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1سهصد و نود واه هزار و سیمهر م/بیستم و سوميشماره/سیمرغ

شهریور ماهی که گذشت براي بسیاري از ما با گذاري *

. دگی همراه بودنمایان در عمر و تغییري محسوس در زن

هایی گوناگون یافت و جلوهماهیت این تغییر براي هرکس به شکلی نمود می

شد به گوشه و داشت، با این وجود حضورش چشمگیر و زورآور بود و می

تغییري که . کنار نگریست و نسیم دگرگونی را دید که وزیدن آغاز کرده است

وزد، بلکه اال به پایین نمیمانند تندبادي از مراجع قدرت صادر نشده و از ب

دارد و از گوشه و کنارهاي آشناي درست مانند نسیم بر زمین گام بر می

اي تازه در زندگی تغییر براي برخی گذار به دهه. خیزدزندگی هر روزه بر می

بود، براي برخی دیگر تغییر شغل، و براي گروهی دیگر از سر گرفتن درس و 

.مشق و آغاز به تحصیل

ها و اي پیچیده از گسستگیپدیداري است دو قطبی که آمیزههستی

عنان با جریانهاي پیوسته و مستمر هم. گنجاندها را در خود میپیوستگی

ي یکی بر دیگري است تازند، و از غلبهگسستها و شکافها و گذارها پیش می

که از سویی تکراري بودنِ زندگی روزمره و آرامش دورانهاي تاریخی پدید 

هاي شخصی و آشفتگیِ انقالبهاي آید، و از سوي دیگر هیجانِ دگرگونیمی

نماید که گسستگی و تغییر است که دارد بر این روزها، چنین می. اجتماعی

کند، و این بار جریانی خُرد و منتشر و مویرگی و پیوستگی و سکون غلبه می

.تپایین به باالست که تدبیرِ این تقدیر را به دست گرفته اس

ي تمدن ایرانی دیرزمانی است که در شرایطی بحرانی و حوزه

برد، و در موقعیت آشوب، رخدادهاي خُرد و جزئی است آشوبناك به سر می

ي دگردیسی، و اینک ما آنک زمانه. زندکه سرنوشت کلی سیستم را رقم می

گذاري که چه بسا ماندگار و کالن و دیرپا. که کارگزاران این گذار هستیم

.باشد
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:اخبار روزهاي گذشته

 ي دین به بحث دربارهکه »ي ایرانشهراندیشه«ي دورهاز پنجمگام

ي شهریور ماه به پایان و مذهب در عصر ناصري اختصاص داشت، در نیمه

از آنجا که برخی از دانشجویان کالس به قصد مسافرت خواهانِ . رسید

به این . ند، چنین تصمیمی اجرا شدي دوم شهریور بودتعطیلی دوره در نیمه

.  ي اول مهرماه آغاز خواهد شدترتیب کالس ایرانشهر دوباره از هفته

از ماه پیش آغاز شده بود و مدیران ارشد که که 33--ي زرواندوره

خورشید در آن شرکت داشتند، در شهریور ماه به پایان رسید و دستاورد آن 

صورت نهادي رسمی ثبت شود و این بود که قرار شد انجمن زروان به 

اي در این راستا نشستهاي فشرده. عضوگیري در آن به شکلی آزاد انجام پذیرد

. اش تا مهرماه نیز ادامه خواهد داشتدر شهریور ماه برگزار شد که دامنه

تصمیمها و راهبردهاي مورد توافق براي تاسیس رسمی انجمن زروان همزمان 

. خواهد شدبا جشن مهرگان امسال اعالم 
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ي نشستهاي مدیران، که بیشتر ي فشردهبه خاطر همین برنامه

ها در شهریور ماه برگزار افتاد، کوهنوردي پایان ماه خورشیديها میجمعه

براي جبران این سانحه، با یک گروه از دوستان به سفري فشرده و . نشد

تا جنگل کلیبر و قلعه نشان در حوالی زنجانپرشتاب رفتیم که از دشت ماه

جاي دوستان خالی این سفر را به نیت . بابک بین اهر و تبریز دامن گسترد

جانشینی کوه گروهی آخر برج اجرا کردیم، بدان امید که از ماههاي بعد 

. کوهنوردي ماهانه با نظمی بیشتر تداوم یابد

 روز دوشنبه سوم شهریور ماه، ساعت پنج عصر جشن شهریورگان

در فرهنگسراي بانو بان میراث فرهنگی انجمن افراز و سازمان دیدها همت ب

ي جشن شهریورگان، فعاالن میراث فرهنگی و بنا بود به بهانه. برگزار شد

شمار . هاي این منابع ملی به دست دهندمحیط زیست گزارشی از تخریب

ارش بدهند ي فعال در این زمینه قرار بود گزهاي شناخته شدهزیادي از چهره

و از همان ابتدا معلوم بود که دستهایی به کار خواهند افتاد تا از برگزاري 

ي آقایان به نتیجه خالصه آن که تالشهاي خالصانه. نشست جلوگیري کنند

نرسید، هرچند تازه یکی دو ساعت پیش از آغاز برنامه قطعی شد که تاالر 

شمکشها البته به بهاي آن این ک. فرهنگسرا را در اختیارمان خواهند گذاشت

تمام شد که بسیاري از فعاالن که قرار بود از شهرستانها بیایند، نتوانستند در 

. برنامه حضور یابند
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با تمام این حرفها نشست با حضور گرم دوستان برگزار شد و 

دوستمان . بایست، ارائه شد و به خوبی هم انعکاس یافتگزارشهایی که می

ریب میراث تاریخی در استان فارس گزارشی دقیق و سیاوش آریا از تخ

دردمندانه ارائه کرد، خانم مژگان جمشیدي که مستقیم از جنگل گلستان به 

هاي اخیر جنگل سوزيمان وارد شدند، گزارشی مفصل و روشن از آتشجمع

و تاثیر بزرگراه تهران مشهد در تخریب محیط زیست به دست دادند، بانو هیال 

بسیار زیبا را بسیار زیبا خواندند، و من هم در این بین سخنی صدیقی شعري

اي که تخریب منابع طبیعی و تاریخی را مجاز ي چارچوب نظريگفتم درباره

مان محسوب نمایاند و اختاللی در نگریستن به زیست جهانو مشروع می

. شودمی
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نبرد همایش پاسداشت دالوران «شهریور ماه 2222نبه نبه روز سه ش

شناسی دانشگاه تهران و همکاري با همت کانون فرهنگی ایران» چالدران

در این نشست . انجمن افراز و باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد

نوري و من سخنرانی داشتیم و بانو هما دوست گرامی دکتر خسرو خواجه

ن براي ي چالدراهایشان را دربارهشمس خلخالی سرودهآقايارژنگی و 

ي کسانی ي این همایش تالش جانانهي جالب دربارهنکته. حاضران خواندند

تالشهایی که از فشار بر دانشگاه براي . بود تا همایش را به شکلی به هم بزنند

شد، تا تماسهاي تلفنی با سخنرانان براي این که از لغو برنامه شروع می

وه بر امراض روانی و اخالقی، نتیجه آن بود که انگار عال. سخنرانی بپرهیزند

به هر . ي این کارها بوده باشدگویا نوعی هواداري از طرف عثمانی نیز انگیزه

ي عثمانی این نشست صورت این تالشها به جایی نرسید و به رغم میل خلیفه

. به خوبی و خوشی برگزار شد

دوست ي جالب دیگر در این برنامه آن بود که سخنرانی من و نکته

دکتر خواجه . نوري به نوعی از نظر محتوا ضد هم بودعزیزم دکتر خواجه

ي ترکمان شرکت داشته که هیچ نوري معتقد بود در نبرد چالدران دو قبیله

گفتم دولت عثمانی و دولت صفوي و دولت من می. اندیک ایرانی نبوده

. اندایرانی بودهي تمدني حوزهافزارِ یگانهگورکانی سه روایت سیاسی از نرم

» خارج از ایران«نوري نبرد چالدران جنگی نتیجه آن که از دید دکتر خواجه
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ي تمدن یک جنگ داخلی در درون حوزه«شد و از دید من محسوب می

اینها البته با محتواي شعرهاي آبدار بانو ارژنگی و آقاي خلخالی هم » ایرانی

به . بیگانه قلمداد کرده بودندتفاوت داشت که جنگ را بین ایران و کشوري 

ي تفسیرها از یک رخداد تنوعی بیش از این دربارههر صورت فکر نکنم 

.تاریخی در یک نشست دوستانه و صمیمانه ممکن باشد

:اخبار روزهاي آینده

ي ه و در مهرماه از مجراي سامانهمنتشر شد» دازیمدا«تخیلیِ -رمان علمی

. شدکتاب خورشید پخش خواهد
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 از یکشنبه ششم مهرماه آغاز » ي ایرانشهرياندیشه«ششمین دوره از کالس

پور مان به ویژه خانم دکتر تقیبا یاري و همت دوستان و یاران. خواهد شد

مدیریت دانشگاه علمی کاربردي هنر، روز برگزاري کالس که ممکن بود 

سها همچنان روزهاي یکشنبه دستخوش تغییر شود، از این مخاطره رست و کال

. عصرگاه برگزار خواهد شد88--66ساعت 

 تاریخ خرد ایرانی«ي که نخستین جلد از مجموعه» زند گاهان«کتاب «
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0912497115009124971150: : انداماندامامیر زیباامیر زیبا

0912613485809126134858: : سیما مشعوفسیما مشعوف
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70007000/ / مغز خفتهمغز خفته

80008000/ / شناسی جوك و خندهشناسی جوك و خندهجامعهجامعه

95009500/ / سوشیانسسوشیانس

50005000/ / خالقیتخالقیت

25002500/ / راه جنگجوراه جنگجو

70007000/ / نظریه سیستمهاي پیچیدهنظریه سیستمهاي پیچیده

80008000/ / روانشناسی خودانگارهروانشناسی خودانگاره

70007000/ / ه منشهاه منشهانظرینظری

1500015000/ / نظریه قدرتنظریه قدرت

3500035000/ / داریوش دادگرداریوش دادگر

2900029000/ / شناسی آسمان شبانهشناسی آسمان شبانهاسطورهاسطوره
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ي فلسفی واقعیت تا حدود زیادي همان چالشِ انتخاب مسئله

این که چه چیزي واقعی است و چه چیز غیرواقعی، تا . است

متفاوت از هستی حدودي همان معماي انتخاب میان روایتها و تفسیرهایی

ي یعنی شیوه. گنجنداي که امور محتمل و عقالنی در آن میاست، در آن دایره

، از مجراي تفسیري شخصی و خوانشی »واقعیت بیرونی«با » من«تماس 

کند که طی آن چیزها و رخدادهایی که زیست جهان از روانشناختی گذر می

براي تایید یا تردید در و شود آن انباشته شده، همچون رمزگانی خوانده می

در این معنی، هستندگانی که . گیردبینی مورد استفاده قرار مییک نظام جهان

اند، به قطعات پازلی شبیه هستند که ما با سر هم گرداگرد ما را پر کرده

اما مشکل در . آوریمشان تصویري از یک جهانِ واقعی را پدید میکردن

توان ساخت، هرچند که د جور تصویر میاینجاست که با همین قطعات، چن

تر است و به همین دلیل روایت غالب یا یکی از آنها رایجتر و معمول

هاي حسی و اطالعاتی که در اختیار داریم یعنی داده. شودهنجارین دانسته می

گر چندین شکل از جهانِ بیرونیِ محتمل و ممکن را پیشارویمان جلوه

یک از این واقعیتها مستقر شویم و دام در کدامدر نهایت این که. سازندمی

نسخه از حقیقت را بازتولید کنیم، تصمیمی شخصی و انتخابی است که 

توان آگاهانه، عقالنی، شکاکانه، و جدي بدان پرداخت، و یا همچون امري می

ي در شکل اول، فلسفیدن درباره. اي و فرعی بدان نگریستسرسري، حاشیه

و در حالت دوم تقلید و پیروي کورکورانه از روایتهاي گیردهستی شکل می

ي ما دو راه وجود دارد، یکی برخورد به این ترتیب در برابر همه. هنجارین

است، و دیگري » جهان- دیگري-من«ي فلسفی و پرسشگرانه با مجموعه

به تعبیري، این دو راه با پرتاب .نمایدتر میپذیرش منفعلِ روایتی که رایج

.ارز استه جهانی از پیش موجود، یا آفرینش جهانی نو همشدن ب
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اي هست که ، صحنه، صحنه))3131--2929ي ي قهقهدقی(Matrix-1در فیلم 

یکی . خواهد تا یکی از دو کپسول سرخ یا آبی را انتخاب کندمورفیوس از نیو می

شود او به حقیقت دست یابد و به جهانی متفاوت و باعث می) سرخ(از آنها 

فریبی شیرین که او زندگی ) آبی(دیگري . اما واقعی چشم بگشایدناخوشایند 

حاال اگر شما بودید کدام را انتخاب . پنداشته را تداوم خواهم بخشیدمی

کردید؟ ماندن در جهانی دلپذیر اما موهوم، یا پرتاب شدن به دنیایی واقعی اما می

*ناخوشایند را؟

خدا مرده «ود گویند جایی روي دیواري کسی نوشته بمی

کمی جلوترش، روي همان . »نیچه«و زیرش امضا کرده بودند که » است

: ، و این یکی هم امضا داشت»نیچه مرده است«دیوار، کسی دیگر نوشته بود 

!»خدا«

یابیم که ساخته شده، در می2014با مرور عنوان فیلمهایی که در سال 

ي سیمرغ که در این شمارهفیلمهایی. تر بوده استنقل قوم دومی انگار درست

شان کنم، بیشتر نمودي از یک جریان فرهنگی هستند و نه خواهم معرفیمی

چون راستش را بخواهید در میان آنهایی . پیشنهادي براي دیدن فیلمهاي خوب

. زنندآورم هیچ کدام چنگی به دل نمیکه اسمشان را اینجا می

ب نمایان شد که در سال جاري میالدي جریانی در سینماي غر

چه بسا حتا فیلم دیدنیِ نوح را . شدهایش در دو سال قبل هم دیده مینشانه
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: ، و این یکی هم امضا داشت»نیچه مرده است«دیوار، کسی دیگر نوشته بود 

!»خدا«

یابیم که ساخته شده، در می2014با مرور عنوان فیلمهایی که در سال 

ي سیمرغ که در این شمارهفیلمهایی. تر بوده استنقل قوم دومی انگار درست

شان کنم، بیشتر نمودي از یک جریان فرهنگی هستند و نه خواهم معرفیمی

چون راستش را بخواهید در میان آنهایی . پیشنهادي براي دیدن فیلمهاي خوب

. زنندآورم هیچ کدام چنگی به دل نمیکه اسمشان را اینجا می

ب نمایان شد که در سال جاري میالدي جریانی در سینماي غر

چه بسا حتا فیلم دیدنیِ نوح را . شدهایش در دو سال قبل هم دیده مینشانه
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ماجرا به توجه فیلمسازان به . هم بتوان عضوي از این جریان دانست

گردد، و ساخت فیلمهایی که آشکارا براي تبلیغ دین مضمونهاي انجیلی باز می

هاي درخشان یا مهایی با بازيگاه در این زمینه فیل. اندمسیح ساخته شده

اي که لوحیاما بیشترشان به خاطر همان ساده. بینیمداستانهاي هوشمندانه می

. ي دین ریشه دارد، ارزش هنري چندانی ندارنددر تبلیغ متعصبانه

God’s not(» خدا نمرده است«ترین فیلم در این زمینه، مطرح

dead (ان شوخی دیوارنویسی گرفته نام دارد که طرحش انگار از روي هم

کند که به خاطر مرگ فیلم داستان یک استاد فلسفه را روایت می. شده است

کوشد با تدریس نیچه از او مادرش در جوانی از خداوند خشمگین است و می

عشقِو البته –در نهایت هم در جریان چالش با یک دانشجو . انتقام بگیرد

. کرده و خدا نمرده استنیچه اشتباه میشود که معلوم می= نوعروسی مذهبی
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نام دارد که روایتی دیگر ) Son of God(» پسرِ خدا«فیلم دیگر، 

فیلم از این نظر که کوشیده . است از داستان مصلوب شدن عیساي ناصري

را سازگار با منابع تاریخی تصویر ) حاکم رومی فلسطین(ي پیالتس چهره

در روایت رسمی کلیساي . هاي پیشین استنسخهکند، ارزشمندتر از

کوشد از مرگ عیسی مسیح کاتولیک، پیالتس مردي مهربان است که می

دهد که این فرماندار رومی مردي اما شواهد تاریخی نشان می. جلوگیري کند

بسیار خشن و سنگدل بوده و به صلیب کشیدن پیامبر مسیحیان نیز به دستور 

ي مردم اش دربارهه و بخشی از سیاست سرکوبگرانهمستقیم او صورت گرفت

. اندیهودیه بوده، که مخالف رومیان و هوادار اشکانیان بوده

عیساي . با این وجود این فیلم هم ایرادهاي خاص خود را دارد

است که معلوم نیست چرا اروپاییناصري در آن یک مرد موبور و چشم آبی 

ها هم دیالوگ. کی شهر این قدر تفاوت داردي ساکنان چشم و ابرو مشبا بقیه

به خاطر تالش براي وفاداري به نص چهار انجیل بریده بریده و کمابیش 

گر این نکته هم گفتنی است که شیطان وسوسه.سردرگم از آب در آمده است

در این فیلم شباهت عجیبی به باراك حسین اوباماي خودمان دارد و این 

!شوددموکرات آمریکا محسوب میافشاگري مهمی بر ضد حزب

ي این فیلمهاي تبلیغی که قرار است مردم را به راه اما در میان همه

» مسخ مایکل کینگ«اي که کمابیش دیدنی بود، راست هدایت کند، تنها نمونه

)The Possession of Michael King (آن هم بیشتر به خاطر . نام داشت
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ته شده و تعلیقی داشت که کشش داستان را زیاد آن که در ژانر ترسناك ساخ

ي دیدنیِ فیلم را تقویت کرد، و البته بازي خوبِ قهرمان فیلم هم جنبهمی

زند که زنش را در جوانی از دست داستان بر محور مردي دور می. کردمی

در تعامل با کشیشان گیرد دهد و بعد به خاطر خشم از خداوند تصمیم میمی

اما . و جادوگران اثبات کند که نه خدایی وجود دارد و نه شیطانیگیران و جن

پذیرد که طی مراسمی یک دیو در بدنش حلول کند و میدر این بین خطا می

اي که اش به پوستهباقی داستان هم مسخ تدریجی اوست و تبدیل شدن. کند

.بار انجام دهددیوِ مورد نظر قرار است در آن کارهاي خشونت

ر کل دیدنی است، هرچند انگار بر اساس برداشتی زرتشتی فیلم د

» کشمورِ دانه«ي خرفسترها ساخته شده و نمود بیرونی آن دیو را درباره

یعنی - ي زمین ترین گونهدانسته است، و این براي من که مدافع حقوق متمدن

! هستم خیلی سنگین بود- مورچگان

ي سفارشی ست، و شائبهآنچه که در بیشتر این فیلمها مشترك ا

شان کند، آن است که در همهشان از جانب نهادي کلیسایی را تقویت میبودن

ي کفر به صورت نوعی خشم و سرخوردگی تصویر شده و شکاکیت انگیزه

ستیزي به صورت واکنشی هیجانی و بدفرجام نکوهیده شده علمی و خرافه

شود و ري خاصی دیده نمیبه هر صورت در بیشتر این فیلمها ارزش هن. است

همه چیز همان تبلیغ یک 

ي اقتدار و شکوه جانبه

دستگاهی مذهبی است که گاه 

در گوشه و کنار به ترویج 

خرافه و تبلیغ سرپیچی از عقل 

*.زندو خرد نیز پهلو می
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اتفاق خجسته و خوبی که در چند سال گذشته رخ داده، 

ي شخصیتهاي عی است که دربارههاي دقیق و جامترجمه و چاپ زندگینامه

این رخداد به خصوص از این رو خجسته . اندسیاسی قرن بیستم نگاشته شده

خون است که برخی از این شخصیتها در جریان روشنفکري نحیف و کم

.اندشدههایی نقدناپذیر تلقی میوارهایرانی بت

به ي خوب و خواندنی از لنینطی سالهاي گذشته دو زندگینامه

هلن کارر اش به قلم یکی. نام دارد» لنین«پارسی ترجمه شده که هردو 

ي دکتر مهدي سمسار و دیگري را رابرت سرویس دانکوس است، با ترجمه

اولی را نشر فرزان روز در . نوشته و بیژن اشتري به پارسی برگردانده است

. 13901390چاپ کرد و دومی را نشر ثالث به سال چاپ کرد و دومی را نشر ثالث به سال 13811381

ي رر دانکوس متنی است که با توجه به زمینهکتاب هلن کا

یعنی دانکوس در جاي جاي . ي حیات لنین نوشته شده استشناسانهجامعه

کتابش بحث لنین را رها کرده و فصلی را در شرح ساخت اجتماعی و 

کتاب سرویس بیشتر بافت . ي عصر لنین آورده استجریانهاي سیاسیِ روسیه

هاي زندگی شخصی لنین را بهتر شرح کاريزهیعنی ری. اي داردزندگینامه

با این وجود . دهد و انگار با تکیه بر منابع بیشتري تدوین شده استمی

شناسانه را در پیوندي هاي تاریخی یا جامعهنویسنده تاکید داشته که داده

انداموار با روایت زندگی لنین حکایت کند و از تفکیک کردن و بسط 

از این رو کتاب دانکوس بیشتر به متنی . ه استشان خودداري کرددادن

شناختی و متن سرویس بیشتر به رمانی تاریخی شباهت دانشگاهی و جامعه

اند و خواندنی هستند و هردو کتاب دقیق و مستند تدوین شده. یافته است

کنند و این بدان معناست که منابعی تقریبا در تمام موارد همدیگر را تایید می
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ي اما درباره. ي هردو نویسنده بوده استنادي مشابه مورد استفادههمسان و اس

ها، باید به این نکته اشاره کرد که دکتر مهدي سمسار با وفادار ي کتابترجمه

ماندن به خوانش جا افتاده و مرسومِ اسمهاي خاص، که در این مورد ویژه 

اندازتر را دستاي بیتر و ترجمهطنینی روسی یا فرانسوي دارد، کتابی روان

بیژن اشتري گرامی با وجود آن که متن را خوب فهم کرده . پدید آورده است

 و آن را به پارسی شیوایی برگردانده، به خاطر ثبت نامهاي خاص با تلفظ

با توجه به این . ي خود را پرگره و گاه نازیبا ساخته استشان ترجمهانگلیسی

اش با انگلستان ارتباط چندانی هم ندگیکه لنین انگلیسی نبوده و در دوران ز

جاها به نماید، و بماند که بعضینداشته، این شکل از ثبت نامها غریب می

گذشته از این مورد، هردو کتاب به پارسی روان و . زندخطا و اشتباه پهلو می

اند و در اند و به شکلی شایسته توسط ناشر به چاپ رسیدهشیوا نوشته شده

اي از لنین ي خوب و معتبري براي به دست دادن زندگینامهکل انتخابها

پدیاي انگلیسی و فرانسوي هم در چندان که مدخل ویکی. شوندمحسوب می

. تنظیم شده استعمل بر اساس همین دو کتاب 
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یک مضمون از دو شاعر

آن شنیدستی که روزي زیرکی با ابلهی

گفت این والی شهر ما گدایی بی حیاست؟

ايگفت چون باشد گدا  کآن کز کالهش تکمه

همچو ما را روزها بل سالها برگ و نواست

ايغلط اینک از اینجا کردهگفت اي مسکین 

آن همه برگ و نوا دانی که آنجا از کجاست؟

در و مروارید طوقش اشک اطفال من است

لعل و یاقوت ستامش خون ایتام شماست

او که تا آب سبو پیوسته از ما خواسته است

گر بکاوي تا به مغز استخوانش زآن ماست

خواهی خراجخواستن کدیه است خواهی عشر خوان

زآنکه گر ده نام باشد یک حقیقت را رواست

چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهندگی

هر که خواهد گر سلیمان است اگر قارون گداست

انوري
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روزي گذر کرد پادشهی از گذرگهی

فریاد شوق ز سر هر کوي و بام خاست

پرسید زآن میانه یکی کودك یتیم

تابناك چیست که بر تاج پادشاستکاین

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست

قدر دانیم که متاعی گرانبهاستآن

نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت

ي من و خون دل شماستاین اشک دیده

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است

این گرگ سالهاست که با گله آشناست

ه ده خرد و ملک رهزن استآن پارسا ک

ن پادشا که مال رعیت خورد گداستآ

ي سرشک یتیمان نظاره کنبر قطره

تا بنگري که روشنی گوهر از کجاست

پروین به کجروان سخن از راستی چه سود

کو آن چنان کس که نرنجد ز حرف راست

پروین اعتصامی
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:از شعرهایم

رویاي فرعون

سر برآرید و حکم بستانیدیمان سرخوشِ خفتهاي ند

دانیدنغمه سازید زآنچه میکاهنانِ هرم، ز معبد ماه

خوان فرا خوانیدیوسفی خوابهاي شوکت مصربر سراپرده

از هیاهوي دهشت کابوسي عرق استتنم این صبح غرقه

این سحرگه شکست بانگ خروسآن سکوتی که شامگه بودم

آخر افتاد جاه کیکاووساب عقابانکز فراز رک

هفت گاو بزرگ و فربه و زردهفت گاو نژند و زار و مریض

آوردها خون که اشک مینیلنقش مغشوش خشم یک ایزد

هاتف شب، بگو، چه باید کرد؟اي معبر چه بوده این طالع؟

این سحرگه عجیب ناخواناستْتانکاهنان، لوح قدمت سفالین

کز غالفش لُباب ناپیداستی هست بطن تعبیرتعبرت

در حضورش هزار اختر خاستتا مرا دید یوسف اندر خواب

فرّ دیرین و جام جم دارداگر این خاك و بومِ حاصلخیز

دیگر آیین و دین چه کم دارد؟گر که فرعون مصر من باشم

تا که بر مصرِ من ستم دارد؟کیست موسی خداي اندك تو
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آنچه در جبر آسمان دیديتعبیر این همه سختینیست 

بود آن که ز مار بشنیديي بخت، اي ابواآلدممیوه

اش چیديسیب بود و ز شاخهآن خدایی که لن ترانی گفت

بشنو از من، حدیث آخر کنیوسف، این خوابِ سرخ آشفته

آنچه گفتم بدان و باور کنقید تهدید قوم شب بشکن

هیچ ترسی مدار و دامنی تر کنبارش غوكاز سپاه ملخ ز

جوییدر شبِ سرخ مصر میاي فرشته که خون نوزادان

تا که این قصه با فلک گوییتیر خشمم به اخترت دوزت

زود سازد به سقف باروییکُشِ بابلگو که نمرود بغ

در چراگاه مه رها سازدهمچو جمشید، گاو الغر را

بهر قربان  خوراك پردازدشِ مهرگاو فربه چو شیر سرک

خود خدا گشته بر فلک تازدهمچو فرعون و کاوس و نمرود
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باران

پر گشت جام چشمم از رنگ مست باران

سرشارِ هرچه هستم، انباشتم ز هستان

ها گشوده بر منهر ذره در تکاپو ره

در هر رگم نشسته گرداب سرخ عصیان

و دریا قالب کرده جانممن چون نهنگ

طرح خون مرجانبا نقش خط موجی، با 

توفان و گردبادي گیتی به شعر شسته

هم گردباد شادم هم رقص غولِ توفان

جادوگران عصاها با حیله رام کردند

آن اژدر مهیبم کاو خورد مکر ماران

در بامداد خلقت آن باد پاك بودم

اه انسانکآورد نور اول بر خانق
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 تن ـ من ـ فرامن ـ من آرمانی

بدن ـ شخصیت ـ نهاد ـ منش، فراز، انگاره ـ خودانگاره

خودانگاره در سطوح گوناگون فراز در : مراتبی بودن مناصل سلسله

یک هر سطح فراز .شودبندي مىقالب تن، من، فرامن و منِ آرمانى صورت

در خود جاي داده است که حد و مرز و متغیرهایش بنیادین را ى سیستم پایه

بدن، «هاي پایه عبارتند از سیستم. شودها تعیین میبر مبناي پویایی آن سیستم

هر یک از این چهار عنصر، .»نظام شخصیتى، نهاد اجتماعى و منش

اى هستند که پویایى سطحى از فراز با ى تکاملىهاى پیچیدهسیستم

ي این چهار سیستم پایه را با سرواژه. شودان تعیین مىشهاى رفتارىانتخاب

.دهیممورد اشاره قرار می» شبنم«

تر تر و واقعیتر، مهممن در یکی از سطوح فراز اصیل: گراییتحویل

. از بقیه است و باید سایر سطوح را به آن تحویل کرد

عی و سطوح گوناگون تجلی من به صورت نمودهایی فر:ي سنمارتله

قلمداد ) یا من یا فرامن یا من آرمانیتن (ثانویه از حالتی پایه و اصلی 

در نتیجه راهبردهاي مدیریت من بر یکی از سطوح فراز فروکاسته و . شوندمی

. شوددر متغیرهاي حاکم بر آن سطح محدود می

مراتبیِ ظهور من، در ترکیب تمام سطوح سلسله: راهبرد جاماسپ

.یکپارچه و متمرکزقالب سیستمی
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Zِي بدن، نظام شخصیتی، نهاد و منش پایهمنظور از چهار سیستم

توان سطوح توان هر یک را به طور دقیق تعریف کرد؟ آیا میچیست؟ آیا می

منظور از تکاملی بودن این فراز را فضاي حالت پویایی این سیستمها دانست؟

ها چیست؟ سیستم

Oي حاکم بر رفتار هر یک از چهار سیستم را فهرست متغیرهاي مرکز

هایی در نظر گرفت هاي مختلف علم را به صورت مدلتوان شاخهآیا می. کنید

اند؟که بر محور این چهار سیستم پایه مستقر شده
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 جسم ـ روح

تن ـ من، گیتی ـ مینو، زمینی ـ فرارونده

ی فرد در سطح روانی و تن و من، یعنی شکل هست:اصل یگانگی

انرژي / زیستی دو سیستمِ درهم تنیده است که به طور عمده از پویایی ماده

یعنی ارتباط میان من و تن . تشکیل یافته است) من(یا پردازش اطالعات ) تن(

با وجود این، این دو . افزار شباهت داردافزار و سختي میان نرمبه رابطه

به این ترتیب، . و به تنهایی معنایی ندارندماهیت مکمل و همزاد هم هستند

.گیتی و مینو دو مفهوم مکمل و در هم پیوسته هستند

ناین دو . تن همان جسم و من همان روح است: گراییدوب

تن یا جسم امري . ناپذیرندهایی متمایز و متضاد دارند و با هم جمعماهیت

در حالی که . انوران استمادي، حیوانی، ملموس، عینی و مشترك با سایر ج

روح یا من امري ذهنی و غیرمادي است که خصلتی استعالیی و فرارونده 

بنابراین هستی . دارد و با هر آنچه در جهان جانوران وجود دارد متفاوت است

شود که اولی پست و تقسیم می) مینو(و معنوي ) گیتی(به دو قطبِ مادي 

. خش استبتهدیدکننده و دومی ارزشمند و رهایی

هر آنچه به روح و روان . روح بر جسم برتري دارد:ي افالطونتله

در مقابل، امر مادي و . مربوط است استعالیی، اخالقی، پاك و ارزشمند است

اي تن و من جفت متضاد معنایی. وابسته به بدن پست و حیوانی و پلید است

تی توهمی است که بر گی. سازند که باید از میانشان من را برگزیدرا برمی

. مبناي مینو ساخته شده است

من و تن جفتی درهم تنیده و متصل به یکدیگر :راهبرد زرتشت

هر دو را باید پذیرفت و تأیید کرد و ارج نهاد، چرا که ارزش و . هستند

گیتی استومند و مینوي . کنداهمیت هر یک تنها در پیوند با دیگري بروز می
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از آن رو حضور دارند که هریک ظرف و قالبی براي دیگري وابسته به اندیشه 

. است

Zپردازي که به دوقطبی یادشده اشاره کرد که بود؟ نخستین نظریه

شان با اخالق چه بود؟ آیا در رویکرد او در مورد این دو قطب و ارتباط

ها مینو سازي این مفاهیم هستیم؟ چرا برخی از فرهنگافالطون شاهد واژگون

بیماري «دانند؟ آیا منظور نیچه از رخی دیگر گیتی را چنین مهم میو ب

ي افالطون همسان است؟با تله» مسیحیت

Oها و روندهاي مربوط به گیتی و مینو را در سپهر تجربی شاخه

اش را تان ردیابی کنید و به هم پیوستگیپیرامونجهانتان و در زیستاطراف

ت و بست شدن عناصر روانی و زیستی را به همین توانید چفآیا می. بنگرید

ترتیب نشان دهید؟

فرهنگیفرهنگی

اجتماعیاجتماعی

روانیروانی

زیستیزیستی

منشمنش

نهادنهاد

شخصیتشخصیت

بدنبدن

روحروح

جسمجسم

من آرمانیمن آرمانی

فرامنفرامن

منمن

تنتن
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»گاهان و زند گاهان«فصلی از کتاب 

دیوپرستان: بخش پنجم، گفتار دوم

يزمینهحدوديتاتوانمیدارد،وجودگاهاندرکههاییارجاعبهتوجهبا

بازسازيورزید،میدشمنیآنبااوکهراايبومیدینوزرتشتپیراموندینی

کهقرنچندازپسایرانیانباستانیخدایانازمهمیبخشکهنماندناگفته. کرد

يمرتبهبهوشدندزرتشتیيایزدکدهواردپشتیدرِازگذشت،زرتشتدینبر

قدسیامورمراتبسلسلهازسازگارومنسجمیدستگاهدروبسندهفرشتگان

چراکهاست؛شدهتکمیلهخامنشیدوراندرقاعدتاًرونداین. کردندجایگیري

باوشدندتاثیرگذارجهانیسطحیدربارنخستینبرايمغانکهبودزمانایندر

نقشیامنشی،هخدولتدینیسازماندهیدرکلیديهاییموقعیتکردناشغال

يآزادمنشانهسیاستکهبودهمدورانهمیندرضمندر. کردندایفارامهم

متفاوتدینیآرايازگوناگونهايترکیببهاتباعشاندینِبابدرهخامنشیان

ازهودیانیوامگیريمثالً(عمدهمذهبیهايوامگیريازبسیاري. 1شدمنتهی

ایندر...) ومصریانازمغانومغانازونانییرازآموزهايمحفلایزرتشت

خدایانپرستشيبازماندهکههاشتیمانندمهمیاوستاییآثار. شدآغاززمان

دینیمتونبهزمانایندراند،پیشازرتشتیتقدسازادگاريیوایرانیباستانی

وزرتشتیافراطیکتاپرستییمیاندررانوترکیبیوافتیراهزرتشتی

.آوردپدیدایرانیانباستانیچندخدایی

1375،  زنر: زرتشتی بنگرید بهکهن به درون دیني بازگشت ایزداندربارهبراي شرحی -1
.به بعد212): الف(
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چنینهرچند. کنمتفسیرهاشتیبهتوجهباراگاهانندارمقصداینجادر

برراخودبحثفضا،وزمانکوتاهیدلیلبهفعالً. استالزموشدنیکاري،

متأخرترمتونازراهاییبرگهضروريشرایطدرتنهاوکنممیمتمرکزگاهان

برکهدهممیارجاعدیگريهايشرحبهراعالقمنديخوانندهوآورممیگواه

.بودتواندماکنونیبحثمکملوامنوشتهزرتشتیمتأخرترمتون

ارتباطکهاستآناولیهزرتشتیدینمورددرداغهايبحثازیکی

امراست؟بودهچهکوچگردقبایليایزدکدهبرمسلطایرانیخدایانبازرتشت

هیچاز،اهورامزداازگذشتهکهاستآنکند،مینظرجلبگاهاندرکهمهمی

ایقدسیاموربهکهروشنیهايارجاعتنها. استنشدهبردهنامدیگريخداي

وابداعزرتشتخودتوسطکهواژگانیيمنظومهدردارد،وجوداهریمنی

وسپندارمذواشهوبهمنازبارهاکهمعنااینبه. استشدهمحدودشده،معرفی 

وآناهیتاوهومومهرازنامیحتیآنکهبیشده،بردهنامخردادوامرداد

بهوتصادفیرااینبویسمريمانندنویسندگانی. باشدمیاندروايوزروان

آنخاصمحتوايازناشیوغیرعمديراگاهاندرمهرنامغیابمثالعنوان

زرتشتویابندمیبیشترمعناییغیابایندرکههستندهمدیگرانی. انددانسته

راایشاننامذکرازخودداريوکنندمیمتهمباستانیخدایانبادشمنیبهرا

خواندنبامنگمانبه. دانندمیمردمباورهايسپهرازراندنشانبرايتدبیري

. آیدمیدستبهگزینهدواینيدربارهروشنوصریحپاسخیگاهان،دقیق

خودبرايکهاندشدهتوصیفجماعتیصورتبهدروغزنان،گاهاندر

کهندینمبلغقاعدتاًکهروحانیانوکاهناناین. دارندروحانیانیوکاهنان

نامبامعموالًشدند،میتلقیزرتشتدشمنورقیبواندبودهآریاییان

) duS-sastiS: ):سستیش-دوش(» بدآموزگار«
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گمراهیبهرامردمانپلیدشباوروزبانبابدآموزگار. خورندمیبرچسب

آنان. نداایشاندستبهشدگانگمراهوایشانپیرواندروغزنان،و2کشاندمی

بهگاهاندرکهبندوهمانندایشانازبرخیو3کنندمیتحریفراایزديسخن

.   اندبودهبانفوذيونیرومندروحانیرهبرانآشکارااند،شدهمشخصاسم،

کسانیعنیی. گیردمیقرارمخالفانشيآموزهبرابردرزرتشتیيآموزه

راایشانزرتشتواندبودهپایبندکوچگردياولیهآریاییانکهندینبهکه

هاییآموزهواحکامخودبراينیزرقیبکاهناناین. داندمیدروغهواداران

رفتهسخننیزدروغزنانهايحکمازاشوناناحکامکناردربارهاچنانکه. دارند

کالمو) سانگهه(آموزهعبارتدو،)اورواتا(حکميواژهبرعالوه. 4است

2-45 /1 .
3-32 /9 .
. 1/ 31مثالً در -4

:دهدارجاعدروندانآیینبهتواندمینیز) مانتره(مقدس

( , ,!< ,
! ,+( ,+ ,

= ,...
duS-sastiS srawl mOrvNdaT hwO jyAtVuS sVNghanAiS
xratUm

گرداندمیبررا) ایزدي(سخنخویشآموزشبابدآموزگار

.5سازدمیتباهرازندگیخردو) کندمیتحریف(

و

 ,^ ,+ ,<! ,

 ,= , ,

5-32 /9 .
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 ,<<^ ,<^ , ,!< ,

^ ,=^ , , ,( ,

[ , , ,= ,

,:

mA-ciS aT WV drvgwatO m&qr&scA gUStA sAsnlscA,

AzI dvmAnvm WIsvm WA COiqrvm WA daFyUm WA

AdAT duCitAcA marakaEcA aqA IS sAzdUm snaiqiCA.

کهدروندان) ساسانائوس(تعالیمومانترهبهشماازکیهیچپس

فراگوشکشند،میتباهیوویرانیبهراکشوروروستاوخانمان

.6بایستیدبرابرشاندرافزاررزمباوندهید

6-31 /18 .

مسلحهاییهآموزواحکامبهزرتشتمانندنیزبدآموزگاراناینپس

دربرجستهينکتهچندباستانی،کاهناناینمراسمواعتقاداتمورددر. اندبوده

. داردوجودگاهان
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پیروانهمراهبهکاهناناینآنکهاست،جالبهمبسیارکهموردنخستین

شدهتصریحنکتهاین1/ 32درکهچناناند،پرستیدهمینیزرااهورامزداخویش،

دانستکهنسالیوباستانیخدایانازکییبایدنیزرااهورامزدابنابراین. است

داشتهشدهتثبیتجایگاهیآریاییانيایزدکدهدرزرتشتظهورزماندرکه

کردند،میستایشخدایانشانسایرکناردررااوهمگانکهشرایطیدر. است

.  استکردهنفیراسایرینترتیباینبهوکردهبازتعریفشگانگییبهزرتشت

. اندداشتهدشمنیکشاورزانهزندگیسبکباکاهناناینآنکهنکتهدومین

دارد،وجوددروغزناندستبهکشتزارتباهیوویرانیبهکهفراوانیهاياشاره

سوقتباهیاینبهرامردمبدآموزگارانکهاستهمراهارهچندبتأکیداینبا

اندبودهمشغولکاربهکوچگردانهايزمینهدرادشدهیکاهنانبنابراین. دهندمی

کوچگردجوامعدراقتصاديتولیدفرعیهايروشازکییدانیم،میچنانکهو

. استبودهایشانغارتوکشاورزومستقرجوامعبهدستبردزدنکهنسال،

یافته،میمشروعیتايقبیلهکاهنانتوسطکهراامراینزرتشتاحتماالً

شماتتروآنازراایشانزرتشت. استدادهقرارخودنکوهشيدستمایه

اشونانرويبرراافزارهاجنگوکنندمیویرانراکشتزارها«کهکندمی

»7.کشندمی

قربانیخدایانبرايکهنايشیوهبهکاهناناینآنکهنکتهسومین

ازخدایانيتغذیهوزندهموجودکشتنباکلدرکردن،قربانی. اندکردهمی

مخالفتکهروستایناز. استهمراهآنِبدنازهاییبخشسوختنِبويایروح

افتهیتعمیمقربانیمراسمبااشدشمنیبهشانمراسموخدایاناینبازرتشت

آنباصریحیوروشنمخالفتومراسماینبهزیاديهاياشارهگاهاندر. است

باستانیجوامعدرکهاستگاوقربانیمخالفت،اینمرکزيکانون. داردوجود

7-32 /10 .
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چندباید،گاوکشمهرِبحثبهورودازپیش. ستاپذیرفتهمیانجاممهربراي

.کردروشنگاومورددررانکته

. است) gVuS: +)(گئوش،اوستاییزباندرگاويکلمهآنکهنخست)2

وبودنزنده«معنايبه» گی/ جی«اروپاییوهنديریشهازواژهاین

. دهدمیجهانمعنايهموگاومعنايهمواستشدهگرفته» وجودداشتن

مشتقریشههمینازامروزینفارسیدرگیاهوجهانوکیهانمانندواژگانی

خنسگیتیازوقتیزرتشتکهنبریمادیازرانکتهاینضمندر. اندشده

ایزدانکاهنانوداشت نظردرراآباديشدهکشاورزيهايسرزمینگفت،می

نکوهشآنبررویندهگیاهانوزمیناینندانستنمقدسدلیلبهنیزراکهن

مردموبردندمیهجومکشتزارها/ گیتیبهکهايقبیلهسرکردگان. کردمی

خدايبرايکهبودندمهرپرستانیهمانند،کردمیغارتوکشتارراکجانشینی

همتايزبانینظرازسوییازکهگاوي. کردندمیقربانیراگاوخویش،بزرگ

واقعدر. رودمیشماربهکشاورزانمحبوبيرمهدیگرسويازوبودگیتی

وکشاورزبراستواريينشانهاجتماعی،نظامکیهايرمهمیاندرگاوحضور

تواندنمیبزوگوسفندواسببرخالفگاوچراکهاست؛ایشانبودنکجانشینی

میاندرهرگزرواینازوبپیمایدچراگاهوجويجستدرراطوالنیهايمسافت

. استنداشتهجايکوچگردانانانبوههايرمه

ياستفادهمورداستتوانستهمیکهبودهرمزيگرانیگاهی،گاونامبنابراین

وکردهجناساینبااياستادانهبازيگاهاندرزرتشت. گیردقرارشاعرزرتشت

درراگاونیستمعلومراستیبهگاهکهاستبردهکاربهشکلیبهراگاونام

جاهايدردستاینازهاییجناسبااويخالقانهبازي. راجهانایداردنظر

. دانستتصادفیراآنتواننمیرواینازوخوردمیچشمبههمدیگري

وبزرگاندیشمندتردیدبیکهشاعرزرتشتکهاستآنمنگمانواقعدر
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کیکهزبانی. استکردهبیاندوپهلوزبانیباراخودسخنبوده،همنوآوري

مردمبرايبنابراینوداشتهاشارهسنتیآشنايوسملمواموربهآنيسویه

فلسفیوانتزاعیاموريبهآندیگريسویهضمن،دروبودهمفهومعادي

معنايهمینمغان،محفلدرشدهآموختهرازِکهبساچه. استدادهمیارجاع

بودهزرتشتیهايآموزه» ساختژرف«وگاهانیهايگزارهانتزاعیونهانی

گاويواژهدررادوپهلوزبانیهايبازياینازنمونهتریندرخشان. باشد

. بازجستتوانمی

وعهدمتولیایزدمهر. استمهرکهن،ایرانیایزدانترینبلندپایهازیکی

هايتوافقواتحادهاکهيکوچگردجوامعدرخصوصبهوبودهپیمان

. استشدهمیدانستهارجمندومهمشده،میاستوارپیمانوعهدباايقبیلهمیان

جنگاورانحامیخدايعنوانبهدیربازازواستمردانهایزديضمندرمهر

رامهرنیززرتشتزماندرکهنداردوجودتردیدي. استداشتهمحبوبیت

قایلمرکزيموقعیتیایرانی،چندخداییدستگاهدربرایشواندپرستیدهیم

زندگیسبکبهکهسکاقبایلدرهمزرتشتازبعدمرکزیتاین. اندبوده

،اشکانیدوراندرچندانکه. کردپیداادامهماندند،باقیوفادارکوچگردانه

اشکانیآوررزماشرافوجنگاورانمیاندررارمهبهاحترامازبارزينمودهاي

. بودندسکاهاخویشاوندکهبینیممینیز

ازکییطبقبر. داردشهرتگاوقربانیخاطربهکهاستایزديمهر

رازندگانخونشازوکردقربانیراگاوآفرینشآغازدراومشهور،اساطیر
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خوردپیوندشهیدخدايآیینبامهردستبهگاوقربانیمراسمبعدتر،. افریدبی

اینوشددانستهگناهانبخشایشبراينفسشدنِ کشتهنمادشدهقربانیگاوِو

افتهیاستمرارامروزبهتاایرانیعرفانومسیحیاالهیاتدرکهاستبرداشتی

ونورایزدرااوبنابراینوشددانستههمانندخورشیدبابعدهامهر. است

وهاپیمانوعهدنهاییداوراوترتیبهمینبه. دانستندنیزراستیوروشنایی

.8کردمیمجازاتراشکنانپیمانکهشدمیدانستهآورهراسجوییانتقام

دارد،وجودمهرپرستیهايآیینومهربهفراوانیهاياشارهگاهاندر

،گاوکهاستآنامر،ایننمودترینمهم. شودذکرصراحتبهنامشآنکهبی

بازنمودهگاهاندرمقدسموجوديهمچونخودمهر،شدنِقربانیموضوععنیی

گویدمیسخناهورامزداباتنهانهکهاستشدهدانستهبلندپایهچندانروانشو

: نگاه کنید به. دهدبه دست میانبوهی از شواهد را در مورد این خویشکاري مهرشتیمهر-8
... .و 45بند 10ي، کرده38و 37بند 9ي، کرده26بند 7ي، کرده18بند 5يکرده

:کندمیهمگلهاوازکه
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xCmaibyA gVuS urwA gvrvZdA, kahmAi mA

qBarOZdUm kV-mA taCaT, A-mA aECvmO hazascA

rvmO AhiCAyA dvrvScA tvwiScA, nOiT mOi WAstA

xCmaT anyO aqA mOi s&stA WohU WAstryA.

مراکه؟آفریديچهبرايمرا: کردشکایتشمانزدگاوروان«

مرادرازدستیوگستاخیوتندخوییوچپاولوخشمآفرید؟
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اینک. نیستپناهیوپشتتوجزمرا. استگرفته میاندرکسرهی

».9بنمايمنبهشایستهايرهاننده

يقضیهودانستهیروانصاحبراجهان/ گاوزرتشتکهنکتهاینخود

مانندمنفینیروهاییباراشدنشقربانیونگریستهاودیديزاویهازراقربانی

دیگرييواژه. استمعنادارکامالًدانسته،مربوطچپاولوگستاخیوتندخویی

احساساتوعواطفمیاندرخشم. استخشمکند،مینظرجلباینجادرکه

میاندرویژهبهونمایدمیبرانگیزانندهوشورآفرینکهاستديمورتنهامنفی

ارزیابیارزشمندومثبتحسیهمچونمعموالًجنگجویان،وآوررزمهايجرگه

. استشدهمی

بعديادبیاتدرکهحديدر. ورزدمیدشمنیخشمبابنوبیخاززرتشت

9-29 /1  .

تصویراهریمنيآفریدهمهیبوبزرگدیوهايازکییهمچونرااوزرتشتی

درچنانکه. داردوجوددیدگاهاینبرايمقدماتیهمگاهانخوددر. کنندمی

دروغزنانستمازگاوروانکهآنجادربعدتر،کمی،گاوشکایتهاتهمین

, >!>(خشمودروغهواخواهراایشانلد،نامی

[<<, :drvgwOdvbIS aECvmvm(دیگرجاییدر. 10نامدمی

مردموافزایندمیستموخشمخویشزبانباکهدژخردانیآن«: گویدمی

خواهانوکردارندزشتدارند،میبازخویشکارازراپرورشگروکارآمد

».11آمدخواهندپدیددیوهاتويآلودهدروغوجداناز. نیستندنیکردارک

درنهفتهخشونتوخشمبهنسبتزرتشتکهاستمشخصکامالًروایناز

10-29 /2.
11-49 /4  .
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خونینمراسمویژهبه(مهرآیینبرحاکمقواعدوجنگاورانيجرگهمراسم

مقاصدبرايجاندارانکشتنبااصوالًاو. استداشتهمنفینظري) گاوقربانی

رااشنظريدستگاهتوانمیکهاستدالیلیازکییاینوکندمیمخالفتدینی

زرتشتمخالفتکهدیگرييبرگه. دانستکافرانهحتیوفلسفیروشنفکرانه،

:کهشودمیمربوطدروغکاهنانتوصیفبهدهد،مینشانرامهرآیینبا

! , , ,!< ,+% ,

<^ ,[>[ ,÷< , ,

 ,< ,% ,+ ,

<! , ,% ,

^^ , ,%^ ,+ ,

^! ,([,:

hwO mA-nA srawl mOrvNdaT YV aciStvm WaEnaMhE

aogvdA g&m aCibyA hwarvcA YascA dAqVNg

drvgwatO dadAT YascA WAstrA WIwApaT YascA WadarV

WOiZdaT aCAunE.

راچشمدوباخورشیدوزمیندیدنکههنگامیاوراستیبه«

را) ایزدي(سخنکهاستکسی،خواندمی) گناه(بدترین

يجرگهبهراداناکهاوست.) کندمیتحریفو(گرداندبرمی

. کندمیویرانراکشتزارهاکهاوست. آوردمیدردروغزنان

».12کشدمیاشونانرويبهراافزارهارزمکهاوست

رومدربعدسالهزاردوتاکهمهرپرستانيرازورزانهمراسمباوصفاین

.  داردهمخوانیکامالًشد،میبرگزارغارهاوهازیرزمیندروداشترواج

12-32 /10.
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وجوددیگرييبرجستهشخصیتمهرپرستانه،اساطیربنیادینعناصرمیاندر)3

. استجمشیدويکهاستاینبیانگربرابرش،درگاهانگیريموضعکهدارد

آریاییاقوامتمامايافسانهنیايواستمهرایزديهشدزمینیشکلِکهکسی

وگیتیکلبزرگپادشاهنخستیناوایرانی،اساطیردر. شودمیمحسوب

خاطربهکهاستحالیدراین. شودمیمحسوبتمدنمبانیيآورندهفراهم

تنهاییبهاین. استشدهدانستههکارگنازرتشتیاساطیردرگاوکشتن

اساطیريپهنههر دودراوچراکهدهد؛مینشانرازرتشتینگرشبودنانقالبی

واعتبارآریاییاقوامتماممشتركنیايوانساننخستینهمچونایرانیوهندي

دینظهورازپسحتیکهاستبودهچنداناحتراماین. داردفراوانارجی

شکلیبهاوداستانونرفتمیانازنیزجمشیدبااومخالفتوزرتشت

. ماندباقیجهاناساطیريتاریخقلبدرشدهدیگرگونچنداننهامابازتعریف،

:استشدهاشارهجمشیدبهجاکیتنهاگاهاندر

[ ,[>^ ,>(! ,

, +ص, %+, %, 

(! ,+ ,(! ,

+ ,( , ,]<! ,
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aEC&m aEnaMh&m WIwaMhuCO srAwI YimascIT YV

maKyVNg cixCnuCO ahmAkVNg gAuS bagA XArvmnO

aEC&mcIT A ahmI qBahmI mazdA WIciqOi aipI.
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خشنوديبرايکهنیز) ویونگهانپسرجمشید(ویونگهانجمِ

گناهکارانِاینازشمرد،خوارراجهانخداوندخویشتن،ومردمان

. 13استنامبردار

سنتدرواساطیريپهلوان-شاهاولینکهن،آریاییاننیايیننخست،جمشید

بزرگشِگناهسهخاطربهکهاستکسیهماناو. استگناهکارنخستینزرتشتی

بهوشدگرفتارضحاكچنگبههمدلیلهمینبهوداددستازراایزديفره

ستفهرمتفاوتیاشکالبهمتفاوتمتوندرراجمشیدگناهان. رسیدقتل

هرنظرمبه،14امکردهبحثمفصلطوربهدیگرينوشتاردرچنانکه. اندکرده

کردنغصبهمآنوباشدکنشکیازمتفاوتیهايصورتگناهاناینيسه

13-32 /8.
.شورآفرینشناسی پهلوانان ایرانی؛ نشر؛ اسطوره)1389(وکیلی، شروین : بنگرید به-14

. استخداوندجاي

ادعايوگفتندروغاو،گوشتخوردنوگاو، کشتنجمشیدگناهسه

گاوِجمشیداگرعنیی. استجمعقابلکدیگریبافعلسهاین. استکردنداییخ

وکردهخداییادعايتلویحیطوربهباشد،خوردهخودراخدایانبرايقربانی

کنشکهکردتوجهبایدضمندر. استشدهدانستههمدروغکهاستهماناین

ادعايوگاوکشتن. استوگاکشتنکهگوشتخوارينهجمشیداصلی

روایناز. دهدمیانجاممهرایزدکهاستکاريهماندقیقاًکردنخدایی

مهرایزدازانسانیتجسمیوشدهزمینیشکلیراجمشیدکهنمایدمیمعقول

رنظاظهارخالیجايتواندمیگاهاندرجمشیدنکوهشحالت،ایندر. بدانیم

وبداندگناهکاررااست، جمشیدتوانستهنمیزرتشت. کندپررامهرمورددر

داشتهجانبدارانهنظريمهر،مورددراست،کردهادعابویسچنانکههمزمان

. باشد
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کمدست. شودنمیمنحصرمهربهتنهاتانی،باسایزدانبازرتشتمخالفت)4

راهومپریستارکاهناندشمنیکهداردوجودنیزدیگرصریحياشارهکی

ازمرکزيبخشی،هومپرستشآیینامروز. دهدمینشانزرتشتیانبهنسبت

دیدهآندرجانوريقربانیازاثريودهدمیتشکیلرازرتشتیمناسک

برايهومکاهنانزمانیکهآیدبرمیگاهانياشارهازوجوداینبا. شودنمی

. اندرساندهمیقتلبهراجاندارانخود،خدايبزرگداشت

و) سومه(هندیانبرايآنازبرآمدهينوشابهکهبودهگیاهیایزديهوم

معتقدباستانایرانیانوهندیان. استشدهمیدانستهمقدس) هئومه(انیانایر

صفتباراهومروایناز. شودمیفردشدنجاویدانباعثهومنوشیدنبودند

کاربهیشتهومدرصراحتبهصفتاین. شناختندمی» مرگيدوردارنده«

اما،گاهاندر. رودمیشماربههومپرستشآیینبقایايازکهاستشدهگرفته

نامبهکاهنی–زرتشتنیرومندوبزرگهماوردانازکییکهاستمعلوم

:استبودههومپریستاراناز-گرهم
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ahyA gvrVhmO A-hOiqOi nI kAwayascIT xratUS nI

dadaT Warvcl hIcA fraidiwA hyaT WIsVNtA

drvgwaNtvm awO hyaTcA gAuS jaidyAi mraoI YV

dUraoCvm saocayaT awO.
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خرد) زرتشت(ويآوردنستوهبهبرايدیربازازهاکويوگرهم

ازکهشدندآنبرآنان. اندگرفتهکاربهراودخنیرويو

کشیدهتباهیبهبایدزندگیکهگفتندوخواهنداريیدروغزنان

. 15گرددبرانگیختهشاناريیبه» مرگيدوردارنده«تاشود

15-32 /14 .

شیربارااشعصارهوکوبیدندمیهاوندرراگیاهاین،هومکاهنان

. کردندمیمصرفزاتوهماحتماالًونیروبخشاينوشابهچونهموآمیختندمی

چراکهبود؛منحصرنظامیایدینیسرکردگانوبزرگانبههومنوشیدنرسم

همینهندي،اساطیردر. شودمیجاودانگیباعثهومنوشیدنبودندمعتقد

هوم. شدندمینامیرانوشیدنشابخدایانوشدمینامیدهسومهکهبودنوشابه

دردیگرباربودند،ایرانیکهناساطیربازجذبهوادارکهمغانیتوسطبعدها

شدهنکوهیدهآشکاراگاهاندراماشد،واردزرتشتیمناسکوعقایديدایره

:است
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(=@ ,% ,= ,

(< ,(,:

kadA mazdA m&narOiS narO WIsvNtE kadA ajVn

mUqrvm ahyA magahyA YA aNgrayA karapanO
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شکلترینبنیاديوترینسادهبهراباستانیایزدانوکهنقدسینیروهاياصلی

ادغاممقدسمفاهیمازوظهورننظامیدرراپایهخاماشکالاینبعدوکردساده

بنیاندرکه- زرتشتینظريچارچوببندياستخوانکهبودترتیباینبه. کرد

وملموسرمزگانوهاروایتازايگوشتهبا-استفلسفیکامالًخود
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. ددامیقرارعامیمومنان

يهسـته کهداشتنددسترسیهاییآموزهبهامابودند،مغانکهدینخواص

از. دادمـی قـرار تأکیدموردصریحشکلیبهرانگرشاینفلسفیوانتزاعی

گوشتهمرکزي،يهستهاینحفظقیمتبهتاریخمسیردرمغانکهبودرواین

ونمایشـی رمزگانبازتعریفووامگیريدرواختندسنوازدورانیهردررا

نشـان تردیـدي ودرنـگ داد،میتشکیلرادینبیرونیسطوحکهايظاهري

دیـن اینسریعيتوسعهوزرتشتمرگازپسکهبودترتیباینبه. ندادند

دیـن ایـن بهفرشتگانقالبدردیگرباراستانیبایزدان،هخامنشیدوراندر

اینواردنیزاسالمیبعدترحتیومصرينمادهاییبعد،دیرگاهیوبازگشتند

ازمرکـزي يهسـته آناسـتواربودنِ ومغـان موفقیـت وکامیـابی . شددایره

وامگیرياینوجودباکهدریافتتوانمیاینجاازرازرتشتیفلسفیباورهاي

دیـن باسـتانی،  ایـزدان نشانوناموهاآیینومراسمدرجانبههمهوپردامنه

معناییمحتوايوماندباقیکتاپرستیوگراارادهمدار،انسانهمچنانزرتشتی

بازنویسـی بـه وفـاداري ایـن برابردرهرچند. کردحفظسرسختیباراخود

.داددرتناشاساطیرييگوشتهيپیوستهبازسازيومداوم
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داريي بردهگفتگویی درباره

:ام با دوست گرامی مجتبی پارسامتن مصاحبه

داري در دنیاي امروز معنایی به دنبال دارد، آن چه اگر برده: س

به بیان ساده تر آیا صرفا به همان کار بدنی و فیزیکی و ( معناییست؟ 

اینها اطالق می شد، امروز هم به همان بیگاري که پیش از این به

)مصادیق محدود است؟

داري در جهان امروزین، نخست باید پیش از پرداختن به نمودهاي برده: ج

به تعریفی روشن از این پدیده برسیم که تفاوت آن را با سایر اشکال ستم 

بنا به تعریف رایج، بردگی عبارت است از وضعیتی حقوقی . روشن سازد

پذیر در اختیار جارین که در آن یک انسان به مثابه چیزي تملکیا هن

اش به نهادي اجتماعی یا انسانی دیگر قرار گیرد و بر خالف میل و اراده

مورد ...) تولید اقتصادي، لذت جنسی، و(صورت منبعی براي تولید قلبم 

ي حقوقی یا در شرایطی که این وضعیت از پشتوانه. استفاده قرار گیرد

شود و آن اي برخوردار نباشد، بردگی خوانده نمیرش عام در جامعهپذی

مبناي تعریف . توان به عنوان نوعی جرم یا ناهنجاري در نظر گرفترا می

مفهوم بردگی یکی بسط مفهوم مالکیت تا حد در بر گرفتنِ کلیت یک 

به این ترتیب انسانی که برده شده . انسان است، که مفهومی حقوقی است

آید و بر اساس کار ي کاالها گرفتار میرت عضوي در شبکهبه صو

اي پیدا اش ارزش اقتصاديعضالنی، تولید فکري یا جذابیت جنسی

.کندمی
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داري وجود دارد یا چند نوع؟ یک نوع برده: س

. داري را باید از هم تفکیک کردبه نظرم دست کم دو جور از برده: ج

در این حالت . شودنامیده می» انگیبردگی خ«یک نوع، همان است که 

شود و برده با وجود آن اي محسوب مییک شخص است که مالک برده

که از حقوق اجتماعی محروم است، اما به عنوان عضوي از خانوارِ 

ي خانگی در واقع کف سلسله مراتب برده. شوداربابش قلمداد می

ت و در آن برده به دار اسي سنتیِ کشاورز یا رمهاجتماعی در یک جامعه

اش کند و در بیشتر موارد سبک زندگیعنوان خدمتکار خانگی عمل می

غالم و کنیزي که در . تفاوت چشمگیري با اعضاي عادي خانوار ندارد

ي خانگی ادبیات پارسی بارها مورد اشاره قرار گرفته، همواره به برده

ه اسمش را در مقابل آن شکل دیگري را داریم ک. کرده استاشاره می

به صورت ماشینی براي در این حالت برده. گذارممی» داري نهاديبرده«

شود که کند و خودش به نهادي اجتماعی بدل میتولید اقتصادي عمل می

معموال در این شرایط . از خانوار یا سایر نهادهاي دیگر مستقل است

که از اربابِ بردگان شخص نیست و طبقات یا خاندانها یا نهادهایی 

تمایز اصلی این . شوندقدرت سیاسی برخوردارند مالک وي محسوب می

داري نهادي شرایط زندگی بردگان بسیار دو در آن است که در برده

و همچنین با بردگان (دشوار و رنجبار است و به کلی با زندگی افراد آزاد 

تفاوت دیگر هم در آن است که شمار بردگان . کندتفاوت می) خانگی

نگی همواره از شمار اعضاي خانوار کمتر است، در حالی که شمار خا

در دوران سنتی بردگان . بردگان نهادي معموال بیش از آزادمردان است

نهادي براي کشاورزي، استخراج معدن یا به ندرت کار صنعتی مانند 

داري وقتی از برده. اندگرفتهگري مورد استفاده قرار میفلزکاري و کوزه

ي داري نهادي نظر داریم و تقریبا همهگوییم معموال به بردهسخن می
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چرا که . اندپژوهشهاي جدي در این زمینه بر همین مورد تمرکز یافته

زندگی بردگان خانگی در واقع تفاوت چندانی با تهیدستانِ آزاد و طبقات 

یعنی آن ستمی . فرودست غیربرده ندارد و معموال از ایشان بهتر هم هست

.شودداري نهادي مربوط میبا نام بردگی پیوند خورده بیشتر به  بردهکه 

داري توان به الگویی در توزیع جغرافیایی و تاریخی بردهآیا می: س

اند که دست یافت؟ یعنی آیا مقاطع تاریخی یا مناطقی خاص بوده

داري در آنها بیشتر از سایر جاها بوده باشد؟برده

اي جهانی و داري از سویی پدیدهیعنی برده. چنین استبله، دقیقا : ج

دیرپاست، و از سوي دیگر چند موجِ تاریخی و چند کانون جغرافیاییِ 

توان گفت که بردگی خانگی در به طور کلی می. روشن و نمایان دارد

این . تمام جوامع کشاورز و به خصوص در شهرها وجود داشته است

یعنی از همان ابتداي پیدایش . فراگیر استاي بسیار کهن و بسیارپدیده

جوامع مستقر و یکجانشین و شهرهاي اولیه ردپاي بردگی خانگی را هم 

اما بردگی . بینیم که در واقع مشتقی از همان نهاد خانوارِ کشاورز استمی

نهادي به سطحی از پیچیدگی اجتماعی و قدرت نظامی براي سرکوب 

بعدتر . بینیمتگاهش را در مصر باستان میدایم بردگان نیاز دارد که خاس
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. یابددر چین باستان و به خصوص یونان بردگی نهادي بسیار رواج می

. یابدي تمدنی تا دیرزمانی ادامه میبردگی نهادي گسترده در هر سه حوزه

ي یعنی بعد از چیرگی اسکندر بر مصر در عصر بلطمیوسیان عمال همه

داري یونانیان هم تا برده. شوندان بدل میي مقدونیمردم مصري به برده

ي قدرت سیاسی روم در سراسر اروپا یابد و بعد با پشتوانهایتالیا بسط می

چین هم در انزواي خاص خودش همان نهادهاي کهن . شودمنتشر می

داري موجهاي بسط برده. کنددارانه را در سراسر قرون میانه حفظ میبرده

نهادهاي سیاسی در این سه قطبِ جغرافیایی ي هم کمابیش با توسعه

داري همراه چنان که ظهور دولتشهرهاي یونانی با بسط برده. بستگی دارند

داري شکلی فراگیر و جهانی به است و در با پیدایش دولت روم این برده

.گیردخود می

داري تنها از یک تمدن باستانی نام در میان کانونهاي تکامل برده: س

ایم؟داري نداشتهیعنی در ایران برده. و آن هم ایران استنبردید 

داري خانگی چنان که گفتم امري جهانی و عام بوده و در برده: ج

ي بسیار مهم و جالبی که باید بیشتر اما نکته. ایمایران هم آن را داشته

داري نهادي مورد واکاوي قرار گیرد آن که در ایران زمین هرگز برده

این در حالی است که سطح پیچیدگی جوامع ایران زمین از . فتتکامل نیا

یعنی . اش بوده استهمان ابتداي کار همسان یا برتر از تمدنهاي همسایه

داري آسا بردهاین نکته که در دوران هخامنشیان، چرا در این ابردولت غول

ایران . ایست که باید مورد پرسش واقع شودنهادي غایب است، مسئله

تنها جایی است که از همان ابتداي تاریخ تا به امروز، با کارِ زمین

اي داوطلبانه در برابر مزد روبرو هستیم و هیچ بناي عظیم دولتی

هاي یک دلیلِ غیابِ سازه. شناسیم که با کار بردگان ساخته شده باشدنمی
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عظیم نمادین مثل اهرام مصر و دیوار چین در ایران زمین، اصوال همین 

اسناد فراوانی وجود دارد که . نیروي کار ارزان بردگان نهادي استغیاب

دهد اتفاقا کارهاي سازماندهی شده توسط دولت در ایران از نشان می

همان ابتداي عصر هخامنشی تا به امروز توسط کارگران روزمزد انجام 

.شده استمی

اش ایهاما چرا چنین بوده؟ مگر تمدن ایرانی با تمدنهاي همس: س

تفاوتی ذاتی دارد؟

بیشتر . اصوال به مفهوم ذات باور ندارم و چنین تصوري هم ندارم: ج

کنم ساخت جغرافیایی ایران زمین و الگوي توزیع منابع کشاورزانه فکر می

به شکلی بود که تولید کشاورزانه که مبناي بردگی نهادي ) به ویژه آب(

برداري قرار گرفته مورد بهرهاي است، همواره توسط واحدهاي روستایی

به . اندشدهکه کم جمعیت بوده و از اهالیِ خویشاوند با هم تشکیل می

ي ایران زمین به خاطر عبارت دیگر، به نظرم زیربناي اقتصاد کشاورزانه

داري ي بردهشناسی خاصی که دارد، رشد و توسعهساخت اقلیمی و بوم

نظمهاي سیاسی و اقتصاد کالن نهادي را منع کرده است و بر این مبنا

ریزي شده و در استقالل از وابسته بدان نیز بر اساس همین شالوده پی

ي خیلی مهمی است که در این نکته. دارانه رشد کرده استنهادهاي برده
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قرون میانه که اوج رونق بردگی در ایران است، تنها نهاد اجتماعی ایرانی 

نمایان دارند، ارتش است که رکنِ که غالمان و بندگان در آن حضور 

اقتدار سیاسی هم هست و به همین دلیل هم همین بردگان از سبکتکین تا 

یابند و حتا منوچهر خان گرجی مدام به مقامهاي باالي سیاسی دست می

. رسندمثل غزنویان و ممالیک به تاج و تخت نیز می

ري مصادیق برده داري در جهان معاصر چیست؟ توضیح مختص: س

. در این باره بفرمایید

یکی با . داري نهادي داریمدر عصر جدید ما دو موج مهم از برده: ج

عصر استعمار پیوند خورده و به انتقال بردگان سیاهپوست از آفریقا به 

ترین ترین و پیچیدهشود، که پردامنههاي اروپاییان مربوط میمستعمره

پس از آن در قرن نوزدهم . تتا آن هنگام بوده اسدارانهنهاد برده

داري را داریم، تا قرن بیستم که به دنبال ظهور دولتهاي افول برده

سابقه بر داري با شدت و سنگدلی بیاي از بردهتوتالیتر موج تازه

تا حدودي در (در این دوران در دولتهاي نزدیک به محور . خیزدمی

هاي کار اردوگاه) یاآلمان و ژاپن، و بسیار کمتر در ایتالیا و اسپان

ي اقلیتهاي نژادي یا اسیران جنگی را اجباري و بردگی سازمان یافته

ترین و همزمان، و از نظر تاریخی مقدم بر آن، پیچیده. بینیممی

ترین شکل شناخته شده از بردگی نهادي را در کشورهاي بیرحمانه

یابد ل میي شوروي این الگو تکامابتدا در روسیه. بینیمکمونیستی می

هاي آلمانی و هم براي پیروان مائو در چین و کمی بعد هم براي نازي

بعدتر این قالب در . گیردهمچون الگویی مورد استفاده قرار می

شود که ي شمالی هم تکثیر میکشورهاي دیگري مثل کامبوج و کره

. در کشور اخیر هنوز هم وجود دارد
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ردگی نداریم؟داري بیعنی در کشورهاي سرمایه: س

داري با تقسیم اقتصادمدار کشورها به راستش هنگام بررسی برده: ج

دار زیاد موافق نیستم، چون دست بر قضا ي کمونیست و سرمایهدو رده

تري زیربناي روابط تولیدي در جوامع کمونیستی با مالکیت سفت و سخت

دار وامع سرمایهبر ابزار تولید روبرو هستیم و ستمِ جاري بر کارگران از ج

دهم دوقطبیِ سیاسی از این رو ترجیح می. غربی بسیار شدیدتر است

کشورهاي دموکرات در برابر توتالیتر را بررسی کنیم که دومی بعد از 

جنگ جهانی دوم و نابودي فاشیسم به اردوي کمونیسم فرو کاسته 

بردگی نهادي در کشورهاي دموکرات به لحاظ حقوقی امکان . شودمی

اي که داشتهاي نظريدر کشورهاي توتالیتر با توجه به پیش. ضور نداردح

توانند کند، افراد هم میمالکیت مطلق دولت بر ابزار تولیدي را توجیه می

این . در این جرگه وارد شوند و به این ترتیب به مالکیت دولت در آیند

دارِ بردهدر واقع احیاي همان الگویی است که در روم باستان و آمریکاي 

با این تفاوت که زیربناي فلسفی اولی آراي . ایمقرن هجدهم داشته

ي برتري نژادي بوده و سومی از افالطون و ارسطو و دومی افسانه

داري اینها البته بدان معنا نیست که برده. کرده استمارکسیسم تغذیه می

ی و نهادي در کشورهاي دموکرات وجود نداشته است، اما وضعیتی قانون

.کرده استرایج نداشته و همچون نوعی جرم بروز می
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بر چه بنیادهاي » استثمار انسان«و » برده داري«اساسا ایدئولوژي : س

استوار است؟ به بیان دیگر، چه عوامل پیش نیازهاي اجتماعی

اجتماعی و سیاسی در یک جامعه باید در کنار هم قرار بگیرند تا ایده 

بد؟ برده داري، تحقق بیا

داري نهادي امري بر خالف آنچه که ممکن است به نظر آید، برده: ج

ي تاریخی در میان جوامع یعنی در هر دوره. بدوي و ابتدایی نیست

پیچیده و پیشرفته، آنهایی که بتوانند و زیرساختهاي معنایی و 

چنان . شان اجازه بدهد، شکلی از آن را تولید خواهند کرداجتماعی

شته از ایران زمین، تمام جوامع پیشرفته و دولتهاي بزرگ که گفتم، گذ

در ایران زمین هم با استثنایی چشمگیر . انددار بودهجهان باستان برده

هم از نظر سطح پیچیدگی، که از ترکیبِ کشاورزي و . روبرو هستیم

بازرگانی ناشی شده است، و هم از نظر سازماندهی سیاسی منتشر و 

اي که از جغرافیاي و در عین حال همبستهترکیب جمعیتی متنوع

در واقع ایران تنها تمدن . خاص این سرزمین ناشی شده است

داري نهادي در آن غایب بوده ي شهرنشینی است که بردهپیچیده

داري نهادي عبارتند از وجود دولتی ارکان اجتماعی ظهور برده. است

از اشراف متکی ي بزرگ و جنگاوربه نسبت خودکامه که به یک طبقه

این دولت ممکن است مانند دولتشهر اسپارت کوچک باشد، یا . باشد

آن . ي شوروي پهناورترین کشور دنیا محسوب شودمثل روسیه

اشراف هم ممکن است آزادمردانِ عضو قبایل رومی باشند، یا اعضاي 

به هر صورت یک . حزب کمونیست یا بلندپایگانِ ارتش سرخ

ی و یک تمرکز سیاسی پیش نیاز تحول دوقطبی شدنِ اجتماع

افزارِ توجیه کننده نیاز بعد از آن به یک نرم. داري نهادي استبرده

یعنی چارچوبی ایدئولوژیک یا دینی که برتري اربابان بر . داریم
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داران را به رحمی برخاسته از بردهبردگان را توضیح دهد و ستم و بی

. لحاظ اخالقی توجیه کند

ي سیاسی و اجتماعی و یک داربست فرهنگی و پشتوانهیعنی یک : س

عقیدتی براي بردگی الزم است؟

بله، جالب آن است که ریخت و بافت آن نظم سیاسی بسیار متنوع : ج

کند تا حدودي داري را توجیه میاي که بردهاست، اما آن ایدئولوژي

ي یکتاست و از یک جریانِ بزرگ جهانی تشکیل یافته که در همه

در ابتداي . رواج داشته است-جز چین باستان–دار رزمینهاي بردهس

این دستگاه نظري در مصر باستان تحول یافت و ترکیبی بود از آیین 

ي باور به برتري پرستش فرعون به عنوان خداوند زنده، به عالوه

هاي سیاهپوست و اينژادي مصریان بر مردمان همسایه یعنی نوبه

همین نظریه بعدتر بر آراي سیاسی . هاي سپیدپوستها یا سامیلیبیایی

یونانیان اثر گذاشت و به روم باستان راه یافت و در نهایت به پیدایش 

این کیش رومی به مسیحیت قرون . کیش پرستش امپراتور منتهی شد

یابد و بعدتر در پیوند با دانش مدرن برداشتهاي وسطایی تحول می

در قرن بیستم . زندر اروپامداري رقم میي مدرن را در کنانژادپرستانه

همین جریان است که با بازگشت رمانتیک مارکس به شعار رستگاري 

هاي سیاسی طلب از ایدئولوژيهایی مبارزهفرودستان، شاخه

آورد که کمونیسم روسی و مائوئیسم چینی و سوسیالیستی را پدید می

.هایی از آن هستندنازیسم شاخه

دار یا به قول شما واهید بگویید جوامع غربی سرمایهخیعنی می: س

داري هستند؟دموکرات فاقد برده
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. هاي متفاوت تاریخ غرب را جداگانه مورد وارسی قرار دادباید دوره: ج

کردند، هاي مسیحی پیروي میجوامع اروپایی تا زمانی که از ایدئولوژي

آوردند پرتغال را پدید میاي مانند اسپانیا و چیِ مسیحیدولتهاي مستعمره

شان رحمی و ستم بر بردگان به کلی گوي سبقت را از پیشینیانکه در بی

ي پیشرفت و بعدتر که این مسیحیت سیاسی با اسطوره. ربوده بودند

گرایی گره خورد، دولتهایی به همان اندازه ستمگر و گرایش به علم

را پدید آورد که از سویی دار مانند انگلستان و آمریکاي پیشالینکلنبرده

شمرد و از سوي داران را به رسمیت میتقسیم قدرت دموکراتیک بین برده

دار و برده کرد و تفاوتی ذاتی بین بردهدیگر همچنان بردگی را تقدیس می

در خود اروپا هم بقایاي نظم قرون وسطایی که . گرفتفرض میرا پیش

ي ي تزاري را تا میانه، روسیهاش همین تفاوت و همان کیش بودشالوده

هاي آلمانی دار بدل کرده بود و سرفقرن نوزدهم به بزرگترین دولت برده

ي قرن نوزدهم با جهانگیر از میانه. هم که تا همین حدود رسما برده بودند

داري در ي دموکراسی، زیربناي نظريِ پشتیبان بردهشدن موجهاي سه گانه

اي که بتوان بر اساس آن یعنی مبناي حقوقی. جوامع غربی از میان رفت

یک سفیدپوست مسیحی یک سیاهپوست یا سرخپوست کافر را ملک

در قرن بیستم کمابیش همان زیربناي حقوقی در ظاهرِ . دانست، منحل شد

با این تفاوت . غیرمسیحی و حتا ضدمسیحیِ کمونیسم و نازیسم احیا شد

د مسیحیان شده بود و دولت بود که این بار روح تاریخ جایگزین خداون

هاي نظري از نظر حقوقی این شاخه. کردکه نقش مالک بردگان را ایفا می

با این تفاوت که این بار کسانی که . شمردندهمچنان بردگی را ممکن می

به طبقات اقتصادي یا نژادهاي زیستیِ منحط تعلق داشتند، و یا با دولت 

چنین . شدندحقوق انسانی خود محروم مینمودند، از مستبد ناسازگار می

یعنی هرچند در دوران جنگ جهانی . اتفاقی در جوامع دموکرات رخ نداد



52سهصد و نود واه هزار و سیمهر م/بیستم و سوميشماره/سیمرغ

ها به مهاجران ژاپنی در کشورشان ها به مردم هند و آمریکاییدوم انگلیسی

بسیار ستم کردند، اما از زیرساخت حقوقی الزم براي آن که ایشان را به 

ستند برخوردار نبودند و به همین دلیل کار به اردوگاه کار اجباري بفر

ها در خشونت عریان مدنی مثل کشتار امریتسار در هند و نگهداشتن ژاپنی

.اي شکل نگرفتداريهاي موقت ختم شد و بردهاردوگاه

داري اما امروز با وجود از بین رفتن دولتهاي توتالیتر همچنان برده: س

.باقی مانده است

اما البته دولتهاي توتالیتر هنوز وجود دارند،. ف درست استاین حر: ج

امروز شمار بردگان را بین دوازده . جغرافیاي بردگی محدود به آنها نیست

کنند اند که نیمی از آنها در هند زندگی میتا سی میلیون نفر تخمین زده

د با این وجود باز بای. که در ضمن بزرگترین دموکراسی دنیا را هم دارد

داري به هند بدان دلیل به این نکته توجه کرد که چرخیدن گرانیگاه برده

است که در فرهنگ این کشور باور به تفاوت ذاتی بین نجسها و پاکها 

به هر روي چه در هند و چه در جاهاي دیگر . وجود داشته است

داري شود و بنابراین آن بردهداري امري غیرقانونی محسوب میبرده

بردگی در دنیاي . که حرفش در میان بود دیگر وجود ندارداينهادي

جویی جنسی چرخش یافته، و از امري امروز از تولید اقتصادي به بهره



53سهصد و نود واه هزار و سیمهر م/بیستم و سوميشماره/سیمرغ

اي و مجرمانه ي قدرت سیاسی دولت، به رخدادي حاشیهنهادینه با پشتوانه

بینیم، بر خالف آنچه که در سراسر تاریخ بردگی می. فرو کاسته شده است

اند و ستین بار شمار بردگان زن و کودك از مردان بیشتر شدهبراي نخ

اینها . شودشان هم بیشتر به جوامع توسعه نایافته محدود میتوزیع جمعیتی

ي امروز زیربناي حقوقی و مشروعیت نهاد هم بدان معناست که در زمانه

. سابقه استداري فرو پاشیده است و این روندي است که کمابیش بیبرده

تثناي ایران زمین را البته باید کنار گذاشت، چون هم ساز و کارهاي اس

داري نهادي در ایران زمین غایب بوده و هم گفتمان تفاوت اجتماعی برده

.دار و برده در ایران زمین هرگز غالب نبوده استذاتی برده

کن شدن است؟داري در حال ریشهپس به نظر شما برده: س

تجربه نشان داده که هرجا . وان نظر قاطعی دادتدر این مورد نمی: ج

. کنداش ظهور میداري نهادي به خاطر منافع اقتصاديامکانش باشد، برده

ي تزاري که کرد که در روسیهمگر کسی در پایان قرن نوزدهم باور می

دهقانانش تازه حق شهروندي گرفته بودند، یا در چینی که مردمانش بسیار 

اي ایجاد شود که حدود ده درصد هاي کار اجباريگاهمتمدن بودند، اردو

جمعیت را با گرسنگی و اعدام از بین ببرد؟ متاسفانه خطر بازگشت 

اما این خطر در حال حاضر به خاطر . داري همیشه وجود داردبرده

چارچوب حقوقیِ حاکم بر روابط جهانی و تا حدودي ماشینی شدنِ 

داري جرمی است که شبختانه فعال بردهخو. نمایدفرآیند کار، نامحتمل می

.باید با آن مبارزه کرد
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زباناي فارسیهاي ماهوارهي پخش در شبکهبهانهبه

»هابازي اورنگ«نگاهی به سریال 

مهندس علیرضا افشاري

 بازي «فصل چهارم سریال ) دهم(مدتی است که از پخش آخرین قسمت

هاي طور که یکی از شخصیتا آنــ ی) Game of Thrones(» تاج و تخت

شود فصل پنجمِ آن گفته می. گذردــ می» نبرد جانشینی«داستان در جایی گفت

21ــ به روال چهار سال گذشته که در هر سال یک فصل آن، که هر کدام شامل 

بر روي آنتن 3126اي است، پخش شد ــ در سال دقیقه66قسمت حدوداً 

اما . ي هفت یا هشت فصل بشودمجموعه در برگیرندهخواهد رفت و احتماالً این

جی انزبان پیاي فارسیي ماهوارهي تلویزیونی از دو شبکهاکنون که این مجموعه

اي نازل و سانسوري که هم بر کالم و هم بر تصویر اعمال شده و یاس ــ با دوبله

.یسماش بنوي خوبی است تا چیزکی دربارهــ در حال پخش است، بهانه

بهره گذرد و از عناصر تخیلی هم بیداستان سریال هر چند در سرزمینی خیالی می

هاي آن کار شده و اي بر روي بافت تاریخی و شخصیتنیست، اما به اندازه

توان آن گرایانه است که بیشتر میي اصلی داستان و سیر پیشبرد داستان واقعبدنه

. را سریالی تاریخی قلمداد کرد

گذرد و، پس از ن مجموعه در هفت سرزمینِ خیالی وستروس میداستا

هاي اشرافی بار میان خاندانهاي نخست، نبرد خشونتهایی در قسمتچینیمقدمه

ها و پشتیبانان آنها را بر سر به دست آوردنِ تخت پادشاهی موسوم به و یارگیري

جدیدي در با پیشرفت مجموعه مدعیان و تهدیدهاي. کندگیري میآهنین پی

داستان . شوندپدیدار می) ایسوس(ي شرقی هاي یخی شمالی و قارهسرزمین
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زباناي فارسیهاي ماهوارهي پخش در شبکهبهانهبه

»هابازي اورنگ«نگاهی به سریال 

مهندس علیرضا افشاري

 بازي «فصل چهارم سریال ) دهم(مدتی است که از پخش آخرین قسمت

هاي طور که یکی از شخصیتا آنــ ی) Game of Thrones(» تاج و تخت

شود فصل پنجمِ آن گفته می. گذردــ می» نبرد جانشینی«داستان در جایی گفت

21ــ به روال چهار سال گذشته که در هر سال یک فصل آن، که هر کدام شامل 

بر روي آنتن 3126اي است، پخش شد ــ در سال دقیقه66قسمت حدوداً 

اما . ي هفت یا هشت فصل بشودمجموعه در برگیرندهخواهد رفت و احتماالً این

جی انزبان پیاي فارسیي ماهوارهي تلویزیونی از دو شبکهاکنون که این مجموعه

اي نازل و سانسوري که هم بر کالم و هم بر تصویر اعمال شده و یاس ــ با دوبله

.یسماش بنوي خوبی است تا چیزکی دربارهــ در حال پخش است، بهانه

بهره گذرد و از عناصر تخیلی هم بیداستان سریال هر چند در سرزمینی خیالی می

هاي آن کار شده و اي بر روي بافت تاریخی و شخصیتنیست، اما به اندازه

توان آن گرایانه است که بیشتر میي اصلی داستان و سیر پیشبرد داستان واقعبدنه

. را سریالی تاریخی قلمداد کرد

گذرد و، پس از ن مجموعه در هفت سرزمینِ خیالی وستروس میداستا

هاي اشرافی بار میان خاندانهاي نخست، نبرد خشونتهایی در قسمتچینیمقدمه

ها و پشتیبانان آنها را بر سر به دست آوردنِ تخت پادشاهی موسوم به و یارگیري

جدیدي در با پیشرفت مجموعه مدعیان و تهدیدهاي. کندگیري میآهنین پی

داستان . شوندپدیدار می) ایسوس(ي شرقی هاي یخی شمالی و قارهسرزمین
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زباناي فارسیهاي ماهوارهي پخش در شبکهبهانهبه

»هابازي اورنگ«نگاهی به سریال 

مهندس علیرضا افشاري

 بازي «فصل چهارم سریال ) دهم(مدتی است که از پخش آخرین قسمت

هاي طور که یکی از شخصیتا آنــ ی) Game of Thrones(» تاج و تخت

شود فصل پنجمِ آن گفته می. گذردــ می» نبرد جانشینی«داستان در جایی گفت

21ــ به روال چهار سال گذشته که در هر سال یک فصل آن، که هر کدام شامل 

بر روي آنتن 3126اي است، پخش شد ــ در سال دقیقه66قسمت حدوداً 

اما . ي هفت یا هشت فصل بشودمجموعه در برگیرندهخواهد رفت و احتماالً این

جی انزبان پیاي فارسیي ماهوارهي تلویزیونی از دو شبکهاکنون که این مجموعه

اي نازل و سانسوري که هم بر کالم و هم بر تصویر اعمال شده و یاس ــ با دوبله

.یسماش بنوي خوبی است تا چیزکی دربارهــ در حال پخش است، بهانه

بهره گذرد و از عناصر تخیلی هم بیداستان سریال هر چند در سرزمینی خیالی می

هاي آن کار شده و اي بر روي بافت تاریخی و شخصیتنیست، اما به اندازه

توان آن گرایانه است که بیشتر میي اصلی داستان و سیر پیشبرد داستان واقعبدنه

. را سریالی تاریخی قلمداد کرد

گذرد و، پس از ن مجموعه در هفت سرزمینِ خیالی وستروس میداستا

هاي اشرافی بار میان خاندانهاي نخست، نبرد خشونتهایی در قسمتچینیمقدمه

ها و پشتیبانان آنها را بر سر به دست آوردنِ تخت پادشاهی موسوم به و یارگیري

جدیدي در با پیشرفت مجموعه مدعیان و تهدیدهاي. کندگیري میآهنین پی

داستان . شوندپدیدار می) ایسوس(ي شرقی هاي یخی شمالی و قارهسرزمین
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چون دوران قرون وسطاي اروپا، در نزدیکی پایان یک تابستان تقریباً در زمانی هم

. کندافتد و چندین خط داستانی را دنبال میده ساله، اتفاق می

رافی براي به دست آوردن هاي اشاولین داستان به جنگ بین خانواده

دومین خط داستانی، نزدیک بودن . شودتخت پادشاهی هفت اقلیم مربوط می

دهد و سومین اي از شمال را شرح میزمستانی طوالنی و یورش موجوداتی افسانه

گیري تاج و تخت خط داستانی مجموعه، تالش فرزند شاه مخلوع براي بازپس

ایی که اخالقیات مبهمی دارند، حول هاین مجموعه از طریق شخصیت. است

هاي خشن سیاسی، مسائلی چون طبقات اجتماعی، جنگ داخلی و رقابت

.گرددها، وفاداري، فساد و مجازات میها و سنتمذهب

هاي متنوع در یک بافت گراست و شخصیتچنان واقعمجموعه آن

شود گفت میاند که با کمی تسامح چنان واقعی پرداخت شدهتاریخی گسترده آن

ها و اخالق جور آدم را با ویژگیچون دنیاي واقعی همهتقریباً هم. قهرمانی ندارد

توان در این مجموعه دید، با این حال نتیجه گرفتن و باقی ماندنِ گون میگونه

ي واقعی سیاست و جنگ ــ الزاماً چون زمینهي بازي ــ همها در صفحهشخصیت

و اندیشیده یا شجاعانه بازي کردن بستگی ندارد و با به اخالقی یا حتا زیرکانه

در میان انبوه . شودي اشتباه نقش سرنوشت پررنگ میاندك محاسبه

ي هاي سردمدار مجموعه شاید تنها یکی از آنهاست که به پشتوانهشخصیت

برد و سرنوشت اش با دقت باال، هر چند بسیار سودجویانه، کار را پیش میتجربه

تواند از راحتی میدهد که بهزند و نشان میه سرگذشتش گره نمیخود را ب

ناپذیري بینیبینیم که پیشهاي سنتی عبور کند، اما در پایان فصل چهارم میقالب
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به سخن دیگر، . کندها حتا او را هم خُرد میصد در صد رفتار و پیامد اعمال آدم

طور که همان. پذیر و سپید و سیاهبینیاي و پیشها خودشان هستند؛ نه کلیشهآدم

کند، گویند سیستم در شرایط آشوب پیچیده عمل میپردازان سیاست مینظریه

توانند شرایط را تغییر دهند که این موضوع به هایی کوچک میچنانچه موضوع

اگر شخصیتی آن بخت را داشته باشد که . تصویر کشیده شده استاستادي تمام به

زده چند صباحی زنده بماند، ما این فرصت را خواهیم داشت بدر این جهانِ آشو

.هاي دیگرِ شخصیتش آشنا شویمکه با وجه

توان در فصل نخست اي را میاي از این فضاي آشوب و اثر پروانهنمونه

ي شاهانِ قدیم، هر چند در جایی که دنریس تارگرین، بازماندهمجموعه دید، آن

اج و تخت است شرایط به وي روي خوش نشان ي به دست آوردنِ تاندیشه

رابرت باراثیون، براي حذف وي ــ تا در آینده اما با اصرار پادشاه وقت،. دهدنمی

مهیا شدنِ ! شودتهدیدي از سوي او برایش ایجاد نشود ــ این وضع دگرگون می

شرایط براي اجراي این خواست در دنریس و همراهی کال درگو و جنگجویانِ

اي دیگر در شرایط خیانت به مرام و گونهشود که او بهاش باز باعث میدوتراکی

باورهاي خود قرار گیرد، و باز هنگامی که قصد دارد چنین نکند و شرایط را تغییر 

هر چند، در نهایت، در میانِ همین ... دهد،دهد اتفاقی ناخوشایندتر برایش رخ می

.شودیده میزیر و زِبرِ سرنوشت است که آبد
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ي پژوهشگرنویسنده

هاي داستاني نسبی مجموعهکنندهي حماسی روایتداستان این مجموعه

مارتین، نویسنده و . آر. اثر جورج آر» ي یخ و آتشترانه«پرفروش 

تخیلی نویس آمریکایی است که در سبک فانتزي و وحشت و علمی ـ نامهنمایش

زمان با اش، همکه نوشتن» ترانه یخ و آتش«ي ز مجموعها. اي در خور داردسابقه

کم اند و دستي تلویزیونی، ادامه دارد پنج کتاب به چاپ رسیدهساخت مجموعه

مورد تقدیر و تحسین منتقدان و » ترانه یخ و آتش«. دو جلد دیگر باقی مانده است

مجموعه، اولین کتاب این. خوانندگان و نویسندگان بسیاري قرار گرفته است

، چهارمین کتاب 2005در نوامبر . منتشر شد1996در سال » بازي تاج و تخت«

هاي ترین کتابدر صدر فهرست پرفروش» هاجشنی براي کالغ«مجموعه به نام 

جشنی براي «چنین هم. قرار گرفت» وال استریت ژورنال«و » نیویورك تایمز«

زمان هم. شد» بریتیش فانتزي«و » کیل«ي ، نامزد دو جایزه2006در سال » هاکالغ

ي بود که شبکه2007، در سال »رقصی با اژدهایان«با آغاز نگارش کتاب پنجم، 

ي ترانه یخ و آتش را خرید و او تمام حقوق تلویزیونی مجموعهبیآمریکایی اچ

به این ترتیب، روند ساخت سریال در حالی آغاز شد که مارتین هنوز تمام آن را 

!استننوشته 

با خواندن معرفی سریال در تربعد،حدس زدشد میطور که همان

هاي مجموعه ها و داستانبرخی از شخصیت.برطرف شداین نگرشپدیا ویکی

) میالدي1455ـ 85(جنگ رزها . هاي مختلف تاریخ اروپا هستندبرگرفته از دوره

بخش داستان بوده که مهاي لنکستر و یورك از موارد الهادر انگلستان بین خاندان

سرزمین . ي نبرد دو خاندان لنیستر و استارك استکنندهدر این مجموعه منعکس

هایش نمادي از دوران اولیه قرون وسطی در اروپاي ها و شوالیهوستروس با قلعه

براي مثال شخصیت سرسی برگرفته از ایزابال ملکه . گذاردغربی را به نمایش می

هاي دیگري هم الهاماما مجموعه از تاریخ. است) یالديم1358ـ1295(فرانسه 

والریاي (ي آتالنتیس دیوار هادریان، سقوط روم و افسانه: گرفته است، همچون

، )وایلدفایر(ها ، گسترش آیین مهر در روم، آتش یونانی بیزانسی)باستانی
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، )هااکیدوتر(و سواران سکا ) هابورنآیرون(ها ي ایسلندي عصر وایکینگحماسه

و رنسانس ایتالیایی ) میالدي1453ـ1337(هایی از جنگ صدساله که با نشانه

. اندترکیب شده) میالدي1500ـ1400(

ي این عناصر ناهمگون محبوبیت داستان مدیون مهارت مارتین در ترکیبِ استادانه

اي چون روایت دورهي یکپارچه و داستانی جذاب است که همدر یک زمینه

قدر استادانه در کل کار جستارهاي کامالً خیالی اثر هم آن. کندخی جلوه میتاری

هاي فانتزي هم جذاب گیر و مخالف وجهاند که حتا براي بینندگان سختنشسته

و مگر نه این است که عنصر راز و رازآلودگی همیشه براي ذهن بشر . نمایندمی

رزي میان مخاطبان جذاب بوده و وجود عناصر تخیلی و رویاپردازي م

بود که بار دیگر اهمیت این ) الست(» گمشده«شناسد؟ شاید موفقیت سریال نمی

.موضوع را گوشزد کرد

ايساخت حرفه

که در مقام یک پژوهشگر چون نویسندهرسد همبراي خلق این اثر به نظر می

ه عمل هایی بگیريي همه چیز تحقیق کرده است در ساخت هم سختدرباره

ــ براي آن » هاارباب حلقه«طوري که ــ شاید به پیروي از فیلم به. آمده است

بار به طور چشمگیر از زبان در فصل سوم براي اولین. زبانی نیز ابداع شده است

هاي سابق آن در ایسوس شود که در قسمت والریا و مستعمرهوالرین استفاده می

پترسون بر اساس . شناس دیوید جزبانشده توسطزبانِ ساخته. شودصحبت می
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. تعداد کمی از لغات، که نویسنده در رمان خود ابداع کرده بود، توسعه داده شد

شد، توسعه پترسون زبان دوتراکی را هم، که به طور عمده در فصل اول استفاده 

.داد

برداري براي این مجموعه خود به تنهایی هاي فیلماشاره به مکان

هاي برداريعکس. اختش تا چه اندازه زحمت و دقت برده استگویاست که س

مکان اصلی . آغاز شد2010جوالي سال 26اولیه فصل اول مجموعه در تاریخ 

هال استدیوز در شهر بلفاست در شمال ایرلند، با افزودنِ برداري پینتفیلم

هایی که در برداري قسمتفیلم. هایی از قلعه دون در استیرلینگ اسکاتلند، بودتکه

جایی از کشور مراکش در افتادند پس از جابهفصل اول در جنوب اتفاق می

هاي جنوبی براي برداشت صحنه. قسمت آزمایشی، در کشور مالت انجام شد

هاي شمال برداري صحنهفیلم. فصل دوم از کشور مالت به کرواسی نقل مکان شد

برداري مکان فیلم. ورت گرفتدر ایسلند ص2011دیوار نیز در ماه نوامبر سال 

. فصل سوم به مراکش بازگشت. فصل سوم به دوبروونیک در کرواسی بازگشت

برداري را انجام زمان کار فیلمصورت همبراي تولید این فصل سه گروه به

!سیاهی لشگر703بازیگر و 257همچنین شش تیم کارگردانی، . دادندمی

ام امیرحسین ماحوزي هنگام امیطور که دوست گرعالوه بر آن، همان

قدر هنرمندانه وگوهاي اثر آنآشنا کردنِ من با این سریال گوشزد کرد، گفت

اند و کارشده و جذاب و زیبا هستند که فقط از همین زاویه یک سر و نوشته شده

هایی که در آنها حتا با هاي مشابه هستند؛ سریالگردن باالتر از انبوه سریال

ها را باید در و این نکته. رودوگوها تقریباً چیزي از اثر از دست نمینشنیدنِ گفت

اي اثر دانست که از هر نظر جذاب است و با وجود کنار ساخت بسیار حرفه

چنان هم. اي آسیب ندیده استهاي مختلف وحدت اثر ذرهدرگیر بودنِ کارگردان

تواند اي میجموعهام شروین وکیلی یادآور شد، فضاي چنین مکه دوست گرامی

هایی از تاریخ کشورمان را دارند نیز براي کسانی که قصد به تصویر کشیدنِ بخش

هاي جانشینی در هنگام اشکانیان چون برخی رقابتهایی همآموزنده باشد؛ دوره

هاي هاي بیگانگان، در سدهزمان با یورشهاي ایرانی، همها میانِ خاندانیا رقابت
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ي گانهحتا به نظرم فضاي سه[تاریخ درازِ کشورمان ) اسالمی(ي نخست میانه

و اتحاد مردمان و اقوام مختلف در برابر نیروهاي اهریمنی بسیار » هاارباب حلقه«

ي ما در برابر نیروهاي خونریزِ آشوري در مشابه رویداد تاریخیِ اتحاد اقوام منطقه

].سال پیش بود2600

لب است که بدانند موسیقیِ متنِ بسیار فاخر این براي بینندگان این سریال جا

ي دانی که آثار برجستهاست؛ موسیقیمجموعه توسط رامین جوادي ساخته شده 

. را هم در پرونده دارد» فرار از زندان«چون موسیقیِ متن سریال دیگري هم

باز جالب است که . موسیقی بر سریال کامالً نشسته و با آن هماهنگ است

بندي پایان هر قسمت هم کاري متفاوت و معموالً برگرفته از همان عنوانموسیقیِ 

هاي مختلف، گاهی فقط قسمت یا فضاي جاري در آن است؛ به جز موسیقی

ي بازیگري است که در آن قسمت از سریال صداي خواننده ـ بازیگر یا زمزمه

رسیده در آن پایانمورد، همسو با فضاي تلخِ بهاي را خوانده یا در یکقطعه

...قسمت، فقط سکوت است

نقد

بارها به دلیل استفاده فراوان از برهنگی زنان، » بازي تاج و تخت«

خشونت، شکنجه، خشونت جنسی برضد زنان و نحوه نمایش این موارد مورد 

روي شده ها زیادههر چند در نمایش برخی از این صحنه. استانتقاد قرار گرفته 

هاي مختلف و رسد اکثر آنها واجد شرایطی براي نمایاندنِ وجهمیاما به نظر 

هاي داستان هستند که در این شکل به بهترین وجه پرداخت طینت شخصیت

ها مورد ویژه از آن جهت که یکی از شخصیتفصل سوم مجموعه، به. اندشده
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ه و شود، مورد نقد واقع شده است که البته با تأکید نویسندشکنجه واقع می

نسبت واقعی از شرایط آن دوران، حتا ها به آفرینشِ تصویري بهکارگردان

هاي فصل چهارم نیز براي یکی از قسمت. تر باشدتوانست بسیار فجیعمی

جورج . راه افتادهاي فراوانی درباره نمایش خشونت جنسی برضد زنان بهبحث

ها بسیار سی در جنگمارتین در پاسخ به این نقدها گفت که تجاوز و خشونت جن

ترین ي تلویزیونی یکی از مهمها از مجموعهفراوان هستند و حذف این صحنه

ترس اصلی در تاریخ «که این: هاي کتاب او را کمرنگ خواهد کردموضوع

.»هاستها و لردهاي سیاه نیست، بلکه از خود انسانها از اُركانسان

ین مجموعه را بر اساس مرگ در هر میالدي، ا2012اي در سال چنین مطالعههم

این مجموعه به طور . سریالِ درام اخیر آمریکا قرار داد40ي دوم قسمت در رتبه

!گذاردمرگ را به نمایش می14متوسط در هر قسمت 

شده، منتقدان نظرهاي مثبت فراوانی در مورد این سریال با وجود نقدهاي اشاره

است 90منتقد در متاکریتیک، 25س نظرات ي فصل سوم، بر اسانمره. اندداشته

.ي تحسین همگانی استدهندهکه نشان

جوایز

وایس براي . بی. که توسط دیوید بنیاف و دي» بازي تاج و تخت«با این حال، 

ترین مجموعه ساخته شده است، در حال حاضر پربیننده) آمریکا(او بیشبکه اچ

و در کشورهاي مختلف طرفداران تلویزیونی این شبکه در طول تاریخش است 

ي شدههاي ساختهترین سریالالبته این مجموعه یکی از گران. زیادي دارد

ي ساخت سریال را، تنها براي اولین فصل، هزینه. او استبیاچتلویزیون کابلی

اما به فوریت، و پس از پخش . زنندمیلیون دالر تخمین می60تا 50حدود 

میلیون نفر آن را تماشا کردند و چیز زیادي از 9که قسمت نخست، اعالم شد 

ي امی جایزه13پایان پخش فصل اول نگذشته بود که اعالم شد سریال نامزد 
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. بندي را از آن خود کردي بازیگر مکمل و طراحی عنوانشده است، که دو جایزه

ن گلوب، کند، به جز امی، در گلدیتر دینکلیج، که در نقش تیریون لنیستر بازي می

عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل معرفی شد که ي ستالیت نیز بهاسکریم و جایزه

.گلوب را نیز ربودي گلدنجایزه

فصل دوم سریال . استي بسیاري از جوایز شده این سریال تاکنون نامزد و برنده

ي جایزه امی توانست شش جایزه در بخش هنرهاي خالقانه2012در سال 

نامزدي 16دست بیاورد و در شصت و پنجمین جوایز امیِ ساعات پربیننده، هب

. داشت
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اعترافات

.کنم خودخواه و خودبین و خودمدار هستماعتراف می

از طرفی به این دلیل که مضمون . در آغاز تردید داشتم این اعتراف را بنویسم

کنند، و از طرف دیگر وهش میایست در فرهنگ ما نکاین اعتراف را هزاره

ي مرکزي این سه صفت را همگان دارند و این حقیقت، اشاره به چون هسته

اما اهمیت موضوع مرا به اعتراف . کردمزه میامري عام میان همه را لوس و بی

. وا داشت

یعنی در انجام هر کاري و گرفتن هر . کنم که خودخواه هستماعتراف می

کنم که این کار، این شکست تقارن و این ن نکته توجه میتصمیمی ابتدا به ای

لذت، قدرت، (ي قلبم حرکت جزئی براي دگرگون ساختن هستی، اندوخته

به این معنی خودخواه هستم که در . کنممرا چطور دستکاري می) معنا و بقاي

کوشم بیشترین شادمانی، بیشترین توانمندي، تصمیمها و کارهایم همواره می

ین تندرستی و بیشترین معنا را ابتدا براي خودم، و بعد براي دیگران بیشتر

ي دیگران هم ابتدا کسانی را در نظر دارم که به من نزدیکتر درباره. ایجاد کنم

.کنمي دورترها، دیرتر اندیشه میهستند، و درباره

کنم که خودبین هستم، یعنی نگاهم بیش و پیش از هرچیز، به اعتراف می

گردد و آنچه در اندرونم یره شده و آنچه را که در من پدیدار میخودم خ

. گذرد در مرکز توجهم قرار داردمی

برم، یا یعنی وقتی دست به کاري فراز می. کنم که خودمدار هستماعتراف می

ام مربوط جهان شخصیگیرم، به خصوص وقتی ماجرا به زیستتصمیمی می

63سهصد و نود واه هزار و سیمهر م/بیستم و سوميشماره/سیمرغ

اعترافات

.کنم خودخواه و خودبین و خودمدار هستماعتراف می

از طرفی به این دلیل که مضمون . در آغاز تردید داشتم این اعتراف را بنویسم

کنند، و از طرف دیگر وهش میایست در فرهنگ ما نکاین اعتراف را هزاره

ي مرکزي این سه صفت را همگان دارند و این حقیقت، اشاره به چون هسته

اما اهمیت موضوع مرا به اعتراف . کردمزه میامري عام میان همه را لوس و بی

. وا داشت

یعنی در انجام هر کاري و گرفتن هر . کنم که خودخواه هستماعتراف می

کنم که این کار، این شکست تقارن و این ن نکته توجه میتصمیمی ابتدا به ای

لذت، قدرت، (ي قلبم حرکت جزئی براي دگرگون ساختن هستی، اندوخته

به این معنی خودخواه هستم که در . کنممرا چطور دستکاري می) معنا و بقاي
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ین تندرستی و بیشترین معنا را ابتدا براي خودم، و بعد براي دیگران بیشتر

ي دیگران هم ابتدا کسانی را در نظر دارم که به من نزدیکتر درباره. ایجاد کنم

.کنمي دورترها، دیرتر اندیشه میهستند، و درباره

کنم که خودبین هستم، یعنی نگاهم بیش و پیش از هرچیز، به اعتراف می

گردد و آنچه در اندرونم یره شده و آنچه را که در من پدیدار میخودم خ

. گذرد در مرکز توجهم قرار داردمی

برم، یا یعنی وقتی دست به کاري فراز می. کنم که خودمدار هستماعتراف می

ام مربوط جهان شخصیگیرم، به خصوص وقتی ماجرا به زیستتصمیمی می
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ین تندرستی و بیشترین معنا را ابتدا براي خودم، و بعد براي دیگران بیشتر
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برم، یا یعنی وقتی دست به کاري فراز می. کنم که خودمدار هستماعتراف می
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ام چه تابم و این که دیگران دربارهیي هیچ کسی را بر نمباشد، مداخله

. شمارماندیشند را مهم نمیمی

. کنم به این معانی خودبین، خودخواه و خودمدار هستماعتراف می

نگریستن به خویش را، فهمیدن خویشتن را، و افزودن به معنا و قدرت و لذت 

تکیه به دانم، و از درون خویش و با و بقاي خود را مقدم بر سایر چیزها می

در عین حال، بر این باورم که . روممیکنم و پیشخود است که حرکت می

! طور باشندهمه همین طور هستند، و به لحاظ اخالقی باید هم همین

ي مردم دقیقا به همین ام، همهیعنی تا جایی که من از هستی سر در آورده

سنجیده و (انه را همین متغیرهاي چهارگ) با درجات متفاوتی از دقت(ترتیب 

کنند و به همین ترتیب در خود محاسبه می) موفق یا سردرگم و ناکام

ي خودآگاهی درجه. شان با مرکزیت خودشان گره خورده استگیريجهت

اي شروع ي حرفهتواند از بالهت یک خودشیفتهنسبت به این وضعیت اما می

.شود و به خردمنديِ ذهنی مستقل و خودبنیاد ختم گردد
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پروا به خود کلیدي است که گذار از تأمل در خویش و نگریستنِ بی

دانم ي خودم، تا جایی که میدرباره. سازدآن بالهت به این نبوغ را ممکن می

این خیرگی به خویشتن از جنس تأمل است و نه خودشیفتگی، هرچند مدام 

نکته هم باور دارم که تا به این. مراقبم که مبادا از این به آن بلغزد و بغلتد

آنان . توانی دیگري را دوست داشته باشیخود را دوست نداشته باشی، نمی

که انحصاري در عشق به خود دارند و با خودشیفتگی محبتشان را فقط و فقط 

پوشانند، و ماهیت کنند، در اصل نفرت از خویشتن را فرو میبه خود نثار می

.چنین استعشق دفن شده در دیگري نیز هم

ي محتواي اخالقی این سه کنم که بارها و بارها دربارهاعتراف می

. امام و دیرزمانی در پذیرفتن صریح آنها دچار اشکال بودهصفت اندیشیده

جماعتی . آوردمکنم که براي مدتها همرنگی با جماعت را تاب میاعتراف می

جویند، ریاکارانه این یاي را مسرانه منافع ساده و پیش پا افتادهکه خیره

هاي عجیب و غریب روشنفکرانه، کنند، و خالقانه توضیححقیقت را انکار می

کنم من نیز مانند اعتراف می. کنندمذهبی یا بشردوستانه برایش اختراع می

همگان تا دیرزمانی با حماقت ناشی از خیره شدنِ صرف به خویشتن دست به 

کنم براي دیرزمانی اعتراف می. وز باشمام، و چه بسا که هنگریبان بوده

شمردم و دارویی برایش آزمندي و حرصِ برخاسته از خودخواهی را سبک می

سراغ نداشتم، تا آن که گره خوردن قلبم من و دیگري را دیدم و فهمِ آنچه که 

هستیم و بنیاد کردن اخالق بر مبناي عینیت بیرونی را آن اکسیرِ شفابخش 

. یافتم

جویند و افزودن بر قدرت و لذت و بقا و همگان قلبم را میاین که 

اند، به نظرم امري بدیهی، فراگیر، طبیعی و پذیرفتنی معناي خود را آماج کرده

فهمم چرا شماري چنین انبوه از مردمان این حقیقت ساده را است، اما نمی

ند گره شود مردمان نتوانانکار این حقیقت است که باعث می. کنندانکار می
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خوردنِ قلبم خود و دیگران را دریابند، و راهبرد درست و اخالقیِ افزودن بر 

انبوهی از دروغ و خرافه و فریب براي . قلبمِ کل را بیابند و به فرجام برسانند

فرو پوشاندن این حقیقت ساده ابداع شده، و بستري شفاف و نمایان از آنچه 

بر این باورم که اگر تکلیف . شده استکه هست در این هیاهو نادیده انگاشته 

من با من روشن باشد و خودمداري و خودخواهی و خودبینی در مجراي 

اش جریان یابد، راه افزودن بر قلبم خویشتن به افزودن بر درست و سازنده

 شادمانی، توانمندي و معناي زندگی دیگران منجر خواهد شد، و شناخت

. ري در دیگري خواهد انجامیدنگعمیقتر و عمیقترِ من به ژرف

از این موضع، اعتراف من به خودخواهی، خودبینی، و خودمداري به 

اي رفتاري یا نقصی اخالقی نیست، که معناي خستو شدن به عارضه

اش را عینِ اخالق و بسترِ خودآگاهی بر این اصل را و پذیرفتن و اعالم کردن

نها از راه خیره نگریستن به ت. دانماي عقالنی و نیکوکار می»من«زایش 

پیوستگی من و دیگري را ي درهمتوان درجهخویشتن و خودبینی است که می

است که » منِ موجود«دریافت، و تنها با خودخواهی و پذیرش و شناخت 

» منِ مطلوب«اي واقعی براي دگرگون ساختنِ من و دستیابی به توان برنامهمی

ي ا با خودمداري و میدان ندادن به مداخلهبه همین ترتیب، تنه. طراحی کرد

توان مسیري راست و هدفمند را پیمود و از دخل و دیگري است که می

تصرف نابجاي دیگري در جاهایی که خودش هم بر آن آگاهی یا در آن حقی 

. پیشگیري کردندارد، 

کنم که خودخواه، خودبین و داشتها و پیامدها، اعتراف میبا این پیش

.دار هستمخودم
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ゴジラ

برگی از دفترچه خاطرات گودزیال

اي اما چاره. وندشها از خواندن این متن ناراحت میدانم که خیلیمی

خواهم رازهایی ام و نمیبه آخر عمر خود نزدیک شده. برایم باقی نمانده است

افشا شدن این رازها باعث آشفتگی . که در دل دارم همراه خودم به گور بروند

شود، اما من قصد ندارم سکوت کنم و بعد از مرگم به بخشی از یک مردم می

شاید برایتان عجیب باشد که این قدر . شومسر و ته و ماندگار تبدیلدروغ بی

مـا  . اما نژاد ما از مرگ هیچ ترسی ندارد. زنمقاطع و محکم از مرگ حرف می

. ایـم ام و خونسردانه با مـرگ روبـرو شـده   همیشه با خونسردي زندگی کرده

ي بدنمان نسبت به انسانها بیشتر است، امـا بـاالخره   عمرمان با توجه به اندازه

یم و پیش از آن که مرگ فرا برسـد، زمـان دقـیقش را بـه درسـتی      شوپیر می

هـا چنـین وضـعیتی داریـم، یعنـی خیلـی       ي مـا بزمجـه  همه. زنیمحدس می

!خونسردیم

شاید به خاطر پیري . درست یادم نیست ماجرا از چه زمانی شروع شد

ربـط و تصـادفی در هـم    شاید هم واقعا سرآغازها چندان در وقایع بی. باشد
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گمان کنم بعد از آن بود . شان ممکن نشوده باشد که جدا کردن و مشاهدهتنید

بعد از آن بود که . زنندها حرف میکه یک دانشمند مجار متوجه شد که بزمجه

هـا را نوشـت و نـام مـا را سـر زبانهـا       کارل چاپک کتاب جنگ با مارمولک

شان ي معمولتازه جنگ سرد شروع شده بود و مردم با همان پارانویا. انداخت

گشتند تا خطرهایی خودساخته را به عاملی بیرونی نسـبت  به دنبال سرنخی می

. ي مرا زددر همین گیر و دار بود که بخت، یا شاید هم بدبختی در خانه. دهند

در هوکایـدوي  . آن روزها براي خودم زندگی خوب و آرامی داشـتم 

مـاهیگیري گـذران عمـر    بـا  . ژاپن به دنیا آمده و همان جا بزرگ شده بـودم 

تا آن که یک . کردم و به کسی کاري داشتم و نه کسی به من کاري داشتمی

فکـر کـنم   . هایم از آن موقع شروع شـد سراغم آمد و مصاحبهسمج خبرنگار 

راستش را بخواهید، گودزیال . خیلی ساده اسم من جلب توجهش را کرده بود

هـاي محلـه   ن نسبت به بر و بچهقد م. در واقع لقبم است. ام نیستاسم واقعی

قد بلندتر بود و به خصوص دستان نیرومندتري داشتم و اهل محل بـه همـین   
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بعـدش  . »گوریرا«شود ، که به ژاپنی می»گوریل«دلیل اسمم را گذاشته بودند 

ایـن را هـم اعتـراف کـنم کـه      . هم کمی زبانشان بد چرخید و شد گـودزیال 

ریخت این ب بود و مدام از دهنش فحش میاداي بسیار بیکه بزمجه» چاقالو«

یعنی به جاي گوریرا که چندان هم بد نیست، به من . اسم را روي من گذاشت

ي دهد و هم به خصـوص در لهجـه  که هم معنی نهنگ می» کوجیرا«گفت می

ادبانه است به خصوص وقتی هاي هوکایدویی، حرفی بسیار بیژاپنی ما بزمجه

呉爾羅: اینطوري نوشته شود

آن روزها هنوز کتاب چاپک به ژاپنی ترجمه نشده بود و در هوکایدو 

آن . زنیمهاي دریایی حرف هم میي خیلی کمی خبر داشتند که ما بزمجهعده

حـاال  . فکر کنم اصال اهل چک بود. آمدخبرنگار هم بومی نبود و از اروپا می

جنـگ بـا   «شک از اروپاي شرقی آمده بود و دیگر درست یادم نیست ولی بی

ي کـارل چاپـک یـک نویسـنده    . را هـم خوانـده بـود   » مارمولکهاي چاپـک 

هـایش  ي روبوت را براي اولین بار در یکی از نمایشنامهایست که کلمهمعرکه

هـا بـا   بینی کرده بود که به زودي تمدن بزمجهاو در این رمان پیش. باب کرد

ین نبرد دست بـاال را  ها در نهایت در اتمدن انسانها وارد جنگ شود و بزمجه

هاي سـخنگو یـک   ي جهانی بزمجهوقتی کتابش منتشر شد اتحادیه. پیدا کنند

در این تندیس بـه  . تندیس طالیی از چاپک درست کرد و به او پیشکش کرد

اش را با فلس و زبان دوشاخه نمایش داده بـودیم تـا بـه    شکل نمادین چهره
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چاپک تا روزهـاي آخـر   . نیماش با مردم خودمان تاکید کوحدت و همبستگی

عمرش این تندیس را دم دستش داشت و اگر عکسهایش را دیـده باشـید آن   

.شودمجسمه هم خیلی واضح روي میز کارش دیده می

خالصه، این خبرنگار ما کتاب چاپک را خوانده بود و پرسان پرسـان  

اقـالو  بعد از ورود به  محله هـم اول بـه چ  . ي ما را پیدا کرده بودراه دهکده

اي بود، فوري رفت یک ي خودنماي خودشیفتهچاقالو که بزمجه. برخورده بود

را بـه چشـم زد و   -که کنار ساحل پیدا کرده بـود -عینک ته استکانی قطور 

در حـالی کـه همـه    . اي را ایفـا کنـد  سعی کرد نقش یک روشـنفکر حرفـه  

را جلـوي  ي بیعار و تنبلی اسـت کـه تمـام روز   دانستند که چاقالو بزمجهمی

ي ایـن و آن  خوابد و شبها بـه زور خـودش را در خانـه   ساحل در آفتاب می

چاقالو اولش سعی کرده بود خودش را به این خبرنگار آویزان . کندمهمان می

براي همین هم نقل قولهایی که از مارکس و لنین بـرایش  . کند و مشهور شود

کرده بود و خـودش  تعریف کرده بودم را براي خبرنگار بخت برگشته ردیف

اما در همین حین، چـون  . را رهبر روشنفکران مبارز هوکایدو معرفی کرده بود

عادت داشت مدام به همه بد و بیراه بگوید، اسم مرا هم آورده بود و به جـاي  

ي خـداي  از آن طرف آن بنده. ام بود، گفته بود کوجیراگوریرا که اسم رسمی

پردازان مهم چـپ  کوجیرا که یکی از نظریهیوشیاروپایی این اسم را با هیده

ي مشـهور هـم   در ژاپن است اشتباه گرفته بود و گمان کرده بود آن نویسـنده 
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این بود که با اصرار و ابـرام چاقـالو را وادار   . هاي سخنگوستیکی از بزمجه

.ي مرا به او بدهدکرده بود که نشانی خانه

وقتـی در را  . کوبندام را میبهاین طوري شد که یک روز دیدم در کل

باز کردم، دیدم یک مرد اروپایی دیالق و الغر دم در ایستاده و یکـی از ایـن   

هاي بزرگ سیاه که بعد جنگ جهانی مد شده بود به گـردنش آویـزان   دوربین

شد از اش آن قدر بزرگ بود که کل جلوي در را گرفته بود، اما میجثه. است

کرد به شکلی رد باریکش چاقالو را دید که سعی میبین پاهاي رنگ پریده و

وقتی دو سه کلمه با من حرف زد فهمیدم چاقـالو  . شود و خود را مطرح کند

راسـتش  . باز دست گل به آب داده و حرفهاي پرت و پالیـی تحـویلش داده  

ي ها کلمهبین بزمجه. بابت این که مرا کوجیرا نامیده بود هم ناراحت شده بود

گیـرد و ایـن   راي اشاره به شاش نهنگ هم مورد اسـتفاده قـرار مـی   کوجیرا ب

بدترین اتفاقی است که ممکن است موقع شنا در دریـاي آبـی و زیبـا بـا آن     

.روبرو شوید
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به هر صورت، چاقالو را یک طوري از سر باز کردم و خبرنگار را بـه  

وقتی روي تختهاي چوبی نشستیم و حرفمـان گـل  . کنار ساحل دعوت کردم

خبرنگار خودش یـک  . امانداخت، متوجه شدم که یک دوست تازه پیدا کرده

زمانی عضو نهضت مقاومت چکسلواکی بود و به عنوان پـارتیزان بـا نازیهـا    

ي فتح برلین هم شرکت جنگیده بود، بعد هم به روسها پیوسته بود و در قضیه

حـدودي از  اند و تا اما بعد دیده بود روسها کشورش را تصرف کرده. داشت

ها را حفظ کرده بـود و  اش به چپهرچند عالقه. دایی یوسف دلزده شده بود

در اصـل آمـده بـود    . کـرد ي فرانسوي لیبراسیون کار میحاال هم براي مجله

اما بعد از گفتگو با . ها گزارشی تهیه کندي سخنگو بودنِ بزمجهي شایعهدرباره

یوشی کوجیرا هم بزمجـه  که نکند هیدهچاقالو ناباورانه به این باور رسیده بود 

وقتی مرا دید از اشتباه بیرون آمد، اما در همان برخورد اول متوجه شـد  . باشد

.ي خیلی بهتري را پیدا کرده استکه سوژه

ام یکـه  همان روز وقتی گرم صحبت شدیم، از شنیدن عقاید سیاسـی 

ي هایم عالقهيادورهي همخوب، آن روزها من جوان بودم و مثل همه. خورد

آدمهـاي ژاپنـی تـازه در جنـگ از     . خاصی به حزب کمونیست ژاپن داشـتم 

آدمهاي آمریکایی شکست خورده بودند و امپراتورشان آمـده بـود در رادیـو    

ي زیـادي در کوچـه و   اعالم کرده بود که خدا نیست و به همین دلیـل عـده  

ايِ حـزب  جـه ي بزممن آن روزها عضو شـاخه . خیابان خودکشی کرده بودند
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گـذاري بـه سـواحل    هاي ژاپنی براي تخمکمونیست ژاپن بودم و چون بزمجه

هاي آمریکـایی  رفتند، از قدیم و ندیم روابط خیلی خوبی با بزمجهمکزیک می

البته این نکته . رسیدمعنی میبنابراین جنگ بین آدمها به نظرم خیلی بی. داشتیم

شـد  کرد و باعث مـی ا از هم جدا میبسیار مهم بود که دریاي بزرگی آدمها ر

گذاري به سرزمین طرف مقابل مهاجرت کنند، اما اینها دلیـل  نتوانند براي تخم

به خصـوص بابـت انفجـار بمـب اتمـی در      . شد که مردم با هم بجنگندنمی

ي مـا صـید   هـایی کـه در محلـه   چون ماهی. ناکازاکی خیلی خشمگین بودم

رفتند و با انفجار ایـن  به آن حوالی میشدند براي خوردن خرچنگهاي ریزمی

.ي ما دچار بحران شدبمب کل اقتصاد ماهیگیري منطقه

کردم کـه یـک   خالصه داشتم این چیزها را براي خبرنگار تعریف می

ي شـک سـابقه  بـی . دفعه پیشنهاد کرد همین حرفها را جلوي دوربین بگـویم 

کـرد اگـر یـک    فکر مـی اش هم در این پیشنهاد موثر بود وفعالیتهاي سیاسی

مـن  . ي ژاپنی شعارهاي ضدامپریالیستی بدهد تاثیر بیشتري داشته باشـد بزمجه

ي این بـود کـه چنـد روز بعـد دار و دسـته     . خودم هم چنین تصوري داشتم

فیلمبردارانش را آورد و با من مصاحبه کرد و من هم با حرارت تمـام جنـگ   

یـن کـارش نشـان داده کـه     اتمی را نکوهش کردم و گفتم کـه آمریکـا بـا ا   

در این فیلم چاقالو هم با هزار زحمـت  . امپریالیست و بربر و جهانخوار است

اما سعی . موفق شد در یک صحنه به مدت چند ثانیه پشت سر من ظاهر شود
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کردند، با انگشـت  کرد مثل اهالی جمهوري خلق چین که از چرچیل تقلید می

کند، ناتومی دست ما با آدمها فرق میاما چون آ. عالمت پیروزي را نشان بدهد

این بود که . شداش در بهترین حالت به صورت بیالخی صریح تفسیر میاشاره

همان یکی دو ثانیه را هم بریدند و چاقالو به همین خاطر افسـرده شـد و بـه    

.مصرف مواد مخدر روي آورد

یـن  تا ا. ي زیباي ما بازگشتبعد از آن باز تا مدتی آرامش به دهکده

این دفعـه کـت و شـلوار    . ي خبرنگار لیبراسیون پیدا شدکه دوباره سر و کله

خبـر داد کـه   . کردنـد اش میمرتبی پوشیده بود و دو سه نفر دستیار همراهی

اند جعلی اسـت  ي من خیلی با استقبال روبرو شده، اما همه فکر کردهمصاحبه

کر کرده بـود همـین   این بود که ف. و باورشان نشده که یک بزمجه حرف بزند

پیامهاي سیاسی را از مجراي داستانی جذاب به مخاطبان منتقل کنیم و بر ایـن  

خوب، آن روزها من جوان بودم و باالخره کیست . مبنا فیلمی سینمایی بسازیم

اهللا گفتـیم و عشـق   که از مشهور شدن خوشش نیاید؟ قبول کردم و یک بسـم 

!آغاز شد

بـود کـه آقـاي    1958سـال  . دانندمیي داستان را کمابیش همهبقیه

ي سـاخت فـیلم را   رفت، قبـول کـرد هزینـه   هوندا که پولش از پارو باال می

بعد هـم در اولـین فرصـت آن خبرنگـار و گـروهش را کنـار       . پرداخت کند

پرسـت و  هوندا سـان آدم خیلـی وطـن   . گذاشت و با خودم وارد مذاکره شد
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زنـد،  ژاپن به ژاپنی حـرف مـی  متعصبی بود و اعتقاد داشت هرکس در خاك 

دانست و این در بین او حتا آینوهاي سفیدپوست را هم ژاپنی می. ژاپنی است

خالصه ما بـا  . گرایان ژاپنی که همگی نژادپرست بودند، خیلی عجیب بودملی

هم گپ زدیم و در اثر این حرفهـا عقایـد مـن از کمونیسـم ارتـدوکس بـه       

اش هم این شد که فـیلم اول را  نتیجه. تمدار چرخش یافناسیونالیسم آسیایی

. همان سال ساختیم

ي پرافتخـار  هردو به این نتیجه رسیده بودیم که نشان دادن یک بزمجه

این بود که قرار شد مثل یـک غـول   . آمیز استژاپنی در ابعاد حقیقی حقارت

مـن  ي مورد نظر نکته. ي درستی هم نداشتیمفیلمنامه. الجثه نقش ایفا کنمعظیم

هـا افشـاگري   ناکازاکی و مردن ماهیي بمباران امپریالیستیِاین بود که درباره

ي ژاپنی ارتش آمریکا را له و لورده شود و او هم اصرار داشت که یک بزمجه

اي من شدم بزمجـه . این بود که همین دو تا عنصر را با هم قاطی کردیم. کند

قد کشیده و به هیـوالیی بـدل   معصوم که در اثر بمباران اتمی و مرگ ماهیها

.ها و هواپیماهاي آمریکاییاش هم کشتی گرفتن بود با کشتیشده، و بقیه
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بعـدش  . فیلم آنقدر مورد استقبال قرار گرفت که همه تعجب کـردیم 

بچـه  . رسید و شهرت مـن اوج گرفـت  سفارشهاي تازه بود که مدام از راه می

ها همیشـه  چسباندند و در جشنوارهیها عکس مرا روي کیفهایشان مايمدرسه

. رقصـیدند کردنـد و روي صـحنه مـی   یکی دو نفر لباس گودزیال تنشان مـی 

هـا عکسـم را   خالصه آنقدر مشهور شده بودم که کم مانده بود روي اسکناس

در همان اوقات کـه در  . وزیر ژاپن بدجنسی کرد و نگذاشتاما نخست. بزنند

آوري بردار شدم که چاقالو با روش عذابافتخار و شهرت غرق شده بودم، خ

خودش را در یک جریان شدید شاش نهنگ خفـه کـرده و بـه ایـن ترتیـب      

خواست به ایـن ترتیـب بـار دیگـر لقـبِ      فکر کنم می. خودکشی کرده است

چون دیگر مدتها . اما تالشش بیهوده بود. آمیز مرا به یاد جهانیان بیاوردتوهین

شناختند و هیچ ارتباطی بین این کلمه و ادرار میبود همه مرا به اسم گودزیال

.نهنگ وجود نداشت
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مدتی که گذشت، کم کم از این که مدام یک دسـته خبرنگـار پشـت    

به خصـوص  . ام عکس بگیرند، خسته شدمسرم راه بیفتند و از هر تخمگذاري

وسیدم بعد از آن ماجراي فیلم گیدورا خیلی عصبانی شدم و کل کار سینما را ب

ي داستان گیدورا هم این طوري پیش آمـد کـه یـک بزمجـه    . و گذاشتم کنار

طلبی پیدا شد و با لباس عجیب و غریبی که شبیه موجودات فضایی بـود  جاه

خواهد با من رقابت کند، اما هنوز ملت معلوم بود که می. چند فیلم بازي کرد

اتسو پیشنهاد کـرد  بعد شرکت زایب. گرفتنداش نمیمرا دوست داشتند و جدي

اولـش  . فیلم پرخرجی درست کند و در آن مـن و گیـدورا بـا هـم بجنگـیم     

شان براي دستمزد آنقدر بود که نرم خواستم قبول کنم، ولی مبلغ پیشنهادينمی

ها باید من گیـدورا را کتـک   اما این شرط را گذاشتم که در تمام صحنه. شدم

ی که پیش رفت، کارگردان اعـالم  کار فیلمبرداري را شروع کردیم و کم. بزنم

گفت این که فقط یـک  می. کرد که باید در چند صحنه گیدورا مرا کتک بزند

ها جذابیت ندارد و مصـنوعی جلـوه   بزمجه یکی دیگر را بزند براي تماشاچی

من کلی توضیح دادم که این حرفها از تعصب جانوران خـونگرم بـر   . کندمی

ي وگرنـه مـا تـوي محلـه    . شـود مربوط مـی شانخیزد و به پستاندار بودنمی

زد و اي مثل چاقالو را داشتیم که تا آخر عمر زنش کتکش مـی خودمان بزمجه

.شدیمما هیچ هم از تماشاي این صحنه خسته نمی
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ي ضرب و شتم من به به هر صورت، بر خالف میل من چند تا صحنه

به همان شکل نمایش فیلم را . دست گیدورا را هم گرفتند و در فیلم گنجاندند

شـد بعضـی از   با وجود این که شنیده می. دادند و فروشش هم خیلی باال بود

زدند، بـاز هـم مـن    نمایان موقع کتک خوردن من کف و سوت میتماشاچی

ي رادیـویی بـا   تا آن که دیدم یک شبکه. نجابت به خرج دادم و چیزي نگفتم

لم مغلوب من شده، و او هـم  گیدورا مصاحبه کرده و از او پرسیده چرا در فی

. جواب داده بود که در فیلمهاي بعدي فرصت براي پیروزي بر من باقی است

اي کـه ایـن   مجلـه . چنان خشمگین شدم که کم مانده بود دمـم بریـده شـود   

مصاحبه را چاپ کرده بود را روي میز مدیر استودیویمان کوبیدم و همان روز 

.از کار استعفا دادم

همین جا تاکید کنم که تمام فیلمهاي گودزیالیی که بعد از الزم است 

مـن در هـیچ یـک از آنهـا بـازي      . آن ساخته شده، جعلی و غیرواقعی اسـت 

درست همان طور که سفیدپوستان زردپوسـتان را از هـم تشـخیص    . امنکرده
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براي . ها از هم نقصی جدي دارنددهند، ظاهرا آدمها هم در تفکیک بزمجهنمی

. سازان باز شدراه براي سودجویی فیلمهمین هم 

لی کلی فیلم دیگر بـه اسـم   همان طور که بعد از مشهور شدنِ بروس

ي هاي دیگر ساخته شد و ملت فـرق هنرپیشـه  لو و بروسالي و بروسبروس

هر . ي من هم چنین اتفاقی افتاددادند، دربارهلی تشخیص نمیاول را با بروس

اي را آوردند تا جاي من در فیلم نقـش اول را بـه   تجربهي قراضه و بیبزمجه

بعد هم اسم فیلم را گذاشتند گودزیال و فقط طنین صدا را طوري . عهده بگیرد

یعنـی گـودزیالي   ها به اسم دیگـري، دادند که در زبان محلی بزمجهتغییر می

به همین خاطر بود که هرچه دوندگی کردم و از استودیوها . دیگري اشاره کند

لی هـم بـه همـین شـکل     مرحوم بروس. ایت کردم، کارم به جایی نرسیدشک

نتوانست داد خود از سودجویان بستاند و اواخر عمـرش حسـابی افسـرده و    

. ناراحت بود

لی را کشتند، من متوجه شدم که پیگیري این بعد از این که آقا بروس

و وارد بنـابراین از ایـن کـار دسـت برداشـتم      . شکایتها واقعا خطرناك است

نویسم، حاال هم که دارم این گزارش را برایتان می. ام شدمي بازنشستگیدوره

ي انحطاط فرهنگ در جوامع فقط یک آرزو دارم و آن هم این که کتابم درباره

کاپیتالیستی و افول ارزش هنري در دوران تکثیر مکانیکی اثر زودتر به پایـان  

ایی از دوستان قـدیمی هسـت کـه    یک آدم اروپ. برسد و بتوانم منتشرش کنم
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کند و امیدوارم بتوانم قبل از بندي این کتاب کمکم میدارد در تدوین و جمع

این دستیارم پسر نازنینی است به اسم آبورنـو  . مرگ کار را به چاپخانه بسپارم

با وجود این که کمـی خنـگ اسـت، امـا در     . یا آتورنو یا چیزي شبیه به این

چـاپ ایـن کتـاب    . کنـد هایم خیلی کوشش میایدهگردآوري و مرتب کردن 

چون ما . دانم که قطعا در آن توفیق خواهم یافتنهایت آرزوي من است و می

دانیم چه زمانی خواهیم مرد، ها موجودات خونسردي هستیم و دقیقا میبزمجه

کنم کنم و به اسم خودم منتشرش میو من تا پیش از آن این کتاب را تمام می

.دار شدنِ شهرتم به دست سینماچیان را جبران کرده باشمتا خدشه
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الشعر البیضاء: التفاضیل

صورتی است از شعر که سپید و !) با مد مشدد ضاء(شعر البیضاء 

اند و آن نزد قدما از آنجا که شعر را از شعور گرفته. مبیض و بیضوي باشد

ایی خاص شعراء براي حس امور مخیل و محسوس بوده است، از توان

ترین الجمله شعر را رنگارنگاالیام هر پاره از هر شعر را رنگی بوده و فیقدیم

چرا که که شاعر زیبایی طبیعت و درخشش هستی . اندصورت از زبان دانسته

کند و آن را در شعر خویش به شکلی منظوم و موزون باز را شعور می

اند تاباند و از این روست که در اشعار شعراي بزرگ رنگها بسیار در جلوهیم

:و شیخنا نوذر پرنگ فرموده است. اند و جذابو تصویرها دلکش

آمد صداي زاري بادصداي باد می

صداي روح  صدایی چو ریزش مهتاب

سیاه،سرخ،بنفش:آمدصداي رنگ می

آبنعره و سقوط در ،صداي پرت شدن

و گویند که در این شعر از سه مصراع نخست شعر کهن و در مصراع چهارم 

!شعر سفید را منظور داشته است

فاما شعر البیضاء از این رو با شعر اصلی متفاوت است که آن را رنگ 

نباشد و رنگش پریده و سفید باشد و برخی گویند که اصوال رنگی ندارد و 

اند که امري موهوم است، چون یل گفتهشفاف است و برخی دیگر به همین دل

و اشعر . چیزها را به رنگشان توان دید و شعریت در این شعر ناپیداست

اند و او را در فن تولید این شعر کُش دانستهشاعران بیضاء را احمد خان حافظ

گرفت و در قرع و انبیق با خصوصیتی ویژه بود و گویند سخنان اهل فرنگ می
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اند و او را در فن تولید این شعر کُش دانستهشاعران بیضاء را احمد خان حافظ

گرفت و در قرع و انبیق با خصوصیتی ویژه بود و گویند سخنان اهل فرنگ می
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الشعر البیضاء: التفاضیل

صورتی است از شعر که سپید و !) با مد مشدد ضاء(شعر البیضاء 

اند و آن نزد قدما از آنجا که شعر را از شعور گرفته. مبیض و بیضوي باشد

ایی خاص شعراء براي حس امور مخیل و محسوس بوده است، از توان

ترین الجمله شعر را رنگارنگاالیام هر پاره از هر شعر را رنگی بوده و فیقدیم

چرا که که شاعر زیبایی طبیعت و درخشش هستی . اندصورت از زبان دانسته

کند و آن را در شعر خویش به شکلی منظوم و موزون باز را شعور می

اند تاباند و از این روست که در اشعار شعراي بزرگ رنگها بسیار در جلوهیم

:و شیخنا نوذر پرنگ فرموده است. اند و جذابو تصویرها دلکش

آمد صداي زاري بادصداي باد می

صداي روح  صدایی چو ریزش مهتاب

سیاه،سرخ،بنفش:آمدصداي رنگ می

آبنعره و سقوط در ،صداي پرت شدن

و گویند که در این شعر از سه مصراع نخست شعر کهن و در مصراع چهارم 

!شعر سفید را منظور داشته است

فاما شعر البیضاء از این رو با شعر اصلی متفاوت است که آن را رنگ 
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پخت و به این ترتیب رنگ آن از بین و وایتکس همیجوهر نمک و قلیاء

اما حیلت او ایرادي داشت و آن هم این که وزن . کردبرد و سفیدش همیمی

ریخت و شعرهایش چون سست و سفید بود و نظم و معنا نیز از شعر فرو می

.اندشد و این را از کرامات وي دانستهنشین میدر ظرف صفحات پلکانی ته

چو چشم حضرت یعقوبشعر ما هم

عاقبت کور و کج، سفید و بیضا شد

نام و ننگی از آن رسیده، حمد اهللا

وزن و معنی و جانِ شعر، اما شد

و اما در موضوع سفید بودن این شعرها گفتار بسیار است و گروهی 

گویند این در اصل چیز دیگري بوده در زبان فرنگی و آن غول قشنگ به 

ترجمه کرده است و برخی دیگر به همسانیِ محتواي این اشعار اشتباه سفیدش

گویند چون اشعار این اي هم هستند که میاند و فرقهبا کاغذ سپید تاکید کرده

طایفه چند کلمه در هر سطر است و کتابهایشان بیشتر کاغذ سفید است، از 

ء را از خالصه آن که ظهور شعر البیضا. انداین رو آن را شعر سفید خوانده

اند و موالنا جوزه ساراماغو هم بر همین اساس در عالئم آخرالزمان دانسته

.استي رنگ سفید بر دماغ نوشتهرا با غلبه» کوري«کتاب معظم 

هان مکن ز بلبل آن سخن باور رنگ» سفیدي«نیست برتر از 

تر، بهترشعر پس هرچه سستتراشد آبِ نرم سیمان رامی

را هفتاد کرور شاگرد بود که کش حافظاحمد خان و گویند که 

فرمودند و در میان ایشان همگی به لسان بیضوي اشعار بیضاء تالوت همی

العلماء اشموغ اردوبادي بود که ناك از همه شیخ غبغبتر و خندهمفرح

. کردخواند و به همین لقب تخلص همیالشعراء مهري قلنبه میخویش را ملک

سفیدي در هفتاد جلد سروده بود در شرح حرفهاي خاله اما چون مثنوي 

ي نامیدند و از ایشان فرقهزنکی، گروهی از پیروان، وي را خاله مهري نیز می
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بوك بودند و خالَویه شرف وجود یافت که گروهی از مقیمان ارض فیض

!بستند، خالی بستنیوار بر حسب خیال خالی میخاله

ي التفاضیل گهگاه ي شریفهدر این رسالهو ما را رسم است که 

در معناي بعد، اما .محض بهجت خاطرسخنانی از مهري قلنبه نقل کنیم

ي زیبا و دلکش و عمیق شعرالبیضاء هیچ سخنی رساتر و گویاتر از سروده

خود وي نیافتیم که گوي سبقت از حافظ و موالنا و فردوسی ربوده و گور 

شیخنا مهري قلنبه . ك یکسان فرموده استخیام و بیدل و نظامی با خا

:فرمایدمی

سرخ نیست . نهدردي تند از خویش باز می. جهدمی. کشدمحابا میتیغ را بی«

خویش را قربان . در مذبح خویش!سیاه. بایدش بودبه گمانم چنین می. اما

پلک سنگین که !گرم. بایدش بودنبه گمانم چنین می. سرد است اما. کردن

به گمانم چنین . شیرین است اما. کشمدر آغوشش می. آرام. آرام. شود

ي واپسین لکه! ترسیترسی؟ میلرزي؟ میمی! لرزيمی!شور.بایدش بودنمی

. بایدش بودنبه گمانم چنین می. سیاه است اما. ي نورواپسین تکه. دور

»سپید؟
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الفحوشِ و خدایان ماد گواهند که این را ما بی هیچ تغییري از منظومه

ایم و تنها تفاوت آن که شیخ در هر سطر دو سه کلمه العلماء نقل کردهغبغب

ي مهري قلنبه را نداریم، به سبک نویسد و ما چون اینجا فراخی فرخندهمی

. ایماهل ادب کلمات را پشت سر هم در سطرها نوشته

اند که مهري قلنبه در شأن نزول این شعر پرمعنی و عمیق آورده

کرد باید مدام آن را شناخت و گمان میدر رایانه را نمیEnterکلید کرد کار

تفسیر محتواي این . آمدفشارد و از این رو نثرهایش پلکانی از آب در میب

شعرِ سفید خیره کننده هم آن که گویند شیخ در آن شعرهاي سرخ و سیاه و 

.ستشور و گرم را انکار فرموده و شعر خویش را سفید دانسته ا

مهري قلنبه و اما موجبِ عزلت گزیدن شیخ در اقلیم رایانه آن بود که 

هفتاد کرور سطر » الفحوش من الجانب الوحوش«ي عرفانی سفید در منظومه

اند که اغلب آن در شرح دشمنی و رشک وي بر هجویات غریبه نازل فرموده

ثار و ارباب اما ناشران آ. نویسندگان و شعرا و فرهیختگان معاصر وي است

ادب قدرِ نبوغ مهري قلنبه نشناختند و این اثرِ رواندوز و جانگداز را چاپ 

گشته بود، پس از هفت العماء که سرخورده همینکردند و از این رو غبغب

بوك نوبت هاراگیري ناموفق، این همه بر چهل شتر بار نمود و به اقلیم فیض
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مود و از میان اهالی مجازي آن مهاجرت فرمود و در آنجا این همه منتشر فر

دانیم که هرچند . سامان هزاران هزار مرید و پیرو یافت و کارش باال گرفت

، در هویتهاي مجازي نیمِ بیشتر این مریدان خود حضرت مهري قلنبه بوده

شمار چرا که مهري قلنبه را مانند حضرت حق اسماء و نامهاي بی. گوناگون

اي کرد و از این مجرا عایديتولید همی» ديآي«بود و به ازاي هر نام یک 

.داشت در مبارك دولت میمونِ محمودي

چند مانم چنین فسرده، پریش؟گفت یک شب قلنبه با دل خویش

بوك شیشه کشم به جاي حشیش- -باید امشب روم به کشورِ فیض

ام زدایم و ریشغبغب و خنگی، قشنگ و بس دلخواهديسازم آي

هاشان بر آن گذارم و بیشعکسمدونا، لیدي گاگا لئوناردو، 

!دي،آخر اي درویشعایدي دارد آياي سازم آنجا ز آز و حسدفرقه
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عکس

:دوران ناصريشخصیتهاي نامدار چند عکس از 

لکالممامستوفی!الدولهاعتماد 

خان محمود 

عراشالملک
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سید حسن تقی زادهايشیرهکریم 

سوروکینآنتونی 

طالبوف
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طالبوف
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

کنم، میشي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که دوستانِ .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میو مانعی نمی

اي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي آنها که همچنین بر. دوستان من، دوستان من هم هستند

فرستم که اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی میي خواندنشاید وقت و عالقه

خودتان پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی. به شکلی براي دریافتنش ابراز عالقه کرده باشند

نشانی بهود را میل خايیا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

sherwinvakili@yahoo.comخود را و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي رسمی هاي پیشین سیمرغ را در شماره.به همین جا ارسال کنیدبراي بهبود سیمرغ

http://soshians.ir/fa: ، به این نشانیخواهید یافتمن 
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