند 9

ماجراي درگیري هارمودیوس و هیپارخوس، به هر . 10کردندرقابت می

ي حریف را به جا انجامید که هارمودیوس کینهشکلی که بوده باشد، به آن

ها را از دل گرفت و تصمیم گرفت با جفتش توطئه کند و پیسیستراتی

ان دیگرشان متحد با چند نفر از یاراین زوج همجنس. قدرت سرنگون کند

آتناي که همه مجاز به حمل اسلحه شدند و قرار شد در مراسم جشن پان

ي جشن، چون اما در میانه. هستند، هیپیاس و هیپارخوس را از بین ببرند

شان با گرمی مشغول صحبت با هیپیاس است، شک دیدند یکی از یاران

وقت مقرر دست کردند که نکند مشغول لو دادن آنها باشد، پس زودتر از 

حمله کردند و او را با ضربات خنجر به قتل ارخوسبه کار شدند و به هیپ

اي که روي داد، هارمودیوس کشته و درگیريبه دنبال. رساندند

هیپیاس براي مدتی طوالنی او را شکنجه داد و در . آریستوگیتون اسیر شد

.59-54توکودیدس، کتاب ششم، بندهاي 10
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دسیسه از کاي شرهاي آتن را به عنوان نتیجه نام شمار زیادي از دموکرات

به این ترتیب بود که هیپیاس به اعدام و تبعید مخالفانش . او بیرون کشید

. 11روي آورد

بازي در تاریخ جهان باستان، به ي دیگري از اثر همجنسنمونه

چنان . شود که به مرگ فیلیپ مقدونی منتهی شدهایی مربوط میکشمکش

د که در جوانی شریک که گذشت، قاتل فیلیپ مردي به نام پوسانیاس بو

ي او براي قتل پدر اسکندر، گذشته از انگیزه. شدجنسی فیلیپ محسوب می

اي بوده که هاي عاشقانههاي اسکندر، رقابتتحریکهاي المپیاس و وعده

ي فیلیپ میان پادشاه مقدونی و اشراف دربار و دامادش وجود داشته و کینه

رتیب به قدرت رسیدن اسکندر و به این ت. را در دل پوسانیاس نشانده بود

ي موجود در دربار گرایانهي مستقیم روابط همجنسکشته شدن پدرش نتیجه

.18.6- 18.2ارسطو، سیاست آتنی، بندهاي 11

اش با هفستیون هم در مورد خود اسکندر و رابطه. مقدونی بوده است

تر از آن است که بتوان تردیدي در آن نویسان یونانی صریحهاي تاریخاشاره

.روا داشت

بازانه در فیلیپ تنها تأثیرات روابط همجنسقتل هیپارخوس و

دهند که بخش مهمی از شواهد نشان می. اندتاریخ سیاسی یونان نبوده

مردان یونانی بر مبناي هاي میان دولتها و دشمنیها و دوستیمرزبندي

اگر از قاتالن هیپارخوس و فیلیپ . شده استروابطی از این دست تعیین می
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تمیستوکلس هم در این میان مقام شامخ بینیم که یو اسکندر بگذریم، م

امان آریستید آتنی، او دشمن بیچنان که گفتیم، . شته استخود را دا

دشمنی میان این دو به قدري شدید بود که . ي اشراف بودنماینده

اي بر ضد او چید و او را ي ورود سپاه ایران دسیسهتمیستوکلس در آستانه

گروهی از نویسندگان باستانی دشمنی این دو . عید کردتا پنج سال از آتن تب

چون آریستید رهبر اشراف و . اندشان نسبت دادهرا به احزاب متفاوت

با این وجود گروهی هم معتقدند . ها بودي دموکراتتمیستوکلس نماینده

به هتمیستوکلس به دلیل نفرتی که از آریستید داشتقضیه برعکس بوده و 

دلیل اصلی این نفرت آن بود که . استها گرایش پیدا کرده دموکرات

یعنی هردو مردي . انددیگر بودهتمیستوکلس و آریستید رقیب عشقی یک

زیبا به نام استیالئوس کئوسی را دوست داشتند و به همین دلیل هم همیشه 

.12گرفتنددر برابر هم موضع می

روابطی مشابه تر، مردم عادي هم به بازتولیددر سطحی عامیانه

رابطه بر سر ي شهروندان ي دعوااز اقامهفراوانی هاي رساله. مشغول بودند

هاي آتن باقی مانده که در اینجا فقط به یکی از آنها پسران از محکمهبا 

در برابر شوراي آرئوپاگوس در . م.پ394لوسیاس در سال : کنماشاره می

سري به نام تئودوتوس پي آن برابر سیمون دعوایی را طرح کرد که بر مبنا

کند، اي که دوست او بوده از وقتی با سیمون نشست و برخاست میپالته

توجه ! 13ي سیمون شده باشدآید فریفتهآید و به نظر میشبها دیر به خانه می

اي با وجود نپرداختن به موضوعات پیش پا افتادههاي آتن دارید که دادگاه

!اندکردهکات ظریف و دقیقی توجه میبه چه نمانند حقوق بردگان، 

.5پلوتارك، تمیستوکلس، بند 12
.6-4ي سوم، بند لوسیاس، بر ضد سیمون، رساله13
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شان با ي خاصدر میان نامدارانی که در جهان باستان به دلیل رابطه

هم یاد کرد که ساز فیدیاس مجسمهمردي شهرت یافته بودند، باید از 

سوفوکلس که در چنین هم.14داشتنام پارتاکس بهلیس معشوقی از اهالی ا

توسط پریکلس به خاطر این که مدام دنبال راي آتنیان بود، آمرز. م.پ440

. 15دهد شماتت شده استهاست و کارهایش را درست انجام نمیپسربچه

باید به این فهرست نام سولون و پریکلس و افالطون و ارسطو را هم افزود 

شان برایمان به جاي نمانده است، اما از هاي اصلیکه هرچند نام جفت

-دانستهاند و آن را درست میروابطی را داشتهآید که چنین شان بر میمتون

دهد که در جریان مجلسی را شرح می»مهمانی«ي رسالهافالطون در . اند

ي آگاتون برگزار شده و در آن سقراط، آلکیبیادس، و آریستوفانس خانه

.11.3پاوسانیاس، کتاب پنجم، بند 14
15 Ion of Chios, The foundation of Chios, FGH392F6.

، سقراط را همچون استادشاي ستایش راو در این رساله ب. اندشتهحضور دا

چند بار تالش - یبایی مشهور بودکه به ز–لکیبیادس نماید که آمردي می

هاي او در مورد این دو به داللت! 16او را اغوا کند و نتوانستهتا کرده 

آید و از رویکرد افالطون به موضوع بر میخواهانه استروشنی همجنس

ي آلکیبیادس به سقراط را که با اصل موضوع مشکلی نداشته و ابراز عالقه

ي برتري وي بر زیباترین میز، و رد شدنش توسط وي را نشانهامري افتخارآ

ي اخالقی عامی که بر نکوهیده بودن این دانسته است، نه قاعدهمرد آتن می

. عادت داللت کند

سرایانه اند تا با روشی افسانهبرخی از نویسندگان باستانی کوشیده

بسیاري . یا عقالنی دلیل رواج چنین رفتاري را در میان یونانیان تحلیل کنند

اردوهاي اند که چنین رفتاري از زندگی در ان به این نکته اشاره کردهایشاز 

.219افالطون، مهمانی، بند 16
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در آن شمار زیادي از مردان مجرد یعنی جایی که. شودناشی میانسرباز

زندگی خاص يیوهشکسنوفون. 17جز با همنوعان خود تماس ندارند

و افالطون هم 18داندي چنین رفتاري میاسپارتی و کرتی را تشویق کننده

کند که چنین به این نکته اشاره میهمکسنوفون. 19با این حرف موافق است

جنگ در هاي همجنس را دردر لشکر الیس و تبس رسم است که زوج

! 20م حمایت کنندي بیشتري از هها کنار هم قرار دهند تا با انگیزهصف

» (!)ي مقدس رسته«اي به نام ها رستهکند که تبسیپلوتارك هم نقل می

. 21اندهایی این چنینی بودهاند که تمام اعضایش زوجداشته

ها بازي در میان اسپارتیتر آن است که ظاهرا همجنساز همه جالب

.1271ارسطو، سیاست، بند 17
. 5.2، نهادهاي اسپارتی، بند کسنوفون18
.63افالطون، قوانین، بند 19
.8.35و 8.34، مهمانی، بندهاي کسنوفون20
.761پلوتارك، مورالیا، بند 21

- پسربچهامري اجباري بوده، به طوري که اگر کسی بعد از بیست سالگی با 

در قانون !22شداي نقدي محکوم میداشت، به جریمهمیاي رابطه ن

ساخته ه که این رفتار را مجاز و ضروري میوجود داشتلوکورگوس بخشی 

هدف از چنین قانونی این بوده که جوانان باکسنوفونو به روایت 

شاید به این !23بزرگترها روابط نزدیکی داشته باشند و خوب آموزش ببینند

گرایانه را اسپارت و کرت دلیل بوده که در یونان خاستگاه روابط همجنس

ترین شواهد ما در این زمینه هم به همین دو برخی از کهن. انددانستهمی

- نشین اسپارتیکوچ. م.پ850از شهر ترا که از مثال . شودمنطقه مربوط می

چنین ه که به به دست آمد. م.ي هفتم پهاي زیادي از سدهها بود، کتیبه

. کندروابطی میان مردان اشاره می

22 Aelian, VH III.10.12.
.2.14-2.12، نهادهاي اسپارتی، بندهاي کسنوفون23
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بر مبناي . شودهاي اساطیري مربوط میتوضیح دیگر در این زمینه به روایت

. باز یونانی الئیوس پدر اودیپوس بوده است، نخستین همجنسهااین داستان

روابط او با مردي به نام خروسیپوس، موضوع تراژدي اوریپیدس به همین 

پس از او، خدایان هم این عادت را فرا گرفتند و به این ترتیب . نام است

پلوپس - خداي دریاها–ي گانومد شد و پوزئیدون باختهبود که زئوس دل

این سابقه . انی بیش نبود دزدید و به او تجاوز کردرا زمانی که هنوز نوجو

چنان به چرا که هم. البته باعث نشد تا پلوپس در میان یونانیان بدنام شود

ي جنوبی یونان را به عنوان جد مشترك مردم آخائی شهرت داشت و نیمه

. است» ي پلوپسجزیره«نامیدند که به معناي نام او پلوپونسوس می

شان، به ظاهر پوزئیدون براي دزدیدن مردان مورد عالقهاقدام زئوس و 

. رفتاري عادي در یونان باستان بوده است

شده دزدیدن پسران امري عادي تلقی میمیان مردم کرت رسم چون در 

با ،شدمند میعالقهريمردي به پسوقتی کهبر این بودهقاعده . است

. کردایشان را جلب میکرد و موافقتدوستان او در این مورد صحبت می

براي دو ماهاو را دزدید و کرد و پسرك را میسر راه او کمین میبر آن گاه

پسرك . کردبخشید و رهایش میبعد هم هدایایی به او می. بردبه جایی می

گرفت و گشت و با آن هدایا جشنی میمیهم بعد از این ماجرا به خانه بر

ها کرتی! کردتعریف میدلسوزشي دوستان برابا افتخار جزئیات ماجرا را 
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.24نامیدندمی) (» پاراستاتنه«این جشن را 

کند که وقتی ده هزار تن یونانی روایت میدر آناباسیس ونکسنوف

ردها ناچار شدند با سرعت بیشتري حرکت کنند و قرار زیر فشار حمالت کُ

امتناع نکرد، مگر سربازانی که زن شان را کم کنند، کسی از این کار شد بنه

این نشان . 25ي آنها شده بودندي زیبایی را دزدیده و دلباختهیا پسر بچه

دزدیدند، ها و زنها را سر راه خود میدهد که یونانیان از سویی پسر بچهمی

چنین از همکسنوفون. اندکردهو از سوي دیگر آنها را جزء بنه محسوب می

کند که در جریان قطارانش به نام اپیستنس یاد میشاهکار یکی از هم

سر بر اي ي زیبایی را از دهکدهبازگشت پرافتخار ده هزار تن پسربچه

و در شرایطی حتی حاضر ا. راهش دزدیده بود و حاضر نبود از او جدا شود

.4.21استرابو، کتاب دهم، بند 24
.14آناباسیس، کتاب چهارم، فصل یکم، بند 25

»پسردوست«او را با لقب کسنوفون. شودکشتهشد به جاي او 

!26استنواخته) : پایدراستس(

که باعث شده شهرهاي یونانی دولتخواهانه در بودن رفتار همجنسفراگیر 

شناسان نظر میشل فوکو در این مورد که یونانیان نوعی برخی از جامعه

این بدان .28پذیرندباند را اشتهدبین کودکی و بلوغ 27بازيي همجنسمرحله

ذکر یونانی با آنچه ما معناست که گویا مراحل زندگی جنسی شهروندان م

به این شکل . کنیم تفاوت داشته استهاي خویش تجربه میامروز در جامعه

شود، و تا دوران که پس از دوران کودکی که فرد بدون جنس تلقی می

رسد که براي ما معادل اي فرا میشد، مرحلهچنان تلقی میفروید هم

اي جنسی شدن در رابطهي درگیرنوجوانی است و براي یونانیان با مرحله

.4آناباسیس، کتاب هفتم، بند 26
27 Phase homosexuelle
28 Foucault, 1989.
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مردانی را » دوستی«نوجوان در این دوره . ارز استبه عنوان ارومنوس هم

کرده و پس از گذشت چند سال و گذر از بیست سالگی به عنوان تجربه می

گشته تر از خود میاي به دنبال شرکاي جوانتر چنین رابطهطرف مسن

. 29است

شود ها متبادر میدر ذهننچه امروز آبا هم رابطهي این شیوه

که به دلیل نموده است،میتر غیرعادياز نظر فیزیولوژیک متفاوت بوده و 

قدر بگویم که فقط همین. دهمادبانه بودن موضوع توضیح بیشتري نمیبی

بازان امروزي به طور رسمی براي یونانیان امري ي همجنسارتباط با شیوه

. اندنامیدهمی» )(اپوگون کات«شده و آن را آور تلقی میشرم

) : »اوروپروکتوس»(عملاین مربوط به اسم مفعول 

این کار مخصوص روسپیان مرد بوده که بنابر . شده استتلقی میفحش

29 Garland, 1990.

-با این وجود چنین به نظر می. اندشدهقانون از حق شهروندي محروم می

ه و مثل قوانین امروزین خیلی بودصوريها قوانینی این حرفرسد که تمام

توان به فنجانی یادگاري از به عنوان یک مثال می. شده استرعایت نمی

اشاره کرد که در شهر هومتوس در آتیکا ساخته شده و . م.پ675سال 

در این«: طور نوشتهاش براي ثبت در تاریخ رویش اینسفارش دهنده

30!»کاتاپوگیده شد«نیکودموس، پسر فیالئیوس مکان

هاي مشهور به آمفورا اي از ظرفرده. م.پ550- 530هاي همچنین در سال

-این ظرف. شان شهر تورِنیا در آتیکا بوده استساخته شد که مرکز ساخت

ها در شدند و شمار زیادي از آنها در قلمرو اتروسکها به خارج صادر می

بر این ظروف تصاویر روشنی از مردان در . شده استشمال ایتالیا یافت

د امروز نبنابراین گویا این عمل مان. وضعیت کاتاپوگون بازنموده شده بود

30 Dillon & Garland, 2000.
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ترین این ظروف، که نقاشش مردي در یکی از مهم.تابویی رایج بوده باشد

لیلمی بوده است، جفتی در همین حال تصویر شده غیریونانی به نام گوگ

این امر فراگیر . تر مفعول استتر فاعل و طرف مسنف جوانکه در آن طر

هاي جنسی و رواج رفتارهایی ناقض هنجارهاي یونانی را نشان نبودن نقش

. 31دهدمی

31 Kilmer, 1997.

منابع یونانی در ضمن شرح افتخارآمیز اتفاقاتی که در جریان این 

از چنین اند که ایرانیان داده، به این نکته هم اشاره کردهروابط رخ می

این نکته . دانندروابطی متنفرند و آن را چیزي خالف طبیعت و اهریمنی می

بازي در آیین چرا که همجنس. توان فهمیدرا با مرور منابع زرتشتی نیز می

شده آمیز تلقی میزرتشتی و در سنت کهن ایرانیان چیزي بیمارگونه و گناه

. است

تنفر ایرانیان آن است که نویسان یونانیبا این وجود ادعاي تاریخ

داشته به تدریج نفوذ باستان از این عمل در مناطقی که فرهنگ یونانی 

گوید این عمل یکی از چیزهاي خوبی هرودوت می. کاهش یافته است

توان تا با توجه به این نکته می! است که پارسیان از یونانیان آموختند

مبلغان هلنیسم به حدودي به ماهیت تمدن برتر و درخشانی که توسط

. تر داوري کردي شرقی صادر شد کمی انتقاديماندهکشورهاي عقب
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ي یونانیي خانوادهقصه: سخن چهارم

ي اخالقی بودن روابط انسانی در یک گرانیگاه محک زدن درجه

- خانواده، کهن. جامعه، ارتباطاتی است که در درون خانواده جریان دارد

نهادي . ي میان کنشگران انسانی استبرنده/ برندههايترین نهاد تثبیت بازي

هایشان در که براي هنجارسازي کردار آدمیان، و سازماندهی خواست

امروزه . تخصص یافته است» فرد اجتماعی«راستاي تولید مثل و باز تولید 

اش، و آشکار شدن نهاد خانواده به دلیل از میان رفتن ضرورت اقتصادي

گذراند، اش وضعیتی بحرانی را از سر میدود کنندههاي محبرخی از جنبه

هاي سنتی خانواده مرکز ثقلی بوده که بسیاري از معانی و اما در جامعه

براي تکمیل تصویري . اندشدهقواعد اخالقی در دل آن تعریف و اجرا می

که از اخالقیات یونانیان به دست آوردیم، باید نگاهی هم به درون 

هاي رفتاري یم و روابط انسانی اعضاي آن را، و نسخهها بیندازخانواده

. مرتبط با آن را وارسی کنیم

از جمله –ها هاي خانواده در تمام جامعهترین نقشیکی از مهم

سازماندهی و مدیریت نیازهاي جنسی اعضاي جامعه بوده -یونان باستان

ی میان در یونان باستان، چنان که دیدیم، بخش مهمی از روابط جنس. است

شده جنس تعریف میشهروندان آزاد در خارج از خانواده و میان افراد هم

دهد که بخش مهم دیگري از این روابط در قالب شواهد نشان می. است

. اندیافتههاي عمومی سامان میخانهروسپی

ها در »شغل«ترین گري، احتماال به همراه رهبري شکار، کهنروسپی

هاي ترین چیزهاي قابل تبادلی که در جامعهساده. استهاي انسانی جامعه

ابتدایی گردآورنده و شکارچی کهن وجود داشته، زور بازوي مردانه و 

ترین به این ترتیب، احتماال یکی از قدیمی. ظرافت زنانه بوده است

ي لذت جنسی با کاالهایی مانند ساختارهاي کنش متقابل تبادلی، به معاوضه

. شده استوشاك مربوط میغذا، حمایت و پ
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زیادي از روسپیان فراوانی وجود داشته که شمار هاي خانهروسپیدر آتن 

این گروه زیر نظر . گرفته استمرد و زن را در بر می) : »پورناي»(

-خدمات میيبه ارائه) : »پورنوبوسکوس»(مدیري 

هاي یونانی مشتق شده ین نامعبارت پورنوگرافی امروزین از هم. نداهپرداخت

- ي خدمتگزاراناند و همهدادهها به دولت مالیات میخانهاین روسپی. است

32هاي قدیمیدستمزد هریک از آنها در یکی از کمدي. اندشان برده بوده

یک اوبول ذکر شده که بسیار کم است و احتماال براي مسخره کردن عنوان 

آتنیان که بسیار مورد ستایش نویسندگان یکی از خدمات پریکلس به .شده

هاي دولتی خانهقدیمی بوده، کاستن از مالیات این مراکز و تاسیس روسپی

. بوده که قیمت استفاده از این جاها را بسیار پاین آورد

یک الیه اند کردهدر رده بندي کسانی که خدمات جنسی ارائه می

32 Philemon, 13.8.8.

هاي دختري قرار داشتند که در ههاي پسر و نوازندباالتر از روسپیان، رقاص

دستمزد آنها . کردندخدمت می) : سومپوسیوم(هایی مهمانی

در سطحی باالتر از این . 33کمی کمتر از دو دراخما در روز بوده است

قرار داشته که همیشه زن بوده و گاه با ) : هتایري(دسته، همدم 

. گرفته استر زیاد میو دستمزدي بسیاکردهمصاحبش زندگی می

مشهورترین همدم در جهان باستان آسپاسیاي میلتی دوست پریکلس بوده 

دوست آسپاسیا ! 34استي مشهوري داشتهخانهآسپاسیا خود روسپی. است

با احترام يدر چندین گفتگوي مشهور با شاگردانش از واو سقراط هم بوده و 

.ده استیاد کر

را نوعی روسپی دانست، هرودوت بود که هاهتایرينخستین کسی که 

.50.2ارسطو، سیاست آتنی، بند 33
.24پلوتارك، پریکلس، بند 34
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را همدمی دانست که به همین - که در مصر ساکن بود- رودوپیس تراکی 

براي مرد هاي همجنس معموال هریک از جفت. 35کردگري میدلیل روسپی

چنان که آریستوگیتون همدمی به نام لئاینیا . هایی هم داشتندخود همدم

همراهش اعدام به همدستش بود و خوس ي قتل هیپاردر توطئهداشته که 

.شد

.135و 134هرودوت، کتاب دوم، بندهاي 35

گري، به آنچه در معابد بابل وجود داشته شبیه بود نوع دیگر روسپی

شهر کورینت، که کال به . گیري شده باشدجا هم وامو بعید نیست از همان

بودمعبدي براي آفرودیته صاحب هایش شهرت داشت، خانهخاطر روسپی

به خدمت) : هیرودولوي(که در آن روسپیان مقدس 

.36دانداسترابو شمار ایشان را هزار تن می. پرداختندمی

ي ها در یونان باستان، نشانهخانهبازي و رونق روسپیرواج همجنس

ها به عنوان مراکز سازماندهی نیازهاي جنسی به آن است که نقش خانواده

در چنین شرایطی، کارکرد اصلی خانواده بر . استشده تدریج کمرنگ می

چنین چرخشی را در . شودتولید مثل و تربیت شهروندان جدید منحصر می

شهر روابط جنسی کامال از چون در این دولت. بینیماسپارت به خوبی می

قلمرو خانواده خارج شده بود و کارکرد تولید مثلی خانواده بسیار مورد 

.6.20استرابو، کتاب هشتم، بند 36
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اي همتاي مردان اسپارت، زنان از نظر اجتماعی مرتبهدر. تاکید بوده است

گذراندند و حق داشتند نان مانند مردان لخت مادرزاد روزگار میآ. داشتند

. 37حضور یابند و برقصندمانند مردان ورزش کنند و در مجالس عمومی

کونیسکا دختر حضورشان در مسابقات ورزشی به قدري چشمگیر بوده که 

. م.پ396- 392رانی المپیک قهرمان ارابه- سپارتشاه ا-آرخیداموس 

. 38بوده است

ي کالسیک وجود نداشته و در اسپارت چیزي شبیه به خانواده

نیکالي روایتبه . شده استروابط جنسی هم به این دایره محدود نمی

همسران خود را وادار به آمیزش با مردان نیرومند و اسپارتی دمشقی مردان 

کردند تا می-)!: کسنوس(بیگانه ند و چه چه شهرو–دالور 

.141.8-141.1پلوتارك، لوکورگوس، بندهاي 37
.8.1پاوسانیاس، کتاب سوم، بند 38

چنین زنان در این میان حق انتخاب هم!فرزندانی قوي و زیبا داشته باشند

توجه دار شوند، بیتوانستند از هرکس که بخواهند بچهاند و میزیادي داشته

سپردن مردان اسپارتیدر میان . به این که آن فرد شوهرشان باشد یا نباشد

به قول . شدعادي محسوب مییرسمهمچون نوعی هدیه، زن به دوستان 

ي یونانی بود که چند زنی در میان مردمش پولیبیوس، اسپارت تنها جامعه

در ضمن .شدرسمی رایج تلقی میدر آن رواج نداشت، اما چند شوهري 

ند مانند توانستبود که در آن زنان هم میدر یونان تنها جایی شهراین دولت

ارسطو به همین دلیل . زنان ایرانی مالکیت زمین و اموال را عهده دار شوند

: گونایکوکراتومنوي(» زن ذلیل«کند و آنها را مسخره می

 (روایت او دو پنجم کل زمینبه. نامدشانمی-

. هاي اسپارتی در مالکیت زنان بوده است

- ها تا حدودي معلول نیاز مبرمآزادي جنسی باورنکردنی اسپارت

فن «شان به ي جنسی را در میانچیزي که غریزه. شان به سرباز بوده است
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اخالق . کرده استتبدیل می) : تکنوپوئیا(» تولید بچه

مردي که کمتر از سه . ها هم در این مورد جالب استاجتماعی اسپارت

به قدري ) : میونآگا(شد و افراد مجرد پسر داشت، تمسخر می

کسی هم که . شدنداز نظر اجتماعی زیر فشار بودند که به ندرت یافت می

» اوپسیگامیون«کرد، در سنین پیري زنی جوان را تصاحب می

) (می بارور«و به دلیل شدنامیده میتلف کردن رح «

. شدشماتت می

خصوصی و انباشته اي فن تولید بچه، خانواده را از وضعیت حوزه

هاي عاطفی خارج کرده و آن را به نهادي براي تولید سربازان از عالقه

دار ي دولتی بودن و عمومی بودن ازدواج و بچهدرجه. کردآینده تبدیل می

حق نداشتند در اسپارتی مردان و زنان شود که شدن از اینجا روشن می

- ی که در این شهر بچهانکس. شان تصمیم بگیرندمورد حق زندگی فرزندان

-می): لسخه(مشایخ شان را نزد شوراي شدند، فرزنداندار می

کردند ي بچه و بررسی نیرومندي و زیباییش تعیین میآنها با معاینه. بردند

فت که بچه زنده گرراي شورا بر این قرار میاگر. که زنده بماند یا بمیرد

بردند و در سوراخی که تبعیدگاه وس مینماند، والدینش او را به کوه تایگت

ي جانوران تا طعمهانداختندشد میخوانده می): آپوتتاي(

.39شود

شهرها، انضباط اسپارتی بر تولید مثل در خانواده حاکم نبود، در سایر دولت

در این شهرها . ي زنان هم وجود نداشتو به همین ترتیب آزادي پردامنه

تر خود را حفظ کرده و به زیرواحدي از نهادهاي کهنخانواده وضعیت 

بازي و محدود نشدن با این وجود رواج همجنس. پولیس تبدیل نشده بود

ارضاي جنسی به درون خانواده، بخشی از انسجام فیزیولوژیک آن را از 

ها شهر به خانوادهدر غیاب انضباطی که از سوي دولت. میان برده بود

.16.2و 16.1پلوتارك، لوکورگوس، بندهاي 39
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خانواده در این شهرها وضعیتی شکننده به خود گرفته تحمیل شود، ساختار 

مفهومی که در . بود و موقعیت حقوقی اعضاي آن با ابهام بسیار مواجه بود

کرد، بر اطراف ها برقرار میاین میان سلسله مراتب حقوق را در این خانواده

. یافتزادگی سازمان میزادگی و حاللمحور حرام

ي یونانی موقعیت اجتماعی فرد ی که در جامعهکی از مفاهیم مهمی

تعبیر یونانیان با . زادهزاده باشد یا حاللکرد، این بود که حرامرا تعیین می

بوده کنیم متفاوت زده برداشت میي حراممفهومی که امروز ما از کلمه

دانیم که به زاده را محصول آمیزش زن و مردي میامروز ما حرام. است

اما در یونان باستان چیزي شبیه به . ا هم ازدواج نکرده باشندطور رسمی ب

کرد، ین مییازدواج رسمی وجود نداشت و آنچه رسمیت یک آمیزش را تع

. اي دو طرف بوده استموقعیت نژادي و قبیله

تعریفی با. است) (» نوتوي«ي یونانی براي حرامزاده واژه

زاده کسی بوده که به جاي اتصال به خاندان پدرش، توسط ساده، حرام

. خاندان مادرش نگهداري شود

» اك الرناکوس«زاده را با عبارت یونانیان موقعیت اجتماعی حرام

) (خارج از دسته و بیرون از «کردند که توصیف می

ي داللت ادهد و به پذیرفته نشدن کودك در اجتماع قبیلهمعنا می» صندوق

گرفت که پدرشان این مفهوم درمقابل فرزندان مشروعی قرار می. کندمی

» ایتایگنس«پذیرفت و به همین دلیل هم بري میآنها را به ارث

)( اي بود که نوتوي، واژه.شدندنامیده می» زادهقانونی«یعنی



85صد و نود و دوماه هزار و سیبهمن/پانزدهميشماره/سیمرغ

رنقص دبه نوعیمفهومر واقع این د. با نقص و فرومایگی پیوند داشت

دختران عقاید عمومی بهشبیه به نقصی که .کندها داللت میحرامزاده

40یونانیان نوعی آیین ور. نندکشان منسوب میهنگام از دست دادن باکرگی

دست و پا بسته به ،اش مورد سوال بودختري را که بارگیدداشتند که 

در » ناقص شده«ه انداختند و معتقد بودند فقط دختر غیرباکره کرودخانه می

زاده هم از دید ایشان کسی بود که بدون پیوندهاي حرام.رودآب فرو می

کند، و به همین دلیل هم ناقص اي از پشت پدري در جامعه زندگی قبیله

. دهداي در یونان باستان را نشان میاین امر اهمیت روابط عشیره. شده باشد

اي، همان چیزي اي قبیلهزمینهاین شکل خاص از تعریف هویت فردي در 

- اي و شهروندي از دولتهر یونانی را به عضوي از قبیله» منِ«بوده که 

رسمی براي رسیدگی به امور حقوقی و داوري در مورد جرمِ متهم که با اعمال کاري خطرناك بر او همراه بوده و با این 40
- مثال سیاوش که براي اثبات بی. زنندشده که خدایان یا نیروهاي طبیعت به فرد بیگناه صدمه نمیفرض پشتیبانی میپیش

. گذراندرا از سر می) ordeal(گناهی خود از میان آتش گذشت، نوعی آیین ور

کاست و به همین دلیل جایگاه حقوقی و سیاسی وي را در شهري فرو می

- این البته با مفهوم فردیتی که امروز ما می. کردکلیتی تبارشناسانه حل می

اي هاي عشیرهر به وضعیت فرد در جامعهفهمیم کامال متفاوت است، و بیشت

-هاي سنتی دیده میشباهت دارد که هنوز بقایایش در گوشه و کنار جامعه

. شود

زاده، در اساطیر و ادبیات یونانی به اشکال این ناقص بودن حرام

زادگی و اي میان حرامیونانیان به رابطهمثالً . گوناگون بازتاب یافته است

زاده سست عنصر و افالطون معتقد بود که ارواح حرام.قایل بودندلَنگی

توانست کند که لوساندروسهم روایت میکسنوفون. مفلوج هستند

-ها را قانع کند که آگسیالئوس، با وجود لنگ بودنش، شاه شایستهاسپارت

. دوشزاده محسوب میحرامتري از لئوتوخیدسِ

یف را تعر- لوسکوپس–هرودوت وقتی که ماجراي جبار کورینت 

گوید که پاهایی کج داشته و به همین داند و میکند، مادرش را لنگ میمی
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پسرش چنان که گفتیم، نام . کرده استدلیل کسی با او ازدواج نمی

اما . اندبه معناي صندوق و جعبه مشتق دانسته»کوپسله«کوپسلوس را از 

اي با پاهاي نام پرندهیک اشتقاق دیگر براي آن، خود کوپسلوس است که 

در . است» پابی«به معناي) (» آپوس«کج است و نام دیگرش 

زاده واقع دلیل طرد شدن این کودك از خاندان باکیادها این بود که حرام

نه به این دلیل که این زن شوهري رسمی نداشته، بلکه . شدمحسوب می

شده محسوب نمیبدان دلیل که این شوهر عضوي از خاندان باکیادها 

. است

در اساطیر . مشابه همین باور در مورد خدایان هم رواج داشت

یونان، داستان جالبی وجود دارد که در آن زن و شوهرِ همیشه در حال 

. پردازندي بکرزایی میمسابقهبه نوعی - زئوس و هرا–ي آسمانی مشاجره

خردمند است، و دهد که سالم و زیبا وزئوس آتنا را از سر خود بیرون می

یزاید که اولی هیوالیی مهیب است و پاهایهرا تیفون و هفائیستوس را می

به این ترتیب . رودو لنگان راه میاستکج ش، و دیگري پایداردشبیه مار 

و نظام -یژه لنگ بودنبه و–رسد یونانیان بین نقص جسمی به نظر می

در واقع آنچه در . انددهزادگی ارتباطی قایل بوحقوقی مادرتباري و حرام

روي پاي «شده بتواند کرده و باعث میشهر یونانی فرد را کامل میدولت

اتصالی که تنها از مجراي . اي بوده است، اتصالش به قبیله»خودش راه برود

توانسته برقرار شود، و در غیاب این شرایط فرد به نوعی لنگی پدر می

. شده استاجتماعی دچار می

شد که چند زن ي عادي یونانی از مردي تشکیل میخانوادهیک 

. داشتهایشان دور از هم در جاهایی مجزا نگه میداشت و آنها را با بچه

توانست فقط یکی از این زنان رسمی و قانونی بود، اما این زن قانونی می

تغییر کند و احتماال رسمیت زن به میل شوهرش و ارجی که براي او قایل 

است هم دهبواي که به آن منسوب البته تبار وي و قبیله.شدربوط میبود م

به همین دلیل هم اسکندر که ولیعهد فیلیپ . انددر این میان بسیار مهم بوده
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پس از ازدواج او با زنی دیگر و تصمیمش براي این که او را زن ،بود

براي از ید و احتماال راهیدقانونی خود بنامد، موقعیت خویش را در خطر 

یونانیان این برادران و خواهران ناتنی که . درمیان برداشتن پدرش پیدا ک

»متوپسآمفی«ند را شتمتفاوت دايمشترك و مادريپدر

) (نامیدندمی .

زنان یک مرد، به این ترتیب همواره در حال رقابت و دشمنی با 

به . شدندوب میدیگر محسها نیز دشمن یکهووهایشان بودند و بچه

دور از این قضیه زیاد . رساندنددیگر را به قتل مییکشکلی که معموال

ها از ارث نیست، چون با ارث بردن یکی از فرزندان رقیب، سایر بچهانتظار

بردگان فرو کاسته ها یا غریبهي شدند و ممکن بود به مرتبهمحروم می

دوم نئوپوتلموس برادر زن–به این شکل بود که رفتار هرمیونه . شوند

ي قبلی هکتور که حاال بردهزن –که بخاطر نازایی به آندروماخه -یلسآخ

برد و در فرصتی مناسب او رشک می-بچه داشتاز او نئوپوتلموس شده و 

چنین اسکندر به همین دلیل به محض به قدرت رسیدن تمام هم. را کشت

. برادران ناتنی خود را از میان برداشت

دشمنی همیشگی و شدید میان اعضاي یک خانواده، نگهداري 

ها در کنار هم و تالش براي تشکیل یک ي زن و بچهکردن از همه

در اساطیر . کردي صمیمی را به کاري ناممکن تبدیل میي گستردهخانواده

کسی که سعی کرد چنین کاري را انجام دهد، یاسون بود که تنها یونانی، 

مدآ و فرزندانش را با زن جدیدش گالوکه در یک خانه سعی کرد زنش
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به دست (نگه دارد و به همین دلیل هم به همراه گالوکه و تمام فرزندانش 

. به قتل رسید) مدآ

اي از مردساالر بودن زادگی نشانهاز دید مالینوفسکی، مفهوم حرام

ی است هایی ارتباط کودك با یک مرد بند نافدر چنین جامعه. جامعه است

شناختی روابط زیست. کندکه او را به روابط اجتماعی رسمی متصل می

ي مادر و کودك قابل رابطه، ولیمیان پدر و کودك بسیار پنهان است

در مورد هویت پدر همیشه تردید وجود به همین دلیل هم .کتمان نیست

میان ي فیزیولوژیک و توارثی رابطهپدرساالر ابتدایی هاي در جامعه. دارد

شود، بلکه همین ماهیت روابط اجتماعی بین مرد و کودك مهم تلقی نمی

.کودك و پدرش تعیین کننده است

زادگی در واقع قطع شدن این بند ناف اجتماعی و وانهاده حرام

اي پدرساالر خطرناك تلقی امري که درجامعه. شدن کودك به مادرش است

به این شکل . انجامدی میشود و به محرومیت کودك از حقوق اجتماعمی

کند، که پست زاده موقعیت و جایگاهی شبیه به مادرش پیدا میکودك حرام

توان این مضمون رایج در اساطیر به این ترتیب می. و ناخوشایند است

زاده همیشه به نفرینی که یونانی را هم بهتر فهمید که در آن کودکان حرام

ند و سرنوشتشان با بخت مادرشان شودچار می،مادرشان را گرفتار کرده

. گرددتعیین می

-رومیان حرام. زاده در اینجا روشنگر استمعناي اصطالح التینی براي حرام

یعنی مادرِ . »ي هیچکسبچه«که یعنی نامیدندمیfillius nulliusا زاده ر

. شده استکودك از نظر اجتماعی هیچکس تلقی می

تواند به میدارد، زادگیمفهوم حرامکه اي اهمیت و ارزش حقوقیي درجه

عنوان شاخصی براي سنجش شدت پدرساالر بودن یک جامعه به کار 
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، 41هاي خوبی که در این مورد انجام شدهدر یکی از پژوهش. گرفته شود

اي بسیار پدرساالر، و اسپارت نظامی کمتر اند که آتن جامعهنشان داده

د که وشتنها فرزندي مشروع تلقی میدر قانون سولون. پدرساالر بوده است

به این ترتیب حق شهروندي چیزي بود . پدر و مادرش هردو شهروند باشند

سایر انواع . رسیدهر دو والد به ارث میکه با شرط الزمِ شهروند بودنِ

هاي فقیر به در خانوادهاین کودکان .شدندها نامشروع تلقی میبچه

مند به عنوان بیگانه از هاي دولتدر خانوادهشدند وفروخته میدارانهبرد

-مشارکت سیاسی محروم میامکان حقوق شهروندي، حق مالکیت زمین، و 

در واقع .زادگی معناي چندانی نداشتدر مقابل، در اسپارت حرام. 42شدند

تنها مناسکی هم که براي رسمی . اسپارتیها چیزي شبیه به ازدواج نداشتند

41 Ogden, 1997.
.48.18دموستن، 42

- به نظر می. نوعی تجاوز نمادین به عروس بود،شتندجلوه دادن ازدواج دا

- رسد در اسپارت شکلی از هرج و مرج جنسی رواج داشته که مفهوم حرام

ي اصلی فرزند و جامه را و رابطهختهسامعنا میزادگی را خود به خود بی

هاي مربوط به اسپارت در کل متن. ه استدرکاز مجراي مادرش برقرار می

. 43اشاره شده است) نوتوي(زاده عبارت حرامتنها یک بار به

بینیم که الگوي خاص کنش متقابلی که در با مرور این شواهد می

هاي پیاپی، کشتار، و زد و ها رایج بوده و به خیانتمیان شهرها و قبیله

هاي یونانی ي خانوادهانجامیده، در سطحی خردتر در الیهبندهاي پنهانی می

.جریان بوده استهم به شکلی دیگر در

.5.39، هلنیکا، بند کسنوفون43
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:ايدانایی شبکه

هاي اجتماعیي شبکهیادداشتی درباره

ایست که اي چشمگیر و پردامنهدوران ما، عصر انقالب رسانه. 1

گیریم، گستردگی و گذرد و از آن بیشتر فاصله میهرچه زمانِ بیشتري می

ویدئو، تحول شتابزده در فن آوري. شودژرفاي آن بیشتر نمایان می

ماهواره، تلفن همراه و اینترنت، موجهایی پیاپی و درهم فرو رفته از 

و » ارتباط«گیر مفهوم اند و با سرعتی نفساي را رقم زدههاي رسانهنوآوري

در این زمینه . اندمان را دگرگون ساختهانداز اجتماعی پیرامونبنابراین چشم

اي در چنین بستر گیرد و به خیزابههاي اجتماعی جاي میاست که شبکه

. شودپرخروشی شبیه می

. توان از زوایاي گوناگون بررسی کردهاي اجتماعی را میشبکه

ریزيِ ها در بسیج سیاسی، همگرایی افکار عمومی، یا برونتاثیر این شبکه

هایی هستند که سزاوار است جدا جدا و هیجانها و عواطف جمعی، موضوع

هاي اجتماعی با در این میان، ارتباط شبکه. به شکلی مفصل تحلیل شود

از این زاویه، . ایست که کمتر مورد توجه قرار گرفته استیی مسئلهدانا

هاي اجتماعی از چند نظر منحصر به فرد و ویژه هستند و با شبکه

در بحث . ایم، تفاوت دارندهایی که پیش از این با آن سر و کار داشتهرسانه

کنم، چون بوك تمرکز میي اجتماعی فیسکنونی، به طور خاص بر شبکه

ي ما ي اجتماعی امروز دنیاست، و هم در جامعهم پرطرفدارترین شبکهه

.رواج و کاربردي فراگیر یافته است
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اي در چنین بستر گیرد و به خیزابههاي اجتماعی جاي میاست که شبکه

. شودپرخروشی شبیه می

. توان از زوایاي گوناگون بررسی کردهاي اجتماعی را میشبکه

ریزيِ ها در بسیج سیاسی، همگرایی افکار عمومی، یا برونتاثیر این شبکه

هایی هستند که سزاوار است جدا جدا و هیجانها و عواطف جمعی، موضوع

هاي اجتماعی با در این میان، ارتباط شبکه. به شکلی مفصل تحلیل شود

از این زاویه، . ایست که کمتر مورد توجه قرار گرفته استیی مسئلهدانا

هاي اجتماعی از چند نظر منحصر به فرد و ویژه هستند و با شبکه

در بحث . ایم، تفاوت دارندهایی که پیش از این با آن سر و کار داشتهرسانه

کنم، چون بوك تمرکز میي اجتماعی فیسکنونی، به طور خاص بر شبکه

ي ما ي اجتماعی امروز دنیاست، و هم در جامعهم پرطرفدارترین شبکهه

.رواج و کاربردي فراگیر یافته است
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بوك را منحصر به اي اجتماعی مانند فیسشاخصهایی که شبکه. 2

نخستین . توان به طور خالصه در چهار مورد گنجاندسازد را میفرد می

ي آن نوعی ارتباط ارتباط پیچیدهها آن که دري این شبکهسابقهویژگی بی

هایی مثل رادیو و یعنی بر حالف رسانه. گنجانده شده است» همه با همه«

تلویزیون و کتاب و روزنامه که در آن یک نفر یا شماري اندك از تولید 

اي مثل شوند، در شبکهکنندگان پیام با انبوهی از مخاطبان مربوط می

و درهم تنیده روبرو هستیم که طی آن ايبوك با ارتباطی چندالیهفیس

شود، و این ارتباط هم از جنس فرستادن پیام است هرکس با همه مربوط می

ترِ ارتباط مانند ارتباط این در حالی است که اشکال سنتی. و هم دریافت آن

هم در این سیستم وجود - نگاري یا گفتگوي تلفنیمثل نامه-» یکی با یکی«

. برداري شده استکپی) e-mail(نگاري الکترونیکی دارد و از روي نامه

اي اجتماعی بدل هاي اجتماعی را به پدیدهاي که شبکهاصلینوآوري

ساخته و آن را به مثابه عاملی براي خلق تغییر و دگرگونی برکشیده، همین 

.    امکان ارسال پیامِ هرکس براي همه، و دریافت پیام از همه است

ي نو، آن است که ظهور و غیرعادي این رسانهدومین ویژگی نو

اش توان به واسطهها و قالبهایی متنوع را میطیفی وسیع از پیامها در شکل

متن، فایل صوتی، عکس، فیلم، نمادهاي از پیش طراحی شده، . ارسال کرد

. توانند به کمک این رسانه پخش شوندو تقریبا هر رمزگان قابل تصوري می

نگاري الکترونیکی ممکن شده ارسال پیام نخست در نامهچنین الگویی از

شان با چنین هاي مجازي است که جا به جاییاما تنها با ظهور شبکه. بود

. حجم انبوهی ممکن شده است

هاي مجازي آن است که بخش ي شبکهسابقهسومین خصوصیت بی

یعنی .مهمی از ارتباط در آن به بازخورد مخاطبان اختصاص یافته است

هاي سنتی که ارسال پیام از فرستنده به گیرنده بود، به ارتباط در رسانه

وضعیتی تازه دگردیسی یافته که در آن ارسال پیام از فرستنده به گیرنده، با 
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به عبارت دیگر، . بازگشت بازخورد از گیرنده به فرستنده نیز همراه است

اي تشدید ، با حلقههاي اجتماعی بنگریماگر از دیدي سیستمی به شبکه

کند و این شونده از بازخوردهاي مثبت روبرو هستیم که خود را تقویت می

اي شده که به علیتی سرراست و مستقیم و جایگزین ارتباط سنتیِ خطی

هاي اجتماعی ابزارها و به همین دلیل است که در شبکه. تکینه شبیه بود

م بازخورد قرارداد شده براي اعال) … ,like, shareمثل (رمزگانی خاص 

. و ابزارها و نمادهایش توسعه یافته است

هاي اجتماعی از دید ارتباطات در نهایت، آخرین ویژگی مهم شبکه

آن است که ارتباط در آن کمایش با مکث و اتالف زمانِ صفر انجام 

یعنی ضرباهنگ ارسال پیام و دریافت پیام در آن چندان سریع . پذیردمی

یکی دلیلِ محبوبیت چشمگیر . معنا کرده استي مکانی را بیکه فاصلهشده 

بوك نزد ایرانیان آن است که جمعیت بزرگی از مردم کشورمان در فیس

کنند و این ابزاري سرزمینهاي دیگر به صورت مهاجر یا تبعیدي زندگی می

است که با غلبه بر بعد مسافت، ارتباط نزدیک و همزمانِ میان ایشان و

. سازدوطنانشان را ممکن میهم

اي هاي اجتماعیي شبکهبنابراین اگر بخواهیم ویژگیهاي برجسته

ارتباط در این : رسیمبوك را برشمریم، به این چهار سرفصل میمثل فیس

است، قالب پیامهاي ارسالی بسیار » همه با همه«ها پیچیده و از نوع شبکه

راگیر و متصل به پیام است، و متنوع است، بازخورد در آن رایج و ف

.ي میان ارسال و دریافت پیام تقریبا صفر استضرباهنگ ارتباط تند و وقفه
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بوك توجه کنیم، اي مثل فیساگر به همین چهار ویژگی شبکه. 3

برخی از پیامدهاي حضور آن بر سپهر اجتماعی کشورمان خود به خود 

هاي عمومی مطبوعات و رسانهي محورانهانسداد سیاست. شوددرك میقابل

اي رقیبِ هاي ماهوارهزبان، که تاسیس و رواج استفاده از شبکهپارسی

زده مرزي را به دنبال داشته، همچنان محیطی ار ارسال پیامهاي سیاستبرون

بوك که از نظارت و کنترل اي مانند فیسرا بازتولید کرده است، و شبکه

، در این فضاي دوقطبی و عصبیِ ایدئولوژیک جناحهاي سیاسی رهاست

به همین . مانداي جذاب و خودمانی میاقتدارستیز به گزینه/ اقتدارمدار

توان پیامی را براي همه بوك میسابقه که در فیسترتیب، این امکانِ بی

ارسال کرد، و آن همه را هم از میان اطرافیان و دوستان برگزید، خود 

بخشد و از سوي ها صداي مستقل می»من«امکانی است که از سویی به 

. آورددیگر راهی هموار براي ارسال پیامهاي شخصی را برایشان فراهم می

هاي ي تاریخی سالهاي گذشته نشان داده است که شبکهتجربه

اي تاثیرگذار و مهم هستند که بسیج ي ایرانی پدیدهاجتماعی در جامعه

هاي سیاسی از کاربست. تشان ممکن اسرفتار جمعی به سادگی در بطن

جمهوري گذشته گرفته، تا نمودهاي هاي ریاستآن در جریان انتخابات

زدگان آذربایجان، دوستانه و زیبایی مثل بسیج نیروهاي یاریگر به زلزلهانسان

ها و یا بازتابهایی نازیبا و زشت مثل توهین دسته جمعی به فوتبالیست

اند و اینها همه مجال ظهور یافتهشخصیتهاي مشهور، همگی در این فضا 

.اندي بررسی و تعمق بدل ساختهبوك را به موضوعی شایستهفیس

توان مورد توجه قرار داد و یکی از مواردي که در این بافت می

هاست، اش پرسش طرح کرد، ارتباط پیامهاي تبادل شده در این شبکهدرباره

بوك رد و و جمعی در فیسهر روز انبوهی از پیامهاي شخصی . و دانایی

شود که هریک از آنها باالخره معنا و مفهومی دارد و در بافتی از بدل می

این بدان معناست که پیامهاي رد و بدل شده در . یابدحقیقت معنا می
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هاي ها، همگی بر بنیانی از حقیقتبوك و ابراز نظرها و اعالم موضعفیس

ي خود شده است و به نوبههاي هنجارین استوار فرضمرسوم و پیش

توان پرسید که پیامهاي جاري در می. کندحقیقتی ویژه را بازتولید می

پذیر، عقالنی و بوك، تا چه حد با حقیقت رسیدگیفضایی مانند فیس

اي از دانایی توان پرسید که چه اندوختهکارآمد بیرونی ارتباط دارد؟ می

هاي کرد که چه حجمی از دادهتوان سؤالپشتیبان این پیامهاست؟ و می

از پرسشها، این رده. شودمعتبر، علمی، و جدي در این زمینه جا به جا می

هاي اجتماعی و دانایی را مورد هایی هستند که ارتباط میان شبکههمان

.دهندتوجه قرار می

بوك، به سرعت چند الگو نمایان اي مانند فیسبا بررسی شبکه. 4

متنهایی که . ن که در این فضا، پیامها معموال کوتاه هستندنخست آ. شودمی

صفحه شوند، معموال دست باال دوها گذاشته میبر صفحهpostبه عنوان 

خورد، معموال از چند دارند و ابرازنظرهایی که پاي این پیامها به چشم می

به بیان دیگر، نخستین ویژگی پیامهاي رد و . کلمه تا چند سطر درازا دارد

بوك، آن است که کوتاه و بریده بریده است، و از این رو بدل شده در فیس

پیچیده را در هاي کافی براي انتقال معنایی عمیق یابه ندرت حجم داده

این نکته هم قابل تعمق است که مانعی . دهداختیار کاربران قرار می

توانند بوك مییعنی کاربران فیس. آورانه براي درازاي پیامها وجود نداردفن

هاي پیامهایی به درازاي دهها صفحه را تولید کنند و آنها را بر صفحه

و دلیل آن سلیقه و الگوي کنند خویش منتشر کنند، اما معموال چنین نمی

یعنی مهمترین عامل کاهنده از درازاي . مصرف پیامها توسط مخاطبان است

بوك معموال بیش از کاربران فیس. ي مخاطبان استپیامها، حوصله و عالقه

کنند و به پیامهایی عالقه چند دقیقه را براي خواندن یک پست صرف نمی

این خصلت، . را به آنها منتقل کنددارند که به شکلی گذرا و سریع چیزي 

یعنی توقف کوتاه مدت و خودداري از تامل بر پیامها دومین ویژگی 



95صد و نود و دوماه هزار و سیبهمن/پانزدهميشماره/سیمرغ

بوك است، و عاملی است که خود به خود پیچیدگی پیامها و تراکم فیس

.سازدحقیقت نهفته در آنها را محدود می

بوك بر در فیس» همه با همه«از همان خصلت ارتباط سومین نکته

ساالرانه به ي اجتماعی از این نظر که به شکلی مردماین شبکه. خیزدمی

بخشد و ابزاري همسان و متقارن را براي ابراز نظر در همگان صدا می

تواند اما همین امر می. برانگیز و ارجمند استگذارد، ستایشاختیار همه می

ها در ها و فرستندهازدحام پیام. گرایی و سبکیِ معناها نیز دامن بزندبه عوام

شود که متغیرهایی مانند شهرت، محبوبیت، و در بوك، باعث میفیس

ي پیام، عامل اصلیِ بسیاري از موارد جنسیت یا مطلوبیت جنسی فرستنده

مدار، مانند اعتبار علمی تاثیرگذاري پیام باشد، و نه متغیرهایی حقیقت

گرفته شده در زبان و کالمِ ها، یا دقت به کارگوینده، یا مستند بودنِ داده

ها بینیم صفحهیابد که میي سوم به خصوص در آنجا نمود میاین نکته. پیام

ي اموري و گروههایی که به مسخره کردنِ این و آن، یا اظهار نظر درباره

هزار کاربر و هوادار دارند و پیامها و اند، چند دهروزمره و سبک مشغول

شود، با چند زده که در آنها دیده میایه یا هیجانپابرازنظرهایی معموال بی

هایی که در حالی که صفحه. شودگیري همراه میصد تایید و چند ده موضع

به مراکز معتبر دانشگاهی یا شخصیتهاي نامدار علمی تعلق دارند و مطالبی 

شوند، معموال بیش از معتبر و درست از نظر علمی را با دیگران سهیم می

هوادار ندارند و چند هزار

پیامهایشان هم با چند ده تایید 

گذاري مورد و چند یادداشت

.گیرداستقبال قرار می

این شلوغی و ازدحامِ 

 فرستندگان پیام، و فرصت

محدود کاربران براي حضور در 
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ي کاربران در شود که از طرفی حضور گاه چند ساعتهبوك، باعث میفیس

از این . سر و ته و بی هدف بدل شوداین شبکه به گشت و گذاري بی

ي بوك براي بیشتر اعضاي این شبکه در ردهروست که استفاده از فیس

گنجد و چیزي جز تفرجی ولگردانه در فضاهاي شخصی اتالف وقت می

ي پیام، حضور همزمانِ چند میلیون تولید کننده. اطرافیان را به دنبال ندارد

دهندگانِ معتبر یا دانا، بدان و شناسایی پیامبندي در غیابِ معیاري براي رده

معناست که در این فضا هر پیامی باید تا حدودي مشکوك و پا در هوا 

با این حال، هر پیامی به قدرِ حمل مقداري معنا اعتبار دارد و . قلمداد شود

از این روست که در این زمینه شاهد رواج عجیب و . کندجلب توجه می

. ها هم هستیمها و تخریبترین بدگوییها، یا زشتپردازيترین شایعهغریب

حریمهاي بینیم مداخلهدر چنین فضاي بی مرز و حدودي است که می

خصوصی یا نقض قواعد اخالقی رواجی نسبی یافته، و این با توجه به 

ي آزاد در فشارهاي روانیِ حاکم بر فضاي اجتماعی ما، و انسداد مکالمه

.دور از انتظار هم نیستجهانِ غیرمجازي،

در عین حال، در همین بسترِ به ظاهر آشوبزده و پر هرج و مرج، 

هاي تاریک و شود که دریغ است اگر سویهالگوهایی امیدبخش هم دیده می

پا به پاي این الگوهایی . ناخوشایند را شرح دهیم و آنها را ناگفته بگذاریم

یدبخش هم به چشم ي ارجمند و نوکه شرحشان گذشت، چند رگه

اش، استانده شدنِ تدریجیِ زبان و گفتمان در خورند که مهمترینمی

اي که امروز کاربران در این شبکه به کار زبان پارسی. بوك استفیس

گیرند، به کلی با آنچه که چند سال پیش و در ابتداي ظهور این شبکه می

حقیقت نباشد شاید دور از . در فضاي مجازي وجود داشت، متفاوت است

ي دنیاي بوك نیرویی بوده که زبان پارسی را در زمینهاگر بگوییم فیس

در همین بافت بود که نوشتن پارسی با خط . مجازي استانده ساخته است

قبول الخطی به نسبت قابلمنسوخ شد، استفاده از رسم) فینگلیش(التین 
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ودمانی در کنار ي متمایز از نوشتنِ عامیانه و خرواج یافت، و دو الیه

تر از نظر دستوري، حالتی جا افتاده به خود نوشتارِ عادي و رسمیِ درست

. گرفت

گذشته از این، حتا در هیاهوي ناخوشایندترین بگو مگوها و 

هایی مداوم و مکرر به قواعد اخالقی و ها، اشارهاعتبارترین بدگوییبی
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رفت و از سویی بیانگر و از سوي دیگر ارزشمند ابتداي کار انتظارش نمی

.نمایندمی

اگر متغیرهایی خردتر را در این زمینه بررسی کنیم، باز به الگوهایی 

در سالهاي . خوریم که به جاي خود جالب توجه و ارزشمند هستندبر می

یل به نقد عقالنی اظهار نظرها، و تالش براي مستند کردنِ گذشته تما
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ي زبان گفتارها و مرجع طلبیدن برایشان رواجی بیشتر یافته، و در حوزه
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در حدي که یکی از . دهدکهن پارسی توجه و اقبال بیشتري نشان می

الگوهاي چشمگیر و عمومیِ دیگر در سالهاي اخیر، از میدان به در شدنِ 

قولها از شعرهاي سپید و مدرن، و بازگشت و تامل در نقلتدریجی 

.سخنهاي بزرگان ادب پارسی و ادبیات کالسیک قدیم بوده است

بوك، هاي اجتماعی و به طور مشخص فیسفضاي مجازي و شبکه

معمایی است که بسته به انگیزه و دقت کاوشگران، پاسخهایی چشمگیر و 

شکل جریان یافتن . آوردارمغان میجذاب، و معماهایی تازه و نو را به

حقیقت در این بستر، و ساز و کارهاي تولید و تکثیر حقیقت در این بافت، 

یکی از پرسشهایی است که سزاوار است بیشتر مورد توجه و دقت قرار 

. گیرد
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ي روش علمیگوشزدي درباره

است methodم، همان نامیعلمی می» روش«که ما امروز آنچه

که در زبانهاي اروپایی از بنی یونانی گرفته شده و مسیر و راه و سلوك 

دهد و به درستی در اوایل قرن چهاردهم خورشیدي در پارسی به معنی می

شناسی کهن و سنتی ایرانی روش چه در شناخت. روش ترجمه شده است

مند و اي نظامي علمِ روزآمد کنونی، بر شیوهیا اروپایی، و چه در فلسفه

ها و سازماندهی دانایی کند که گردآوري دادهرویکردي عملیاتی داللت می

به این ترتیب، . و بازنمایی دقیق و علمی یک موضوع را آماج ساخته است

توان از جزئیات و دقایق روشِ روش، امري است وابسته به موضوع و نمی

. باشدعلمی سخن گفت، بی آن که موضوع آن علم مشخص شده 

و اعتقاد کورکورانه به این وباي بالخیزِ تفکیک روش از موضوع، 

شود، که گاه در متون علمی دیده مییک روش، - برابريِ یک موضوع

نگرِ سه نسل از دانشمندان تجربی است دستاورد دیدگاه لوله تفنگی و جزئی

از به طور خاص(ي قرن بیستم ي قرن نوزدهم تا نیمهي نیمهکه در فاصله

تخصصی شدن . به تولید دانایی اشتغال داشتند) م.1970تا 1850حدود 

هاي متفاوت علم از هم، پیامد الگویی خاص از دانشها و جدایی شاخه

این . شناسی علمی است که در این دوران رخ نمودشفاف شدن روش

هاي جدید بود و تا آوريي فنالگوي تاریخی، پیامد مستقیمِ رشد شتابنده

ودي شناخت عینی و فراگیر علمی را به مهارت فنی و عملی براي حد

دستاورد فنی این رویکرد، البته . کاستبرآورده کردنِ نیازهاي فنی فرو می

در صد سالِ یاد شده، از میکروسکپ و واکسن و پالستیک . درخشان بود

جهان ماگرفته تا رایانه و رادیو و تلویزیون و تلفن اختراع شدند و زیست

هاي جدید در این صد سال آوريموج فن. را یکسره دگرگون ساختند
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ي علمی را نیز گیر توسعهچندان توفنده بود که مسیر متین و معموال کناره

اي فرعی از شناسی علمی را به شعبهدر خود غرقه ساخت و روش

. مهارتهاي فنی جزءانگار تحویل کرد

تجربی به موضوعهاي ي مربوط به پرداختنِهاي ویژهشناسیروش

یعنی در این دوران بود . شدخاص، در این دوران تدوین و صورتبندي می

شناسی محورانه در زیستکه مثال روشِ آزمایشگاهی، محاسباتی و چشم

تثبیت شد و ماهیتی هنجارین یافت و در مقابل در روانشناسی روشهاي 

یکتا مثل آگاهی، اي باب شد و به این ترتیب موضوعیآماري و پرسشنامه

یا چیزي یگانه مانند مغزِ انسان، صرفا به خاطر روشهاي متفاوت، در دو 

ي تخصصی واگرا صورتبندي و در هریک به شکلی خاص و رشته

ي علمی پشتیبانی اینها همه به کمک فلسفه. یکسونگرانه رمزگذاري شد

مداري گرایی خام و ریاضیانگارانه بود و عقلشد که کمابیش مثبتمی

.کرداي را به کلیت نظام شناختی آدمی تحمیل میبینانهساده

انگیز ماجرا آن است که این توهمِ مقطعی پس از گذرِ ي غمجنبه

عصر یاد شده به تدریج از دنیاي صنعتی و پساصنعتی رخت بربست، و تنها 

در سرزمینهایی مانند ایران است که با جان سختی تمام، در غیابِ محکهایی 

. ستعینی و فشارهایی اجتماعی براي تولید علم، به بقاي خود ادامه داده ا

هاي گوناگون دانش در روش با هم تفاوت حقیقت آن است که شاخه

هاي عجیب و هاي بدفهمیدارند، نه در موضوع؛ و این یکی از خاستگاه
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دار در نگاه علمی دانشجویان و حتا استادان هاي ریشهغریب و کاستی

. است

بریم، خوشبختانه از این عصرِ دورانی که امروز ما در آن به سر می

انگاري رینِ شاخه شاخه شدنِ علوم فاصله دارد و ریزبینیِ افراطی و نادیدهز

هاي متفاوت تحلیل یک موضوع، جاي خود را توجهی به سویهکلیت و بی

ها اي که رایانهاي داده، و ابزارهاي پردازشی تازهرشتهبه نگاه میان

یک موضوع هاي گوناگونِ مربوط به دارش بودند، ترکیب کردن دادهطلیعه

، »چند روش«ي ما، یک موضوع را باید از در زمانه. را ممکن ساخته است

. ي تخصصیِ همسایه فهم کردو بنابراین در ترکیبِ چند رشته

کوشند به قیمت از دست دادنِ تالشِ برخی از دانشجویان و استادانی که می

ي یک ي یک موضوع، در درونِ حد و مرزهابینشی عمیق و روزآمد درباره

علمِ تخصصی خاص باقی بمانند، به سادگی نشانگر آن است که ماهیت 

. اندخود علم را درست در نیافته

شناسی خاص نیست، که تولید علم به معناي وفاداري به فالن روش

گردد، که ي موضوعی باز میبه پیچیدگی و چندسویگی شناخت ما درباره

. آوردستن به آن را فراهم میشناسی تنها یکی از راههاي نگریآن روش

رویکرد سیستمی، و ابزارهاي تحلیلی و مدلسازي جدیدي که بیست سالی 

رواج یافته، -و با شدتی کمتر در علوم انسانی–است در علوم تجربی 

شاید به کمک این شاهراه، . رفت از این عارضه استمسیري براي برون

هایی گرد و غبار کوچه. ر کردهاي تو در تويِ قدیمی عبوبتوان از آن کوچه

اي ویرانه و گرفته و تنگ و تاریک، که دیر زمانی است همچون عتیقه

. ي دنیاي دانش باقی مانده استمتروك تنها در حاشیه
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ي شیخ الشیوخ سید حسین مجتهدي زنجانی قطب العارفینتذکره

ي علم النفوس و االنسان، آن آن جوهر حقیقی عرفان، آن چکیده

ي حکمت فروید و الکان، راهنماي منتهی و مبتدي، قائد و هادي و فشرده

ي از اکابر طایفهمهتدي، قطب العارفین، شیخ الشیوخ، سید حسین مجتهدي، 

از اهالی زنجان ي اهل تمیز بود و انالیز بود و راعی جملهقفسی

. بود) هاي تبریزنزدیکی(

هاي اهل ها از بافتنیالعینی گرهگویند چون از مادر بزاد در طرفه

ي ي آیینگی از مراحل سیعهبیت گشوده شد و چون شیخ الشیوخ مرحله

هاي بسیار از کفشها عرفان را طی نمود و به مقام تاتی تاتی منتحل شد، گره

از سر فراست این گشوده شد و چون به سن شباب رسید، استادانش را 

نکته روشن گشت که وي را باید به بالد فرنگستان بفرستند تا سرّ گشوده 

پس شیخنا مجتهدي قدم . هاي گوناگون در حضورش دانسته گرددشدن گره

به راه باختر نهاد و از باب عالی عثمانی و ملوك کریمه و خانات اردوي 

د به دوران صدارت زرین لطفها دید و رحل اقامت به سرزمین پروس افکن

فردریک ویلهلم دوم و گویند که چون در امر طبابت حذاقتی تام داشت، 

، و آن بند بند ناف سیقموند فروید اطریشی را وي به هنگام زایمان برید

پیشتر حول حلق وي گره خورده بود و با کرامت وي این گره گشوده 

ها در سیر و او بود که بعدهم. گشت و صدرالفالسفه فروید نجات یافت

سلوك اشتهاري یافت و همو بود که شیخنا را متوجه ساخت که گشوده 

ها در حضور وي از کراماتی است که اولیاء دارند و آن را انبساط شدنِ گره

پس چون شیخنا مجتهدي دیر زمانی در فرنگستان اقامت کرد . العقَد خوانند

ا آموخت و دیگر در هو در سلوك به مرتبت اجتهاد رسید، فن گشودن عقده
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ي حکمت فروید و الکان، راهنماي منتهی و مبتدي، قائد و هادي و فشرده

ي از اکابر طایفهمهتدي، قطب العارفین، شیخ الشیوخ، سید حسین مجتهدي، 

از اهالی زنجان ي اهل تمیز بود و انالیز بود و راعی جملهقفسی

. بود) هاي تبریزنزدیکی(

هاي اهل ها از بافتنیالعینی گرهگویند چون از مادر بزاد در طرفه

ي ي آیینگی از مراحل سیعهبیت گشوده شد و چون شیخ الشیوخ مرحله

هاي بسیار از کفشها عرفان را طی نمود و به مقام تاتی تاتی منتحل شد، گره

از سر فراست این گشوده شد و چون به سن شباب رسید، استادانش را 

نکته روشن گشت که وي را باید به بالد فرنگستان بفرستند تا سرّ گشوده 

پس شیخنا مجتهدي قدم . هاي گوناگون در حضورش دانسته گرددشدن گره

به راه باختر نهاد و از باب عالی عثمانی و ملوك کریمه و خانات اردوي 

د به دوران صدارت زرین لطفها دید و رحل اقامت به سرزمین پروس افکن

فردریک ویلهلم دوم و گویند که چون در امر طبابت حذاقتی تام داشت، 

، و آن بند بند ناف سیقموند فروید اطریشی را وي به هنگام زایمان برید

پیشتر حول حلق وي گره خورده بود و با کرامت وي این گره گشوده 

ها در سیر و او بود که بعدهم. گشت و صدرالفالسفه فروید نجات یافت

سلوك اشتهاري یافت و همو بود که شیخنا را متوجه ساخت که گشوده 

ها در حضور وي از کراماتی است که اولیاء دارند و آن را انبساط شدنِ گره

پس چون شیخنا مجتهدي دیر زمانی در فرنگستان اقامت کرد . العقَد خوانند

ا آموخت و دیگر در هو در سلوك به مرتبت اجتهاد رسید، فن گشودن عقده
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هاي روان خلق ها باز نشدند و در عوض به گشودن عقدهحضورش گره

چرا که در . گیرندپرداخت و این روز را هنوز در ممالک پروس جشن می

ها در عذاب زمان اقامت حضرت ایشان مردمان از گشوده شدن مدام گره

گرفت رار نمیبودند و کفشی بر پایی و رختی بر بندي و تنبانی بر کمري ق

گشایی در زمین گیتیانه به عالم تا این که شیخنا از گره. ماندو استوار نمی

ي مردم برافتاد و عتاب و عقبهمینویی رخت توجه فرا کشید و این عقده از 

.عقار از میان رفت

پس گویند چون شیخ حسین مجتهدي به مملکت ایرانشهر نزول 

راسم سیاووشان از نو احیا نمود و اجالل کرد و در ملک ري ساکن شد، م

کتب و اشعار و ادعیه بسیار انشاء نمود و از برکت حضورش صد هزار 

مجنون عاقل و یک کرور عاقل مجنون گشت و در ذهن و روان و دل 

اي بود گشوده گشت و سر رسیدن فرشگرد را نیز از آثار هرکس که عقده

...اندحضور وي دانسته



104صد و نود و دوماه هزار و سیبهمن/پانزدهميشماره/سیمرغ

:التفاضیل

تیرکشتیرکشهفتهفت

ماء از آالت حرب مردم فرنگستان و به ویژه ماء از آالت حرب مردم فرنگستان و به ویژه تیر یا سابع الرِتیر یا سابع الرِهفتهفت

وِغاصی و موالنا کلینط وِغاصی و موالنا کلینط وِین السوِین السینگه دنیاست و گویند که شیخ جانینگه دنیاست و گویند که شیخ جان

. . انداندی در هنرنمایی با این سالح نامبردار بودهی در هنرنمایی با این سالح نامبردار بودهستانستانعیستوود مکزیکعیستوود مکزیک

ر و یک ر و یک هفت تیر را یک لوله باشد و یک مخزن و چند تیهفت تیر را یک لوله باشد و یک مخزن و چند تیاما اما و و 

ماشه، و چنین واقع اوفتد که چون بدان ماشه انگشت فرو نهند، از آن لوله ماشه، و چنین واقع اوفتد که چون بدان ماشه انگشت فرو نهند، از آن لوله 

تیرها بیرون بجهد، و آن تیرها مسبوق بر آن در آن مخزن مخفی باشند و تیرها بیرون بجهد، و آن تیرها مسبوق بر آن در آن مخزن مخفی باشند و 

..خروجشان صدایی شدید برخیزاند همچون صاعقه و آسمان غرومبهخروجشان صدایی شدید برخیزاند همچون صاعقه و آسمان غرومبه

با لوله و با دسته چه زیباست رِولوِربا لوله و با دسته چه زیباست رِولوِر: : بیت انگیلیزيبیت انگیلیزي

که دلم خاطرِ تو خواست، رولورکه دلم خاطرِ تو خواست، رولورالحق الحق 

انگشت به ماشه زدم و هفت خط از رعدانگشت به ماشه زدم و هفت خط از رعد

دوز تو برخاست، رولوردوز تو برخاست، رولوري جاني جاناز لولهاز لوله

تیر به ینگه دنیا محدود نیست و گاوچرانان و تیر به ینگه دنیا محدود نیست و گاوچرانان و فاما مصارف هفتفاما مصارف هفت

که به خصوص در که به خصوص در . . دزدان مسلح بانکها تنها به کارگیرندگانش نیستنددزدان مسلح بانکها تنها به کارگیرندگانش نیستند

آشیان بسیار آشیان بسیار خدامِ دولت قدسخدامِ دولت قدسممالک محروسه اصناف و طبقات گوناگونِ ممالک محروسه اصناف و طبقات گوناگونِ 

اي فراوان از آن است در اي فراوان از آن است در الخصوص گویند که بهرهالخصوص گویند که بهرهند و علیند و علیرراز آن بهره باز آن بهره ب

خوانی و مداحی و علما حمل و استعمال آن هنگام گذر از خوانی و مداحی و علما حمل و استعمال آن هنگام گذر از امر نیکوي روضهامر نیکوي روضه

. . انداندرا نافع و فاید دانستهرا نافع و فاید دانستهو رانندگی و رانندگی خیابانها خیابانها 
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اند که چون اند که چون در ضرورت استفاده از آن به هنگام مداحی چنین آوردهدر ضرورت استفاده از آن به هنگام مداحی چنین آورده

کنند و بر سر و روي خود کنند و بر سر و روي خود گاه حاضران در مجلس به قدر سزاوار گریه نمیگاه حاضران در مجلس به قدر سزاوار گریه نمی

تیري در دست باشد تا هرکه در این مهم تیري در دست باشد تا هرکه در این مهم زنند، مداح را باید که هفتزنند، مداح را باید که هفتنمینمی

کوتاهی کرد، به تیري از آن هفت تیر مهمانش کنند و فواید این سالح درکوتاهی کرد، به تیري از آن هفت تیر مهمانش کنند و فواید این سالح در

اند که گویند مقصود عطار اند که گویند مقصود عطار این مجالس را چندان عالی و منیع دانستهاین مجالس را چندان عالی و منیع دانسته

تیر بوده و تیر بوده و ي مخزن هفتي مخزن هفتنیشابوري از هفت شهر عشق، همین هفت خانهنیشابوري از هفت شهر عشق، همین هفت خانه

چرا که هر گلوله در چرا که هر گلوله در . . ي نهفته در آن را مقصود داشته استي نهفته در آن را مقصود داشته استهفت گلولههفت گلوله

ي رضوان ي رضوان خوانی کسی را آماج سازد، وي را یکسر به روضهخوانی کسی را آماج سازد، وي را یکسر به روضهموقعیت روضهموقعیت روضه

و ایشان و ایشان » » من عشَق و کَتَم و مات، فموتَه مات الشهیدامن عشَق و کَتَم و مات، فموتَه مات الشهیدا««اند اند ه گفتهه گفتهبرند کبرند ک

الدین بلخی فرموده که الدین بلخی فرموده که در همین امتداد موالنا جاللدر همین امتداد موالنا جالل. . شهداء مجالس باشندشهداء مجالس باشند

هفت شهر عشق را عطار گشتهفت شهر عشق را عطار گشت: : بیتبیت

ایمایمما هنوز اندر خم یک کوچهما هنوز اندر خم یک کوچه

هنوز هنوز ماند، در حالی که ما ماند، در حالی که ما تیري میتیري میو منظور او آن که شیخنا عطار به هفتو منظور او آن که شیخنا عطار به هفت

ي ي ایم و این را نخستین نشانهایم و این را نخستین نشانهمثل تیر و کمان در خم زه سنت گرفتار آمدهمثل تیر و کمان در خم زه سنت گرفتار آمده

..انداندتقابل سنت و مدرنیته در ایران زمینه دانستهتقابل سنت و مدرنیته در ایران زمینه دانسته

خوانان خوانان تیرکشی مختص این مجالس مداحان و روضهتیرکشی مختص این مجالس مداحان و روضهاما هفتاما هفت

بوك، مشایخ و مصادري عالیمقام هستند که به بوك، مشایخ و مصادري عالیمقام هستند که به نیست، که در مملکت فیضنیست، که در مملکت فیض

گیري و زدن قطار و گیري و زدن قطار و تیرکشی و گردنهتیرکشی و گردنهدارند و هفتدارند و هفتاین امر شریف مبادرت این امر شریف مبادرت 

. . نمایندنماینددنیاییان را به عینه بازتولید دنیاییان را به عینه بازتولید ي ینگهي ینگهي افعال شریفهي افعال شریفهبقیهبقیهدزدیدن نسوان دزدیدن نسوان 
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العلماء اشموغ اردوبادي العلماء اشموغ اردوبادي در میان ایشان مشهورتر از همه شیخ غبغبدر میان ایشان مشهورتر از همه شیخ غبغب

در در . . بوك او را بیشتر با نام مهري قلنبه شناسندبوك او را بیشتر با نام مهري قلنبه شناسنددخانیاتی است که اهل فیضدخانیاتی است که اهل فیض

کرد کرد در عنفوان جوانی دریوزگی و تکدي میدر عنفوان جوانی دریوزگی و تکدي میاند که اند که ح احوال وي آوردهح احوال وي آوردهشرشر

ي مسجد شاه و در همان جا آرزوي دسترسی به مقام منیع مداحان ي مسجد شاه و در همان جا آرزوي دسترسی به مقام منیع مداحان در محلهدر محله

پس چون در این امر خیر جد وافی کرد، لطف الواط پس چون در این امر خیر جد وافی کرد، لطف الواط . . پختپخترا در دماغ میرا در دماغ می

شامل حال وي گشت تا مناعت مقامش شامل حال وي گشت تا مناعت مقامش ) ) فهو گوداالرضفهو گوداالرض((میدانی میدانی چالهچاله

هاي ري و قراء طهران هاي ري و قراء طهران به روزگار جوانی در کوچهبه روزگار جوانی در کوچهرسید که  رسید که  بدانجابدانجا

ي خود ساخته بود و در ي خود ساخته بود و در زنی پیشهزنی پیشهقاپی و کفقاپی و کفکرد و کیفکرد و کیفزورگیري همیزورگیري همی

پس الواط و اوباش وي پس الواط و اوباش وي . . پگاه رزم به قمه آراسته بود و در گاه بزم به قابلمهپگاه رزم به قمه آراسته بود و در گاه بزم به قابلمه

::ستودند کهستودند کهمیدانی میمیدانی میي چالهي چالهرا چنین با لهجهرا چنین با لهجه
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بلندي دارهبلندي داره) ) نامنام((همه جا نومِ همه جا نومِ رینگو رینگو مهري مهري 

گرچه دسخط کج و حرف چرندي دارهگرچه دسخط کج و حرف چرندي داره

مهري بودمهري بود--جون شماجون شما--ي ما ي ما جاهلِ کوچهجاهلِ کوچه

!!دونی که گامبو، چه  لَوندي دارهدونی که گامبو، چه  لَوندي دارهتو نمیتو نمی

پس گویند چون سنی بر مهري قلنبه بگذشت و غبغبش فربه گشت پس گویند چون سنی بر مهري قلنبه بگذشت و غبغبش فربه گشت 

ر از ر از و عرضش انبساط یافت، دیگر توان و جانِ زورگیري در او نماند و زوو عرضش انبساط یافت، دیگر توان و جانِ زورگیري در او نماند و زو

بدنش گریخت، که به اعتیاد بنگ و چرس و نیکوطین گرفتار آمده بود و در بدنش گریخت، که به اعتیاد بنگ و چرس و نیکوطین گرفتار آمده بود و در 

. . رفترفتخوردن شکر زیاده میخوردن شکر زیاده می

میمونِ هجوم محمود خان به بالد اسالم، به میمونِ هجوم محمود خان به بالد اسالم، به ظفرنمون و ظفرنمون و پس در ایام پس در ایام 

پس به صفات و مدارك پس به صفات و مدارك . . اردوي وي پیوسته شد و در حرمسراي وي داخلاردوي وي پیوسته شد و در حرمسراي وي داخل

ا خلعت مداحی پوشاند و به ا خلعت مداحی پوشاند و به عالیه سرافراز گشت و دستگاه محمودي وي رعالیه سرافراز گشت و دستگاه محمودي وي ر

پس از آنجا که به مسلک مدرنیته پس از آنجا که به مسلک مدرنیته . . لقب استاذ المادولوجی نواخته گشتلقب استاذ المادولوجی نواخته گشت

تیر به تیر به گرویده بود، قابلمه با زودپز تاخت بزد و قمه از دست نهاد و هفتگرویده بود، قابلمه با زودپز تاخت بزد و قمه از دست نهاد و هفت

. . جاي آن استعمال نمودجاي آن استعمال نمود

اقلیم ماد به داد، گربه و فرزند در عذاباقلیم ماد به داد، گربه و فرزند در عذاب

داشتداشتاز این قلنبه خان که به زبان زهرِ تلخ از این قلنبه خان که به زبان زهرِ تلخ 

از ملک ري بگیر و برو تا بالد کفراز ملک ري بگیر و برو تا بالد کفر

حکمت ز دست رفت به هر جا که پا گذاشتحکمت ز دست رفت به هر جا که پا گذاشت

قیام کردقیام کردالت به مرديالت به مرديهزار هزار صدها صدها 

ت طبعش قعود کاشتت طبعش قعود کاشتدنائدنائآنقدر کز آنقدر کز 

غرائب االحوال من غرائب االحوال من ««ي منظومِ ي منظومِ تبریزي در رسالهتبریزي در رسالهعالمه میر محمد عالمه میر محمد 

چنین آورده که هفت تیر را در اقلیم چنین آورده که هفت تیر را در اقلیم » » الروزبهان بقلی الی الفَربِهان نُقلیالروزبهان بقلی الی الفَربِهان نُقلی

شد استعمال کرد و چون خیابانی از جنس آنچه مداحان بدان شد استعمال کرد و چون خیابانی از جنس آنچه مداحان بدان بوك نمیبوك نمیفیضفیض
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تیرِ زبان تیرِ زبان فتفتتیر کشند در اختیار نبود، مهري قلنبه در این حدود هتیر کشند در اختیار نبود، مهري قلنبه در این حدود ههفتهفت

داد و گویند سرعت شلیک فحش داد و گویند سرعت شلیک فحش کرد و به این و آن ناسزا همیکرد و به این و آن ناسزا همیاستفاده همیاستفاده همی

تیر یا تیر یا و فضیحت از دهانش در این شرایط چندان بود که او را مهري شصتو فضیحت از دهانش در این شرایط چندان بود که او را مهري شصت

ها ها اند، و چندان در سخنش نجاسات و پلشتیاند، و چندان در سخنش نجاسات و پلشتینامیدهنامیدهمهري مسلسل هم میمهري مسلسل هم می

نوان کود زراعی نوان کود زراعی از کلماتش به عاز کلماتش به عككبوبومتراکم بود که رعیت سرزمین فیضمتراکم بود که رعیت سرزمین فیض

کرد کرد ها گذر همیها گذر همیاز کوچهاز کوچهمهري قلنبهمهري قلنبهبردند و از اینجاست که چون بردند و از اینجاست که چون بهره میبهره می

::خواندند کهخواندند کهکودکان به آواز همیکودکان به آواز همی

پشکل و چرك و دنبهپشکل و چرك و دنبهقلنبه آي قلنبهقلنبه آي قلنبه: : بیتبیت

!!باريباريکود میکود میپشکل و پشکل و ذاريذاريدهنتو که باز میدهنتو که باز می

بوك رهگذران و اهالی بوك رهگذران و اهالی ي قرنی در فیضي قرنی در فیضو این چنین بود که مهري قلنبه براو این چنین بود که مهري قلنبه برا

داشت و رهبران داشت و رهبران رساند و مجلس روضه و مداحی همیرساند و مجلس روضه و مداحی همیرا به فیض میرا به فیض می

گفت و گفت و خواندند را مدح همیخواندند را مدح همیترك میترك میطوایف سرخپوست که خویش را پانطوایف سرخپوست که خویش را پان

و و . . نواختنواختتیرِ زبان خویش میتیرِ زبان خویش میشیوخ و عالمگان و خردمندان را به هفتشیوخ و عالمگان و خردمندان را به هفت

دان فرو رفته بود که به دان فرو رفته بود که به تیرکشی خویش چنتیرکشی خویش چنگویند او اندر این نقشِ هفتگویند او اندر این نقشِ هفت

نهاد و دندان مطال به نهاد و دندان مطال به بوك کاله کاوبویی بر سر همیبوك کاله کاوبویی بر سر همیهنگام ورود به فیضهنگام ورود به فیض

جوید، به جاي دخانیاتی که با نفس و جوید، به جاي دخانیاتی که با نفس و کرد و توتون تلخ همیکرد و توتون تلخ همیدهان همیدهان همی

......روانش ممزوج بودروانش ممزوج بود
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نقاشمعرفی

AAnnddrreeaa(آندرئا دل سارتو  ddeell

SSaarrttoo ( ایتالیا در از نقاشان بزرگ

14861486ر ر داست که شانزدهمقرن 

به . ذشتدرگدرگ15301530زاده شد و در زاده شد و در 

نقص او را در دوران حیاتش به خاطر بی. اش شهرت داردخاطر آثار مذهبی

ستودند، اما نسل بعدي که با آثار داوینچی و بودن کیفیت هنري آثارش می

با این وجود پژوهشهاي . آنژ تماس داشت، به تدریج او را از یاد بردمیکل

دهد که غولهاي هنري دوران نوزایی از او تاثیر زیادي ر نشان میاخی

چنان که مثال داوینچی شام آخر  خود را با تقلید از . اندپذیرفته بوده 

. تابلوي همسان وي پدید آورده است
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ي تثلیثسن سباستیان در حال بحث درباره)مم..15281528((ي مقدس ي مقدس خانوادهخانواده
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)پایین(و مریم مقدس ) باال(شام آخر قربانی شدن اسحاق به دست ابراهیم
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

شي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، 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

پس لطفا اگر تمایل دارید . لی براي دریافتنش ابراز عالقه کرده باشندفرستم که به شکمی

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 یافتتارنماي رسمی من هاي پیشین سیمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa
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