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 اردیبهشت همواره ماهی پرجنب و جوش بوده است. شاید

ی بهار، که این ماه از واست و درخشش جلوهبه خاطر لطافت ه

دیرباز با بزمها و گردشها و سفرها و آیینهایی پیوند خورده است. گمان منم اگر 

میان ماههای سال آمار بگیرند، گذشته از روزهای نزدیک به نوروز و مهرگان به 

 های فرهنگی و هنری متراکم نباشد.قدر این ماه برنامه

ر گذاشتیم برای بسیاری از ما چنین وضعیتی اردیبهشتی که پشت س 

المللی حافظ که با استقبال گرم صاحبنظران و داشت. برگزاری همایش بین

اندیشمندان برجسته روبرو شد، و بزمها و آیینها و سفرهای همزمان با آن 

اردیبهشت را برایمان به ماهی پرمشغله و پربار بدل ساخت. مرسوم است که بعد 

دید و بازدیدها و گپ و گفتها و به ویژه همایشهایی از این دست،  از تراکمی از

شرکت کنندگان و حاضران چند گاهی را به تأمل و بازبینی و هضم آنچه که 

و به  کندایست که دستاوردها را تثبیت میپردازند و این همان مرحلهگذشته می

 انجامد.ها میرسوب و نهادینه شدنِ برداشتها و یافته

ماند که به ای میهایی به اردیبهشت پربرنامهی ما از سویهیِ همهزندگ 

تازگی از سر گذراندیم. با این تفاوت که دوران آرامشی به دنبال ندارد تا بخواهیم 

ها را به آن منتقل کنیم و به رسیدگی به دستاوردها و حساب و کتاب کردن

ال همیشگی و در عین حی جنب و جوشی انتظارش بنشینیم. فنِ زیستن در میانه

گذرد، همان است که هستندگان همزمانِ آنچه که می آمیزِبازبینی و جذب تأمل

سازد، از آنان که در هیاهوی امور غرقه چاالک و پویا و اثرگذار را متمایز می

 اندازند.شوند و یا جنبیدن و برگرفتن دستاوردها را به تعویق میمی

 هشتی بیش نباشد...آری، شاید عمر مردمان اردیب 
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 اخبار روزهای گذشته:

 

  رویکردی سیستمی دیدگاه زروان: »ی آموزشی دورهگام نخست از

ی در اردیبهشت ماه به پایان رسید. در این دوره به مبانی نظریه« به من و نهاد

سیستمهای پیچیده پرداختیم و با رای دانشجویان قرار بر این شد که کتاب 

نیکالس لومان را به عنوان متن  ( ازSocial Systemsماعی )اجتسیستمهای 

ی درس در نظر بگیریم. هرچند هنگام تدریس از این متن فراوان خارج پایه

ام که از نقد رویکرد لومان برآمده نیز مفصل شدیم و مدل سیستمی پیشنهادیمی

 مورد بحث قرار گرفت.

 تاریخ »و  «شناسیورهاسط»ی دورهگام نخست از در اردیبهشت ماه

 ها در یک روز و پشت سر هم برگزار شد. این دوره« تمدن ایرانی

 

 

 

 

 

 

ی مسئوالن کانون معماران معاصر، به ویژه همدلی برگزار شدند و با یاری مهربانانه

خانم دکتر رضوی گرامی که مدیریت این سازمان را بر عهده دارند، به خوبی در 

گام نخست مفاهیم پایه و زیربنایی برای تعریف ظرفِ این موسسه پیش رفت. در 

مفهوم  یزمانی و مکانی تمدن ایرانی مورد بحث قرار گرفت و به تصویری درباره

پذیر دست یافتیم. یعنی آغازگاهی مهم که ایران زمین در چارچوبی رسیدگی

http://www.kanoon-khorshid.org/~kanoon/1394/02/21/1503/
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شود را احداث کردیم که همانا مرزبندی و شفاف معموال نادیده انگاشته می

 ی تمدن ایرانی باشد.تاریخیِ حوزه-اختن مفهوم جغرافیاییس

ای از داستانهای کوتاه را نوشته بودم که طی سالهای گذشته مجموعه

فرصتی دست داد و همه را در سه مجموعه داستان گرد آوردم. این سه کتاب به 

یا لی تخی-ترتیب داستانهای تاریخی، داستانهای طنز و هجو، و داستانهای علمی

گیرند و به زودی برای چاپ به وزارت ارشاد ارسال خواهند تخیلی را در بر می

 شان از همین حاال با اما و اگرهایی درآغشته است. شد. هرچند مجوز گرفتن

 اردیبهشت  18و  17اردیبهشت در تهران و بعد در  16و  15روزهای

نشگاه آزاد اسالمی، المللی حافظ شیرازی برگزار شد. دادر شیراز همایش بین

های کشور ای از سازمانهای و دانشگاهالمعارف بزرگ اسالمی و مجموعهدایره

ی دوست و برادرم متولی انجام این کار بودند و مدیریت اجرایی آن بر عهده

دکتر امیرحسین ماحوزی قرار داشت و ریاست هیأت علمی همایش را هم پدر 

ز ی بیش اکرده بودند. همایش با ارائهبزرگوارشان دکتر مهدی ماحوزی تقبل 

چهل مقاله، برگزاری چهار میزگرد، و اجرای سه کنسرت به خوبی و خوشی 

ی برگزار شد و در شیراز مهمانان همایش از نقاطی تاریخی دیدار کردند که نقطه

 اوجش بازدید از حافظیه و تخت جمشید بود. 

ویت در هیأت علمی نقش کوچکی که من در همایش بر عهده داشتم عض

هوم مف»ای به نام ی مقالهو ارائه« حافظ و هویت ایرانی»بود و شرکت در میزگرد 

 کنم.ی سیمرغ منتشرش میکه در این شماره« من در غزل حافظ
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  ی زروان از اردیبهشت ماه با شهی اندیحلقه 94سال نشستهای

علیرضا افشاری گرامی آغاز شد. مدیریت خانم مریم میرزایی عزیز و مهندس 

، در این نشست دکتر بقای )ماکان(بود.  «اسطوره و هویت»عنوان نخستین نشست 

ی اساطیر را گشودیم و دکتر حسین مجتهدی و من از سه زاویه بحث درباره

در  ی اندیشهنشستهای حلقهی برنامه با بحث و جدل دوستان پیش رفت. ادامه

ای گزار خواهد شد. همچنان نشستها در عصرگاه جمعهسال جاری به شکلی نو بر

ث و ای و بحی سه سخنرانی بیست تا سی دقیقهدر پایان ماه قرار دارد و با ارائه

رود. اما در سال جاری مکان آن به کانون معماران شان پیش میرایزنی درباره

چی امعاصر منتقل شده و به خاطر فضای مناسب این مجموعه امکان حضور تماش

 و مهمانان عمومی نیز در آن وجود دارد.

 28ی ادبی سیمرغ در شامگاه دوشنبه حلقه 94نشست سال نخستین 

ی سیاووشان برگزار شد. این نشست به نقد و بررسی در محل موسسه اردیبهشت

 اشعار سهراب سپهری اختصاص یافته است.  

اطر ی دوستان خورشیدی به خی کوهنوردی ماهانهبرنامه

ر شود. دهایم و تنگنای زمان در سال جاری تا اطالع بعدی برگزار نمیگرفتاری

ایم مقابل آن را با سفرهای فصلی مدیران خورشید و انجمن زروان جایگزین کرده

و اول خرداد( با همت  اردیبهشت 31پنجشنبه و جمعه )اش در که نخستین برنامه

ل کشور برگزار شد. دوست و برادرم پویان مقدم در صفحات شما
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 ی دانشجویی در اردیبهشت ماه با ی کشوری مناظرهچهارمین مسابقه

راهبری جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران برگزار شد و باید به دوست گرامی آقای 

شد و کمهدی عنبری تبریک گفت که نهالی نیکو کاشت که حاال کم کم قد می

ز دوم اردیبهشت کارگاهی یک روزه اش را به زودی خواهیم دید. روبارور شدن

ی فن بیان و اصول مباحثه برای دانشجویان شرکت کننده در این همایش درباره

برگزار کردم که به زودی فیلم آن در دسترس عالقمندان خواهد بود. ناگفته نماند 

 ای ازام در همین زمینه به صورت کتابچههای سال گذشتهکه محتوای کارگاه

اه روی تارنمای دانشگشگاهی منتشر شده و به شکل الکترونیکی طرف جهاد دان

 .قرار دارددر دسترس عالقمندان 

به همت دوست گرامی مهندس « درفش»ی ی نشریهشمارهپیش

حسوب م« فروزش»ی ایست که ادامهعلیرضا افشاری منتشر شده است. این نشریه

 د.گیری هویت محلی را پی میشود و بحثهایی دربارهمی
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 به قلم دوست گرامی مهندس علیرضا افشاری « دفاع از تاریخ»کتاب

انتشار یافت و در نمایشگاه کتاب به مخاطبان عرضه شد. این کتاب گزارش 

ایگاه پ»نهاد است که در قالب ای از سازمانهای مردمی شبکهفعالیت دو سال و نیمه

سازمان یافتند و نخستین شکایت « تانیرسانی برای نجات یادمانهای باساطالع

انی ی باستی آبگیری سد سیوند و اثر ویرانگر آن بر مجموعهخویش را درباره

پاسارگاد طرح کردند و به تدریج آن را به بستری از نظارت و خبررسانی و 

ای رسان به یادمانهای باستانی تعمیم دادند. محتوی فعالیتهای آسیبپیگیری درباره

سازی است که راهبردهای شبکه« نوشتن تاریخ اکنون»واقع شکلی از  کتاب در

آثار  یو مسیرهای حقوقی و قانونی برای پیگیری مطالبات ملی و عمومی درباره

 نمایاند. باستانی را به خوبی باز می

 

 

 خبار روزهای آینده:ا

 

 27از « دیدگاه زروان: رویکردی سیستمی به من و نهاد»ی گام دوم دوره 

در محل دانشگاه علمی  20:00تا  18:00ها ساعت اردیبهشت آغاز شد و یکشنبه

ی دو( برقرار است. کاربردی هنر )خیابان جمالزاده شمالی، کوچه بزمه، شماره

در این گام به روندی تکاملی خواهیم پرداخت که مفهوم خودآگاهی را ممکن 

مند، ی انسان هوشختی گونهشنای تکامل زیستساخته است. این روند در سه الیه

 پیدایش نهادهای اجتماعی و ظهور زبان و نظامهای نمادین بررسی خواهد شد.

 17:00خرداد ساعت  6چهارشنبه شناسی از روز ی اسطورهن گام از دورهدومی 

کانون معماران معاصر آغاز خواهد شد. در این دوره به اساطیر میانرودان  در

 اساطیر هیتی و مصری خواهیم پرداخت.  باستان و پیوندهای آن با
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 ی تاریخ تمدن ایرانی هم در همین روز ششم خرداد ماه دومین گام از دوره

شود. در این دوره به ظهور و تحول همان محل برگزار می در 18:30در ساعت 

 دولتشهرهای باستانی در سومر و ایالم باستان خواهیم پرداخت.

 ند که دوستان و یاران خورشید سالهای سال بسیاری از دوستان خبر دار

ای داشتند مشتمل بر دویدن و نرمش که گهگاه ورزشهای ی ورزش شبانهبرنامه

شد. محل ورزش شبانه هم دیرزمانی شهرک اکباتان بود و بعدتر تر همراه میجدی

به جنگل چیتگر انتقال یافت. قرار شده به جبرانِ تعطیل شدن کوهنوردی ماهانه 

ی ورزش را بار دیگر احیا کنیم. با این تفاوت که این بار ورزش بامدادی مهبرنا

اعت سشود و قرارمان ها برگزار میی ورزش صبحگاهی یکشنبهخواهد بود. برنامه

در شهرک اکباتان است. از آنجا به پارک جنگلی  7بامداد جلوی بلوک  5-5:15

ها در راه خانه 6:30کنیم و تا یدویم و نرمشی مکیلومتر می 5-4رویم و چیتگر می

اند و های ورزشی نبودهیا محل کارمان خواهیم بود. دوستانی که پیشتر در برنامه

ی خواهند برای بار اول در ورزش حضور یابند، لطفا پیشاپیش با من دربارهمی

 شان برای شرکت در برنامه رایزنی کنند. آمادگی بدنی

 شود و دادماه برگزار میخر 25دوشنبه گاه ی ادبی سیمرغ شامنشست حلقه

 موضوع آن همچنان بحث و نقد آثار سهراب سپهری خواهد بود.

 برگزار  هشتاردیب 22جمعه ی اندیشه زروان در عصرگاه نشست بعدی حلقه

 های خورشید اعالم خواهد شد. ی دقیق آن بعدتر در رسانهشود و برنامهمی
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 تاریخی را در قالب روایتهایی درک ی ما رخدادهای همه

تک رخدادها در اند. کنیم که در اندرونِ یک سرمشق نظری گنجانده شدهمی

تاریخ گنگ و مبهم و نامفهوم هستند. همواره در یک گزارش و خوانش تاریخی 

کند، آنها را در کنار رخدادهای در کار است که رخدادها را وصف می بستر نظری

داشتها و باورهایی معموال بحث ناشده، ند، و بر اساس پیشنشاخاص دیگری می

( است که paradigmکند. این سرمشق )شان برقرار میروابطی منظم را میان

پذیر سازد و آن را فهمرخداد را طی تفسیری ویژه برای ذهن ما گواردنی می

 ها از راه مرزبندی و تعریف اقلیمها و حریمها به مدیریتِکند. سرمشقمی

این  گشایند، و برهای میان رخدادهای تاریخی دست میها و گسستگیپیوستگی

گیرد که در بستر جغرافیایی مشخصی ای شکل میها و دورانهای تاریخیمبنا دوره

 شود. جریان یافته و همچون امری یکپارچه، همگن، بسیط و ساده فهم می

تواند سرمشقِ غالب بر دانِ خردمند، آن است که بنخستین مهارتِ یک تاریخ

ها و داشتی پیشتوصیف و تفسیر هنجارین از رخدادها را تشخیص دهد، درباره

های برخاسته از آن را نقد کند، و ی آن کنکاش کند، مرزبندیاصول موضوعه

 را واسازی نماید.« سادگی»فرضِ همواره نادرستِ پیش
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 شوند؟می های تاریخی بر چه اساسی از هم تفکیکدوره 

چه شاخصها و متغیرهایی دوران اشکانی را از ساسانی 

ی افشاری و زندی کدام است؟ مرزِ یک دوران کند؟ حد و مرز دورهتفکیک می

شود؟ یعنی گذار از عصری به ای را شامل میی زمانیی تاریخی چه وازهیا دوره

 پذیرد؟ عصری دیگر در چه مدت انجام می

کند چیست؟ ی قبل و بعد جدا میرا از دوره شاخصهایی که یک دوره

کند، یا ها را از هم تفکیک میهای گذار است که دورههای لحظهگسستگی

ی تاریخی را با نظم توان هر دورهآیا میهای تاریخی؟ اندرونِ دورههای پیوستگی

دهد؟ گسترش این نظم مسلطی توصیف کرد که نظامهای اجتماعی را سامان می

همگن و همریخت و یکپارچه است؟ یا این که فیا چه شکلی دارد؟ آیا در جغرا

پیماید؟ ای را در میشود و همچون موجی تا دامنهاز کانونی و مرکزی آغاز می

توان نقاطی را یافت که بر اساس ی این مرکزها میاگر چنین باشد، آیا در حاشیه

ی اندهتوان بازما چطور؟ میی آنهنظم دوران پیشین سامان یافته باشند؟ در حاشیه

بندی نظمهای دورانهای پیشتر را بازجست؟ در این حالت آیا جغرافیا نوعی چینه

از  توانتاریخی را در خود حفظ و ذخیره نکرده است؟ اصوال با این ترتیب می

های توان گفت که دورهآیا میهای تاریخی مجزا و مستقل سخن گفت؟ دوره

رو کنند و در هم فتارهایی هستند که در هم تداخل میتاریخی طیفهایی و پیوس

 روند؟ می
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  رسم سیمرغ آن است که هر کتابی در آن یک بار معرفی

فرهنگ »ی پنج جلدی شود، اما خبر انتشار مجموعه

به قلم محمد حسن دوست به قدری مهم بود که این « شناختی زبان فارسیریشه

لد نخست ی جهای سیمرغ دربارهر در یکی از شمارهقاعده استثنایی پذیرفت. پیشت

این مجموعه که سالها پیش چاپ شده بود شرحی منتشر شده بود و برای 

ای هدیرزمانی این نگرانی وجود داشت که این طرح نیز مانند بسیاری از پروژه

پژوهشی و فرهنگی دیگر ابتر و ناتمام باقی بماند. اما خوشبختانه فرهنگستان زبان 

ادب پارسی کل این پژوهش را در پنج جلد منتشر کرد و نگرانی یاد شده را  و

 از میان برد. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب مورد نظر، بیش از دو هزار صفحه متن دارد و جلد پنجم آن به 

ی ها اختصاص یافته است. بسیاری از ایرادهایی که دربارهفهرست واژگان و نمایه
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بودیم در این چاپ جدید از میان رفته و نظم و جلد نخست بدان اشاره کرده 

شان رعایت شده شرح تبارنامهای منطقی و کاربردی در ثبت واژگان و قاعده

توان امید داشت است. با این همه هنوز چند نقص کوچک در کار است که می

اژگان ی تبارشناسی ودر ویراستهای بعدی بازبینی و رفع شوند. مثال همچنان وزنه

رانی کند و برخی زبانهای ایتبار بر چند زبان سنگینی میدست دادن لغات همو به 

ترکی  هایواژهی واماند. نوآوریِ پرداختن به تبارنامهکمابیش نادیده انگاشته شده

و یونانی و التین در پارسی بسیار ارزشمند است و با این همه انگار عمدی بوده 

ی نادیده انگاشته شوند. شاید بدان دلیل که آرامی و عبر-های سریانیواژهکه وام

ی ی ارجمند ورود به زبانهای سامی را به خاطر دایرهپژوهشگر و نویسنده

واژگان عربی در پارسی روا ندانسته است. همچنین اشاره به برخی ی وامگسترده

ا جهای مربوط به زبانهای هند و اروپاییِ غیرایرانی واژهتبار یا واماز واژگان هم

داشت، که در این مورد هم انگار تمرکز بیشتر بر یونانی و التین و زبانهای اسالو 

 بوده باشد.  

دوست نخستین پژوهش علمی دقیق و در هر حال، کتاب محمد حسن 

استی پذیرد و کجدی در این زمینه است که با چنین گستردگی و شمولی انجام می

به گریبان بودند تا حدی چشمگیر و  بزرگی را که پژوهندگان سالها با آن دست

نماید. انتشار این کتاب در این روزها یکی از بهترین بخش رفع میرضایت

 ی کتاب دریافت کردم.خبرهایی بود که در زمینه
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 ترجیع بندی از وحشی بافقی

 

 آیم به در صومعه زاهد دین دار ای از خانه خمارخواهم که شب جمعه

 د بت پندارصبیرون فکنم از دل او  هر پرده زرقیدر بشکنم و از پس 

 د حلقه زنارصآرم به در صومعه  بر تن درمش خرقه سالوس و از آن زیر

 چیزی به میان نیست بجز جبه و دستار مردان خدا رخت کشیدند به یکبار

 پس تجربه کردیم همان رند قدح خوار این صومعه داران ریایی همه زرقند

 بر مست نگیرند سخن مردم هشیار کردن ما خواست می خوردن ما عذر سخن

   ما گوشه نشینان خرابات الستیم

 تا بوی میی هست در این میکده مستیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرفی که به انجام برم پی نشیندم رفتم به در مدرسه و گوش کشیدم

 از شک و گمانی به یقینی نرسیدم د اصل سخن رفت و دلیلش همه مدخولص

 د قفل کلیدمصیک در نگشودند ز  شت در او هیچ نبستهبس عقده که حل گ

 غیر از ورقی چند سیه کرده ندیدم گفتند درون آی و ببین ماحصل کار

 هر مسأله عشق کز ایشان طلبیدم  گفتند که در هیچ کتابی ننوشتند
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 طلبی گفت که هرگز نچشیدمآن می مجلس یجستم می منصور ز سر حلقه

 با دردکشان باز به میخانه دویدم و دگر هیچدیدم که در او دردسری بود 

 ما گوشه نشینان خرابات الستیم

 تا بوی میی هست در این میکده مستیم

 یمیئکز بخل خسیسی شوم از حرص ل  المنة هلل که ندارم زر و سیمی 

 باید ز پی جان خود افروخت جحیمی شغلی نه که تا غیر برد مایده خلد

 بیمی یامیدی و نی خسته ینی بسته زنداننه عامل دیوان و نه پا در گل 

 نان بس بود و پاره گلیمی ییک گوشه ماییم و همین حلقی و پوشیدن دلقی

 هر سفله بود عیب عظیمی یدریوزه بهر شکمی کاوست پی مزبله مزدور

 ده روز بسازم نه به قرصی که به نیمی ز آنجا که بود سیری چشم و دل قانع

 د سال توان زیست به تحریک نسیمیص باده که ماراستگر روح غذا گیرد از آن 

 

 ما گوشه نشینان خرابات الستیم

 تا بوی میی هست در این میکده مستیم 

 کو مطرب و سازی که بگویم به ترانه دارم ز زمان شکوه نه از اهل زمانه

 رند به بازار به آواز چغانهآک ای از تازه بسازمخواهم که سر آوازه

 ست و نه دانهمرغی که نه آبی طلبیده تنش را چه توان گفتسر کندن وانداخ

 تاریخ جهان هست فسانه به فسانه ستدر عهد که بوده ست که یک بار شنوده

 خاصه که بود بلبل مشهور زمانه  بلبل هدف تیر نمودن که پسندد

 ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جز عشق و محبت گنهم چیست چه کردم

 تا درد سر شکوه کشد یا ز میانه است بده می ساقی سخن مست دراز

 ما گوشه نشینان خرابات الستیم

 تا بوی میی هست در این میکده مستیم
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 باید که بشویند ز دل عالم آب است ای آمد به زبان بزم شراب استگر شکوه

 آن مرغ که در روغن خود گشته کباب است زینش نتوان سوخت گر از خویش بنالد

 آن ماهی تفسیده که در آب سراب است برسد روزی و جانش به تن آید ابری

 آن کبک که آرامگهش جای عقاب است اش نیست مخوان مرغ به کویشگر قهقهه

 تا چون بر هم ز آنکه رهم جمله خالب است پا در گلم و مقصد من دور حرم لیک

 کار خراب استوقتی که شود شیشه تهی  وین طرفه که بارم همه شیشه ست پر از می

 خمخانه و خمها که پر از باده ناب است خضر که تا باز کند چشم و ببیند کو

 ما گوشه نشینان خرابات الستیم

 تا بوی میی هست در این میکده مستیم

 بادا سر من خاک ته پای خم او ام از الی خم اومیخانه که پرورده

 به باالی خم او آن خشت که بوده ست حیف است به زیر سر من بر سر من نه

 خاکی به کف آرم مگر از جای خم او در خدمتم آنجا که برای گل تسبیح

 بنت العنب آن بکر طرب زای خم او سوری و چه سوری ست که در عقد کس آید

 آبی که زند موج ز دریای خم او توفان چه کند کشتی نوحش چه نماید

 ست ز صهبای خم اوما را که صبوحی ردی خورشید قیامت به خود آییمزدر 

 ما گوشه نشینان خرابات الستیم

 تا بوی میی هست در این میکده مستیم

http://jomalatziba.ir/
http://jomalatziba.ir/
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 شکر می ساقی به درآید یکز عهده حشی مگر آن زمزمه از چنگ برآیدو

 خورشید قدح ساز و فلک شیشه گر آید آن ساقی باقی که پی جرعه کش او

 لطفی ست که کرده ست چو در جام زر آید درد که در میکده او به سفالی ست آن

 دش بنده زرین کمر آیدصآن کس که  سبوی می او تاج سر خویش زخواهد 

 بس خضر سبوکش که ترا در نظرآید او گر فکنی راه یدر کوچه میخانه

 آن وقت که آواز خروس سحر آید قدحت پیش دوانندگردر بزنی سد 

 مستی که شبانگاه از آنجا به درآید گو میر شبش گیر و بزن سخت و ببر رخت

 ما گوشه نشینان خرابات الستیم

 تا بوی میی هست در این میکده مستیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://jomalatziba.ir/
http://jomalatziba.ir/
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 از شعرهایم:

 تضمین هفتم

 

 لب یقین گشت اَنگِشتی گمشده در قآتش گوهر عقل بفرسود ز غوغای کنشت

 بذر نادان ز ازل خالقشان پوچ بکشت آزمندانِ لب حور جهان ساخته زشت

 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت»

 «که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت

 ها ساخته در مدح خود و قدحِ خداشقصه  تراشی غولزدهزاهدِ گولِ توهم

 ه سلحشور صف عقل نرنجد ز خراشک باید این نکته نیوشید و خروشیدن فاش

 من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش»

 «هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت

 

 چیره به هر باغ که هست زاغ خود خواست کند گفت ز تیمار بغ و عهدِ الستآن که می

 مست از بنگِ یقین بر سر هر راه نشست  با رهِ آینه آن رندِ قلندر پیوست

 یارند چه هشیار و چه مست همه کس طالب»

 «ی عشق است چه مسجد چه کنشتهمه جا خانه

 هارفتگان در غضب و شرم از این آمده  ها زنگ زد بر تن آیینه شکوه سده

 هازدهباید آشفت به شادی شب ماتم هاچون خشایار که بشکست تبِ بتکده

 هاسر تسلیم من و خشت در میکده»

 «ر و خشتمدعی گر نکند فهم سخن، گو س
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 فرش اوهام ببافی و تَنی تارِ جدل ای تلخْ زبان، سست عملعنکبوتی شده

 بگسل ای طفل ز شب، ناف تو از وی بگسل ی حوری و غم شیر و عسل؟چند با قصه

 ی روز ازلناامیدم مکن از سابقه»

 «تو پس پرده چه دانی که که خوبست و که زشت؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصه کوتاه کن و ژاژ مخا باز عبث مباف از این پس  وهم و افسانه دگر هیچ

 گو بیا گیر مرا، شحنه، نترسم ز عسس نه مرا بیم ز دام است و نه سودای قفس

 نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس»

 «پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

 اندامیرویی و مَهز لب لعلِ پری چند روزی گذرا بودم و جستم کامی

 بزمِ یاران و کتابی و چه خوش ایامی تر غزل و وقتی و شروین نامی چند دف

 حافظا روز ازل گر به کف آری جامی»

 «یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت
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 وهم

 

 چند در وهم و خواب مدهوشی؟  کوشیای که در فتح قلب می

 پوشیپشت و رو ای که خرقه می  دیگری بد شکسته در چشمت

 رج مزن متن پوچ خرگوشی  شتن بسمهر را مشق شب نو

 : رگبارزار خاموشیبرکه  ایچشمهایت: گسسته آینه

 نوشیشیشه شیشه دریغ می   ای رفاقت رامثل نوشابه

 جوشیآش کشکی و لغو می  عکس و پیغام و مُهر و انگشتر

 پرخطا، نا به جا، فراموشی  سطحی و سست و ابتر و اندک

 آغوشی ی اندک از هملذت  کامی از مهر پس نیابی جز 
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  پرهیزکاری ـ ولنگاری  

  :ـ های تناسلی ـها ــ به ویژه لولهی لولهتوانایی مهار تخلیهاصل پرهیز

 چون نمادی برایترین شکل از تعویق لذت اعتبار یافته و همبه عنوان خالص

ی زادانهان یافتنِ آشود. از این رو خودداری از جریکنترل فرد بر خویشتن تلقی می

ای از نیکی اخالقی و ی نشانهها، به منزلهکارکردهای فیزیولوژیک در این لوله

ی همان اخالق و قدرت بزرگ چون صورتِ چیزشدهقدرت فردی، و گاه هم

 شوند.داشته می

   :ـ  های دفعیتعویق لذت بر مبنای کنترل و مهار لولهتوهم اخالق پرهیز

شود. در نتیجه ش قلبم ناشی از مدیریت خویشتن اشتباه گرفته میتناسلی، با افزای

فرد ناشی از پرهیزگاری ارزیابی شود و تواناییِ به جای آن که میزان نیکی اخالقیِ

پرهیزگار برای افزودن بر قلبم معیار گرفته شود، خودِ این پرهیزگاری و مهارِ 

ارزیابی اخالقی در مورد شود. در نتیجه ها با امر نیک یکسان فرض میلوله

انگارانه و کدهایی نمایشی که شود و با مدلی سادهپرهیزگاری دچار خدشه می

 گردند. دهند، جایگزین میمیزان پرهیز را نشان می

  خیزد، جانشین امر محرومیت از لذتی که از پرهیزگاری بر می ی زاهد:تله

های افزودن قلبم و ایجاد ارزش شود و در نتیجه من به جای تولید نیکی وخیر می

 اشی نمایش زهد و اغراق در پرهیز در انگارهاخالقی راستین و عینی، به کژراهه

به  مربوطیابد. زاهد با بازنمایی و آشکار ساختن پرهیزگاری، رمزگانِ سوق می

کند، کند و جایگاه و اعتبار فرد نیکوکار را غصب مینیکی اخالقی را ارائه می
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ی مرکزی کردارهایش راهبردهایی جا افتاده برای افزودن بر که در هستهآنبی

 قلبم و نیکوکاری را دارا باشد. 

  :ساز با پرهیزگاری و درهم برخورد واسازانه و واژگون راهبرد مالمتی

ر غیاب های اخالقی دارتباط هنجارین میان پرهیز و نیکی. بازتولید ارزش شکستنِ

اشاره کردن به فقر اخالق در کردار زاهد، به شکلی که نمایش پرهیزگاری و 

 بداهت و طبیعی نمودنِ ارتباط میان پرهیز و نیکی از میان برخیزد. 

Z  شود؟ چگونه پرهیزگاریچرا پرهیزگاری با نیکوکاری یکسان تلقی می 

آیا  ؟کندهای دفعی ـ تناسلی پیدا میرمزگذاری اصلی خود را در ارتباط با لوله

ن ای ها هم با پرهیزگاری، تعویق لذت و نیکوکاری ارتباطی دارند؟لوله سایر

وده زمین چگونه بارتباط چگونه است؟ سیر تحول راهبرد مالمتی در تاریخ ایران

 است؟

O شناسید؟ های دفعی ـ تناسلی میچه راهبردهایی را برای کنترل لوله

ل تان تبدیاختیاری برای چندان آنها را تمرین کنید که پرهیز به امری عادی و

ها، از آن رمززدایی کنید و شود. پس از نهادینه شدنِ این تواناییِ کنترلِ لوله

 تان حذف کنید.های وابسته به نیکی را از خودانگارهتوهم

 گوارش

یوپ رگ تناسلی  

زگارییپره  

 

 ولنگاری

 پاکی

 ناپاکی

 تناسلی

 دفعی
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   نرینه ـ مادینه  

  :شود. ی نرینه و مادینه پیکربندی میتن به دو شکلِ پایه اصل جنسیت

اند، بدن بر اساس فشارها و نیازهای تکاملی متفاوتی شکل گرفتهاین دو شکل از 

و  اند،زیر تأثیر سازوکارهای هورمونی و شیمیایی متفاوتی تکوین یافته

صلی رسانند. کارکرد ای انسان به انجام میکارکردهای زیستی متفاوتی را در گونه

ه غلبه بر بدنی ک بدن نرینه، جنگ ـ شکار است. یعنی فراهم آوردن منابع از راه

به رقیب، شکار، یا دشمن تعلق دارد. بدن مادینه، برای باردار شدن و زادن و 

 پروردن فرزند تخصص یافته است. 

  کارکردهای متفاوت دو بدن، به داوریهای ارزشی ساالری: توهم مرد/ زن

ها و حقایقی که در سطح زیستی درست شوند. یعنی دادهدر مورد آنها منتهی می

رتر ی بهستند، به طور خام و ناپرداخته در سطحی اجتماعی و به عنوان دستمایه

شناسانه باعث روند. این خطای روشتر دانستن یک جنس به کار مییا پست

شود مردان به خاطر پیوندشان با جنگ و زورمندی و رهبری گروه، یا زنان به می

ویی، برتر از دیگری دانسته جمداری و صلحشان با زایندگی و زبانخاطر رابطه

 شوند.می

  متغیرهای اخالقی برآمده از هنر و فن جنگیدن چندان  ی مردساالری:تله

ی ما و تمام جوامع انسانی دارند که قابل تعمیم به سپهر محوریتی در کلیت گونه

های مردانه بر اساس توانمندی زنانه هم هستند. در نتیجه، زنان نیز باید با سنجه

نی و امکان ابراز خشونت و توانایی سازماندهی اجتماعی ارزیابی شوند و عضال

ع مردان تر هستند و باید تابگیرند، پس فروپایهچون در این موارد امتیاز کمتری می

 باشند.

  متغیرهای اخالقی برآمده از زایندگی و پروردن چندان  ساالری:ی زنتله

معیت انسانی قابل تعمیم هستند. از این رو اعتبار و محوریتی دارند که به تمام ج

، های دیگرمردان نیز باید بر اساس متغیرهایی مانند مراقبت و حمایت از بدن
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های زبانی ارزیابی شوند و چون در این مورد جویی و تسلط بر مهارتصلح

آورند، در کنار این حقیقت که در طول تاریخ بیشتر در ای کمتر به دست میرتبه

 گردند. بردار میاند، به ستمگری و پلیدی نامسیاسی چیره بوده یحوزه

   :ی هر دو جنس زن و ارج نهادن به کارکرد و ارزش ویژه راهبرد ناهید

ای از مرد و درک این که این دو قطبِ متمایز تنها در کنار یکدیگر و در زمینه

ه امروز ما را تا ب یاند بقای گونهشناختی توانستهتقسیم کار اجتماعی و زیست

 تضمین کنند. 

Z  ها تا چه حدودی در های زنانه و مردانه کدام است؟ این ویژگیویژگی

توان اشکالی متفاوت از این دو میان آدمیان و جانوران مشترک است؟ آیا می

و  ها به نرینهجنس را در سطح اجتماعی تشخیص داد؟ آیا تقسیم دوتاییِ بدن

 چنان دوگانهدر سطح روانی، اجتماعی و فرهنگی هم هم مادینه در سطح زیستی،

ی کارکردهای زیستی بدن نرینه و مانند؟ رابطهو با همین مرزهای روشن باقی می

 مادینه و خصوصیات روانی و اجتماعیِ منسوب به مردان و زنان چیست؟

O ی جنسی را در خود و دیگران تشخیص دهید. رمزگذاری های پایهویژگی

ده، نشهای انتخابرا بر بدن خودتان و دیگران بررسی کنید و بخشجنسیت 

 اید، واسازیای را که در اثر تقلید از محیط دریافت کردهتکراری و ناخواسته

 کنید و الگوی آن را بهینه سازید.
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 در غزل حافظ« من»مفهوم 

 

 های خواجه حافظ شیرازیالمللی اندیشهارائه شده در همایش بین

 

ها، بسامد و نقشهای ی سیستمکیده: در این نوشتار در بستر نظریهچ

در غزلهای حافظ مورد تحلیل قرار گرفته و با غزلهای شاعران « من»دستوری 

ا داللتی بدیگر مقایسه شده تا این نتیجه به دست آید که الف( حافظ مفهوم من را 

با  وری و بافت کالمگرفته، ب( که از نظر نقش دستبه کار میدقیق و انتزاعی 

سرایان دیگر تفاوت داشته است. پ( کاربرد همین کلمه در آثار معاصران و غزل

کرده، زیرا حافظ به تنشی بنیادین میان وضعیت موجود و مطلوب من تاکید می

مندی از مفهومی عام از مهر و عشق در مقام نوعی راه و آیین ت( که تنها با بهره

ن روست که غزلهای حافظ تا این پایه اثرگذار هستند رفع شدنی است. ث( از ای

 پنداریِ مخاطبان با منِ حاضر در آن آسان است.و همذات

کلیدواژگان: غزلیات حافظ، تحلیل گفتمان، من )سوژه(، نهاد، تنش بنیادین، 

 جهان-دیگری-جهان، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب، عشق/ مهر، منزیست

 

 پیش درآمد نظری

خص مفرد در زبان پارسی و بیشتر زبانهای دیگر کارکردی ضمیر اول ش

سخن  یدوگانه دارد. یعنی عالوه بر ارجاعِ بازتابنده و انعکاسی به راوی و گوینده

ه هویتی به مثاب« من»ترِ تر و کالنکه مفهومی موقعیتی و جزئی است، به مفهوم عام

زبان  در بافت« من»عنی کند. یای خودآگاه نیز داللت مییافته و هستنده تشخص

وشزد ی یک گفتار را در درون گفتار گتنها برچسبی نیست که حضورِ تولید کننده

ز داللت نی« انسانِ خوداندیشِ خودآگاهِ خودمختار»کند، بلکه گاه به مفهوم انتزاعی 
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تواند در فرهنگهای توسعه یافته و پیچیده حالتی کند. این داللت اخیر میمی

یا  ی نظامهایی فلسفی، اخالقیدقیق داشته باشد و با پشتوانه صریح و روشن و

ویسا تر و به خصوص جوامع ناناعتقادی استوار شده باشد، یا در فرهنگهای ابتدایی

در « نم»ی خصلتی ضمنی، مبهم و نادقیق داشته باشد. با وجود این کارکرد واژه

 شود. مقام اسم در بسیاری از این جوامع هم یافت می

دو کارکردِ اسمی و ضمیری « من»ی طور مشخص در زبان پارسی کلمه به

پذیر است و دومی جزئی، موضعی متفاوت دارد که اولی انتزاعی، عام، و تعمیم

 های معنی نخست از من را در ترکیبهاییزاید. مشتقو وابسته به موقعیت معنی می

ن یافت. پس در معنای توااش انانیّت نیز میجعلی مانند منیّت یا همتای تازی

 dasein، یا subject ،selfبرای به جای برابرنهادی « من»فلسفیِ امروزین، 

 شود.پیشنهاد می

کارکرد اسمیِ من، یعنی داللتِ انتزاعی و عام آن در مقام اشاره به انسانِ 

یافتگیِ فرد در یک نظام تواند به عنوان شاخصی برای تشخصخوداندیش می

دین های رسیدگی به این پرسشِ بنیارفته شود. یعنی یکی از راهفرهنگی به کار گ

ی تمدنی به چه صورتی فهم و معنی انسان در فالن فرهنگ یا بهمان حوزه»که 

را در آن فرهنگ و تمدن « من»ی ، آن است که کاردبردهای کلمه«شده است؟

یژه از وتحلیل کنیم. هر نظام اجتماعی بسته به سیر تحول تاریخی خود تصویری 

کند. تاباند و آن را به شکلی خاص صورتبندی میمفهوم انسان را در خود باز می

های در یک نظام اجتماعی کلیدی است که ظهور دستگاه« من» رمزگذاری

اخالقی، چارچوبهای حقوقی، سرمشقهای علمی و قالبهای دینی را ممکن 

یی یاد شده است، و بسته ی مرکزی تمام نظامهای معناسازد. من در واقع هستهمی
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 سازد، و خود نیز بسته بهاش، آن نظامها را دگرگون میبه چگونگیِ تعریف شدن

  1شود.محتوای آن نظامها دگرگون می

کاوی در ساختار معناییِ یک فرهنگ تنها ی تمدنی و ژرففهم یک حوزه

ر غالب در آن را د« منِ»شود که تصویری روشن و شفاف از زمانی ممکن می

ی جوامع توسعه یافته و پیچیده، دستگاههای علمی در همه 2دست داشته باشیم.

لکه در کنند، بو اخالقی و دینی تنها یک منِ یکتا و منحصر به فرد را تعریف نمی

هایی های گوناگون نسخههای شناختی و مذهبها و آیینفرهنگها و زیرسیستمخرده

م شان نسبت به هتوانند در مسیر تکاملیآورند که میرا پدید می« من»رقیب از 

                                                 

 

 .7813گیدنز، 1 

2 Ellias, 1994. 

های مهم نیز تصویری ویژه و واگرا یا همگرا باشند. به همین ترتیب در گفتمان

 ی خاص است.ی آن مؤلف یا نحلهیابد که ویژهنمود می« من»خاص از 

و بازتعریف نظامهای « من»گذارهای تمدنیِ بزرگ، با پیکربندی مجدد 

نضباطیِ حاکم بر آن همراه هستند. به همین ترتیب معنایی و ساز و کارهای ا

توان از سویی نتیجه و دستاوردِ ظهور موجهای تمدنی و ادیان بزرگ را نیز می

برنده و هنجارسازِ های جدید دانست و از سوی دیگر آنها را نیروهای پیش«من»

 منِ در این معنی ظهور تمدن مدرن به معنای پیکربندی 3ها در نظر گرفت.این من

مدرن است، و به همین شکل پیدایش منِ مسیحیِ اروپایی، منِ پارسیِ هخامنشی، 

3 Asad, 1994. 
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ساز در نظر توان گذارهایی تمدنیا منِ ایرانیِ مسلمانِ قرن چهارم هجری را می

 گرفت. 

« من»شان اروپامرکزی است، بر این باورند که پردازانی که موضعنظریه

ی تنها در حوزه« خودمختار و خودآگاه سیستمِ شخصیتیِ خوداندیش،»در معنای 

تمدن اروپایی تکامل یافته و تاریخ پیدایش آن نیز از یک خاستگاهِ باستانی در 

ی قرون وسطایی، و یک باززایی و خیزش ی راکد و تیرهپردهیونانِ کهن، یک میان

در معنای دقیق کلمه مترادف « من»مجددِ مدرن تشکیل یافته است. در این دیدگاه 

 ی تاریخی آنو بنابراین حضور و نقش تعیین کننده 4است با منِ مدرنِ اروپایی،

شود. یعنی در این دیدگاه تاریخ های تمدنی به رسمیت شمرده نمیدر سایر حوزه

                                                 

 

4 Burke, 1997. 

ای خام ذیلِ تاریخِ تکامل ای و مقدمهجهانیِ من در مقام انسان، به صورت حاشیه

 گیرد.قرار می« منِ اروپایی مدرن»

ی یاد شده نادرست است. یعنی از سویی دید نگارنده مقدمه و نتیجهاز 

روبرو « هامن»منفرد جهانشمول نداریم و همیشه با « منِ»ای یک در هیچ جامعه

ای رنگارنگ و شلوغ است ها صحنههستیم. از سوی دیگر تاریخ جهانی تکامل من

ینه گیرد و در این زممیکه مسیرها و جریانهایی بسیار گوناگون و متنوع را در بر 

آورانه و هاست، که با وجود استیالی فنتحول منِ اروپایی تنها یکی از رگه

هد و نه داش در سه قرن گذشته، نه مهمترین پیکربندی آن را به دست میسیاسی

ی تمدنی به را. از دید نگارنده تنوع و پیچیدگی درونی یک حوزه کاملترین
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درازای زمانی که آن حوزه تکامل یافته است، غنا و ی تداوم تاریخی و عالوه

ی تمدن کنند. بر مبنای این دو متغیر، حوزهپروردگیِ مفهوم من را در آن تعیین می

های پیچیده و نو محسوب های مهم زایش و صورتبندی منایرانی یکی از کانون

در منابع ها را شود. اگر این حدس درست باشد، انتظار داریم ردپای این منمی

ی تمدن مورد نظرمان ببینیم و الگوهایی پیچیده و صریح از رمزگذاری آن حوزه

را تشخیص دهیم. این نوشتار تالشی است برای معرفی یکی از این الگوها که 

 اش بهتر از هرجا در غزلیات حافظ تبلور یافته است.گفتمانِ حامل

 

 

 

 

 

 

 پرسش مرکزی

ل منِ ایرانی است. یعنی چگونگی پرسش مرکزی نگارنده تاریخ تکام

دینیِ من در -شناختیرمزگذاریِ اجتماعی، پیکربندی نظری، و فهمِ اسطوره

ی تمدن ایرانی است که اهمیت دارد. این اهمیت بدان خاطر است که در حوزه

ش ی تحول من روبرو هستیم و بخی تمدن ایرانی با کهنترین تاریخِ پیوستهحوزه

گیری من در تمدنهای همسایه از این های حاکم بر شکلگهمهمی از گرایشها و ر

« کردنِ کار»اقلیم سرچشمه گرفته است. به همین ترتیب ساز و کارهای حاکم بر 

من، و نظامهای انضباطی حاکم بر من اهمیت دارند. نگارنده پیشتر نشان داده که 

و  دارد ی من، خاستگاهی ایرانینخستین دستگاه نظری منسجم و مدون درباره
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همچنین این پیشنهاد مطرح  5توان باز جست.چنین نظامی را در گاهانِ زرتشت می

ایرانی و  ی تمدننیز به حوزه« من»شده که کهنترین پیکربندی سیاسی فراگیر از 

 6عصر هخامنشی آغازین تعلق دارد.

-یاسیدینی و س-گذشته از این آغازگاهِ باستانی که پیکربندی فلسفی

دهد، سیر تحول من در بستر تمدن ایرانی و مسیرهای را شرح می« من»اجتماعی 

تواند موضوع پژوهش واقع شود. در این واگرا یا همگرایی که طی کرده نیز می

« من»هایی موردی انجام شده که پیکربندی دقیق و روشنِ مفهوم راستا نیز بررسی

مفهوم من در شعر  دهد. پیشتر نگارندهدر گفتمانهای خاصِ ایرانی را نشان می

بیدل دهلوی را تحلیل کرده و وجود یک دستگاه نظری روشن و راهبردهایی 

                                                 

 

 )ب(. 1393وکیلی، 5 

عملیاتی برای حرکت سمت منِ آرمانی را در اشعار وی مورد بررسی قرار داده 

بود. در این نوشتار پرسش کلیدی چگونگی رمزگذاری و فهمِ من در اشعار حافظ 

جزیه تر تی ریزبینانهان به سه نسخهتوشیرازی است. این پرسش مرکزی را می

 کرد: 

ی من در شعر حافظ چه معناهایی دارد و بسامد و توزیع الف( کلیدواژه

 آن چگونه است؟

ب( کارکرد این کلیدواژه در شعر حافظ با معاصرانش چه شباهتها و 

 ی شاعران دورانهای پیشتفاوتهایی دارد؟ شاخصهای برآمده از این مقایسه درباره

 اند؟س از او چگونهو پ

 .1390وکیلی، 6 
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پ( آیا در اشعار حافظ نشانی از تنش بنیادین )یعنی ناهمخوانی وضعیت 

 شود؟موجود و مطلوبِ من( یافت می

 

 شناسیروش

ای که از درون آن به غزلیات حافظ خواهیم نگریست، دستگاه نظری

 8ی سیستمهای پیچیده،و رویکردی است متکی به نظریه 7دردیدگاه زروانی نام دا

                                                 

 

ها و کتابها صورتبندی شده است. متون پایه در این زمینه  ای از مقالهاین دیدگاه در مجموعه 7 

ها،  ی منشی قدرت، نظریهی سیستمهای پیچیده، نظریهپنج کتاب هستند به نامهای: نظریه

 نشناسی خودانگاره و جام جم زروان.روا

های را در پیوند با نهاد« من»ای مفهومی سلسله مراتبی از رشتهکه به شکلی میان

اش با کند. در این دیدگاه زایش من در بستر اجتماعیاجتماعی تعریف می

رمزگذاری و زایش زمانِ اجتماعی شده پیوند دارد و این مفهوم اخیر با زبان 

 د باستانی زمان در ایران زمین( نیزکند. نام زروان )ایزارتباطی نزدیکی برقرار می

« من»به همین دلیل برای آن برگزیده شده است. در این چارچوب نظری 

شود و از این رو رمزگذاری آن و ساز و ترین سیستمِ موجود قلمداد میپیچیده

 )ت(. 1389وکیلی، 8 
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در میدانی اجتماعی اهمیتی کلیدی دارد. « حضورِ من»کارهای به جریان انداختنِ 

یابد و با تحلیل این گفتمانها نظامهای گفتمانی بازتاب میاین رمزگذاری در 

 توان به ساختار و سرشت من پی برد. می

ای تشکیل در دیدگاه زروان ساختارهای گفتمانی از واحدهای پایه

ی ی: جم( نام دارند. یعنی خشت پایهاند که جفت متضاد معنایی )با سرواژهیافته

ک دال که به مدلولی ارجاع دهد تشکیل نیافته، معنا در این مدل از یک واژه و ی

یط ی یک دالِ بسبلکه از یک دوقطبی ساخته شده که دو وضعیت حدی را درباره

افتادگی هم داشته باشد. یعنی مثال تواند بر همها میدهند. قطبهای جمبه دست می

یطی را داریم و در شرا« باال/ پایین»مدار جمِ در شرایطی جغرافیایی و مکان

لی در او« باال»را که عضو مشترک این دو جم یعنی « باال/ پست»شناسانه جامعه

هم « من»رساند. بر این مبنا جهت را و در دومی رتبه و منزلت اجتماعی را می

شود که اولی معموال به کنش دیده می« من/ ما»و « من/ دیگری»اغلب در دو جمِ 

دهد و دومی اغلب به عناصر ی ارجاع میانسانی و مضمونهای اخالق متقابل خُردِ

 ود. شهویتی و خودانگاره و رمزگذاری خویشتن در یک نظام اجتماعی مربوط می

با تکیه به این چارچوب نظری به غزلیات حافظ شیرازی خواهیم 

نگریست و مفهوم من را در آن تحلیل خواهیم کرد. با این گوشزد که گفتمانِ 

ت و این با حافظِ تاریخی که مردی محدود به تاریخ حافظ در اینجا مورد نظر اس

و جغرافیای خاصِ شیراز قرن هشتم هجری بوده، تفاوت دارد. یعنی اصلِ آنچه 

های سندشناسانه است، تنها در حدی برای زنیکه حافظ سروده و موضوع گمانه

 های از سیر تحول من در این گفتمان بگشاید. وگرنپژوهش ما اهمیت دارد که گره

ی من در مرکز توجه قرار دارد و این گفتمانی است که در گفتمانِ حافظ درباره

شود. یعنی غزلیات حافظ به شکلی که در تاریخ گذر زمان دستخوش تغییر می

جاری شده، دگردیسی یافته و حتا تحریف شده، مورد نظر است. چرا که این 

ا در میدانی اجتماعی هاست که مفهوم من ری زنده و تاثیرگذار از غزلنسخه
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های اصلیِ خود حافظ دقیقا همخوان نبوده کند، ولو آن که با سرودهبازنمایی می

 هایی را در خود گنجانده باشد.ها و افزودهو کاسته

ر ی کلمات را بدر نوشتار کنونی پیمایش آماری واژگان و تحلیل شبکه

 ترین وین نسخه فراوانغنی انجام خواهیم داد. چرا که ا -ی قزوینیاساس نسخه

دهد و گفتمان ی ما به دست میترین روایت از غزلیات حافظ را در زمانهرایج

شود. این نکته البته به جای خود باقی است که بسیاری غالب حافظانه محسوب می

و غزلهای افزوده هم در  9از ابیات در این نسخه متفاوت با اقدم نسخ نقل شده

ریبی ها را در وضعیتی نسبی و تقبه همین ترتیب تمام آماره شود.میانشان یافت می

قزوینی هم -ی غنیدر نظر خواهیم داشت، چون حتا در چاپهای متفاوت نسخه

                                                 

 

 .57-45: 1389ثروتیان، 9 

یات ی ثبت غزلشود و این نکته به خصوص دربارهتفاوتهایی جزئی یافت می

معاصران حافظ مانند خواجوی کرمانی و عبید زاکانی شدیدتر و چشمگیرتر 

 . است

 

 

 تنش بنیادین

( سپهری از Lebenswelt) جهاندر دیدگاه مدل نظرمان زیست

ی مشخص آفریده شده و به مثابه واقعیتِ پدیدارهاست که در ذهن یک شناسنده

هان از جیابد. زیستی زیسته در دل آن وقوع میگردد و تجربهپیرامونی لمس می



   33      چهار صد و نود وخرداد هزار و سی  /و یکم سی یشماره/سیمرغ

 

یگانه، مرکزی، و ادراک « من»سه رکنِ من، دیگری و جهان تشکیل یافته است. 

سرشتی همچون من دارد اما چندگانه « دیگری»ی مستقیم لذت/ رنج است، کننده

ی و پرشمار است و در مرکز قرار ندارد و ادراکش از لذت و رنج را با واسطه

ای خنثاست که من و دیگری را در خود هم زمینه« جهان»فهمیم. زبان و نماد می

 دهد.جای می

تواند با دیگری تماس برقرار کند. یست جهان به دو شکل میمن در ز

سازد. در سطح ی اخالق را بر میاش با دیگری حوزهدر سطح خرد اندرکنش

ها مفهوم ما را بر افزایی معناهای میان من و دیگریکالن درآمیختگی و هم

ش یسازد. بنابراین از یک سو من با دلمشغولیِ هماهنگ ساختن کردارهای خومی

ها و خواستهای واگرای این دو دست به گریبان است با دیگری و مرزبندی میل

اهای ها و معنای اخالقی است( و از سوی دیگر با سازگار ساختن انگاره)که مسئله

ختی ای شناها درگیر است )و این یکی مسئلهدرونی خویش با آفریدگان دیگری

تضاد جفت م« ما»و با « دیگری»با شود.( در این بستر من به دو شکل محسوب می

شود دهد. یعنی همچون قطبی در تقابل با دیگری و ما ظاهر میمعنایی تشکیل می

ای از روابط همگرا یا واگرا، هماهنگ یا و در مقام رکنی مستقل در شبکه

سازد و در دل آن به جهان خویش را بر میناسازگار، و همسو یا ناهمسو زیست

 یازد.کنش دست می

در دستگاه نظریِ مورد نظرمان تنش عبارت است از شکاف میان وضعیت 

شود که وضعیت موجودِ و موجود و مطلوب. تنشِ روانشناختی زمانی نمایان می

آفرین شان به صورت امری دغدغهمطلوبِ من با هم تفاوت داشته باشند و گسست

ی گریز یا وههای روانشناختی در دیدگاه زروانی با دو شینمود یابد. تنش

شکاف میان وضعیت موجود و مطلوبِ « من»شوند. یعنی سازگاری مدیریت می

خود )در مقام منِ خوداندیش و خودمختار( یا نوع انسان )در مقام مفهوم عام و 

کند. یکی آن که وضع مطلوب را رها انتزاعی از من/ ما( را از دو راه رفع می
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نمادین در وضعیت موجود احداث  کرده و آن را به شکلی رمزگذاری شده و

کند. در این حالت وضعیت موجود با رمزگذاری افراطی همچون وضعیت مطلوب 

نامیم. دیگری آن است که وضعیت مطلوب شود و این را گریز میبازنمایانده می

آماج قرار گیرد و من از وضعیت موجود کنده شود و به سوی موقعیت هنوز 

مطلوب حرکت کند. این امر فرآیندی تکاملی است ی ناشناخته و دست نایافته

اساس داللت مدرن  رانجامد و به همین دلیل آن را بشدنِ من می ترکه به پیچیده

ای انتقال یافته که با وضع موجود نامیم. چرا که من به نقطهسازگاری می 10تکاملی،

وب ع مطلاش تفاوت دارد. این وضعیت نوپدید )مستقل از این که همان وضاولیه

از  دهد و به تصویریاولیه باشد یا نباشد(، گذاری درونزاد  خودبنیاد را نشان می

                                                 

 

evolutionary 10 

« یسازگار»شود. در این معنی یک وضعیت مطلوب ثانویه و متفاوت منتهی می

شود. با حرکتِ من از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب تعریف می

ت ی تصویر از وضعیتوسعهی امکانها برای من، و حرکتی که به گسترش دایره

زند و این همان جنبشی است که سیستمهای تکاملی را از سایر مطلوب دامن می

 سازد. تر متمایز میسیستمهای ساده

گذشته از تنشی که میان من و دیگری یا من و ما وجود دارد، یک تنش 

. در یمنامکلیدی دیگر میان من و من برقرار است و این یکی را تنش بنیادین می

ماندِ »ها با نوعی نهادهای اجتماعیِ سرپرستِ من ها و به ویژهحالت پایه من

ای دارند و در برابر دگرگونی و حرکت درگیرند. یعنی سنگینی و لَختی« کنشی
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ورزند. این بدان معناست که تنش بنیادین، معموال با گریز پاسخ مقاومت می

ندی یادین اگر در قالب گفتمانی صورتبیابد و نه سازگاری. سازگاری با تنش بنمی

انجامد که با تصویری شود، به ظهور تصویری از یک انسان آرمانی می

ین گیرد. اشناسانه و نقادانه از وضعیت موجودِ انسانی در تقابل قرار میآسیب

دیالکتیکِ پیاپیِ وضعیت موجود و مطلوب و گذارِ دایمی من از وضعیتی به 

 های سنتیِهای مدرن را از من«من»هایی است که ویژگی وضعیتی دیگر، یکی از

ی سازد. مارشال برمن یکی از نویسندگانبسیاری از جوامع پیشاصنعتی متمایز می

اش در وضعیت مدرن را به خوبی با است که این ناپایداری من و گذار دایمی

و میشل فوکو نیز صورتی  11تاکید بر سطح اجتماعی تحلیل کرده است،

                                                 

 

 .1379برمن، 11 

شده و پساساختارگرایانه از همین روند را شرح داده است، هرچند « داییزمن»

دیدگاه او به شکلی نمایان با غیابِ وضعیت آرمانی درگیر است و بیشتر نوعی 

ه تنها کند، و نهدف از وضعیتهایی به وضعیتهایی دیگر را توصیف میعبورِ بی

که امکان وجود آن را  دهد،دار بودنِ این مسیر را نمایش نمیهدفمندی و جهت

  12کند.نیز انکار می

با این وجود در این که پویایی یاد شده منحصر به منِ مدرن باشد تردید 

هست، و دعویِ این نوشتار آن است که چنین انحصاری وجود ندارد. یعنی 

ربط به گفتمانهایی در ایران زمین تکامل یافته که قالبهایی به کلی متفاوت و بی

نند و کبرای پویایی دایمی من از وضع موجود به مطلوب پیشنهاد می مدرنیته را

 .1380مارتین،  12
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ای از این گفتمانهاست. دستگاهی مفهومی که وضعیت غزلیات حافظ نمونه

مند فهم کند و تصویری از وضعیت آرمانی موجود و مطلوبِ من را به شکلی نظام

ی نظریهرا به دست دهد و راهبردهایی را در این زمینه پیشنهاد کند، یک 

تواند از وضعیتِ بخش است. یعنی دست کم این دعوی را دارد که من میرهایی

موجودِ نامطلوبش رها شود و به موقعیتی برتر و خوشایندتر گذار کند. در این 

در حالی  13بخش است،ی رهاییمعنی متفکری مانند میشل فوکو فاقد یک نظریه

 ظ چنین دستگاهی را دارا هستند. که اندیشمندانی مانند موالنا و بیدل و حاف

 

 

                                                 

 

 .1380مارتین،  13

 

 در بافت غزل حافظ« من»

ی من را در مقام ضمیر به کار حافظ در کل بیش از هفتصد بار کلمه

تشکیل یافته و و در واقع « مرا»گرفته است، که حدود صد بارِ آن از ترکیب 

است. این بدان معناست که حافظ به طور متوسط در هر غزل « من را» ی فشرده

ارجاع داده است. جالب آن که نسبت ارجاع به من در شاعران « من»بار به  4/1

 992سبکِ حافظ همسان است. یعنی خواجوی کرمانی هم در عصر و همهم

بار  132غزل عبید زاکانی  106بار به من/ مرا ارجاع داده و در  1445 14غزلش

 .108: 1370حسینی کازرونی، 14 
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به من در غزلها را  بار اشاره 2/1و  4/1بینیم که به ترتیب همین ارجاع را می

 دهند. نتیجه می

انتظار کمتر هستند. چون به عنوان یک الگوی این نسبتها از مقدار قابل

عمومی، ارجاع به من در غزل پارسی )اگر در کل غزلهای یک شاعر آمارگیری 

کند. این عدد در دورانهای بار در هر غزل نوسان می 3تا  6/1ی شود( در دامنه

کمابیش ثابت است و این که در آغازگاه دوران تیموری و تاریخی گوناگون 

ای بینیم معنادار است. برای آن که سنجهعصر حافظ ناگهان افتی را در این عدد می

 توانیم به چند تن از شاعران دورانهای قبل و بعد بنگریم. بیرونی داشته باشیم، می

و عطار در غزل خاقانی هزار بار است  339در « من»بسامد ارجاع به 

بار چنین ارجاعی را دارد. این دو که نسبت به حافظ  1500غزلش نزدیک به  872

ارجاع به من بر غزل را نشان  7/1و  9/2تقدم زمانی دارند بسامدی برابر با 

دهند که آشکارا بیش از حافظ و معاصرانش است. این در حالی است که در می

ائب شویم. یعنی صبیشتر روبرو می تر هم باز با بسامدیاشعار شاعران پسین

 595تا از غزلهایش سیصد بار و محتشم کاشانی در  180خوانی تبریزی درنمونه

اشاره  3/2و  6/1بار من را به کار برده است که به ترتیب  1400غزلش نزدیک به 

شود که دهد. پس تا اینجای کار این حدس تقویت میبر غزل را به دست می

گو مرسوم اصرانش در کل کمتر از آنچه نزدِ شاعران پارسیانگار حافظ و مع

ی حافظ تواند به حال و هوای زمانهاند. این الگو میاشاره کرده« من»بوده، به 

ی جنوب غربی ایران زمین در آن دوران مربوط باشد و یا در فرهنگ خاص منطقه

 اش نیازمند پژوهشهای بیشتری است.وابسته بوده باشد و تحلیل

هایش به من با شاعران معاصر و رچند حافظ در بسامد ارجاعه

به کلی با ایشان تفاوت « من»اش از اش شباهت دارد، اما بافت استفادههمسایه

م شود. گفتیدارد و این تمایز حتا در میان آثار او و خواجو و عبید نیز دیده می

ابراز کرده « رام»هایش را با ترکیب ( از اشاره٪14که حافظ حدود یک هفتم )
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در سایر شاعران کمابیش همسان است و با آنچه که « من»به « مرا»است. نسبت 

است، یعنی  ٪26بینیم متفاوت است. این نسبت در غزلیات خاقانی در حافظ می

بار مرا آمده است. در  250بار من و  720در در میان حدود هزار ارجاع، حدود 

از سیصد بار به مرا اشاره رفته است، یعنی  بار به من و بیش 1200غزلیات عطار 

است. عدد مشابه در صائب تبریزی )با بیش از دویست  ٪20به کل « مرا»نسبت 

رسد. نسبت یاد شده حتا در میان شاعران می ٪33بار من و بیش از صد بار مرا( به 

بار  1100زمان حافظ هم در همین حدود است. خواجو حدود ْسبک و همهم

بسامد را به خود اختصاص  ٪23آورده که مورد اخیر « مرا»بار  345و « من»

تکرار(  71)با « مرا»یابد، یعنی دست می ٪53دهد، و عبید زاکانی به مرزِ غریبِ می

تکرار( به کار گرفته است. در این میان تنها در غزلهای  61)با « من»را بیش از 

که نسبتی نزدیک به حافظ  بار مرا است 230بار من و  1150محتشم با بیش از 

ه کم بهره جست« مرا»بینیم. پس حافظ به شکلی متمایز و ویژه از ( را می16٪)

 است.

ید گوی پارسی آن است که شاعر با معشوق سخن میقالب عمومی مغازله

شمارد و در ضمنِ ابراز رنج فراق، و ضمن بزرگداشت او، خویشتن را خوار می

 در غزلها« مرا»کند. از این رو بسامد باالی یز طلب میی وی را نکردار مهربانانه

دهد که شاعر در همین بافت خود را در موضعی امری طبیعی است و نشان می

توان گفت مفعولی و معشوق را در جایگاهی فاعلی قرار داده است. در کل می

که میان یک سوم تا دو سوم از کل ارجاعهایی که در غزل پارسی به من وجود 

هم به همین « مرا»دهد و بسامد باالی رد، وی را در حالت مفعولی نشان میدا

ود، چون شسبب است. از همین جا نخستین تمایز شعر حافظ با دیگران نمایان می

بسیار کم است، که حالت مفعولی من هم کم « مرا»در شعر حافظ نه تنها بسامد 

یات حافظ به صورت مفعول در غزل« من»شود. در واقع شمار مواردی که دیده می
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 218صریح به کار رفته انگشت شمار است. در مقابل وجه فاعلی صریح آن با 

سازد که نسبت به سایر شاعران بسیار کل ارجاعها را بر می ٪31بار تکرار 

 باالست.

را به صورت فاعلی به کار گرفته هم بافت « من»در آنجاهایی که حافظ 

که با سایر شاعران تفاوت دارد. شمار زیادی از این بینیم ای را میمعنایی ویژه

ای منفی دارند. یعنی فعل به طور صریح به شکلی ( سویه٪17مورد:  38ها )فعل

دهد. گذشته از اینها کار مورد نظر را انجام نمی« من»دهد که نفی آمده و نشان می

ن انجام همراه شده که در شعر حافظ نشا« کمتر»ی در سه مورد فعل با کلمه

ی نشدنِ فعل است )محتسب داند که من این کارها کمتر کنم(. در سه مورد کلمه

ی فاعلی معنی آن را برگردانده )حاشا که من از جور و حاشا در ابتدای گزاره

جفای تو بنالم( و در بسیاری از موارد دیگر هم با وجود مثبت بودنِ فعل بافت 

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم(. اگر رساند )جمله منفی بودن محتوا را می

بینیم حافظ در حدود یک پنجم از کل مواردی تمام این موارد را جمع بزنیم می

را در نقش فاعل تصویر کرده، به انجام نشدنِ کاری به دست وی تاکید « من»که 

دارد و این کارِ مهار شده معموال کنشی مرسوم و مقبول و شرعی است و این 

خوانی نسبت به هنجار اجتماعی را در نقشهای فاعلی مثبت هم فتالگوی مخال

 ی تقوا به در افتادم و بس(. توان دید )نه من از پردهمی

ی این فعلها آن است که بیش از آن که به ی چشمگیر دیگر دربارهنکته

مورد از فعلها  77دهند. انجام کاری داللت کنند، بودن در وضعیتی را نشان می

در وضعیتی داللت دارند و به « من»ود یک سوم از این موارد به بودنِ یعنی حد

دهند )در همه دیر مغان نیست چو من تعبیری وضعیت موجود را نشان می

تواند با منفی بودنِ فعل ترکیب شود و در شش که مثل همین مصراع میشیدایی( 

(. غماز امنی نم که حکایت پرس اشک زآمده است )« امنی»مورد با فعلِ منفیِ 

را در همین معنی داریم )من نه آنم که زبونی کشم « من نه آنم»در چهار مورد هم 
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از چرخ فلک(. وجه مثبت هم البته وجود دارد و دوازده مورد در این میان به 

 ی شهرم به عشق ورزیدن(. شود )منم که شهرهمربوط می« منم...»عبارتِ 

ر معنی مفعولی به کار گرفته، صفتی در بیشتر مواردی که حافظ من را د

ظ در ، حاف«من»را به من منسوب داشته است. در میان بیش از ششصد بار تکرار 

مورد آن را در قالب صفت و موصوفی به کار گرفته است )مطلب طاعت و  36

ها نقش اضافی به خود پیمان و صالح از منِ مست(. این ترکیب معموال در جمله

اش هم دل ندانم کیست(، هرچند حالت فاعلینِ من خستهگیرد )در اندرومی

وجود دارد )گر منِ سوخته یک دم بنشینم چه شود؟(. این آماره تنها به مواردی 

را به کار گرفته است. جدای از اینها « منِ...»شود که حافظ قالبِ مربوط می

ی فعلهای مسندالیه( من را با-جمالتی هم داریم که حافظ )معموال در قالب مسند

دهد )چون من در آن دیار مانند هست و است و بود و شد و مانند اینها شرح می

 هزاران غریب هست(. 

 

 

 

 

 

 

 

را  من« چون»جمالت دیگری هم داریم که حافظ با استفاده از ترکیبهای 

کند. اما اینها هم شماری اندک دارند. چون در بسیاری از موارد توصیف می

کار گرفته شده )چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت(  همچون قید زمان به

و کند )مسکین چیا بیش از توصیف من بر فعلی همسان با کردار من داللت می

من به عشق گلی گشته مبتال(. در این جمالت هم حافظ خود را به شکلی وصف 
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یبی کگاهی برای شرح و بسطی زبانی است و در ترکند، اما من در اینجا تکیهمی

 صفت موصوفی به کار نرفته است.

(، 1همچون من )-با این همه ترکیبهایی از این دست را با بسامدی اندک 

داریم که بر وصف من تاکید  -(2( و همچو من )6(، چو من )4چون من )

تر از توصیف روبرو هستیم )چون من کنند. در این موارد هم با شکلی پیچیدهمی

م. را نداری« منِ...» اری چنان(، اما باز ترکیب وصفینشان مشکل بود یگدای بی

هایی که برای وصف من به کار گرفته بینیم که کلیدواژهدر این موارد هم باز می

گزینی شده تنوعی اندک دارند و باز همان گریز از هنجارهای اجتماعی و حاشیه

ی که به کلمهسازند. یعنی صفتی ی امور مشروع و مقبول را نمایان میدر کناره

من منسوب شده تقریبا در تمام موارد داللتی منفی و اجتماع گریز دارد. بیشترین 

بسامد در میان این صفات عبارتند از گدا و مست و مسکین و بیدل که هریک 

من  ی صفات منسوب بهبینیم. بقیهاند. سوخته را دو بار میچهار بار تکرار شده

بینوا، شکسته، خاکی، خسته، درویش، سرگردان، عبارتند از: دیوانه، سرگشته، 

شده، رند، رمیده، بدنام، سامان، دلنشین، بیخراب، غمگین، سالخورده، میخانه

 خرمن، بیمار. سوخته

بینیم، در بافتِ کالمی که حافظ به توصیف وضعیت موجودِ چنان که می

ه قبول تصویر کردمن پرداخته، آن را به مثابه امری مطرود و از نظر اجتماعی نام

ی همان شده، و بدنام( ادامهاست. بخشی از این صفتها )مانند بیدل، سرگشته، دل

شوند. اما عناصری ی عاشق در غزل پارسی محسوب میسنت خودخوارشمارانه

سامان بیشتر داللتی اجتماعی دارند نشین، رمیده و بیمانند درویش، گدا، میخانه

دهند. این رفته شده و مجازِ جمعی را نمایش میو نوعی خروج از هنجارین پذی

 ی وضعیت موجود و مطلوبای از بیان همان تنش بنیادینی است که فاصلهنشانه

کند. در غزل رسم است که وضعیت موجود فراق و وضع من را رمزگذاری می

ی مطلوب وصال قلمداد شود و بنابراین بود و نبود معشوق است که تعیین کننده
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رفع تنش است. اما جالب آن که در شعر حافظ چنین نیست و این  دوام یا

 تری گماشته شده است. رمزگذاری یکسره در خدمت عناصر معنایی گسترده

یعنی اگر شمار ترکیبهای وصفی را در اشعار حافظ با شاعری متقدم اما 

شهری مانند سعدی مقایسه کنیم، یا آن را با معاصران حافظ مانند نزدیک و هم

ی بینیم که شمار و بافت توصیفهاخواجوی کرمانی و عبید زاکانی برسنجیم، می

حافظ از من به کلی متفاوت است. حافظ از سه نظر با دیگران در این زمینه 

را  «منِ...»کند و ترکیبِ تفاوت دارد. نخست آن که به ندرت من را توصیف می

شدت همسان و همریخت هایش از من به گیرد. دوم آن که وصفکم به کار می

هایش از من تنشی بنیادین را نمایش و محدود است. سومین نکته آن که وصف

دهد و به طور خاص به ناسازگاری من با هنجارهای نهادهاین اجتماعی تاکید می

کند. این مورد آخر بسیار اهمیت دارد چون کلیدی است که معنای من نزد می

ق در ی معشوا وجود نقش پررنگ و برجستهکند. یعنی بحافظ را رمزگشایی می

نماید که تنش بنیادینی که او با آن دست به گریبان است غزل حافظ، چنین می

تنها به حضور معشوق بستگی ندارد و وضعیت به وجودی فراگیرتری اشاره 

ی از هایکند که خودِ حافظِ عاشق و معشوقِ گریزپا و ستمگر وی زیرسیستممی

 د.شونآن محسوب می

جا توان از آنو نه مرکزِ تنش بنیادین را می« کنار»این قرار گرفتنِ من در 

دریافت که شمار ارجاعهای حافظ به من در قالب ارجاعهای مستقیم حرفی به 

تاست که عبارتند از: بر  108انگیز زیاد است. شمار این ترکیبها شکلی شگفت

(، و 2(، میان من )3سوی من )(، 41(، از من )16(، با من )24(، به من )20من )

اند. این بافت حدود یک اندرون من و پیش من هم یک بار به کار گرفته شده

گیرد. زیاد بودن تکرار این ترکیبها را وقتی بهتر را در بر می« من»ششم بسامدهای 

توان دریافت که آن را با بسامد مشابه در اشعار خواجوی کرمانی مقایسه کنیم. می

بر »سراسر غزلیاتش که از نظر شمار دو برابر غزلهای حافظ است،  خواجوی در
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بار به کار گرفته است. بسامد  24و  3، 18را به ترتیب « با من»، و «به من»، «من

به کار گیری ترکیبهای اضافی نزد خواجو در کل حدود یک سوم حافظ است و 

ا ر« به من»و بار، را د« بر من»کند. عبید ی عبید هم صدق میاین نکته درباره

را هیچ به کار نگرفته است. یعنی « با من»را پنج بار آورده و « از/ ز من»چهار بار 

 بسامد این ترکیبها در حافظ دو و نیم برابر عبید است. 

ترین کارکرد این واژه در این موقعیت کناری و ضمنیِ من در رایج 

یات در غزل« من»مد تکرار غزلیات حافظ نیز نمود چشمگیری دارد. باالترین بسا

شود. مورد را شامل می 252الیه تعلق دارد که حافظ به ترکیب مضاف و مضاف

هایی که بیشترین بسامد را در همراهی با من دارند عبارتند از در این میان واژه

(. این بدان معناست 10( در همان معنا، و جان )8( و دیده )13(، چشم )36دل )

دهد یا فعلی را مواردی که منِ حافظ کاری را انجام میی که در بخش عمده

کند. این چیز ممکن است مانند چشم ی چنین می«چیز»ی شود، با واسطهپذیرا می

و دست )با شش تکرار( مادی و عینی باشد، یا همچون جان و بخت )با پنج 

ن اتکرار( وضعیتی مینویی داشته باشند. البته استفاده از ترکیب اضافی در می

سبک و معاصر حافظ نیز رواج تمام داشته است، اما باز در اینجا شاعران هم

انه اند موقعیتی یگحافظ به خاطر تنوع چشمگیر چیزهایی که به من اضافه شده

ی تنگی از مضمونها مفاهیم را به سبک حافظ تنها دامنهدارد. بیشتر شاعران هم

یبهای شان از همین ترکسامدهای استفادهاند. با این وجود باالترین بمن اضافه کرده

دل »تکراری کمابیش با حافظ برابر است. چنان که مثال عبید هریک از ترکیبهای 

 52را تنها سه بار استفاده کرده و خواجو این دو را به ترتیب « چشم من»و « من

بار به کار گرفته که روی هم رفته با توجه به شمار غزلهایشان بسامدی  44و 

 ک به حافظ دارد. نزدی

را به عنوان ضمیر شخصی صریح « من»در مواردی انگشت شمار حافظ 

 یجهان ویژههای دقیقی مثل نام معشوق یا زیستبه کار گرفته شده و اشاره
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 اند )دل من دری وی متصل ساختهشخصِ شاعر آن را به حضور تاریخی و یگانه

بسامد حضور این کلمه را در بر  ی موارد که تقریبا کلهوای روی فرخ(، در بقیه

گیرد، داللت آن عام و انتزاعی است و یک دلیل این که مخاطبان با شعر او می

ت ی بیتهاسپنداری با منِ حافظانهاند، همین امکانِ همذاتکردهارتباط برقرار می

شود. این که به بیرون از ظرف زمانی و مکانی عصر و محیط حافظ سرزیر می

انگیز است که بخش مهمی از شعرهای دیوان حافظ از این رو شگفت ژهنکته به وی

ند اشده غزلهایی هستند که به عنوان مدح برای شاهان و بزرگان درباری سروده

و این که غزلی برای مخاطبی خاص سروده شود و حتا گاه نام ممدوح را هم در 

ته انتزاعی و عام داشبر گرفته باشد و باز ارجاع شاعر به خویشتن در آن حالتی 

 باشد، پدیداری کمیاب و دشوار و پیچیده است.

 یشود که شبکهی من در بافت سخن حافظ زمانی بهتر فهم میکلمه

معنا و نزدیک به آن را نیز تحلیل کنیم و پیوند من با سایر های همکلیدواژه

دِ افظ خودر شعر ح« من»هایش را بنگریم. مهمترین همتای ها یا جانشینهمنشین

است که تقریبا در پایان تمام غزلها در مقام تخلص شاعر آمده است. « حافظ»نام 

در این نکته تردیدی وجود ندارد که حافظ لقبی بوده که به نقشی اجتماعی اشاره 

کرده است و در همان حدود زمانی از چند شاعر دیگر هم خبر داریم که به می

ی ی حافظ به کساهِ رایج آن است که کلمهاند. یک دیدگهمین لقب شهرت داشته
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با شواهد  15اشاره داشته باشد که قرآن را در حافظه دارد. اما هما ناطق در کتابی

ای نشان داده چنین کارکردی برای این واژه در عصر حافظ رایج نبوده قانع کننده

بودن  آنبوده است، که البته با حافظ قر« خوانخنیاگر و آوازه»آن  و معنای مرسوم

ی خواجه حافظ شیرازی شخص مورد نظر تعارضی ندارد و دست کم درباره

 همنشینی این دو ویژگی را شاهد هستیم. 

ی حافظ را به کار گرفته که در حدود یک بار کلمه 434حافظ در کل 

بار( به صورت منادا آمده است. علی حصوری این پیشنهاد  166سوم موارد )

                                                 

 

 .1383ناطق، 15 

 .25: 1390حصوری، 16 

یا « ای حافظ»ی از ذبیح بهروز مطرح کرده که عبارت برانگیز را به پیروبحث

شود که شاعری دیگر برای حافظ فرستاده معموال به غزلیاتی مربوط می« حافظا»

در همین بافت حصوری معتقد است برخی  16و در آن به وی خطاب کرده است.

از غزلهای حافظ جفت هستند و غزل شاعری دیگر هستند )دال رفیق سفر بخت 

ت بس...( که حافظ به آنها پاسخ گفته است )گلعذاری ز گلستان جهان نیکخواه

ت که اس -و البته بسیار جذاب –برانگیز اما این پیشنهادی بحث 17ما را بس...(.

 های بیشتری پشتیبانی شود.باید با تحلیل و داده

 .24-23: 1390حصوری، 17 
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ی حافظ آنجا که با کنش و فعلی تر است اگر بپذیریم که کلمهپس امن

الیه به کار گرفته شده، به مورد( یا در قالب مضاف و مضاف 151)پیوند خورده 

های پربسامدی که در آن حافظ خطاب قرار گرفته، کند. گزارهخودِ شاعر اشاره می

ی موارد شاعر با خطاب قرار دادنِ حافظ مانند و در بخش عمدهبه خودگویی می

گفتن و سرودن و بیان  او را به انجام کاری برانگیخته که معموال به خواندن و

افظ ی حی نظری است که واژهشود. این الگو تایید کنندهکردن چیزی مربوط می

 گیرد. در نظر می« خوانخوان، خنیاگر، آوازهغزل»را به مثابه مترادفی برای 

ی دیگری که گاه همچون مترادفی برای من در غزلیات حافظ کلیدواژه

بار به صورت اسم و چهار  37ن واژه در کل است. ای« بنده»خورد، به چشم می

 نواز به کار گرفته شده است. در پانزدهپرور و بندهبار در ترکیبهایی مانند بنده

ی سخن به کار رفته و در مورد این کلمه به طور خاص برای اشاره به گوینده

بیست مورد در معنای چاکر، خدمتگزار و پرستنده کاربرد یافته است که در این 

کنند. اما در این میان موارد اخیر هم حدود نیمی با ایهام به خودِ گوینده اشاره می

بار در  370است که بیش از « ما»ی ، کلیدواژه«من»ی مهمترین رقیب برای کلمه

ی انتزاع و شمول آن بیشتر به کار رفته است. اما درجه« من»معنایی نزدیک به 

 سازگاری دارد. « انسانمن به مثابه »است و بهتر با مفهوم 

 

 حافظ و تنش بنیادین

آید که در غزلیات حافظ با پرداختی از آنچه که گذشت این نتیجه بر می

رد که توان بر این نکته تاکید کویژه از مفهوم من روبرو هستیم. ابتدا به ساکن می

گو( تنها ضمیر اول در غزل حافظ )و همچنین در آثار سایر شاعران پارسی« من»

ترِ انسان اشاره دارد. به خصوص خص مفرد نیست و معموال به مفهوم عمومیش

به  ای کهشکل خاص پیکربندی مفهوم من و بافت دستوری و نقشهای معنایی
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اردی کند و موداللت می« منِ خوداندیشِ خودمختار»خود پذیرفته، بیشتر به همان 

 که شخص حافظ مورد نظر است، بسیار اندک است. 

ی شاعران من را تصویر کرده است. منِ ای متفاوت با بقیهشیوه حافظ به

ی جاری در غزل پارسی بسیار کمتر جایگاه مفعولی دارد، بسیار نسبت به قاعده

اش موضوع بحث است، و در بسیاری از مواقع که نقشی بیشتر وضعیت وجودی

ه نماید کمیفاعلی دارد، مشغول انجام ندادن کارها و پرهیز از کنشهاست. چنین 

ویژگیهای آماری یاد شده با هم ارتباطی درونی داشته باشند. یعنی بسامد اندکِ 

های منفی و وضعیت اشاره به مرا و وضعیت مفعولی، در کنارِ فراوان بودن فعل

رایی ب-وجودی در وضعیت فاعلی و در پیوند با فراوانی چشمگیرِ شکل بایی

در این ساخت منِ حافظ بیش از آن که ساختی یگانه و منسجم را نشان دهند. 

ایست که در کنار جریانها حضور ی میدان باشد، ناظر و نگرندهکنشگری در میانه

یابند، هرچند نه در حق وی دارد و رخدادها و کردارها در نسبت با وی معنا می

 شوند. پذیرند و نه به دست وی انجام میانجام می

افظ نیز به همین ترتیب انتزاعی و عام و نه تنها منِ شاعر، که دیگریِ ح

ود، شفراگیر است. مضمون اصلی کل غزلیات حافظ که بارها و بارها تکرار می

 یعشق است و بنابراین ارتباط من و دیگری در دیوان حافظ از جنس رابطه

ی ماهیت معشوق در دیوان حافظ و تاریخی بودن عاشقانه و مهرآمیز است. درباره

اند اند. برخی کوشیدهاش بسیار بحث کرده، یا نرینه و مادینه بودناشیا نبودن

معشوق حافظ را در قالبی پسندیده برای روزگار ما تثبیت کنند و وی را زنی 



   48      چهار صد و نود وخرداد هزار و سی  /و یکم سی یشماره/سیمرغ

 

 18ی دلدادگی و مدح حافظ بیرون برانند.زیبارو بدانند و پسران و شاهان را از دایره

ی ی جنساند و جنبهید کردهی غزلها تاکخواهانهی همجنسبرخی دیگر بر سویه

اند. برخی دیگر نیز به چند نوع معشوقِ عینی و قضیه را مورد تاکید قرار داده

نی اند که این حالت اخیر گویا بیشتر محصولی گفتماعرفانی و بینابینی قایل شده

  19ای ادبی بوده باشد و بیش از همه نیز در غزلهای حافظ برجسته است.و آرایه

ای که بنا به مشخص است آن که گذشته از آشنایان واقعی اما آنچه که

اند، دلدادگی یا میل جنسی یا مصلحت سیاسی توسط حافظِ تاریخی ستوده شده

یک معشوق عرفانی هم داریم که در ضمن از حالت انتزاعیِ معشوق نزد شاعران 

 صوفی مسلکی مانند موالنا خارج است. یعنی دیگریِ حافظ که دلدار و موضوع

                                                 

 

 .1387استعالمی، 18 

مهرِ اوست نیز مانند منِ حافظ ماهیتی ویژه دارد. از سویی زمینی و آشنا و نزدیک 

است و از سوی دیگر انتزاعی است و عام و شامل و « من»ی به زندگی روزانه

ی سرایش حافظ زمینگیر فراگیر و در بستر موقعیتهای زمانی و مکانیِ ویژه

بینیم. یعنی منِ ی من هم میشود. این خصلت دقیقا همان است که دربارهنمی

حافظ هم چندان آشنا و نزدیک و دقیق وصف شده که همگان با آن 

کنند، و در ضمن به قدری انتزاعی و پهناور و جامع است که پنداری میهمذات

در قرون و اعصار و موقعیتهای اجتماعی و تاریخی بسیار متفاوت همچنان 

 د.بخشسرشتی را تداوم میو این همکند های مخاطب حفظ میپیوندش را با من

 .761: 1384خرمشاهی، 19 
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ها با معشوق قرار ندارد. یعنی منِ حافظ از سویی در نسبتِ مرسوم غزل

شود و وضعیت موجود و مطلوبش بر اساس پیوند اصلی او با معشوق برقرار نمی

های حافظ بیش از آن که من جفت متضادِ فراق/ وصال استوار نشده است. اشاره

دار معشوق بازنمایی کند، وی را به صورت سالکی در را همچون اختری در م

سازد. یعنی من عالوه بر ماهیت انتزاعی و عامی که گر میشاهراه عشق جلوه

 رود. غزلدارد، از غالف ارتباط هنجارین و عامِ عاشقانه با دیگری نیز بیرون می

ارد. د سبکی از شعر است که تغزل، یعنی گفتار مهرآمیز من و دیگری در آن غلبه

اما منِ غزلیات حافظ بیشتر در پیوند با خویش قرار دارد و مهر به جای آن که 

ارتباطی شخصی با دیگری را نشان دهد، شکلی وجودی و مسیری از بودن را 

سازد که من با قرار گرفتن در آن از موقعیت مرسومِ فاعلی یا مفعولیِ مشخص می

 شود. عاشقانه برکنار می

تنش کلیدی هجران است و وضعیت موجود و مطلوب  در غزلهای پارسی

شوند. اما در شعر حافظ با تنش با حضور و غیاب معشوق از هم تفکیک می

بنیادین متفاوتی روبرو هستیم که ماهیتی اخالقی دارد. یعنی عشق و مهر در اینجا 

به جای آن که بر یک معشوق خاص تمرکز یافته باشد و جایگیری من را در 

د من شود که پیونتر برکشیده میوی نشان دهد، به امری عام و گسترده پیوند با

کند. به همین ترتیب عشق در کنار جهان تعریف میبا کلیت هستی را در زیست

شود و به همین شکل ارتباط من و دیگری، در پیوند میان من و من نیز وارد می

 کند. تا حدودی ارتباط من و جهان را نیز تعیین می

ها بدان معناست که من در غزل حافظ وجودی است که در این

جهانی متفاوت با منِ شاعران دیگر استقرار یافته است. مهر و عشق در زیست

حافظ چیزی فراتر از ارتباط پرشور من و دیگری است و خود به شوری عام و 

. کندجهان را تعیین میشود که ارتباط من با هر سه رکن زیستکالن برکشیده می
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گیرد. چون در این حالت وضعیت خاص من در غزل حافظ از اینجا سرچشمه می

وضعیت موجود و مطلوب من دیگر بر اساس حضور و غیاب دیگری تعیین 

خیزد. مندی من از عشق/ مهر بر میشود، که از درجه و دامنه و شدتِ بهرهنمی

ودی تی وجبه عبارت دیگر عشق در غزل حافظ از وضعیتی ارتباطی به موقعی

ارتقا یافته است. به این دلیل است که جایگاهِ منِ شاعر )یعنی عاشق( به جای آن 

ی ایست که در حالتپذیری در کنار معشوق باشد، هستندهکه کنشگری یا کنش

 خواهد قرار بگیرد.خاص از وجود که همانا عشق باشد قرار گرفته، یا می

وعی اش به نیسی یافتنانتزاعی و غیرشخصی شدنِ عشق از سویی دگرد

کند زند و از سوی دیگر آن را به وضعیتی وجودی بدل میآیین و کیش را رقم می

نجا سازد. در ایزا میکه پیوند میان من و من را بیش از ارتباط من و دیگری مسئله

با تنش بنیادینی روبرو هستیم که شرحش گذشت. یعنی من در پرتو عشق جایگاه 

کند و در تالش برای انجام این کار است که ازتعریف میخویش را در هستی ب

ای که با تنش آورد. مناش را در غزلهای حافظ به دست میی دستورینقش ویژه

بنیادین در کشاکش است، به نوعی در کنار و بر فراز روابط مرسوم و قواعد 

کل گیرد و حتا خودِ ارتباط عاشقانه را نیز در شهنجارین اجتماعی قرار می

دهد. به همین دلیل هم آنگاه که اش مورد تأمل نقادانه قرار میهنجارین و مرسوم

گزیند که به طرد اجتماعی گمارد صفاتی را بر میبه توصیف خویش همت می

هد به تاکید بر رفتارهای دداللت دارند، و وقتی کردار خود را شرح می

الگوی عمل هنجارین را نمایش  پردازد و یا پرهیز ازغیرمتشرعانه یا غیرعرفی می

 دهد. می

ای زیربنایی و درونی منِ حافظ با وجود این ویژگیهای چشمگیر، جلوه

اه ای و بیرونی ندارد. یعنی جایگاز منِ ایرانی است و نسبت به آن موقعیتی حاشیه

خوانی منتقد اوضاع زمانه فرو کاست، یا او را توان به مخالفحافظ را نمی

د و در کنق دانست که بر خالف جریان فکری پیرامونش شنا میفیلسوفی عمی
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ای بیافریند. برعکس، هنر حافظ در آن است حاشیه و تقابل با امری عام اندیشه

که این تنش بنیادین را دریافته و آن را چندان هنرمندانه صورتبندی کرده که برای 

 آشنا کند از تنشِمیهمگان قابل درک باشد. تنش بنیادینی که حافظ بدان اشاره 

تر ایهتر، ریشو شورانگیز و مشهورِ عشقِ میان دو تن فراتر است و امری زیربنایی

گیرد که همانا پیوند میان من و من باشد، در تناسب تر را نشانه میو تعیین کننده

 با آیین مهر و کیش عشق. 

دان ا بهای ایرانی تاش کرده، با منآن شکلی از من که حافظ صورتبندی

اند، پایه پیوند درونی برقرار کرده که مخاطبانش نه تنها در گذر زمان کم نشده

ی اند. این بدان معناست که مسائل و مضمونهای مورد اشارهکه افزایش هم یافته

ها حضور دارند و ی منوی چیزهایی بنیادین و مرکزی هستند که در همه

های رانها نزد جمعیتی بزرگ از منی دواندیشیدن و کنار آمدن با آن در همه

ی ارتباط ایرانی اهمیت داشته است. همین کامیابی حافظ در ارتقای مسئله

 شناسانه است کهمن با مهرِ هستی-ی وجودیِ مندیگری به مسئله-ی منعاشقانه

 غزلهای او را به متنی مقدس بدل ساخته است. 

 شده تا خوانندگان بینیم باعثبافت خاصی از من که در شعر حافظ می

د. اش فهم کننغزلهایش را به کلی خارج از ظرف تاریخی و جغرافیاییِ پیدایش

تاباند که همگان های دیگر را در خود باز میاین من به قدری دقیق و سرشت من

کنند. آن هم در حدی که دیوان پنداری میبا راوی )که حافظ باشد( همذات

مایی عملیاتی به کار گیرند و آن را مقدس نامه و راهنحافظ را همچون فال

 بپندارند. 

ی این پرسش به هر صورت مطرح است که چرا در میان انبوهِ خیره کننده

ی شاعرانی که در این سرزمین ظهور شعرهای پارسی و صفوف در هم فشرده

ای کاربرد عام یافته و تا نامهاند، تنها دیوان حافظ است که همچون فالکرده

سین ی هفتشود. در حدی که آن را بر سر سرهمقدس پنداشته می حدودی
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 ها در کنار قرآن جایگاهی ارجمند داشتهی خانهگذارند و از دیرباز بر تاقچهمی

است. در حدی که برخی از پژوهشگران معاصر این جایگاه فرازین را به امری 

 ن را و درست از آباند و نفوذ حافظ در مردمابه واقع متافیزیکی منسوب داشته

شناسانه و کمابیش جادویی در نظر هایش را ناشی از تاثیری فرارواندر آمدن فال

 20اند.گرفته

 

کند این ارج و بزرگیِ دیوان حافظ به ویژه زمانی بیشتر جلب توجه می

ی ایرانی به دوران تجدد که دریابیم اهمیت و تقدسِ آن نه تنها در گذار جامعه

افزایش هم یافته است. از مرور خاطرات کسانی که در دوران  کاسته نشده، که

                                                 

 

 .384-359: 1382خرمشاهی، 20 

اند به روشنی نمایان است که به خصوص در آن عصر گذار زیستهمشروطه می

ها با پیکربندی مجدد رویارو بوده و گذاری ساختاری و عمیق در حریم که من

شته و ی داتر از سایر آثار ادبمنِ ایرانی آغاز شده بود، دیوان حافظ نقشی پررنگ

ای گفتمانی عمل کرده باشد. ای معنایی و پشتوانهگویا در این گذار همچون خزانه

بینیم. چنین وضعیتی را در طیفی وسیع از کنشگران اجتماعی دوران مشروطه می

تصحیح کرد  1318گرای متجدد که دیوان حافظ را در از محمدعلی فروغیِ عرفی

بوالقاسم اخواه به نام ذهبی و سنتی اما مشروطهو به چاپ رساند گرفته، تا تاجری م

کسمائی بعد از ورشکستگی مالی تصمیم گرفت در کسوت درویشی پای پیاده 
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به کربال برود و تنها چیزی که او در این هنگام به همراه داشت یک چپق بود و 

 21یک جلد قرآن و یک دیوان حافظ.

ی ی حافظ نزد عامهی غزلهامعموال کارکرد آیینی و مقدس شمرده شده 

اند و این عاملی است که مردم را به ایهامِ موجود در شعرهای حافظ حمل کرده

 شود معنای بیتها با موقعیتهایی متنوع سازگاری پیدا کند. اما در شعرهای باعث می

 

 

 

 

                                                 

 

 .74: 1385کسمائی، 21 

خواجوی کرمانی و عبید زاکانی و بسیاری از شاعران مکتب بازگشت نیز کمابیش 

شک اشعار پیچیده و چندپهلوی شاعرانی خوریم و بیز ایهام بر میبه همین میزان ا

تر از موقعیتهای زندگی روزمره پیوند برقرار ای گستردهمانند بیدل دهلوی با دامنه

کند. پس پرسش همچنان به جای خود باقی است که چرا در میان این همه می

و همچون رایزنی غزلهای حافظ است که چنین موقعیتی را به دست آورده است 

الغیب را همچون برای مشورت کردنِ من و من اعتبار یافته و حافظِ لسان

 دهد.جادوگری بازنموده که زبانش از امور پوشیده خبر می

به نظرم گذشته از ایهام که البته عامل مهمی است، کلید اصلی تاثیر  

ف ژه تعریچشمگیر فرهنگی غزلهای حافظ آن است که من در آن به این شکل وی
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شده است. دیوان حافظ از نظر مضمون محدودیت و تنگنای چشمگیری دارد و 

 ی یکنماید که حافظ مشغول تکرار و بازگویی دوباره و دوبارهگاه چنین می

ی عوام و مفهومِ یگانه در سراسر غزلهایش است. اگر مردمانی از هر دو طبقه

 اند وبا این شور و شوق خوانده فرهیختگان در درازای چندین قرن این غزلها را

اند، قاعدتا با آن مضمون مرکزی ارتباطی برایش جایگاهی چنین ارجمند قایل بوده

دهد که در غزل حافظ نشان می« من»اند. کارکرد کردهویژه برقرار می

پنداریِ دیرپا و پیاپیِ مخاطبان با این منِ حافظانه دلیلی داشته و آن هم همذات

ی بوده که حافظ دریافته و در شعرهایش بارها و بارها بر همان تاکید تنش بنیادین

وجود ترین شکل وضعیت مترین و زیربناییکرده است. تنش بنیادینی که در عام

دهد و گذار از اولی به دومی جهان مورد اشاره قرار میو مطلوبِ من را در زیست

 شمارد. ی عشق ممکن میرا با نیروی مهر و رشته
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 فردوسی و هویت ملی

 گر: مسعود بربرمصاحبه

 23/2/1394چهارشنبه  -ی قانونروزنامهام با مصاحبه

 

 شود؟ یعنی ویژگی یا صفتایرانی از دید فردوسی چگونه تعریف میس: 

چیست و چه ویژگی هایی برای او ستوده شده  فرد ایرانی در شاهنامه فردوسی

 است؟

ی تاریخی ایرانیان است که به دست یک ج: شاهنامه در واقع کارنامه

شود( نوشته شده است. یعنی فردوسی حکیم )که این روزها فیلسوف خوانده می

اند را سازی که در ایران زمین از دیرباز وجود داشتهروایتهای تاریخی هویت

ده، آنها را بازسازی کرده و طوری به هم پیوندشان داده به که به گردآوری کر

ی بزرگ تبدیل شود. اگر بخواهیم کردار و موضع داستان منسجم و یکپارچه

فردوسی را تحلیل کنیم، باید به دو نکته توجه داشته باشیم. نخست این که 

ن اش داستاهفردوسی تمام روایتهای در دسترس خود را در شاهنامه نیاورده )نمون

 ها ومشهور آرش کمانگیر( و دوم این که بیشتر روایتهای یاد شده خاستگاه

ستانهای اند. )مثال دااند در ابتدای کار به هم ربطی نداشتهسنتهای متفاوتی داشته

رستم و بهرام چوبینه به دو فضای متفاوت تعلق دارند(. اگر بخواهیم ببینیم 

در ذهن داشته و آن را چطور عرضه کرده، باید  فردوسی چه تصویری از ایرانیان

امروز  هایشاش )که خیلیبه این نکته بنگریم که او از میان روایتهای در دسترس
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برای ما باقی نمانده( چه چیزهایی را به چه دلیلی انتخاب کرده و بعد چطور و 

 مبا چه الگویی آنها را به هم چفت و بست کرده است. اگر چنین تحلیلی انجا

آید. یکی این که فردوسی تصویری روشن، شود، به نظرم سه نتیجه به دست می

پیچیده، و شفاف از مفهوم منِ ایرانی را در هر دو شکلِ وضعیت موجود و 

انی را اش منِ ایروضعیت مطلوب در ذهن داشته است. بیشتر شخصیتهای داستان

شان رستم است، دهند و ابرانسانهایی که مهمتریندر وضع موجود نشان می

کنند. دومین نکته این که فردوسی به شکلی وضعیت مطلوب را صورتبندی می

گ های حماسی بزرچشمگیر و معنادار به تکثر انسانها میدان داده است. در منظومه

تمدنهای دیگر مثل آثار همر یا مهابهاراتا با شخصیتهایی تخت و همسان روبرو 

و ساخت اخالقی واگرایی در قهرمانان دیده هستیم. یعنی هویت شخصی متمایزی 

ار شان )مثل دستان پرشمهای بدنی و ریختیشود. پهلوانان بر اساس ویژگینمی

شان )مثل ساده شیوا یا لباس سرخ و چشمان فروزان یَمَه( یا صفتهای روانی

شوند. در حالی که در شاهنامه زیرکی اولیس و خشم آخیلئوس( از هم تفکیک می

ا پیچیده هستند و هریک روایت و صدای خود را دارند. یعنی فردوسی شخصیته

پذیرفته است. شناخته و میی تمدن ایرانی را میها در حوزهتنوع و تکثر من

پرست است و منِ ایرانی را نیکوتر و سومین نکته آن که فردوسی آشکارا وطن

یت مطلوبِ کند و روشن است که وضعهای دیگر قلمداد میارجمندتر از من

 کند. ممکن برای انسان را در درون این سپهر تمدنی فهم می

مین شود؟ هس: آیا این برتر شمردن ایرانیان به نژادپرستی منتهی نمی 

ز ابرخی ی تلخی در جریان مراسم حج رخ داد و چند وقت پیش بود که حادثه

ین ندند و اواکنش اخیر ایرانیان به عربستان را نژادپرستانه خواصاحبنظران 

های کهن دانستند. نگاه فردوسی در شاهنامه به عنوان نژادپرستی را دارای ریشه

ه گیری یا حفظ هویت ملی داشتیک اثر ملی که شاید بیشترین سهم را در شکل

 است، چه اندازه نژاد پرستانه است؟ 
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ها ها و کلیدواژهج: اجازه بدهید یک نکته را همین جا روشن کنم. کلمه

 خواهیم از آنها استفادهلوم انسانی بار معنایی دقیق و روشنی دارند و اگر میدر ع

 یکنیم باید به این محتوای دقیق توجه داشته باشیم. نژادپرستی که برابرنهاد ما برا

racism  در زبانهای اروپایی است، معنی دقیق و روشنی دارد و همینطوری

( باور به این که 1پرستی یعنی شود آن را به هر جایی منسوب کرد. نژادنمی

( که 2شناختی وجود دارند، نژادهایی متمایز و مستقل به مثابه ماهیتهایی زیست

( که در نتیجه برتر 3برخی از آنها در ذات و سرشت خود بر بقیه برتری دارند، 

( اعمال 4زند، و بودنِ اخالق و فرهنگ برساخته شده توسط آن نژاد را رقم می

کند. اگر این شرایط چهارگانه م بر نژادهای دیگر را توجیه میخشونت یا ست

برآورده شود، شما نژادپرستی دارید، وگرنه ندارید. این که شما فکر کنید 

ها ها را از ژاپنیتر هستند، یا فرهنگ چینیها از مردم مالزی خوشگلسوئدی

وی داشته تمدنی بدها تر بدانید، یا باور داشته باشید که عربها نسبت به عجمغنی

اه ها و گها و سوگیریو دارند، هیچ یک نژادپرستی نیست. اینها عقاید و گزاره

هایی در فهم تفاوتهای میان مردم هستند. تنها وقتی که آن معنای دقیق سلیقه

ها در جریان جنگ جهانی برآورده شود شما نژادپرستی دارید. در این معنا ژاپنی

در  شانهای سفیدپوست در سراسر تاریخا، آمریکاییهدوم در تقابل با چینی

ها، رویارویی با سرخپوستان و سیاهپوستان، نازیها در تقابل با یهودیان و کولی

اند ها نژادپرست بودهروسها )چه تزاری و چه کمونیست( در رویارویی با ایرانی

رن نسبت مد ای بهتوان ادامه داد. نژادپرستی پدیدهو این فهرست طوالنی را می

است و عنصر ستم و خشونت به نژادِ بیگانه عنصر مرکزی و شاخص تعیین 

ی مردم دنیا به ستودن خودشان و ی همهی آن است. در این معنی عالقهکننده

 ی اقوام برای خوشایندی تمدنها برای برتر شمردن خود و دلبستگی همهمیل همه

ی جهانی است و ارتباطی با نژادپرستدانستن چیزهای آشنا امری طبیعی و بدیهی و 

ندارد. اگر با شاخصهای عینی و مستندات تاریخی به این مفهوم بنگریم مردم 
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ایران زمین چه در دوران پیشامدرن و چه در عصر مدرن هرگز نشانی از 

اند و به همین خاطر نزد اقوام و تمدنهای همسایه اغلب به نژادپرستی ظاهر نکرده

اند. از زایران بودایی چینی عصر اشکانی شده ربانی ستودهنوازی و مهمهمان

ژادپرستی ای از ننویسان اروپایی دوران جدید. این تلقی که رگهبگیرید تا سفرنامه

انی خیزد یا نادگرایانه و نواستعماری بر میدر ایرانیان وجود دارد یا از غرضی قوم

 دهد!ی معنی این کلمه را نشان میگوینده درباره

 

 

 

 

ا دیده هس: اما در متونی مثل شاهنامه تمایز روشنی بین ایرانیان و دیگری

اگر موضوع را در ادامه پرسش پیشین اند. ها ستوده شدهشود و همیشه ایرانیمی

در نظر بگیریم، نسبت ایرانی و انیرانی چیست؟ آیا رفتار نیک و بد با مرز ایران 

 و انیران تطابق دارد؟

اد شود. نخست به یه آنچه که گفتم بسیار روشنتر دیده میج: در شاهنام

داشته باشیم که در شاهنامه دو هماورد اصلی که ایرانیان و تورانیان باشند با تعبیر 

اورز ها به مردم یکجانشین و کشتبار هستند. یعنی ایرانیدقیق کلمه ما هردو ایرانی

ن سکاهای کوچگرد و مهاجم ها هماکنند و تورانیو )بعدتر( زرتشتی اشاره می

هستند که از نظر زبان و تبار و شکل ظاهری و نام و نشان با ایشان همسان هستند 

وب ی هند و ایرانی( محسو به تعبیر دقیق کلمه آریایی )یعنی وابسته به خانواده

اشاره  شناختی و ریختیشوند. یعنی شرط اول تمایز نژاد که به تفکیک زیستمی

شود. دیگر این که مرز میان ایرانی و انیرانی نی و تورانی دیده نمیدارد بین ایرا
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با مرزی اخالقی منطبق نیست. در میان ایرانیان پهلوانی ترسو و ناجوانمرد مانند 

ها جوانمردانی مانند اغریرث را. سردارانی خردمند شغاد را داریم و بین تورانی

شاهانی نابخرد مثل کاووس گاه ها هستند و ی تورانیمثل پیران گاهی در جبهه

 ی ایرانیان. بنابراین پاسخ به پرسش شما منفی است. در جبهه

آیا در شاهنامه ردی از کرد و ترک و عرب و بلوچ و افغانی امروزی س: 

های هست؟ جایگاه اقوام ایرانی در شاهنامه چیست؟ به زبان دیگر شخصیت

د؟ نگاه فردوسی به ساکنان نقاط شاهنامه از چه نقاط جغرافیایی در ایران هستن

 زمین چیست؟ مختلف ایران

ای از دو خوشه از روایتهای متفاوت است. ج: شاهنامه در واقع آمیزه 

یکی روایتهای پهلوانی که رستم شخصیت مرکزی آن است و کهنتر است و 

شود. دیگری بخش دوم که به شرح اش به عصر اشکانی مربوط میاحتماال بدنه

شاهان ساسانی اختصاص یافته است. بخش اول در ایران شرقی و  ماجراهای

بخش دوم در ایران غربی تدوین شده و تکامل یافته است. فردوسی که خود از 

انداز خراسان بزرگ آن دوران به این روایتها مردم ایران شرقی است، در چشم

در هردوی  .نگرد و آشکار است که به روایتهای پهلوانی دلبستگی بیشتری داردمی

این خوشه روایتها تصویری اساطیری اما به نسبت دقیق از اقوام ایرانی دیده 

شود. باید به این نکته توجه داشت که ایران زمین هرگز در سراسر تاریخ می

ی گیراش سرزمینی تک قومی نبوده است. یعنی از همان ابتدای شکلطوالنی

ی ستون به حضور بیست قوم ایرانبینیم که داریوش بزرگ در بیکشور ایران می

 رسد. مفهوم ملیت ایرانیکند و این شمار تا دو نسل بعد به سی قوم میاشاره می

این  افزاییاز همان ابتدای کار تکثر اقوام را پذیرفته و بر اساس همگرایی و هم

کند و من چگونگی تکامل اقوام است که هویتی چترآسا و عمومی را تدوین می

ام. اقوام ایرانی در این معنا ا در کتاب داریوش دادگر مفصل شرح دادهاین ایده ر
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ها ادوکیها یا عربها یا کاپبسیار کهن هستند. یعنی مثال ردپای اقوامی مانند پشتون

که در اصل همگی اقوامی ایرانی هستند و امروز هرکدامشان به کشوری جداگانه 

شود و هم در ری هخامنشی دیده میاند، هم در متون رسمی دیوانساالپرتاب شده

منابع یونانی بازتاب یافته است. البته بدیهی است که هویت و ماهیت اقوام هم پا 

یابد. اما غرض این که بخش به پای دگردیسی ملیت در جریان تاریخ تحول می

اند و گاه بزرگی از اقوام ایرانی در شاهنامه هم حضور دارند و وصف شده

شان هم ذکر شده است. مثل کردها که آنان را نوادگان اطیریهای استبارنامه

ها و کردها اند. برخی از این اقوام مثل مازنجوانانِ رهیده از چنگ ضحاک دانسته

سازی با سکاهای تورانی( امروز هم حضور دارند و و بلوچها و ترکها )در نظیره

 اند.هها از میان رفتها و خودِ تورانیبرخی دیگر مانند کوشان

نگاه اقوام ایرانی در طول تاریخ به شاهنامه چگونه بوده و امروز س: 

چگونه است؟ سهم شاهنامه را در شکل گیری و حفظ هویت ملی امروز ایرانیان 

توان امروزه به کار هایی از این نقش را میکنید و چه مولفهچگونه ارزیابی می

و  تواند داشته باشده نقشی میبست؟ اصوال شاهنامه برای یک ایرانی امروزی چ

 چه نقشی دارد؟
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ایرانی مانند شاهنامه  ج: به همان شکلی که منابع رسمی تعریف هویت 

های هخامنشی یا تاریخهای دوران اسالمی اقوام را به رسمیت شمرده و یا کتیبه

اند، اقوام ایرانی هم به همین همه را در کنار هم در گفتمان خویش جای داده

ی ایران زمین را معتبر شمرده و به آن تکیه ترتیب این مراجع فراگیرِ کل پهنه

ن ی ایرااش شاهنامه است که بیش از هزار بار کلمهترین نمونهاند. درخشانکرده

ترین متون در ادبیات قومی ایران ترین و پرارجاعدر آن تکرار شده و از محبوب

اردو و کردی و... فراوانی در دست داریم است. روایتهای گیل و مازن و پشتون و 

که در آنها یا داستانهای خودِ شاهنامه شاخ و برگ یافته و به شکلهایی دیگر در 

زبانهای محلی بازگو شده، و یا داستانهای مشابهی با الهام از آن پدید آمده است. 

از ترجمه و بازگو کردنِ خود داستانهای شاهنامه هم که تباری دیرینه دارد و 

ها و روایتهایی است که به زبان عربی و کمی بعدتر هایش ترجمهنخستین نمونه

ی ما، باید این را ی کارکرد شاهنامه در زمانهترکی انجام پذیرفته. اما درباره

اعتراف کرد که انگار اقوام ایرانی در دوران رونق و اعتبار و اقتدارشان خرد و 

باشند. یعنی ترکان در زمانی که دولت  چاالکی بیشتری نسبت به امروز داشته

عظیم سلجوقی را پدید آوردند، و اعراب زمانی که دولت عباسی را برساختند، 

نگریستند و در پذیرش و خود را همچون قومی در دل ایران زمین می

 دست بودند و به همینپنداری با مراجعی که از آن یاد کردیم بسیار گشادههمذات

شدند. کافی است به دربار عباسی بنگرید مت آن برخوردار میترتیب از غنا و قد

تا سنن ساسانی را در آن بازیابید و بسنده است نام شاهزادگان و بزرگان سلجوقی 

ای ایران زمین )در آناتولی( مرور کنید تا ببینید که این را در بخشهای حاشیه

شان را بر مبنای نژاد در زمان برتری و اقتدارشان نام فرزندانسرداران ترک

اند. امروز آنچه که به تنشهای قومی انجامیده گزیدهای بر میروایتهای شاهنامه

ی استعمار بر بخشهای پیرامونیِ ایران زمین است و تاریخ تلخ دو قرن سیطره

کوشند در چارچوبی مدرن سرکوب زبان پارسی و از خود بیگانگی مردمی که می
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ود دست ای برای خهایی فرهنگی هویت ملی تازهریزهبه شکلی نو با تکیه بر خرده

شود و ایشان و پا کنند. غافل از این که هویت ملی در تاریخ زاده و پرورده می

تنومندترین و دیرپاترین هویت ملی قابل تصور را هم اکنون در دسترس دارند. 

 هاین که آینده چه خواهد شد درست روشن نیست. اما این نکته نمایان است ک

ی ایران زمین است، همچنان این ایرانِ امروزین که تنها بخش مستعمره نشده

ی تمدنی منعکس در شاهنامه را در خود حفظ کرده و امکانی برای یگانگی هسته

شان زیر چتر هویتی ملی مشترک را ممکن ساخته مجدد اقوام ایرانی و همنشینی

م همین است. این متنی است است. مهمترین کارکرد متنی مانند شاهنامه به نظر

تواند کلیدی باشد برای یادآوری تاریخی دیرپا، که شاید همچون دارویی که می

 برای دفع مرضِ کینه و نفرتِ قومی و حماقتهای برخاسته از آن عمل کند.
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 چهارمین شیوه برای ندیدنِ مرگ

 

 آورترین موضوع نباشد.آور است، اگر تنش. مرگ، موضوعی تنش1

شود که دست کم چند سطری را در باب مرگ از خویش اندیشمندی یافت نمی

به جا نگذاشته باشد و شاعر و هنرمندانی بسیار اندک هستند که بازتابی از 

دلمشغولیِ مرگ را در آثار خویش بازنمایی نکرده باشند. مرگ، این نزدیکترین 

در همه جا حک کرده همراهِ زندگان، ردپای حضور خود را به استوارترین شکل 

 است. اگر که هراس، مانعِ نگریستنمان بدان نشود.

ی ما در همان هنگام ترین حقیقت در مورد زندگی است. همهمرگ، قطعی

شویم، به قدر کافی پیر هستیم تا بتوانیم بمیریم. از این رو، دوقطبیِ که زاده می

جفتهای متضاد عملی ای غایی از کهنسال و همیشگیِ مرگ/ زندگی، همچون نمونه

کند. بیشترِ ما دوقطبیِ هستی/ نیستی، حضور/ غیاب، و حتی گاه شادی/ عمل می

ی هایدانیم. مرگ و بقا، همواره همچون گرانیگاهرنج را با زندگی/ مرگ مربوط می

 ی مرکزی بسیاریاند. هستهبرای سازماندهی مفاهیم و مرزبندی مفاهیم عمل کرده

مفاهیمی غایی همچون رستگاری و سیاه بختی بر مبنای از نمادهای قدسی، و 

ای هگیرند. به همین ترتیب، دستگاهگیری ما در برابر مفهوم مرگ شکل میجبهه

اخالقی بر اساس تفسیری که از تقابل مرگ و زندگی دارند، مفاهیم زیربناییِ بدی 

 کنند.و نیکی را تعریف می

. هیچ یک از ما مرگ شودمرگ،تنشی است که به دیگری مربوط می

کنیم، چون به قول اپیکور، یا من هست خویش را همچون تنشی راستین درک نمی
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ی مردن دیگران آورد، تجربهو یا مرگ. آنچه که تنش ذهنی مرگ را پدید می

دهیم. ما همواره مرگ خویش است، و تعمیمی به خود که ما در ذهن خویش می

کنیم، چرا که غرقه شدن در درک می "مرگِ من به مثابه دیگری"را همچون 

مرگ، رخدادی یک طرفه،بازگشت ناپذیر، و پیش بینی ناشدنی است که دست 

دارد. فهمِ سازد و از میان بر میرا منهدم می «من»کم در سطحی زیست شناختی 

شود، در آنجا که من من، تنها در مشاهده و رویارویی با مرگ دیگری ممکن می

 نگرد.ی ذاتا نامفهومِ مرگ میای امن به پدیدهاز فاصله هنوز حضور دارد، و

 

زاست. لوکرسیوس قرنها پیش، نوشته بود . مرگ به دالیلی بسیار،تنش2

ر ی پایانی بترسند: نخست آن که مرگ را نقطهکه مردمان به دو دلیل از مرگ می

ایم مردهی ما دانند، و دیگر آن که زمانِ درازی که همهلذت و شادی زندگی می

پندارند. لوکرسیوس در بیان مان میرا دلیلی برای پوچ بودنِ زمانِ اندک زندگی

 های منفی ومرگ را با سویه -به نادرست –این هر دو نکته بر حق بود. آدمیان 

عنی دانند. یناخوشایندِ جفتهایی معنایی مانند لذت/ رنج و معنا/ پوچی مربوط می

زاید، یا دردآور است. پیوند مرگ و که پوچی میکنند مرگ امری است گمان می

مله از ج –غیاب هم که به قدر کافی روشن است و اصوال در بسیاری از فرهنگها 

لی کنند. این در حامرگ را با غیاب مترادف فرض می -نظام استعاری زبان فارسی

. تاست که در واقع، مرگ از میان برخاستن تمایز میان جفتهای متضاد معنایی اس

رود، و پوچی نیز به دنبال معنا از با مرگ، نه تنها شادی، که رنج نیز از میان می

بندد. وقتی منِ آشنای همیشگی در میان نباشد، تمایزهایی که میانه رخت بر می

خاست نیز در میان نخواهد بود، و این امری چندان ناآشنا و غریبه از من بر می

نماید. از این روست که این رازِ ایند میاست که ترسناک و از این رو ناخوش

بزرگ، و این معمای ناگشودنی پیوندی چنین نزدیک با درد و رنج و غیاب و 

 کند.پوچی پیدا می
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تواند این عناصر کند، میمرگ اما در آن هنگام که در دیگری النه می

داد ای که این رخرود، سوژهمنفی را در من پدید آورد. وقتی عزیزی از دست می

را لمس کرده، حسِ پوچی خواهد کرد. آن منِ ناظر مرگ است که از نبودنِ فردِ 

سازد. به عبارت دیگر، ارتباطی کشد، و آن را با غیابِ وی مربوط میآشنا رنج می

ی منفیِ جفتهای متضاد معنایی وجود دارد. یعنی مترادف دانستنِ میان مرگ و سویه

، دالیلی عمیق دارد. اما این دالیل به طبیعت جهانیِ مرگ با پوچی و رنج و غیاب

نگردد، که ناشی از برخوردِ ویژه و کمابیش مشترگ و ماهیت همسانِ آنان باز نمی

 با مرگِ دیگری است.  «من»همگونِ 

رنج و شادی، پوچی و معنا، قدرت و ضعف، و حضور و غیاب مفاهیمی 

 شوند. من استده میهستند که توسط ذهنی شناسنده، و توسط منی زنده آفری

که در برخورد با رخدادی نامفهوم مانند از دست رفتنِ دیگری، رنج و غیاب و 

ذهنِ  یزاید. پیوند این مفاهیم با مرگ طبیعی و جوهری نیست، که با واسطهمی

شود. ذهنی که شاید بتواند مرگ را به شکلی دیگر تفسیر خالقِ من ممکن می

 و بنابراین با معانی دیگری ترکیبش کند و مترادفش کند، و در قالبی دیگر بفهمد،

 بداند. 

 

 

 

 

 

 

 

ی عمیقِ معناشناسانه، مرگ به دالیل کارکردی نیز گذشته از این جنبه

ی روابط اجتماعی منتهی زاست. مرگ به حذف کنشگری انسانی در شبکهتنش
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که در شود. مرگ علتِ از میان رفتنِ  بخشی از زیست جهانِ آدمیانی است می

 ی اطرافیانشای در افقِ تجربهگیرند.با مرگ هر انسان، حفرهمعرض آن قرار می

آور، که از غیابِ ای نامفهوم، معماگونه، و اختاللشود. حفرهپدیدار می

 شود. از اینکارکردهای مربوط به وی در سپهری ارتباطی و اجتماعی ناشی می

ای کشی را دارای سویهروست که دانشمندی مانند دورکهیم مرگ و خود

 کند.بیند و به ویژه دومی را در این چارچوب تحلیل میاجتماعی می

مرگ از سوی دیگر، یادآورِ حقیقتی سهمگین نیز هست. با لمسِ مرگ 

یابیم که خود نیز خواهیم مرد. حفظِ ارزشهای اخالقی، آرمانهای دیگری، ما در می

ی سنگین مرگ بر همه جا که سایه بلند، و هدفهای عادی و روزمره در شرایطی

گسترده شده است، دشوار است. ترکیب کردنِ معنای زندگی با حقیقتِ حضورِ 

ی توانایی و مرگ، کاری دشوار، پیچیده، و بسیار جسورانه است که از دایره

ی خاطری که فیلسوفان و رهبران دلمشغولیِ بیشتر مردمان خارج است. دغدغه

مفهوم مرگ و کنکاش در معنای آن برانگیزد، امری  معنوی را به  تمرکز بر

اند و جاودان غیرعادی و نامعمول است. مردمانِ عادی، به زیستن خو کرده

خواهند، و آرایش نمادها و معناها را به ی خویش را میپنداشتنِ شرایطِ روزمره

 مدهند که این توهمِ دیرپایی و ماندگاریِ هستیِ هرروزه تداوشکلی ترتیب می

 یابد.

ود، شهایی اجتماعی برای نادیده انگاشتن مرگ پدیدار میاز این رو، شیوه

هایی که از تنشِ همیشه خورد. منکه با میلی نیرومند در سطح روانی گره می

جویند تا این معمای ناگشودنی را به اند، راهی را میحاضرِ مرگ به تنگ آمده

تماعی و روشهایی نهادینه شده در جای حل کردن، پاک کنند، و راهبردهایی اج

کند. به این شکل است سطح فرهنگ وجود دارد که این کارکرد را برآورده می

 یابند.های گوناگونِ ندیدنِ مرگ تکامل میکه شیوه
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ترین راه برای نادیده انگاشتنِ مرگ، انکار آن ترین و سرراست.   ساده3

ام که حاالت روانی افراد عزادار را بررسی است. الیزابت کوبلر راس، در آن هنگ

 کرد، به این نکتهکرد و مراحل کنار آمدن ایشان با مرگ عزیزان را تحلیل میمی

پی برد که نخستین و گاه اثرگذارترین مرحله، انکار است. انکار مرگ بدان 

معناست که ما رخدادِ مرگِ عزیزی را در سطحی خرد، یا کلیت جوهرِ مرگ را 

ی کالن انکار کنیم. یعنی باور کنیم که مرگِ فالنی در واقع رخ نداده، یا در سطح

 این که اصوال مرگ اشتباهی بیش نیست و هرگز رخ نخواهد داد. 

چارچوبهای فرهنگی، روایتهایی ادبی، اساطیر، و بسترهای معنایی بسیار 

صص خبسیار پیچیده و دیرپایی وجود دارند که برای فرو پوشاندنِ حضور مرگ ت

ن ی برخورد با مفهوم مرگ، بر بنیادِ همیاند. رایجترین و نیرومندترین شیوهیافته

ساختارهای معنایی بنا شده است. راهبرد عمومی در این زمینه، عبارت است از 

مسخ کردن معنای مرگ، و بازتعریف کردنش، به شکلی که دیگر ماهیت سابق 

زا و مهیب که چنین تنش –مرگ ی مرکزی مفهومِ خود را از دست بدهد. هسته

در  هم شکستن جفتهای متضاد معنایی است، و برابر شدنِ تمام تمایزها.  -است،

 -این جریانِ شکوهمندِ شکسته شدنِ تقارنها –مرگ تقارن مطلق است، و زندگی 

ی اصلی تمام روشهای مایهتابِ تحملِ تقارنی چنین مطلق را ندارد. از این رو بن
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اور به این اصل موضوعه است که جفتهای متضاد معنایی با مرگ انکار مرگ، ب

 یابند.شوند و همچنان به شکلی تداوم میفنا نمی

دومین شیوه برای ندیدنِ مرگ، امید بستن به روشهای خنثا ساختنِ آن 

ی انسانی و اقتصادی چشمگیر و تکان های مصر، به بهای هزینهاست. فرعون

 آساو گورهای باشکوه خویش نوعی کپسولِ زمانی غولای، در قالب اهرام دهنده

اکمِ شان به شکلی در این ترشده ساختند، بدان امید که پیکرهای مومیاییرا بر می

خیره کننده از صرفِ ماده و انرژی بر مرگ غلبه کنند. رویکرد فرعون به مرگ، تا 

ستاوردهای پزشکی، ی ما به دبه امروز ادامه یافته است. امیدِ معموال کورکورانه

اکسیر "و تکرارِ همیشگی و مداومِ ادعاهای شبه علمی در مورد دستیابی به 

، نمودهایی از این گرایش است. امروز نیز ما اهرام "ژنِ جاودانگی"و  "حیات

م، کنیخاص خود را داریم. با این تفاوت که بدنها را در نیتروژن مایع منجمد می

ا از یخ بیرون بیاورند. غافل از این که حتی در آن بدان امید که آیندگان آنها ر

 هایشای که مرگ به شکلی گریزناپذیر در تک تک سلولهنگام هم، بدنِ زنده

النه کرده، به جاودانگی دست نیافته و تنها دورانِ زندگی خویش را در محور 

 زمان تغییر داده است. 

ین بدان معناست سومین شیوه از ندیدنِ مرگ، کنار آمدن با آن است. ا

که به شکلی با عزراییل چانه بزنیم و وادارش کنیم تا بخشی از ما را از گزند 

مرگ مصون بدارد، و این کار ناممکن است. رایجترین شیوه برای کنار آمدن به 

مرگ، دل بستن به آن است که چیزی از من، پس از مرگ من تا ابد در میان 

و سردارانی که به سودای جاویدان ساختنِ مردمان باقی خواهد ماند. جنگاوران 

گشودند، در نهایت می -یعنی تشدید مرگ –نامشان، دست به کشت و کشتار 

شان، نامشان را بر تاریخ این امید را داشتند که کردارهای بزرگ و به یاد ماندنی

حک کند و از فراموش شدن نامشان جلوگیری نماید. بسنده کردن به دستاویزی 

 ها، شکلی فروتنانه وی دیگریی ماندن نام و یاد و افتخار من در شبکهمانند باق
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گاه رقت انگیز از کنار آمدن با مرگ است. امری که البته با میل همیشگی و 

ها برای دگرگون ساختنِ هستی متفاوت است. چرا که در این "من"ستودنیِ 

 یت، بی دغدغهدومی، زادن چیزی و بر جا گذاشتنِ ردپایی نیکو مورد توجه اس

کند یا نه. و در آن اولی، این که آن دستاورد از فراموشی نام من جلوگیری می

باقی ماندن نام به هر قیمت است که اهمیت دارد.به همین دلیل هم هست که 

ردپای نیکوکارانی که جهان ما را دگرگون ساختند، مستقل از نامشان در میان ما 

به سودای ثبت نام در تاریخ کاری کردند، چندان  چنین رواج دارد، و آثار آنان که

 سازد. احتماال اسکندر و تیمور وی نامِ نیکویشان نمیدلنشین نیست و شایسته

آمیز از خویشتن در ای اغراقانگاره -و شاید صدام در میان معاصران،-چنگیز 

. این نموداند، که تثبیت نامشان بر اوراق گذرای تاریخ را ضروری میذهن داشته

اند، اما وقتی بهای پرداخت نامها دست کم برای چند قرنی بر تاریخ حک شده

نگریم، در عقالنیت این میل و ارزشمند بودنِ پیامدش شده برای این ثبت نام را می

شک توانیم کرد. در عین حال، از آن کسی که نخستین بار روش برافروختن آتش 

ه را ساخت، یا مخترع چرخ، یا نخستین را ابداع کرد، یا آن کس که نخستین کوز

ی خط، یا نخستین بنایی که خشت زدن را رواج داد، یا... نام و نشانی آورنده

برجای نمانده است. و نیازی هم نبوده که بماند. چرا که مردگان، مستقل از به یاد 

 اند و این رمزِ فهمِ مرگ است.ای در زبان به یادشان، مردهماندن نشانه

ین شیوه برای نادیده انگاشتن مرگ، غرقه ساختنش در اشیا و چهارم

 چیزهای گوناگون است.
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. مرگ معمایی است که به دلیل دوردست نمودن، و در عین حال 4 

زاست. مرگ در همه جا هست و در هیج جا نیست. اش، تنشنزدیکی تهدید کننده

ید، و هوایی نادیدنی زاای آب که ضامن بقاست، اگر در گلو بپرد مرگ میجرعه

و ناملموس که همواره هست، اگر برای دقایقی نباشد اقامتگاه مرگ تواند بود. از 

 توان کمی ساده لوحانه، چیزها را کمینگاه مرگ دانست. این رو، می

در واقع، مرگ تنها در یک چیز النه کرده است، و آن هم بدن زنده است. مرگ، 

ی آلی نیست، که یعنی تعادل ترمودینامیک ادهچیزی جز وضعیتِ عادی و طبیعیِ م

با محیطش. از منظری علمی، این زندگی است که امری شگرفت و خیره کننده 

ای از افزایندهاست. این زندگی است که پویایی غیرعادی، کمیاب، و هم

ای آلی است. مرگ وضعیتی طبیعی و عادی است رخدادهای بیوشیمیایی در زمینه

کند. از این رو، چیزهایی ویژه، انگیز اشاره مین روندِ شگفتکه به توقفِ ای

آور، یا تقدیس شده در کار نیستند که کمینگاه مرگ باشند. خطرناک، هراس

ای فراگیر و سپهری گسترده از هستی است که همان گونه که باید برعکس، زمینه

ه د هستند کهایی شکننده، ونظامهایی خرباشد، هست، و چیزهایی ویژه، سازواره

 زایند و برای دقایقیرویند و روندهایی پیچیده را در دل خود میی آن میبر زمینه

گیرند و در سیالیت شگرف خویش برای لحظاتی اعالم استقالل از آن فاصله می

ت ی پایه بازگردند، و این بازگشکنند، تا آن که بار دیگر به همان وضعیت مردهمی

 نامیم.را ما مرگ می

ا از دید کسی که به زندگی خو گرفته است،این داستان دگرگونه است. ام 

ای که قرار است که در مورد مرز زندگی و مرگ داوری کند، همواره آن من

ی آن نظامهای زنده. ذهنی که قرار است جانداری است برآمده از درونِ پوسته

 مِ روندِ زندگیزا بودنِ مرگ را بفهمد و صورتبندی کند، همان لحظاتِ تداوتنش

کند، و از این رو به ملزومات ی پیرامونش را عمری دراز تلقی میی مردهبر زمینه

 یگیرد. از این رو، داستان از درونِ این دخمهاین شرایطِ سرشار از زندگی خو می
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 یتنگ و از اندرونِ این غالفِ گوشتی دیگرگونه است. منِ جاندار، وضعیت زنده

پندارد، و مردن را، و توقفِ این جریان را عی و معمولی میخود را عادی و طبی

 -و نه زندگی–بیند. از این روست که مرگ امری غیرعادی و نیازمند توضیح می

 کند. را به چیزها تحویل می

مرگ، همچون زندگی، شکلی از پویایی نظامهاست. از این رو آن را نیز  

گها و ابرها و چیزهایی را که هرگز ی ما، سنتوان به چیزها منسوب کرد. همهمی

-پنداریم و از همه به عنوان جهان بیجان یاد میاند، به غلط، مرده میزنده نبوده

 کنیم، گویی که جاندار بودن قاعده است و اینان در این بین چیزی کم دارند. 

توان به چیزها نسبت داد. خورخه لوئیس ی مرگ را نیز میبر همین اساس، پدیده

س داستان کوتاه زیبایی دارد در مورد چاقویی، که به چاقوکش مشهور و بورخ

خونخواری تعلق داشته و وقتی در جریان دعوایی به دست مردی بی دست و پا 

کند. ای برای آفریدن مرگ در حریفش عمل میافتد، همچون راهنما و هادیمی

 پنداشتند. آتیالیمی ی مرگافزارها را النهدر گذشته نیز، به ویژه سالحها و رزم

هون بدان دلیل توانست رهبری مردمش را به دست بگیرد و خاکِ جهان را به 

ن ای را یافت، و در تاریخ ایران زمیتوبره بکشد، که شمشیری باستانی و افسانه

اند، که از سرداری به آور و مشهور کم نبودهنیز شمشیرها، گرزها، و کمانها نام

 اند.رسیدهبه پهلوانی به ارث میسرداری و از پهلوانی 

ها آور هستند، اما تنها نمونهها مشهورترین چیزهای مرگهرچند سالح 

که در ذهن مردمان به  -معموال دلخواه و ارزشمند –نیستند. چه بسا چیزهایی 

هایی وجود دارد که این چیزها را اند. معموال روایتها و افسانهشده «آلوده»مرگ 

کند و مربوط می -مدارانه یا رخدادی ویژه و اساطیریلسمی زبانمعموال با ط –

ی دهد. الماسی درشت، یاقوتبه این ترتیب دلیلِ مرگبار بودنشان را توضیح می

کبود و چند قیراطی، و حتی اتومبیلِ قرمز رنگِ تشریفاتی آرشیدوک اتریش، 
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بشان برای صاحچیزهایی هستند که در باور عمومی به دلیلی نفرین شده بودند و 

 آوردند. مرگ به ارمغان می

کانها ی چیزها، یعنی متواند به پیوند مرگ با زمینهپیوند مرگ با چیزها، می 

ای که کسی در آن مرده، ترجیحا اگر مرگی دردناک و زمانها هم تعمیم یابد. خانه

ی ارواح و اشباح نموده شود و تواند همچون خانهآور بوده باشد، میو ترس

کانی ترسناک فرض شود. به همین شکل، زمانی که رخدادی مرگبار بروز کرده، م

ای از مفهوم زمان، سالگردها و یادبودهایی مداوم را تواند در ادراکی چرخهمی

ی جوامع برای تولید کند که یادآورِ آن مرگ اولیه هستند. مراسمی که در همه

ای از شود، نمونهگزار مییادآوری مرگ عزیزان در سالگردهای درگذشتشان بر

 این شیوه از متصل کردن مرگ و زمان است.
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. دیدنِ مرگ در چیزها، مکانها و زمانها، بدان معناست که خودِ مرگ را 5 

نبینیم. ما با چسباندن چیزها به مرگ، نقابی آشنا و در دسترس از جنسِ امور 

اما نه لزوما ترسناک یا  –نادیدنی ی آوریم، تا چهرهروزمره و ملموس پدید می

مرگ را بدان بپوشانیم. در جهانی که از چیزهای مرگبار، واژگان و کلماتِ  -زشتِ

آجین شده، و مکانها و زمانهای آغشته به مرگ انباشته شده است، مجالی مرگ

ی ابرای دیدنِ خودِ مرگ نیست. در این جهان، مرگ هر عزیزی به سرعت به شبکه

ز شود. بدنی که تا دیروی مرگ تحویل میوغین از چیزهای فروپوشانندهآشنا و در

زنده بود و امروز مرده است، این مهمترین دلیلِ حضور مرگ، ابتدا در کفنی، 

آنگاه در تابوتی، سپس در گورِ، و آنگاه در پشت سنگ قبری از چشمها پنهان 

 آلبوم عکسی، شعریشود، تا شاید به شکلی حضورِ مرگ از یاد برود. آنگاه می

رِ آن آوی دست اول و تنشای، یا دفترچه خاطراتی جایگزین یاد و خاطرهو مرثیه

شود. چرا که پس از آلوده شدن به مرگ، آن عزیز به امری تابو تبدیل عزیز می

و  قبر و یادگاریمثل سنگ -ای از چیزها شده است. تابویی که باید با شبکه

-ها، یادکردها، نقل خاطرهمرثیه –از قراردادهای زبانی ای و با شبکه -عکس و ...

جایگزین شود تا در تار و پودِ روابط اجتماعی بگنجد. تنها به این ترتیب  -ها، و...

تواند ی هنجارینِ ما، میاست که نظام اجتماعیِ مرگ زدوده، و ضدعفونی شده

چیزها و واژگان  حضور مرگ را تحمل کند، تنها در آن هنگام که در زیر کوهی از

 مدفون شده باشد. 

در مورد فرهنگ ایرانی و جایگاه مرگ در این فرهنگ، بسیار گفته و  

ی ایرانیان را به دلیل اهمیتی که برای اند. بسیاری فرهنگ عامیانهبسیار نوشته

اند، و بسیاری آن را نمودی چیزهای یادآور مردگان قایل هستند، نکوهش کرده

اند. اما حقیقتِ امر آن است که تمام این گریز از زندگی دانسته پرستی، واز مرده

های شلوغ و مجالسِ ختم پررونق، و مام این مراسم رنگارنگی که به گورستان

یفتگی ی ششود، نه نشانهیادبود مردگان و در بزرگداشت درگذشتگان برگزار می



   76      چهار صد و نود وخرداد هزار و سی  /و یکم سی یشماره/سیمرغ

 

پیش، ایرانیان از  ایرانیان به مرگ، که نماد هراس ایشان از آن است. دیرزمانی

-هشعر/اسطور –ترسیدند که سعی در فهمِ آن داشتند. از رویای دوموزی مرگ نمی

تا رباعیات خیام و فصلِ فنا در آثار غزالی و  -ی سوم پ.مای سومری از هزاره

عین القضات و اشعار مربوط به این موضوع در مثنوی مولوی و منطق الطیر، 

توان بازجست. شماری بسیار زیاد از افرادِ را میردپای این تالش برای فهم مرگ 

 –بسیار هوشمند، در زمانی بسیار طوالنی در ایران زمین برای فهمِ مفهوم مرگ 

ای گرانبار و ارزشمند از اند، و مجموعهکوشیده -اشدر شکلِ عریان و خالص

ا از افکار هایی واگراند. برخی از این آرا شاخهها را به وجود آوردهآرا و اندیشه

شود، که برای امروزیان پذیرفتنی یا جذاب نیستند. با این ها را شامل میو نظریه

وجود، برای مورخ اندیشه از آن رو اهمیت دارند که جسارت ایشان در خیره 

شان برای صورتبندی این تجربه را شدن در چشمان ابوالهول مرگ را، و خالقیت

 گذارند. به نمایش می

ا، هها و پسداشتشوند. اگر بزرگداشتمردگان چنین تکریم میاگر امروز  

ه شود، نه زندگان، اگر مکانهای آغشته ببیشتر برای بزرگانِ درگذشته برگزار می

نمایند، اگر زمانهای مرگ چنین ترسناک، چنین معنادار، و چنین تقدیس شده می

، چیزهای مربوط آلود این چنین پرشمار و فراوان هستند، اگر مناسکِ مرگمرگ

به مرگ، و واژگان و نمادهای در پیوند با مرگ رواجی چنین سهمگین دارند، 

معنا و مفهوم آن تنها یک چیز است، و آن هم این که ما ایرانیان در حال از یاد 

بردنِ مهارت خویش برای رویارویی با مرگ هستیم. اینها همه نشانگر اشتیاق ما 

رقه کردنش در دریایی از چیزها و واژگان، و برای برای پنهان کردن مرگ، برای غ

ی خویش را بر چیزهایی دیگر، زدهندیدنش است. از این روست که نگاه هراس

 کنیم، تا شاید از نگریستن به مرگیو جاهایی دیگر، و زمانهایی دیگر متمرکز می

 ی ما النه کرده است، معاف شویم.ی همهکه در اندرونه
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مان گونه که در عرف عامیانه با رنج و پوچی و ناتوانی مترادف . مرگ ه6 

اند توتواند با معکوس این مفاهیم نیز پیوند یابد. مرگ میشود، میشمرده می

خاستگاه تولید معنا باشد، چنان که فیلسوفانی مانند هایدگر و باتای و دریدا نیز 

به یاد ماندنی و اخالق  اند. مرگ، اگر در پیِ کرداری بزرگ وبدان اشاره کرده

 «درست مردن»واپسین شادی بزرگ زندگی باشد، و تواند مدارانه فرا رسد، می

 یعنی به گاه و به جای مردن، احتماال برترین نماد قدرت است.

د. کنی چرخشی است که زندگی را به ضد خود تبدیل میمرگ آن نقطه 

وند. شا به ضد خود تبدیل میاز این رو در این گرانیگاهِ بزرگ بسیاری از چیزه

ا ظهور هها، یا شکوهمندترین بزرگواریترین پستیدر این شرایط است که زشت

کند. در اینجاست که صداقتِ رویارویی با امر ناشناختنی، و صراحتِ رخ به می

 سازد. مرگ،رخ شدن با عدم، بسیاری از حقایق را بر چشمانِ بردبار آشکار می

ف نگردد، ها تلشود، اگر به غنیمت گرفته شود، و اگر با ندیدناگر درست دریافته 

 کانونی است برای زایش معنا، شادی، و قدرت.

های رنگارنگِ ندیدنِ مرگ، به معنای محرومیت ما خو کردنِ ما به شیوه 

ی بزرگ است. با نادیده انگاشتنِ مرگ، مرکز مختصاتی مهم و بنیادین از این خزانه

که تنها در حضور آن قادر به سنجش موقعیت خویش در هستی رود، از دست می

ماند آلود میخواهیم بود. هستی بی عدم، و زندگی بی مرگ، به افقی آشفته و مه 

اند. شاید از این که پیش و پس و زیر و زبر در آن چندان از هم تمایز نیافته
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 ن این چنین، وروست که اندیشه در عصر ما چنین ابتر و نازا شده است، و آدمیا

 کردارهایشان آنگونه...

. مرگ «مرگ ارزان»در ایران باستان، مفهومی وجود داشته است به نام  

بود.  ی مرگشد که شایستهارزان کسی بود که گناهی چندان بزرگ را مرتکب می

در روزگار ما، زندگی شاید به گناهی چنین بزرگ تبدیل شده باشد، اگر که در 

ی ایرانی، ر گریز از آن سپری شود. در تمدن سترگ و پردامنههراس از مرگ، و د

که بازرگانی و تبادل میان شهرها و فرهنگها و قلمروها شریان اصلی زایش 

داده، جاده و راه همواره داللتی دینی، عرفانی و پرمعنا اش را تشکیل میاقتصادی

ت، بار تبدیل شده اسی تصادفهایی مرگداشته است. امروز اما، جاده و راه به زمینه

این همه مرگ در  -ی مغوالن و جوالن راهزنانحتی در عصر حمله –و ما هرگز 

ی زندگی است، و در ایم. خودکشی در آیین ایرانی که ستایندهها نداشتهجاده

شود، و با این وجود هرگز شده است و میدین اسالم گناهی بزرگ تلقی می

اند. دلیلِ این مرگ ارزانی، وعلت کردهنمیشماری چنین زیاد از مردم خودکشی 

این ارزان شدنِ مرگ، شاید آن باشد که چیزهایی مانند خودرو و حتی بدنی به 

اند. دوقطبِ هر جفت متضاد تنگ آمده از زندگی، با مرگ اشتباه گرفته شده

وان تی بدی میمعنایی، همواره در کنار یکدیگر معنا دارند. نیکی را تنها در سنجه

توان دریافت. از این روست که فهمید، و روشنایی و ظلمت را در برابر هم می

های هر محور معنایی، و گریختن و نادیده انگاشتِ ضدِ چسبیدن به یکی از سویه

معنا شدنش منتهی خواهد. زندگی نیز، آن دیر یا زود به زوال همان بخش و بی

رنگ خواهد باخت و به چیزی در آن هنگام که از فهم مرگ محروم شود، ناگزیر 

 شود، که هم اکنون شده است. رمق تبدیل میبی
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 بخشی از کتاب زند گاهان:

  بخش نخست:ساختار گاهان

 .است گانهی اثری ادبی، اثری عنوان به هم و دینی متنی مقام در هم گاهان (1

« سرود» و شدهمی خوانده( AqAg :gAqA« )گاثا» اوستایی زبان در نامش

 همه از. اندکرده ثبت شکل چند به امروزین فارسی در را آن. است دادهمی معنا

 گات و تاگا صورت به را آن دیگر برخی. است گاثا اوستایی، اصلِ به تروفادارانه

 و است فتهای بیشتری رواج گاهان صورت به امن این نوشتن تازگی به و اندنوشته

 زبان در که است همان گاثا یواژه چراکه ام؛کرده رعایت را هنجار همین نیز من

 در اهانگ به را گاثاها جمع اسم توانمی بنابراین و شودمی تبدیل گاه به پهلوی

 .برگرداند امروزین فارسی

 صِشخ به تعلقش مورد در عام توافقی که اوستاست از بخشی تنها گاهان

 زا ابیاتی یسراینده دهدمی نشان که هست آن در بندهایی. دارد وجود زرتشت

 و حال شرح شکلِ روشنی به آن، از هاییبخش و است بوده زرتشت خودِ آن،

 هم تااوس بخش ترینکهن دلیل همین به اهانگ. گیردمی خود به را شخصی اشعار

-1100 حدود عنیی ،آریایی پیامبر نخستین زندگی دوران به قدمتش و هست

 ظهور از پیش قرنی چند شدنشسروده زمان که آنجا از. گرددمی باز م.پ 1200

 ونمدی باید را طوالنی مدت این در اندنشمباقی است، ایرانی هایخط نخستین

 در سشانمقد متون کردنمنتقل و کردنحفظ برای زرتشتیان محکم و استوار سنت

 سپ هاهزاره و هاقرن را متن این که نیرومند چندان سنتی. دانست شفاهی قالب

 ادارانهوف همچنان نبود، مفهوم دیگر زبان نای که زمانی در و اوستایی زبان مرگ از
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 ازیبازس و آن معنایی رمز واگشایی که دقتی با همآن کرد؛ منتقل نسل به نسل

 و نوزدهم قرن در را آن شناسیواژه و زبان دستور اوستایی، یناشناخته زبان

 از بازمانده زبانی یفرآورده ترینکهن رو این از گاهان .ساخت ممکن بیستم

 و ایالمیان هنوز که شد سروده زمانی در گاهان. است باستان ایرانی هایانزب

 آریایی ایلقب. نبود دورافتاده ایالتی جز ،آشور و بودند حاکم زمینایران بر بابلیان

 را خود استوار پیوندهای همچنان و بودند آمده در حرکت به تازه هنگام آن در

 صرم از عبری قبایل خروج تا هنوز. بودند کرده حفظ شانهندی خویشاوندان با

 مانده باقی سال 300 تورات از هانسخه نخستین نگارش زمان تا و قرن دو کیی

 ونمت در بار نخستین برای ماد و پارس نام تا بگذرد سال 400 بایستمی و بود

 خاطر به هم و چشمگیرش قدمت خاطر به هم را گاهان. شود پدیدار تاریخی

 این نماندباقی. دانست گانهی توانمی عجیبش، و امانتدارانه شدنمنتقل یشیوه

 مکنم ایرانیان از پیاپی ایهنسل یصمیمانه اعتقاد و باور خاطر به تنها سرودها

 گمانم به که م.پ ششم قرن تا شد سروده گاهان که م.پ دوازدهم قرن از. شد

 که گذشت سال 600 است، متن این شدنِنگاشته برای تصور قابل زمان تریندیر

 انتقال و کردنحفظ با را سرودها این ایرانیان از نسل 25 کم دست آن، طی در

 از راگیرف دولتی نه هنوز که بود شرایطی در این و کردند پاسداری سینه به سینه

 . داشت زمینایران کلیت در رسمیتی زرتشتی، آیین نه و داشتند خود آن

 آن. گیردمی بر در را کلمه 6000 حدود که است کوتاه نسبت به متنی گاهان (2

 :اندکرده تقسیم متمایز گاهِ پنج به سنتی طور به را
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 در را 34 تا 28 های22هات( aθAhunawaiti Ga: گاثا اَهونَوَیتی) هونَوَدگاهاَ

 رسالت ،خداوند و انسان یرابطه مانند مهمی مفاهیم هاهات این. گیردمی بر

 و نهدمی پیش فرا را زرتشتی اخالقی نظام نیادینب چارچوب و زرتشت

 اهیممف تمام تقریباً. کندمی معرفی را اَشَه و وهومنه مانند ایاصلی کلیدواژگان

 به اهگ همین در شودمی تکرار بعدی جهانی ادیان در که ایکتاپرستانهی کلیدی

 . شودمی دیده فشرده طور

 خوانده( USttawaiti gAqa: گاثا وَیتیاوشتَه) اُشتَوَدگاه متن، این اهِگ دومین

 در بیشتر بخش این. سناهاستی از 46 تا 43 هایهات یبرگیرنده در که شودمی

 آن زا ویژه به و است افتهی تمرکز آن قدسی تجلیات و خداوند هایویژگی شرح

                                                 

 

 نامند. می هر یک از سرودهای یسناها را یک هات -22

 پاسخی با آنکهبی دارد؛ پرسشی صورت آن از مهم بخشی که است مهم رو

 .باشد شده اثربی فوری، و سطحی

 SpantamainiyuS: گاثا مَینیوشسپِنتَه) سِپَنتْمَدگاه ،گاهان یپاره سومین

gāθa )به بخش این در. شودمی شامل را 50 تا 47 هایهات و دارد نام 

 رد قدسی امر خصوصیات و شده اشاره زرتشت عصرهم تاریخی هایشخصیت

 . است گرفته قرار بررسی مورد زرتشتی نوظهور یجامعه با ارتباط

( نام WohuxSaqra gāqa: گاثا وُهوخشَثره) گاهوهوخْشتَره چهارم بخش

 تزرتش نزدیک پیروان به هاییاشاره نیز بند این در. است 51 هاتدارد و همان 

 متأخرتر دورانی به را آن توانمی اشپیروزمندانه لحن به توجه با و دارد وجود
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 و بود تهافی اطمینان آیینش مندیپیروز از هنگام بدان زرتشت که دانست منسوب

 کرد. گیرشدن پیامش را بیان میجهان یمژده بیشتر

 WahiStuiSti: )وَهیشتوئیشتی گاثا گاهوهیشتوئیشت واپسین بخش گاهان

gāqaیا شعری در شادباش  ی عقدبه خطبهگیرد و یرا در بر م 53 ( است که هات

 رودهس نیرومندش پیروان از کیی با ماند که برای ازدواج دختر زرتشتعروسی می

 . است شده

 و بلندتر سرودهای که دریافت توانمی گاهان ساختار بر مرور همین با

 شده نجاندهگ اولیه ایهگاه در بیشتر دارند فلسفی و انتزاعی ساختاری که ترنظری

 دوران و زرتشت ذهنی فعالیت دوران به را هاآن که نیست ذهن از دور و است

 دارد اعیاجتم و تاریخی خصلتی بعدی گاهِ سه. بدانیم مربوط دینش بندیصورت

 اندور در آشکارا گیرد،می بر در که مهمی فلسفی و دینی هایداللت وجود با و

 شمناند و دوستان. استشده  سروده مخالفان با کشمکش و دین یتوسعه و سطب

 اجتماعی موقعیت و رسم و اسم و دارند ملموس و واقعی نمودی هابخش این در

 سرودهای به است، همه از ترکوتاه که آخری گاهِ دو. کنندمی اشغال را مشخصی

 رودهس آیینش استقرار و پیروزی دوران و برپیام عمر آخر در که ماندمی فرجامینی

 یبیترت به کمابیش گاهان، بخش پنج که است آن من حدس رو این از است؛ شده

 اهِگ پنج همین در زیاد احتمال به که است حالی در این. باشد شده مرتب زمانی

 زندمی موج گاهان در که ایآوریزبان و شور. دارد وجود هاییافتادگی موجود،

 که ندارم تردیدی که است چندان آن، در موجود معنایی هاینوآوری حجم و

 شدهمی شامل را کلمه 6000 این از بیش بسیار حجمی زرتشت اصلی هایسروده

 باید و است اندک همین دارد، قرار ما اختیار در امروز آنچه وجود این با. است

 برایمان ار گاهان از گمشده هاییبخش شاید تا بمانیم خوشایند فیتصاد انتظار به

 .کند آشکار
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 در که دیگری شعرهای تنها. است ایرانی هایزبان در شعر نخستین گاهان (3

 از است عبارت دارد زمانی تقدم گاهان بر و استشده  ثبت آریایی هایزبان

 داییو ادبیات از بخشی و است منظوم احتماالً که هیتی آیینی متون از هاییارهپ

 اینکه بر عالوه گاهان رو این از. است شده سروده گاهان با همزمان کمابیش که

 اشعار و متون ترینکهن از کیی است، ایرانی هایزبان شعر و متن ترینکهن

 دیرباز از گاهان شعری ساختار. هست هم اروپایی و هند هایزبان کل از ماندهباز

 مشخص وزنی اساس بر و آهنگین را آن موبدان چراکه بود؛ شده شناخته

 :است شده تصریح شعربودنش هم گاهان خودِ در و خوانندمی

                                                 

 

23- 46 /17. 

YaqrA WV afCmAnI sVNghAnI nOiT anafCm&m dVjAmAspA 

hwO-gwA hadA WVstA WahmVNg svraoCA rAdaMhO YV 

WIcinaoT dAqvmcA adAqvmcA daNgrA maNtU aCA mazdl 

ahurO.  

 وزم،آممی تو به پیوسته سخنانی اینک فرزانه! هوگوی جاماسپ ای

 در دااهورامز. باشی پرستار و نیوشا دل به را هاآن تو تا. گسسته نه

 . 23شناسد باز نادان از را دانا که شود کسی ننگاهبا اشه، پرتو

 پیوسته /گسسته معنایی متضاد جفت با را خود هایآموزه زرتشت بند، این در

( InAmSfa :afCmAnI« )اَفشمانی» سخنانش گویدمی او. کندمی تعریف



   84      چهار صد و نود وخرداد هزار و سی  /و یکم سی یشماره/سیمرغ

 

 گاهان سبک به که را واژه دو ینا(. anafCm&m: اَنَفشمام) آن برعکسِ نه است،

 ناگونگو اشکال به است،شده  ساخته دقیق متضادی همچون« اَ» نفی پیشوند با

 است ردهک ترجمه« زیانبی» برابر در« صدمه و زیان» را آن بارتلمه. اندکرده تفسیر

« سود و نیکی» را آن واژهبن همین رضِف با لومل. 24نمایدنمی درست چندان که

 نه آموزم،می تو به نیک و سودمند سخنانی من» و گرفته« بودنفایدهبی» برابر در

 شتریبی مقبولیت میلز یترجمه امروز میان، این در. است کرده ترجمه« فایدهبی

 ظم،من» و گرفته« کردنطی و پیمودن» معنای به« پَتمان» یریشه از را آن که دارد

 را 25جم این او، از پیروی به نیز کانگا. است کرده ترجمه« منظوم سخن و مرتب

 . است کرده ترجمه ناهنجار و ناموزون سخن برابر در موزون و منظوم سخن

                                                 

 

24- Bartholomae, 1904 (1961): 86. 
پیشدادی یا همتای اساطیری  ، اگر به جمشیدجم در این متن و سایر نوشتارهای من -25

ه هایی مفهومی اشاراست و به دوقطبی« جفت متضاد معنایی»ی شدهشاره نکند، شکل کوتاها

 26رگاردوستِ کرد تحلیل را گاهان وزنی ساختار که غربی پژوهشگر نخستین

 به آن وزنی تقارن عنیی است؛ هجایی شعری گاهان که داد نشان وسترگارد. بود

 بر وسترگارد. 27شودمی مربوط پیاپی هاییمصراع در هجاها شمار بودنکسانی

 هجا 16 اهونودگاه مثالً که داد قرار بررسی مورد را گاهان بندهای وزن مبنا این

 11 با مصراعی پنج بندهای اشتودگاه، مورد در. دارد مصراعی سه بندهای در

 تفاوت این با شود؛می تکرار هم سپنتمدگاه در هجا 11 این و دارد وجود هجا

 و مصراعی سه بندهای گاهوهوخشتره. هستیم روبرو مصراع چهار با اینجا در که

 هب هجاهایش که دارد ایمصراعی دو ساختار گاهوهیشتوئیشت و دارد هجایی 14

 ردوسبرنا فرانسیسکوس بیستم، قرن اواسط در. تایی است19 و تایی12 تناوب

، سازد. بنگرید به: وکیلیی پیکربندی معنا در ساختارهای زبانی را بر میکند که شالودهمی
 . 239و  261-4های ؛ شورآفرین؛ برگهای منشنظریه(؛ 1389شروین )

26- Westergaard 
27- Westergaard, 1852-54: 17. 
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 شناسیزبان جدید هایافتهی مبنای بر را گاهان وزن دیگر بار 28کویپر اکوبوسی

 اتاصو حذف مورد در که شواهدی به توجه با او. داد قرار بازبینی مورد تاریخی

 اتکلم وسط در هاواک که کرد فرض بود، آمده دست به اروپایی و هند چاکنایی

 برای را هجایی هشت وزنی او مبنا این بر. است شدهمی ادغام هم با اوستایی

 و شدهساده شکلی به را وسترگارد هجایی دستگاه و داد تشخیص گاهان سراسر

 .29دانست حاکم گاهان سراسر بر کدستی

 تهف سنایی نام به اوستا از دیگری بخش با زبانی و زمانی نظر از گاهان

 شبخ ترینکهن که نمایدمی چنین عنی. یاست نزدیک( 41 تا 35 هایهات) هات

 لحنی و زبان به متون این دوی هر. باشد سنای از قسمت دو این اوستایی ادبیات از

 فته وجود، این با. دارد هم کسانی کمابیش محتوایی و است شده نوشته مشابه

                                                 

 

28- Franciscus Bernardus Jacubus Kuiper 

 تمالاح به رو این از. دارد متفاوت اندک گویشی و است شده نوشته نثر به هات

 ررسیب. است شده نوشته او، خود نه و زرتشت پیروان از ایحلقه در متن این زیاد

. ودش انجام دیگر فرصتی در یدبا و است مستقل کاری متن دو این ایمقایسه

 همین با و زمانی دوران همین از ما که است آن دارد، اهمیت اینجا در آنچه

 نظم به دیگری و نثر به هاآن از کیی که داریم متفاوت متن دو زبانی، ساختار

 و است شعربودنش نشانگر قطعاً گاهان منظم خصوصیات رو این از. است

 شناسانبانز از برخی گمان به که باشد اوستایی انزب طبیعی خصوصیت تواندنمی

 .است بوده آهنگین و شعرگونه خود ذات به رمانتیست، و متقدم

 

 

 

29- Kuiper, 1974. 
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 گاهان فهم چارچوبدوم:

 

 کی در. دارد وجود متفاوت کامالً نظر سه ،گاهان مفهومی ساختار مورد در (1

 این هک دارد قرار اوستاست، تفسیر دستوری مکتب شاگردان از که هوفمان سو،

 نظری دستگاه کی وجود منکر و داندمی اذکار و ادعیه از ایمجموعه را متن

 دعاهایی از نامنظم و گسسته بندهایی گاهان هوفمان، دید از. است آن در منسجم

 صیشخ روایتی اشعار این او، دید از. است دهشمی خوانده سنای مراسم در که بوده

 دهد،نمی قرار مخاطب را مردم که آنجا از پس. اهورامزداست و زرتشت ارتباط از

 . کندنمی بندیصورت نیز را خاصی نظری چارچوب و عقاید اصول

 ،53 هات کلیت و 31 و 30 هات در بند دو که پذیردمی هوفمان البته

 که کندمی تأکید نکته این بر ویژه به اما دارد، را عقاید اصول بیان از هایینشانه

 زکشاور و عامی مردمی که مخاطبانش خور در و است پیچیده و فنی گاهان زبان

 به دقیق نیمعا انتقال برای است توانستهنمی بنابراین. نیست اند،بوده سوادبی و

 در هک است گِلدنر پیرو اظهارنظر این در هوفمان. گیرد قرار استفاده مورد ایشان

. کردمی انکار گاهان در را منسجم نظری چارچوب کی وجود مشابه چارچوبی

است،  شاگرد هوفمان از هومباخکه متأثر  کِلنز ما، زمان در و هوفمان از پس

 و هکتاپرستانی عناصر از مهمی بخش کلنز. است جبهه این سخنگوی ترینمهم
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 افکنیفر و اوستایی متن دستکاری از ناشی را گاهان به منسوب یشناسانهآخرت

ها و شعایر اوستای کهن آیین»نویسد: می نزکل. 30داندمی متن این بر متأخرتر آرای

ا راهی نامید، ام توان آن را فلسفه مزدیسناوجه نمینظری هستند که البته به هیچ

.« 31ها بعد فلسفه مزدیسنا در آن طی طریق کرده استرا گشوده است که قرن

شناسی و معاد در اوستای کهن هرگونه آخرتکلنز ادعای بویس مبنی بر وجود 

کند؛ هرچند در گاهان را رد می . او همچنین وجود یکتاپرستی32کندرا رد می

 ی، مقدم بر همهو معترف است که اهورامزدا 33رودپذیرد نام هیچ خدایی نمیمی

 . 34خدایان است

 ار گاهان که گیردمی بر در را اوستاشناسان از روهیگ نگرش جبهه، دومین

                                                 

 

مقامی؛ ی احمدرضا قائم؛ ترجمهمقاالتی در مورد زرتشت(؛ 1386نگاه کنید به: کلنز، ژان ) -30
 تهران: نشر فرزان.

  .137: 1386کلنز،  -31

 این در. دانندمی زرتشتی دین یموضوعه اصول و هادُگم حاوی و نظری متنی

 را زرتشتی اخالق مبانی و عقاید اصول که است دقیق متنی گاهان نگرش،

 اهان،گ خودِ زعمِ به که است آن گروه این استدالل گرانیگاه. کندمی بندیصورت

 یهکنندتعیین پاک نیت و درست کنش و ندارد چندانی اهمیت مناسک و آیین

 تمالاح معناگرایی، و ستیزیمناسک این به توجه با رو این از. است رستگاری

 ندکا باشد، مناسک و هاآیین به وابسته و پراکنده دعاهایی حاوی متن این اینکه

 از و اندیشندمی چارچوبی چنین در اوستاشناس انشوراند اصلی یبدنه. است

 وبمحس اوستاشناسی اصلی جریان بر نقد نوعی کلنز و هوفمان دیدگاه رو این

 .93همان:  -32

 .134همان:  -33

 .135همان:  -34
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  35.شودمی

 کوشدمی که گیردمی قرار بویس مری برداشت متضاد، نگرش دو این میان در

 اصول حاوی گاهان او دید از. 36کند ترکیب هم با را دیدگاه دو هر از نقاطی

 یینتب زرتشتی دین برای را نظری چارچوبی و است اخالقی و دینی یموضوعه

 کامالً ،است شده بیان متأخرتر تفسیرهای در که آنچه با چارچوب این اما کند،می

 هایینآ ثبات هم آن و دارد خاصی داشتپیش سبوی وجود این با. نیست کسانی

 زرتشتیان که ایوفاداری او دید از عنی. یاست زمان طول در زرتشتی مراسم و

 قابل دین این سطوح تمام به اند،داده نشان خود دینی متون روایت و نقل در

 مراسم که ااوست زبانی ساختار تنها نه که است معتقد بویس رو این از. است تعمیم

                                                 

 

؛ «شناختی دین زرتشتیراهنمای انتقادی و کتاب»(؛ 1381بنگرید به: پانائینو، آنتونیو ) -35
ی ؛ شماره19ی ؛ مرکز نشر دانشگاهی؛ دورهمعارفی بیدی؛ مجلهباغدکتر حسن رضاییی ترجمه

 .89-130های (؛ برگ55) 1

 شدت همین به نیز قدسی امور رمزگذاری و دین محتوای و نیایش هایآیین و

  است. دهش منتقل دیگر نسل به نسلی از نخوردهدست شکلی به و بوده کارمحافظه

 ربوطم نویسندگان از گروهی به ،وستاا و گاهان تفسیر به رویکرد سومین

 اهانگ ایشان دید از. دانندمی عارف پیامبربودن، از بیش را زرتشت که شودمی

 و وصل یجذبه و شوق در تنها و اهورامزداست ستایش در پرشور شعرهایی

 دیدگاه نتریبرجسته و اولین نیبرگ دیغیرعا نگرش. است شده سروده او با اتحاد

 یزرتشت به را آن اما داند،می منسجم و نظری متنی را گاهان او. است زاویه این از

 خلسه که شمنی. 37است نبوده ایقبیله شمن کی از بیش چیزی که کندمی منسوب

 او دید از. است کرده بیان اهانیگ اشعار قالب در را آن از ناشی شهودهای و

 .18: 1375بویس،  -36

 .167و  188: 1359، نیبرگ -37
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 درون در که اندبوده ایدرونی هایگروه و هاحلقه همان واقع در گاهانی ایزدان

 . کردندمی فعالیت زرتشت پیروان جماعت

 اما خت،یبرانگ تند واکنشی اوستاشناسی اصلی جریان در نیبرگ آرای هرچند

 فردِ. یرندبپذ را نظراتش از بخشی تا هست گرایشی اوستا ایرانی مفسران میان در

 زا مرسوم و سنتی تفسیر که است بوده واال پور تارا میان این در پیشرو

 لموسم اسامی تمام و کرد رد گاهان در را اسب و شتر و گاو مانند کلیدواژگانی

. انستد عرفانی و عالی امور برای رمزگانی و نمادها را اوستایی یافتاده پا پیشِ و

 این از خودش تفسیرهای اما بود، تاثیرگذار و ارزشمند او نگاه چارچوب، این با

 در. افتنی چندانی پیروان رو این از و بود مایهکم و سست نسبت به کلیدواژگان

 هایتبرداش اصالحاتی، با آذرگشسپ فیروز موبد اوستا، امروزین مترجمان میان

 سیاق اب اوستا تفسیر مورد در که دیگری معاصر ینویسنده. است پذیرفته را او

سه  ساسا بر را اوستا تا شدکومی که است عالیخانی بابک ،زندمی قلم عرفانی

 سه بچارچو در و خراسانی و تصوف بینی مزدکی، جهانی متعالیهدیدگاهِ فلسفه

 . کند تفسیر( مهرپرستانه و هندی ،زروانی) عرفانی رویکرد

 ستااو تفسیر و فهم مورد در که هاییدیدگاه و رویکردها تعارض به توجه با (2

 را خود برداشت ،گاهان زندِ نوشتن به ورود از پیش است ضروری دارد، وجود

 نظری جغرافیای در را متن این گیریجای چگونگی و کنم روشن مورد این در

 رفصلس چند در توانمی را زمینه این در هایمداشتپیش مبانی. کنم تعیین ادشدهی

 :گنجاند

 و ویاپ هایینظام دینی، متون تمام اصوالً و اوستا کنممی فکر آنکه نخست

 ها،آن به مومنان وفاداری خاطر به مقدس متون. است رمزگان از شوندهدگرگون

 بربرا در وجود این با اما دارد، پایداری و کارانهمحافظه زبانی ساختار و رمزگان

 و اوستا یمجموعه. نیست ایمن تاریخی حوادث و شناختیزبان هاییسیدگرد

 مقدس متن ترینکهن هم و کهن مقدس متن ترینتغییرنایافته هم گمانم به گاهان
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 تون،م این عمر یعمده بخش برای آن حامالن و راویان چراکه است؛ تغییرنایافته

 نیز را نآ تحریف و بازنویسی امکان بنابراین و اندنداشته دسترسی آن زبانِ به

 شدن پیش و پس و هاشدگیگم ها،افتادگی کنممی فکر وجود این با. اندنداشته

 زرتشتی مورخان که است چیزی این و دارد وجود هم کتاب این مورد در متون

 . اندکرده گوشزد را آن اوستا

 طبس و شرح مجال اینجا در که شودمی استخراج ایدهقاع هامنش ینظریه از

 و کارمحافظه ساختار، نظر از متنی ای منشی اگر اینکه آن و نیست دادنش

 و هاروایت در هاشدن شاخهشاخه و معنایی هایدگردیسی باشد، تغییرنیافتنی

 امنظ کی که شرایطی در دیگر، عبارت به. گرفت خواهد شدت آن، تفسیرهای

 پویایی د،باش روبرو نشانگانی دستگاه ثبات با دلیل، هر به نایی ـ نشانگانیمع

 راهی تنها واقع در این. کرد خواهد جبران معنایی نظام در دگردیسی با را خود

 . ندکمی ممکن شوندهدگرگون شرایط و زمانه در را منش سازگاری و بقا که است

 ودنبنخوردهدست و پایداری مورد در را بویس مری نظر چند هر مبنا، این بر

 این میمتع مورد در تفسیرش با اما پذیرم،می گذشته یهزاره سه در اوستا نسبی

 قرن پنج رد اوستا کنممی گمان ویژه به. نیستم موافق آن معنایی محتوای به ثبات

 بوده، جرای و زنده هنوز ستاییاو زبان که دورانی یعنی گذشته، آن بر که نخستی

 ریانج در قاعدتاً بازسازی این. است شده بازسازی و بازنویسی دستخوش سخت

 دنکردرونی و بازجذب و زرتشتی شریعت درون به غیرزرتشتی عناصر ورود

 .است پذیرفته انجام زرتشتی یایزدکده در ایرانی کهن ایزدان
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 ،هات هفت و گاهان. نیست یکپارچه و کدستی متنی اصوالً اوستا پس

 در ود؛شمی مربوط پیامبر زندگی عصر به که است آن از کهن بسیار هاییبخش

 ایرانی انخدای پریستارِ ایهحلقه از که هاشتی و متأخرترند متونی سناهای حالیکه

 و وامحت و شودمی مربوط بعد قرن هفت تا پنج به است، شدهگیری وام رقیب

 در تارساخ نظر از کنونی اوستای نظرم به رو این از. دارد متفاوت سراسر ساختی

 هاتن و است شده بازخوانی و بازنویسی بارها و بارها عمرش نخستِ قرن هفت

 دهنخوردست شکلی به بود، شده فراموش زبان این که یقرن 25 طی آن، از پس

 .است افتهی تداوم ناقص ولی

 دینی متن هر مانند متن این که است آن ،اوستا مورد در برداشتم دومین

 انندم باز اما است، نهفته خود در را دین عقیدتی مبانی و موضوعه اصول دیگری،

 و هاروایت و اساطیر از ایلفافه در را مبانی و اصول این گر،دی دینی متون تمام

 پیروان یگستره در را منتشرشدنش و پذیریفهم تا پوشانده شاعرانه هایاستعاره

 و شدهپرداخت بسیار متنی با گاهان مورد در که معتقدم ویژه به. کند ممکن

 اب را مفاهیم روابط و واژگان ساخت است کافی. هستیم روبرو یافتهسازمان

 این شتپ در روشنی و دقیق نظری چارچوب که دریابیم تا کنیم تحلیل کدیگری

 شاعرانه ضمن در و کهنسال بسیار متنی گاهان که پیداست ناگفته. دارد وجود متن

 و هااستعاره یگوشته از را مفهومی بندیاستخوان این باید رو این از است؛

 این در و است ممکن نظرم به کاری چنین. کرد جدا زبانی و کالمی هایبازی

 هک اینظری طیف در من جایگاهدیگر،  عبارت به. دارم را آن انجام قصد کتاب

 رایب گاهان که نیست بعید هیچ. است هوفمان برابر در دقیقاً گذشت، شرحش

 با د،باش شده خوانده دینی مراسم امانج هنگام مومنان توسط طوالنی بسیار مدتی

 چارچوب آن یسراینده که نیست فرض این برای کافی دلیلی این وجود این

 نگنجانده گاهان متن در را آن و است نداشته ذهن در را روشنی و دقیق نظری

 لیخی کنند،می زمزمه خویش دینی مراسم در را دعاهایی که مومنانی اصوالً. باشد
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 االخرهب فرهیختگی و فهم از سطحی هر با و ندارند کاری آن عاتیاطال محتوای به

 لدلی تنها. دانندمی مقدس و کافی نیز را همان که داشت خواهند آن از برداشتی

 یموضوعه اصول و نظری چارچوبی دارای را متنی اینکه برای محکم شاهد و

 و بنگریم متن خودِ به که است آن شویم، منکر را وجودش ای بدانیم عقیدتی

 گاهان که است تحلیلی چنین بر تکیه با. کنیم تحلیل را آن درونی معنایی روابط

 دعقای تاریخ در مانندبی و اندیشه یحوزه در نوآورانه و دقیق بسیار متنی را

 . دانممی

 تهگفپیش هاییژگیو یهمه از گاهان زبانی ساختار در من گمان به که آنچه

 50 حدود یبرگیرنده در گاهان. است آن یگونهریاضی دقت است، ترمهم

نداشته  ودوج زرتشت از پیش تا شکل این به که است فلسفی و دینی یکلیدواژه

 برقرار هم با که روابطی و متن در کلیدواژگان این قرارگیری الگوی. است

 نتریکم اشمعنایی داللت مورد در که است روشن و دقیق ایونهگ به کنند،می

 کل رد اوستایی زبان که کرد توجه نکته این به باید. گذاردمی باقی را تردید

 جز) دیگر یمرده هایزبان تمام از ترطوالنی زمانی برای که است مرده زبانی

 ام امروزین فهم. است بوده پنهان تاریکی در( ایالمی و سومری ،اکدی مصری،

ای رهیختهف بسیار شناسانایران و اوستاشناسان از نسل سه مدیون اوستایی زبان از

 متأخرتر زندهای و پهلوی تفسیرهای کمک به را اوستایی واژگان که است

 یکنورد و سانسکریت مانند هاییزبان کمک به را زبانش دستور و مزگشاییر

 . کردند بازسازی کهن

 سردرگمی و ابهام مشخصات این با متنی در رودمی انتظار کل در رو این از

 خاص شکل خاطر به ابهام این وجود، این با. باشد داشته وجود بسیاری

 رکمت شدت به هاگزاره در مفاهیم تعریف الگوی و گاهان در مفاهیم شدنبمرت

 لسوفانفی از بازمانده هایمتنپاره حتی که شرایطی در. است انتظار قابل میزان از

 و ظمن شود،می( راسل تا هایدگر از) متعارض تفاسیری دستخوش پیشاسقراطی
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 . است توجه قابل گاهانی کلیدواژگان در نهفته ترتیب

 ای یدین خصلتی که باستانی آمیزابهام متون یعمده بخش که کنید دقت

 نوشته شدنبیان زمان در و دارد تعلق گاهان از پس سال 500 به دارد، فلسفی

 بحثی هب نیاز متفاوت فرهنگی و زمانی هایبرش در متون این یمقایسه. است شده

 به روش کمک به توانمی که بگویم حد همین در اینجا در. دارد مجزا و مفصل

 جمهور و پیدایش سِفر مانند متونی بنیادین هایجم کتاب، همین در شدهگرفته کار

 دقت که کرد نمایان و داد نشان را میانشان روابط و کرد اجاستخر را افالتون

 اما فاهی،ش انتقال و شگفتش دیرینگی شعربودنش، به توجه با گاهان، در هاارجاع

 و اهبازخوانی که است حالی در تازه این. هاستآن از بیشتر بسیار دقیقش،

 که یمبگیر نادیده و نگیریم نظر در را متأخرتر متون مداوم و مجدد هایبازنویسی

 مهورج مانند توانستهنمی حامالنش، و راویان برای شوندهنامفهوم تدریج به گاهانِ

 .شود ویراسته و تصحیح کمکم بازنویسی هر در عتیق عهد و

 که تاس آن ینشانه گمانم به گاهانی، کلیدواژگان میان روابط در نهفته دقت

 تهنداش کاربرد او نظر مورد شکلِ به زرتشت زمان در مفاهیم این از مهمی بخش

 و نهپیامبرا خصوصیت با این. است بوده هاآن یکنندهبازتعریف ای واضع او و

 فاهیمم از ایشبکه با گاهان در ما ترتیب این به. دارد همخوانی نیز او یآورانهدین

 شده یفتعر دقیق و سنجیده شکلی به که هستیم روبرو نوظهور معنایی عناصر و

 هایداللت آن و نظم این. است گرفته قرار کدیگری به نسبت کنندهخیره نظمی در و

 گیرد رقرا تفسیر و بازخوانی یمایهدست تواندمی دیگری، متن هر مانند معنایی،

 سطح دو در کار این. رسانم انجام به زند این در دارم قصد که است همان این و

 تماالًاح که معناهایی استخراج و گاهان به نگریستن نخست. گرفت خواهد انجام

 اب دوم و است داشته ذهن در واژگان این کارگیری به با خود دوران در زرتشت

 برای هاآن قدرتِ و ارزش ارزیابی و حال زمان به کلیدواژگان این فراخواندن

 .ما امروزین مسائل بندیتصور
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. اردد سطح دو و الیه دو کشید، خواهم بیرون گاهان از آنچه ترتیب، این به

 از رتشتز مقصود» اینکه عنیی اوستاشناسان، کالسیک پرسشِ به پاسخ نخست،

 رایطش به پرسش این« است؟ بوده چه گزاره این از و کلیدواژه این از عبارت، این

 ندهز ادیانِ و باورها و پیرامونش در جاری اجتماعی نیروهای به زرتشت، تاریخی

 زرتشت چرا که ترمهم و شخصی پرسشِ این دیگری،. دهدمی ارجاع دورانش در

 دوم پرسش خاص، طور به است؟ کرده تبلیغ و داشته را مقصودی و مفهوم چنین

 و چرا راستی به. کرد خواهم متمرکز زرتشت دین یکتاپرستانهی محتوای بر را

 گونهچ و دارد؟ وجود کتای خدای کی تنها که رسید نتیجه این به زرتشت چطور

 ایشانج به را فرشتگان از غنی چنین ایشبکه و کرد نفی را ایزدان تمام که شد

 نشاند؟

 ادیان تاریخ و اوستاشناسی دانش ییرهدا در همچنان که پرسش دو این

 یزمانه به هک است دیگر پرسش سه پاسخِ به دستیابی یمقدمه من برای گنجند،می

 : شودمی مربوط ماناجتماعی یزمینه و ما تاریخی

  د؟یابیم هاییکاربست چه ما کنونی شرایط در گاهانی معنایی یشبکه -1

 یپیکره و فرهنگی هویت از هاییبخش چه معنایی یمنظومه این -2

 چه هاآن به پرداختن و کندمی بینیپیش و تعیین را ما هایداشتپیش

  دهد؟می دست به هاداشتپیش این نقد برای را امکاناتی

 و کرد طرح نو هاییپرسش مفاهیم این از جستنبهره با توانمی آیا -3

 داد؟ دست به نو هاییپاسخ

 که گنجدنمی اوستاشناسان یعالقه یدایره در پرسشگری، از دوم یالیه این

 ایرانیانِ ما خاص اجتماعی و تاریخی شرایط از برخاسته نیازی و ضرورت

 همچون و شود کامیاب نظری نیاز این کردنبرآورده در گاهان اگر. است امروزین

 کار به امروزین مسائلی حل و طرح برای ارزشمند حیسال و کارآمد ابزاری

 .داشت خواهد حضور ام یزمانه در و بود خواهد زنده متنی همچنان شود، گرفته
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 شناسی )بخش ششم(افزایی در زیستی همفصلی از رساله

 

 ( تعریف محتوای اطالعاتی سیستم زنده 2

  

ش ر طول زمان افزایچنانکه گفتیم، پیچیدگی درونی سیستم های زنده د

می یابد. اما این گزاره، آنگاه که مستقل از شواهد زیست شناختی دقیقتر بیان 

شود، مبهم جلوه می کند. در اینجا می خواهم نگاهی موشکافانه تر به مفهوم 

 پیچیدگی در سیستم های زنده بیندازم و پیچیدگی یاد شده را بهتر تعریف کنم .

نیل به تعریفی از پیچیدگی مورد بررسی قرار گیرد،  موجود زنده، آنگاه که برای

از دو جنبه می تواند ما را هدایت کند. نخست ریخت و ساختار ظاهری موجود 

در مقطع زمان مورد مشاهده، و دیگری کاری که این سیستم انجام می دهد. 

پرداختن به این دو جنبه از سیستم زنده، و ترجیح یکی از آنها بر دیگری، ریشه 

دو نگرش سنتی و مهم در زیست شناسی سیستمی است . یکی از این دو  ی

 نگرش، ساختارگرا  و دیگری کارکردگرا نامیده می شوند.

دیدگاه ساختارگرا، ساختار و ریخت ظاهری موجودات زنده را به عنوان 

مهمترین شاخص تعیین ماهیتشان مورد توجه قرار می دهد، و ملموس بودن 

را عاملی برای ترجیح ساختار بر کارکرد می داند. به بیان  شواهد ریخت شناختی

دیگر، در این دیدگاه ساختار و ریخت است که کارکرد را تعیین می کند. 

ساختارگرایان، بسته به موضعی که در مقابل مفهوم زمان انتخاب می کنند، به دو 

ت هم یخدسته تقسیم می شوند. اگر عالقمندان به این دیدگاه، به تاریخچه ی ر
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عالقمند باشند و تغییرات ساختار در طول زمان را به عنوان راهبردی کلیدی در 

شناسایی سیستم زنده مورد استفاده قرار دهند، چیزی پدید می آید به نام 

ساختارگرایی تاریخ مند. در این نگرش، تغییرات ساختار موجودات زنده در طول 

ندی درونی یا خارجی ای در زمان به سوی جهتی مشخص میل می کند و هدفم

الگوی تغییرات ریختی جانداران قابل فرض است . هواداران نظریات تکاملی 

Orthogenetic  ،از پیروان چنین دیدگاهی هستند. دید ساختارگرایی تاریخ مند

در واقع اشکال کنونی جانداران را به عنوان حاالت حد واسطی درک می کند 

تی بهینه و آرمانی هموار می کنند. ناگفته پیداست که راه را برای رسیدن به ریخ

که این نوع نگاه کردن به مفهوم ساختار، نوعی غایت انگاری ارسطویی را در 

 زیر الیه ی نازک مشاهده پنهان کرده است .

نوع دیگر پرداختن به شکل جانداران، از نگرش ساختارگرای غیرتاریخ 

ها به عنوان زمینه ی تغییر جانداران مند ناشی می شود. در این دیدگاه زمان تن

معنا دارد و اهمیتی غایت انگارانه بر آن متصور نیست . در این نگرش، بیشتر 

ریخت موجود در مقطع زمان مورد توجه است و گرایشهای تکاملی چندان به 

بازی گرفته نمی شود. شاخه هایی از زیست شناسی، بر اساس این دیدگاه شکل 

ن میان می توان به علم رده بندی و زیست شناسی تکوینی اشاره گرفته اند که از آ

 کرد.
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دیدگاه کارکردگرا، چنانکه گفتیم، کارکرد را تعیین کننده ی ساختار 

داند. این دیدگاه، مشاهده ی کارکرد سیستم زنده را مهمترین وسیله ی می

جانبی این  شناسایی ماهیت آن می داند و ریخت موجودات را به عنوان محصول

عنصر مهم )یعنی کارکرد( در نظر می گیرد. این دیدگاه هم می تواند دو صورت 

تاریخ مند و غیرتاریخ مند پیدا کند. در نوع تاریخ مند، تغییرات کارکردی مهم 

در طول زمان در نظر گرفته می شوند و الگویی معنادار و کلی را پدید می آورند. 

تواند غایت انگارانه باشد )مثل این جنبه از کارکردگرایی، می 

Neolamarckism  ( یا نباشد )مثلNeoDarwinism جنبه ی غیرتاریخ . )

مند قضیه هم به موقعی مربوط می شود که کارکردهای سیستم زنده در بازه های 

زمانی کوتاهی بررسی شود. علومی مانند تنکارشناسی، بوم شناسی، و 

 ند.ها هسترفتارشناسی نمونه هایی از این نگرش

در تاریخ علم زیست شناسی، این دو دیدگاه اصلی همواره در حال 

برخورد و رقابت با یکدیگر بوده اند. در عمل، پیدایش تمام شاخه های گوناگون 

زیست شناسی و رویکردهای مختلف به مفهوم زندگی را می توان در سایه ی 

میدان رقابت این دو این دو نوع نگرش درک کرد. از نظر تاریخی، کسی که در 

رقیب نقش کلیدی ایفا کرده است، بی تردید داروین است . او با معرفی دیدگاه 

تکاملی خود، دو مفهوم بنیادین و اساسی را وارد زیست شناسی کرد. نخست این 

 که همه ی جانداران جد مشترک دارند و بنابراین 

 دیگری این در تکامل خود از اصول پایه ی مشابهی پیروی می کنند، و

که عوامل محیطی می تواند ساختار درونی جانداران را تعیین کند. تعیین ساختار 

توسط عوامل محیطی و درونی سیستم زنده، همان است که به نفع جبهه ی 

کارکردگرا عمل کرده و بینش علت جویانه و تحلیلی را وارد زیست شناسی کرده 

های زنده در اثر عوامل محیطی است . این مفهوم که ریخت و ساختار سیستم 
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)بوم شناختی ( و درونی )جهشهای ژنومی ( تغییر می کند، پیامد منطقی قانون 

انتخاب طبیعی است، و همین اصل است که امکان تعیین ساختار توسط کارکرد 

 را تقویت می کند. 

امروز، ما می دانیم که هر دو دیدگاه یاد شده به نوعی درگیر ساده اندیشی 

اند. تفکر سیستمی که امروز زیست شناسی را در خود غرق کرده است، دو  بوده

مفهوم ریخت و کارکرد را مستقل از هم در نظر نمی گیرد، بلکه هردو را دو جنبه 

از پدیده ای یگانه، یعنی سیستم زنده می داند. به همین دلیل هم، تحلیلی افراطی 

 رد را معقول نمی داند.و متعصبانه ی قدیمی در مورد تقدس شکل یا عملک

زیسشناسان سنتی، هنگامی که می خواستند وارد بحث پیچیدگی شوند، ناچار 

بودند یکی از این دو رویکرد پایه را به عنوان نقطه ی شروع خود برگزینند. آنان 

یا تنوع رفتارهای جاندار را به عنوان شاخص پیچیدگی موجود در نظر می گرفتند، 

ناختی را جایگزین تخمین محتوای اطالعاتی موجود می و یا تحلیلهای ریخت ش

کردند. اگر ما بخواهیم فراتر از این دیدگاه های قدیمی بحث کنیم، ناچاریم به 

-عمل »شکلی هردو رویکرد را در کنار هم مطرح کنیم و به نوعی یین و یانگ ِ 

 معتقد شویم . «شکل 

 اطالعات درون یک با این مقدمه، می توانیم دست به تحلیل محتوای کل

 سیستم زنده بزنیم . اطالعات یاد شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

نخست ( اطالعات درونی : این نام را به عنوان برابرنهاد اصطالح 

اطالعات دستوری برگزیده ام . اطالعات درونی عبارت است از کل اطالعاتی 

ود دارند. به این ترتیب تمام که مستقل از جهان خارج، در درون سیستم زنده وج

دستورکارهایی که به صورت کدهای ژنومی در درون ساختار زنده ذخیره شده 

اند، و سایر انواع داده هایی که معموالً از همان ژنوم نتیجه می شوند، در این 

دسته قرار می گیرند. مهمترین ویژگی این نوع اطالعات، این است که زیر اثر 

 ر نمی کند و حالتی پایدار وتغییرات محیطی تغیی
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خودکفا دارد. البته این حرف ما در ابعاد کالن معنا دارد و کسی نمی تواند منکر 

اثرپذیری اطالعات درونی از عوامل تصادفی جهان خارج شود. جهشهای ژنومی 

 در اثر عوامل خارجی ای مانند پرتوهای فرابنفش نمونه هایی از این موار نقضند.

بیرونی : این اطالعات، مکمل چیزی است که در بند قبل  دوم ( اطالعات

ذکر شد. در عمل تمام داده های قابل ردیابی در سیستم زنده، که توسط محیط 

 تعیین شوند، در این دسته قرار می گیرند.

بر اساس این تقسیم بندی، مفاهیم کارکردی، بیشتر در این عنوان می گنجند و 

د در بند قبلی سراغ کرد. البته در اینجا دیگر خط همتاهای ساختاری آنها را بای

فاصل تر و تمیز و دقیقی که این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کند رسم نشده و 

 کارکرد و شکل به نوعی به هم آغشته شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یم، ذکر کرد «افزایش پیچیدگی زندگی در طول زمان»آنچه که ما با عنوان 

است از بیشتر شدن اطالعات درونی و بیرونی، در طول به بیان دقیتر عبارت 

  زمان .

این افزایش اطالعات، به طور همگن در ساختارهای زنده صورت نمی گیرد. 

بخش مهمی از اطالعات دستوری در کل مدت عمر سیستم زنده هرگز بیان نمی 
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 شود و بخش دیگری هم اصوالً غیر قابل بیان هستند. به عنوان مثال توالیهای

دارای تکرار باال )مثل توالیهای تلومری( اسیدهای آمینه ی پروتئین خاصی را کد 

نمی کنند، و بخش دیگری هم که این کار را می کنند، هرگز فرصت عمل و ظاهر 

 کردن صفات را نمی یابند )مثل آللهای مغلوب در هتروزیگوت ها(.

ا ی زنده، بچنانکه گفتیم، پدیده ی افزایش اطالعات در درون ساختارها

آنچه که قانون دوم ترمودینامیک در مورد سیستم های بسته می گوید ناهمریخت 

است . به این دلیل واژه ی تخصصی ناهمریخت را به کار می برم که تناقض این 

دو مورد خدشه ای به قانون دوم وارد نمی کند. سیستم های زنده همگی باز 

ندارد. با اینهمه، آنچه که ما در حالت  هستند و سیستم بسته ی آرمانی اصالً وجود

عادی در سیستم های دور و اطرافمان می بینیم، نمودهایی از قانون دوم 

ترمودینامیک است . سیستم های زنده، و برخی از سیستم های استثنایی دیگر که 

خودسازمانده و غیرزنده هستند، تنها نمونه هایی هستند که از این قاعده پیروی 

 نمی کنند.

همانطور که ذکر شد، به دلیل بسته نبودن ساختارهای زنده، افزایش پیچیدگی در 

آنها را نمی توان ردی بر قانون دوم دانست، اما به هر صورت این پویایی غیرعادی 

و رشد یابنده چیزی است که باید توسط زیست شناسان و بیوشیمیست ها پاسخ 

دارد که باعث می شود بر خالف داده شود. چه چیزی در سیستم های زنده وجود 

 سایر سیستم ها، در طول زمان نظمشان زیادتر شود؟

دانشمندان زیادی کوشیده اند تا به این پرسش پاسخ دهند. در اینجا به 

عنوان پیشینه، تنها دو رویکرد از میان انبوه پیشنهادات ممکن در اینباره را برگزیده 

د، بعد به شرح دیدگاه مورد عالقه ی و همان ها را به طور گذرا ذکر خواهم کر

 خود می پردازم .
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نخستین رویکرد موفق در این رابطه، حاصل تالشهای متخصصان 

فیزیک بوده است . مشهورترین این افراد، پریگوژین است -بیوفیزیک و شیمی 

که مفهوم پویایی سیستم های باز را وارد قلمرو دیدگاه سیستمی در مورد زندگی 

مدلهای ارائه شده توسط او، کل جهان یک سیستم بسته ی غول  کرد. بر اساس

پیکر است که بر اساس قانون دوم ترمودینامیک مرتباً بی نظمی خود را افزایش، 

و پیچیدگی خود را کاهش می دهد. اما در درون این ابرسیستم بزرگ، بیشمار 

شان حیطزیرسیستم دیگر داریم که برخی از آنها توسط انرژی تولید شده از م

تغذیه می شوند. پریگوژین توانست نشان دهد که سیستم های نامنظم پس از 

جذب انرژی از محیطشان می توانند به طور موضعی و موقت، نظم را در مناطقی 

( . این نقض موضعی  Pregogine et al ,1980, 1984از خود زیاد کنند )

و در نهایت سیستم بار قانون دوم ترمودینامیک، پدیده ای نادر، و موقت است، 

دیگر بر اساس روند طبیعی خود رو به بی نظمی و تعادل ترمودینامیک با محیط 

پیش می رود. این ویژگی ها، در واقع صفات سیستم های زنده هم هستند. آنها 

هم سیستم هایی باز هستند که انرژی را از محیط خود دریافت می کنند و در 

د را بیشتر می کنند. همه ی این سیستم ها در زمانی کوتاه پیچیدگی درونی خو

نهایت رو به بی نظمی پیش می روند و با محیط خود به تعادل می رسند. و این 

همان است که مرگ نامیده می شود. نکته ی مهم در این میان این است که 

ساختارهای زنده توانایی تولید مثل دارند و بنابراین اطالعات گرد آمده در یک 

باز مخالف با قانون دوم ترمودینامیک، پس از مرگ آن سیستم از بین نمی سیستم 

رود، بلکه در قالب سیستم های فرزندی باقی می ماند تا باز تغییرات بیشتری را 

تحمل کند و از پیچیدگی بیشتری برخوردار شود. به این ترتیب تکامل ممکن می 

د و ولد می توانند چیزی به شود و دودمانی از این سیستم های کوتاه عمر و پرزا

 شگفتی زندگی امروزی را بر زمین را ایجاد کنند.
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 دومین توجیه در مورد پیچیده تر شدن سیستم های زنده، به

تعلق دارد. این دانشمند معتقد است که سیستم باز هم  یزراخترفیزیکدانانی مانند لَ

افزایش می دهد و به سوی مانند سایر سیستم ها در طول زمان آنتروپی اش را 

بی نظمی پیش می رود، ولی این کار را با آهنگی کندتر از محیطش انجام می 

دهد و به همین دلیل هم از دید ناظران خارجی پیچیده تر فرض می شود. در این 

دیدگاه، چیزی مخالف با قانون دوم ترمودینامیک در سیستم های باز صورت نمی 

ی دید ناشی از نسبیت مفهوم نظم و پیچیدگی در این گیرد، بلکه تنها نوعی خطا

 ( .Layzer & Landsberg ,1984) میان وجود دارد

توجیه دیگری که در این مورد وجود دارد، به کار جانورشناسان و 

تحلیلگران سیستم های زیستی مربوط می شود. این دسته از پژوهشگران کوشیدند 

انین ترمودینامیک، افزایش پیچیدگی در تا با آشتی دادن داده های زیستی با قو

سیستم های زنده را به شکلی متفاوت توجیه کنند. در این دسته از تحلیل ها، 

تالش می شود تا افزایش آنتروپی در درون سیستم های زنده )که از قانون دوم 

ترمودینامیک بر می آید( تناقضی با افزایش اطالعات و پیچیدگی )که بر مبنای 

ربه می شود( پیدا نکند. وایلی و بروکس، دو زیست شناس مطرحی مشاهده تج

هستند که نظریاتشان در این مورد مورد عالقه ی ماست و در این نوشتار بیشتر 

 بر اساس رویکرد ایشان به موضوع خواهیم پرداخت .
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برای شرح توجیهی که مورد عالقه ی این نوشتار است، الزم است تا 

ترمودینامیکی و نظریه ی اطالعاتی دانسته فرض شود. از برخی از مفاهیم پایه ی 

آنجا که این فرض در بسیاری از موارد در مورد خوانندگان صدق نمی کند، و از 

سوی دیگر امکان پرداخت مفصل به این بحث در اینجا وجود ندارد، در اینجا 

د را ننگاهی کوتاه به کلیت مفاهیم مقدماتی خواهیم انداخت و خواننده ی عالقم

 به مطالعه ی منابع یاد شده در انتهای رساله تشویق می کنیم .

  

 

 

 

 

 

 

 ( مفاهیم ترمودینامیک1-2-2

  

مفهوم ترمودینامیک برای اولین بار هنگامی مطرح شد که موتورهای 

بخاری اولیه دوران شکوفایی صنعتی را به ارمغان آورده بودند و بهینه کردن 

یع امری حیاتی محسوب می شد. معادالت ابتدایی ِ کارکردشان برای صاحبان صنا

بیان کننده ی رفتار موتورهای درون سوز و بخاری، از صورتبندی ساده ای پیروی 

 R2/T2T-1T=: می کرد

این معادالت اولیه، به بیان ساده این امر را بیان می کردند که در صورت 

مای می یابد تا با د تغذیه نشدن سیستم توسط انرژی تازه، دمای آن آنقدر کاهش

محیط یکسان شود. این برابری ساده، در اصل بیانگر مفهومی آشناست، که همان 

آنتروپی باشد. میل کردن دمای درونی سیستم به دمای محیط، همان است که پیش 

از این مرگ ترمودینامیک نامیدیمش، و گفتیم یکی از نمودهای افزایش آنتروپی 
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اهیم مفهوم آنتروپی یا بی نظمی را با دقتی بیشتر در طول زمان است . اگر بخو

 PV/Ts :می رسیم یوارد معادالتمان کنیم، به صورتبندی مشهور

عالمت دما  Tنشانگر حجم، و  Vنماینده فشار،  pنماد آنتروپی،  sکه در آن 

ست. مفهوم این معادله این است که در شرایط حجم و فشار ثابت، یک سیستم 

م با گذشت زمان دمایش را از دست می دهد و به سمت دمای ترمودینامیکی گر

محیط میل می کند. این تمایل به تعادل ترمودینامیک، در واقع همان گرایش به 

رسید به بیشینه ی بی نظمی است . چرا که تقارن آماری دمای درون و برون 

 سیستم، چنین مفهومی را در ذهن متبادر می کند. 

 همین برابری های ساده نتیجه می شود، این است :معادله ی بعدی، که از 

FETs 

معادل  Eبرابرست با دما، T عبارت است از تغییرات آنتروپی، sکه در آن 

نشانگر تغییرات انرژی آزاد هلمهولتز  Fاست با تغییرات انرژی کل سیستم، و 

ه خود ن باست . این معادله ی پایه در سیستم های متفاوت اشکال فرعی گوناگو

 و s می گیرد. در سیستم های بسته، طبق قانون دوم ترمودینامیک، همیشه

F در سیستم های شیمیایی، که ساختارهای زنده را هم در بر می گیرد، این .

 =Gمعادله به جایگزینی های شیمیایی، مربوطه، به این ترتیب تغییر می کند: 

H – Ts  

عبارت  Gتالپی یا محتوای گرمای سیستم، و برابر است با آن Hکه در آن 

که ساده ترین واکنشهای  Exotermicاست از انرژی آزاد گیبس در واکنشهای 

شیمیایی را در بر می گیرند، سیستم اندرکنش شیمیایی توسط انرژی )معموالً 

 .  H<0و  TS>0گرمایی( خارج سیستم تغذیه می شود. در این حالت همیشه 

که واکنشها به صورت درونزاد و خود به خود انجام می شوند،  در سیستم هایی

. ناگفته پیداست که واکنشهای بیوشیمیایی درونی سیستم زنده را G<0همیشه 

 نیز باید در همین چهارچوب توجیه کرد.
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همتای آن را قرار دهیم، به این برابری  Hاگر در معادالت یاد شده، به جای 

برابر است با پتانسیل  Uکه در آن  G= U+ PV-TSمی رسیم : 

شیمیایی واکنش . در این معادالت، هرچه زمان بگذرد، سیستم به تعادل شیمیایی 

 افزایش می یابد . Sکاهش یافته، و  Gنزدیکتر می شود و در نتیجه 

یکی از بنیانگذاران نظریات ترمودینامیک، بولتزمان بود که توانست نشان 

سکپی، در اثر مرور زمان و صرف انرژی، آنتروپی خود دهد سیستم های ماکرو

را بیشینه می کنند و با محیط خارج خود به تعادل حرارتی می رسند 

(Boltzmann ,1877. ) :او مفهوم آنتروپی را به این ترتیب تعریف کرد 

 ipnLipk-s=  

حالت ممکن )به  iعبارت بود از بسامد پراکنش حاالت سیستم در  iPدر آن  که

برابر بود با ثابت بولتزمان . بنابراین تعریف ؛  Kصورت تابع احتماالتی (، و 

n= Lmaxs 

 کل حاالت ممکن برای سیستم .  در آن برابر است با تعدادδکه  

تحلیلهای بعدی، نشان داد که آنتروپی بیشینه، لزوماً تمام حاالت تعادل 

یرات مطلب، این است که تغی حرارتی سیستم را تعیین نمی کند. راه نشان دادن این

آنتروپی در سیستم های مجزا را پس از آمیخته شدنشان با هم بررسی کنیم . اگر 

دو سیستم مجزای دارای ساختار حرارتی )وابسته به آنتالپی ( کامالً همگن را با 

 s(a)s =(ab)S +(b)هم یک کاسه کنیم، آنتروپی نهایی عبارت خواهد بود از: 

نی در بین حاالت ممکن برای دو سیستم وجود نداشته باشد، اما اگر این همگ

 برابری یاد شده به این شکل تغییر می کند: 

(b)+ s(a)>s(ab)S  (LanDsberg ,1984 . ) 

به بیان دیگر، این یک کاسه کردن سیستم ها نشان می دهد که حالت 

می کرده،  یتعادل اولیه برای هر دو سیستم، آنتروپی ای کمتر از بیشینه را معرف

و این آنتروپی تعادلی نهایی در حاالت طبیعی با ترفندهایی مانند یک کاسه کردن 

سیستم ها با هم، می تواند بیشتر شود. از همه این حرفها می توان این نتیجه را 
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گرفت، که با وجود درستی قانون دوم ترمودینامیک و صادق بودن اصل افزایش 

راه با گذر زمان، این آنتروپی تعادلی لزوماً آنتروپی در سیستم های عادی، هم

بیشینه ی ممکن را نشان نمی دهد. به بیان فنی تر، معادله ی تغییرات آنتروپی در 

طول زمان، در فضای فاز سیستم های گوناگون، پیش از رسیدن به بیشینه ی کلی 

 چندین بیشینه ی موضعی را هم در بر می گیرد که می تواند سیستم را در خود

 متوقف کند.

این نتایج همان چیزهایی بود که پریگوژین را در رسیدن به تحلیلهایش 

از سیستمهای باز یاری کرد. او از لحاظ نظری کل سیستم های ترمودینامیک را 

 به دو دسته تقسیم کرد:

نخست سیستم هایی که آنتالپی، آنتروپی و عناصر تقارنی ثابت دارند و بنابراین 

دوم ترمودینامیک پیروی می کنند. این سیستم ها، همان سیستم  دقیقاً از قانون

های حرارتی کالسیک و ساده هستند که مورد عالقه ی فیزیکدانان حرارت اولیه 

بودند. در این سیستم ها آنتروپی در طول زمان افزایش می یابد و به بیشینه ای 

اصله ی لی فنزدیک به بیشینه ی کلی می رسد. در این سیستم ها بیشینه ی ک

چندانی با بیشینه ی های موضعی ندارد و محتوای حرارتی این دو نوع وضعیت 

خیلی به هم نزدیک هستند. این سامانه ها در طول زمان با روندی یکنواخت به 

 سوی تعادل ترمودینامیکی با محیط حرکت می کنند.

روپی در آنت نوع دوم، سیستم های باز هستند که دامنه تغییرات آنتالپی، تقارن و

آنها بسیار وسیع است . این سیستم ها به شکل پیچیده تری رفتار می کنند و 

پویایی شان در طول زمان توسط چندین نقطه تعادل موضعی متفاوت با بیشینه 

ی آنتروپی جذب می شود. ناگفته پیداست که این نقاط تعادلی، و این آنتروپی 

همان مفهوم جذب کننده هستند که  های بیشینه ی موضعی، در واقع هم ارز با

پیش از این معرفی شد. این سیستم ها هم بنابر قانون دوم در نهایت به سوی 

تعادل ترمودینامیک با محیطشان حرکت می کنند، اما این راه را از مسیری پر پیچ 
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و خم می پیمایند. مسیری که می تواند منجر به تشکیل سازواره های پیچیده ی 

ه طور موقت در جاهایی اطالعات و نگانتروپی را افزایش دهد خاصی شود و ب

(Pregogine ,1980.) 

بر اساس این تحلیل جدید، می توان دو نوع آنتروپی را در سیستم تعریف کرد. 

نخست آنتروپی برونی،که توسط رابطه ی کل سیستم با محیط تعریف می شود، 

آید. بین اجزای سیستم پدید میو دوم آنتروپی درونی که با توجه به روابط درونی 

نشان دهیم تغیرات کل آنتروپی  sid ا بارو دومی  sed اگر تغییرات اولی را با

 سیستم برابر خواهد شد با 

ses + dids= d 

حاال با توجه به ثابت بودن بیشینه ی آنتروپی کل ، اگر در این چهارچوب، مقدار 

م در م می شود. یعنی اگر سیستآنتروپی برونی افزایش یابد، آنتروپی درونی ک

اندرکنش با محیط خود، مقدار بیشتری آنتروپی به آن صادر کند، موفق خواهد 

شد تا اطالعات و پیچیدگی درون سیستم خود را با کاستن از آنتروپی درونی 

همان  -یا برعکس آن، اطالعات -خود، افزایش دهد. این داد و ستد بی نظمی، 

پیچیدگی سیستم های باز در طول زمان را فراهم می  است که امکان باال رفتن

 آورد.
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 ( مفاهیم نظریه اطالعات2-2-2

 ( تعریف اطالعات 1-2-2-2

در مورد اطالعات، بسیار سخن گفته شده و بسیار هم گفته خواهد شد. 

در اینجا هدف تنها رسیدن به مفهومی کمی و شمارش پذیر از اطالعات است . 

این مقصود، روشهای معمول و معتبر پرداختن به این موضوع را به برای نیل به 

طور گذرا ذکر خواهم کرد و در نهایت صورتبندی مورد عالقه ی خود را ذکر 

خواهم کرد. عالقمندان به نکات بیشتر در مورد محتوای اطالعاتی سیستم زنده، 

 د.می توانند به منابع دیگری که در این مورد نگاشته شده رجوع کنن

نخستین کسی که در اروپا ایده ی امکان کمی کردن اطالعات را مطرح 

کرد، یک فیزیکدان به نسبت گمنام بود به نام نیکیست ، که در دهه ی بیست قرن 

حاضر میالدی مقاله ای در این مورد منتشر کرد. بنابر نظر او، در ارتعاشات صوتی، 

اشات، و چگالی اطالعات منتقل رابطه ای بین تنوع طول موج و دامنه بسامد ارتع

شده توسط آن صوت وجود داشت . او همچنین مفهوم نوفه را هم معرفی کرده 

بود و آن را نیز به همین ترتیب بر اساس خصوصیات صوت تعریف کرده بود. 

در دوران خودش چندان مورد توجه واقع نشد.  اندیشه های پیشروی این دانشمند

.م 1928ندیشه ی سیستمی به نام هارتلی ، در سال پس از او، یکی از پیشروان ا

حجم اطالعات را بر اساس تنوع حاالت قابل تشخیص در سیستم تعریف کرد. 

 ) M n) =LHمعادله کمی کرد:این به نظر او، اطالعات را می شد با 

برابر است  Mعبارت است از مقدار اطالعات بر حسب بیت، و  H()که در آن 

 بل تشخیص در سیستم .با تعداد حاالت قا

با وجود دقیق تر بودن این تعبیر از اطالعات، هارتلی هم توجه چندانی 

را به خود جلب نکرد، و این موضوع همچنان مکتوم ماند، تا اینکه در 

.م، ریاضیدانی فرانسوی به نام کلود شانون ، نظریه اطالعات را بنیان 1948سال

مخابراتی بل  بود و می کوشید تا شیوه  نهاد. شانون دانشمندی در خدمت کمپانی
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ی کدگذاری اطالعات در قالب نمادهایی مانند تکانه های الکتریکی را بهینه کند. 

 او با الهام از مفاهیم ترمودینامیک، تعریف زیر را از اطالعات ارائه کرد:

 Ln p (x) d (x)(ix )=  (x)H   ()در تابع های پیوسته

 d (x)Ln p (ix)  = (x)H (x) )در تابع های گسسته(

احتمال  iP(x(یک حالت متمایز از سیستم مورد بررسی است، و  ixکه در آن 

 هم کل اطالعاتی است که در این سیستم منتقل می شود. H(x)حضور آن است . 

پیشنهادات شانون در دوره ی خودش با استقبال فراوانی روبرو شد، و 

ین تعریف، این بود که می توانست یکی از مهمترین علل اقبال فراوان به ا

مشکالت عملکردی در زمینه ی انتقال اطالعات را حل کند و در اقتصادی تر 

سودمند باشد. این امر در  -و به ویژه مخابراتی -کردن سیستم های اطالعاتی 

واقع پاسخی بود پیش از موعد، به نیاز مبرم تکنولوژی، که به تدریج اطالعات را 

به کار می گرفت . با وجود اینکه شانون در نظریه ِ خود تعریفی در ابعاد وسیع 

برای اطالعات ارائه کرده بود، ولی از آن هنگام تا به حال بین نظریه پردازان در 

 مورد دقت و صحت این تعریف، اختالف نظر وجود دارد.

امروزه، می دانیم که تعبیر شانون از اطالعات چندان هم واقع بینانه نبوده، 

در واقع صورتبندی او، بیش از آنکه به خود مفهوم اطالعات بپردازد، انتقال و 

اطالعات را مورد توجه قرار داده بود. در واقع او به جای ایجاد نظریه اطالعات ِ 

مورد ادعایش، یک نظریه مخابرات  را پدید آورده بود. به این شکل، اطالعات 

، پیش از تعریف شدن دقیق، کمی یکی از معدود مفاهیمی است که در تاریخ علم

شده است . کمّی کردن مفاهیم و تحلیل ریاضی آنها، به درک عمیقی از مفهومشان 

وابسته است، و بنابراین معموالً تعریف قبل از تحلیل مشخص می شود. در بعضی 

موارد، این اصل نقض می شود و مفاهیمی مبهم، به دلیل اهمیت کاربردیشان، 

ارش پذیر می شوند. اطالعات هم نمونه ای از این مفاهیم زودتر از موعد شم

 بوده است .
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برای مقصودی که ما داریم، نظریه مخابرات کافی نیست . ما در اینجا به 

فارغ از کاربردهای احتمالی -دنبال راهی برای کمی کردن مفهوم اطالعات محض 

 نیاز داریم :می گردیم . برای ایجاد چنین نظریه ای، به این ملزومات  -آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف ( نسبیت اطالعات : اطالعات در معنای عام خود، چیزی است که 

از فرستنده ای به صورت کدهایی قراردادی گسیل می شود و توسط گیرنده ی 

ویژه ای کدگشایی می گردد. به این ترتیب کمیت اطالعات به نوع و بازده کاری 

صی که کدگذاری اطالعات را تعیین می فرستنده و گیرنده، و همچنین قرارداد خا

 کند، بستگی دارد. به این ترتیب مفهوم کمی اطالعات، نسبی و قراردادی است .

ب ( اطالعات منفی : این مفهومی است که توسط بریلوِن معرفی شده، 

و به لزوم توجه به اطالعات نادرست مخدوش کننده ی پیام اشاره دارد. اگر در 

از اطالعات وجود داشته باشد که در مورد صحت و سقم  پیامی، زیرمجموعه ای

و درجه ی اعتبار باقی پیام چیزی به ما بگوید، آن بخش دارای اطالعات منفی 

خواهد بود، چون در نهایت شک و تردید ما را نسبت به مفهوم کل پیام بیشتر می 

 (.Brillouin,1956کند )



   111      چهار صد و نود وخرداد هزار و سی  /و یکم سی یشماره/سیمرغ

 

ی اطالعات همه در  پ ( اطالعات سیستم های پیوسته : مفاهیم اولیه

مورد سیستم های گسسته ای مانند زبان یا کدهای تلگرافی )مثل مورس ( کاردبرد 

داشت . اما ما در کنار این دستگاه کمی، نیازمند صورتبندی دیگری هم هستیم 

که اطالعات مربوط به ریخت و ساختار و سایر مفاهیم غیرنمادین و پیوسته ی 

کند. به این ترتیب ایجاد دو نوع نظریه اطالعات وابسته به سیستم را نیز کمی 

گسسته  -یا به اصطالح فنی تر آنتروپی -لزوم پیدا می کند. نوعی که به مفاهیم 

 بپردازد، و نوع دیگری که با آنتروپی پیوسته کار کند.

از آنجا که سیستم های زیستی همه حالتی پیوسته دارند، چنین رویکردی به مفهوم 

 جلوه می کند.اطالعات ضروری 

                                                 

 

38 Novelty 

با توجه به سه معیار باال، راه های زیادی برای تعریف اطالعات وجود دارد. یک 

راه کارکردگرایانه، پرداختن به مفهوم تازگی و شباهت در رفتارهای سیستم است . 

این راهی است که وایتساکر پیشنهاد کرده و برای نامیدن اطالعات خاصی که به 

 بارت اطالعات کارکردی  را به کار برده است .این ترتیب تعریف می شود، ع

در سیستم قابل تعریف است که بر مبنای آن، هرچه پویایی  38تازگی

کنونی سیستم با آنچه که تا به حال تجربه کرده تفاوت داشته باشد، تازگیش بیشتر 

است . می توان شاخص تازگی را بر اساس درصد بیان کرد و تفاوت بین حالت 

ه را به طور آماری استخراج کرد. به طور موازی، می توان مفهوم کنونی و گذشت

ا هم درک کرد، که عبارت است از برعکس تازگی . یعنی ر دیگری به نام شباهت
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درصد شباهت حالت کنونی سیستم، و آنچه که در گذشته تجربه کرده است . به 

سیستم  یاین ترتیب می توانیم بر روی یک محور مختصات ساده، تغییرات تازگ

در طول زمان را تصویر کنیم . حاال اگر محور دیگری را هم بر همین دستگاه در 

نظر بگیریم و آن را معرف اطالعات فرض کنیم، می بینیم که اطالعات در حد 

10 فاصل شباهت کامل، و تازگی کامل قرار دارد. اگر تازگی سیستم باشد،  %  0

هرلحظه پویایی سیستم از نوتعریف در واقع آشوب کامل حکمفرما خواهد بود و 

می شود و قابل پیش بینی نیست . در این سیستم های هیچ اطالعاتی وجود ندارد. 

چون در واقع اطالعات این سیستم ها را نمی توان خواند. چنین چیزی را در 

سیستم های آشوبناکی مانند پدیده های آب و هوایی تا حدودی می توانیم ببینیم . 

10ر یک سیستم اگر شباهت د باشد، باز هم اطالعاتی وجود نخواهد داشت .  0%

چون در این حالت پویایی در سیستم مشاهده نخواهد شد و هر لحظه از سیستم 

درست مانند لحظه ی قبل خواهد بود. چنین چیزی هم ارز است با مفهوم مرگ 

 ترمودینامیکی در سیستم های بسته .

ز این دو مفهوم است . هم تازگی اما اطالعات عملکردی، آمیزه ای ا

دارد، و هم شباهت، و در واقع همین شباهت است که امکان تشخیص انحرافات 

از حالت پایه و بنابراین خواندن اطالعات را ممکن می سازد. در جاهایی در حد 

فاصل تازگی و شباهت کامل، سیستم بین رفتار مشابه یا تازه نوسان می کند، و 

اطالعات عملکردی را تولید می کند. به این ترتیب، اطالعات این همان است که 

مفهومی است که در حد فاصل بین تازگی مطلق و شباهت کامل تعریف می 

شود. برای کمی کردن این مفهوم بینابینی، چنان که گفتیم، تعاریف فراوانی وجود 

 ت .مندارد. همین زیاد بودن تعاریف، یکی از دالیل نادقیق بودن مفهوم آن اس

در اینجا بعضی از این تعاریف را فهرست وار ذکر می کنم تا زمینه ِ موضوع 

 مشخص شود.
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خود شانون اطالعات را به صورت معنایی نزدیک به آنتروپی  تعریف 

از  برگرفته-می کند و حتی در محاسبات خود، از معادالت مربوط به آنتروپی 

این تعریف، اطالعات یک گزاره بهره می برد. بنابر -قانون دوم ترمودینامیک 

عبارت است از پیچیدگی روابط موجود بین اجزای آن . اگر یک مجموعه از 

داشته باشیم، و این  -(n,…p2,p1pمانند )-احتماالت گسستة مکمل یکدیگر را 

حالت یک سیستم را مشخص کنند، آنگاه اطالعات این  مجموعه از احتماالت،

که سیستم -هایی که برای تعریف یکی از این حاالت سیستم برابر خواهد بود با بیت

عبارت باشد از کل احتماالت ممکن  Pالزم است . یعنی اگر  -را معرفی می کند،

 در مورد یک سیستم، و:

 }n,...., p2, p1P= {p 

 برابر خواهد بود با: -بر حسب بیت  -H(p)آنگاه اطالعات موجود در سیستم 

log (pi) iP-H (p) =  

 

 

 

 

 

 

 

چنانکه می بینید، این معادله با برابری مربوط به آنتروپی در ترمودینامیک 

کالسیک همریخت است . شاید همین همریختی معادالت، منشأ اصلی اشتباه 

شانون در همتا گرفتن این دو مفهوم بوده باشد. درصورتی که چنین همتایی را 

روز همه ِ که احتمال ب بپذیریم،به این نتیجه می رسیم که یک سیستم، در حالتی

حاالتش با هم برابر باشد، دارای بیشینه ِ اطالعات ممکن است . یعنی در صورتی 

 n=... =p2= p1pکه قاعده ِ برابری امکانات برقرار باشد: 
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آنگاه آنتروپی بیشینه خواهد شد، چون بی نظمی سیستم در باالترین درجه ِ خود 

له شانون خود اطالعات و هم بیشینه خواهد بود. در عین حال، بر اساس معاد

 خواهد بود و این موردی است که با بیشینه بودن بی نظمی همخوانی ندارد.

حشو، مفهوم مهم دیگری است که همواره در نظریه اطالعات در کنار خود مفهوم 

اطالعات مطرح می شود. حشو به این معناست که یک پیام به طور خالص از 

وی ارزش اطالعاتی تشکیل نشده، بلکه برخی از اجزای نمادهای معنی دار و حا

آن حالت نوفه  دارد و در انتقال اطالعات نقشی را ایفا نمی کند. وجود این 

عناصر اضافی، از یکسو به طول پیام می افزاید، بی آنکه ارزش اطالعاتی آن را 

. هدزیاد کند، و از سوی دیگر احتمال خطا در فرآیند رمزگشایی را کاهش می د

می خواهد منتقل شود. می   1377مثالً مجسم کنید معنایی مثل یک تاریخ، مثالً

توان این مفهوم را با چهار عالمت عددی بیان کرد. در صورت اختالل در انتقال 

به  3این پیام کوتاه، مفهوم در کل آسیب زیادی می بیند. مثالً اگر یک عالمت 

قلب می شود. در مقابل  1677ه صورت تبدیل شود، کل پیام تغییر می یابد و ب6

هم نوشت،  "هزار و سیصد و هفتاد و هفت "می توان همین پیام را به صورت 

نماد الفبایی مورد استفاده قرار  21در این حالت، به جای چهار عالمت عددی، 

گرفته . یعنی طول پیام بدون تغییر در معنا زیاد شده، ولی در مقابل مصونیت پیام 

تغییرات هم باال رفته است، و دیگر تغییر یک حرف )مثالً ص به م ( در مقابل 

کل پیام را دگرگون نمی کند. یعنی گیرنده به احتمال زیاد خواهد توانست معنای 

را دریابد. وجود نوفه چگالی اطالعات  "هزار و سیمد و هفتاد و هفت "درست 

تادن هر نماد با صرف بر نماد را در پیام کم می کند و چون در فن مخابرات فرس

 انرژی همراه است، بهترین پیام، کم حشوترین پیغام محسوب می شود. 

با توجه به اینکه شانون برای شرکتهای بزرگ مخابراتی کار می کرده و 

تمرکز کارش بر پیامهای کدبندی شده ِ انسانی بوده، می توان دید که تعریف 

وان قابل تعمیم نیست . مثالً نمی ت مورد نظر او برای بسیاری از سیستم های دیگر
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تعاریف مورد نظر او را در مورد سیستم های غیرگزاره ای به کار برد. در این 

سیستم ها، آشکار است که وجود اطالعات هم ارز کم شدن بی نظمی و بهم 

خوردن تعادل بین احتماالت است . ایرادی که ذکر شد، به تعریف شانون از 

اینجا هم حشو از همین تعریف نادرست اطالعات ناشی  حشو هم وارد است . در

می شود. بنابر نظر شانون، اگر برابری امکانات در یک سیستم به هم بخورد، یعنی 

اگر برابری بین امکانات مختلف موجود برای حالت سیستم نقض شود، حشو زاده 

می شود. وجود حشو به زعم شانون باعث کاهش اطالعات مفید در سیستم می 

شود. بر مبنای همین تعاریف، آزمایشها و سنجشهای فراوانی در مورد سیستم 

های مشهور کدگذاری پیامها انجام شده، و مثالً در این میان ساختارهای زبانی 

 طبیعی هم زیاد مورد بررسی قرار گرفته اند.

(، Shanon & Weaver ,1949پس از بنیانگذاری نظریه اطالعات )

دیگر کوشیدند تا این تعاریف و معادالت را اصالح کنند  بسیاری از دانشمندان

و آن را به صورت ابزاری کارآمد برای تحلیلی سیستم های پیچیده درآورند. 

شانون در تئوری اولیة خود، اطالعات را تنها به دستوربندی  جمالت و گزاره ها 

د. ل می دامربوط کرده بود و همین امر یکی از مهمترین ایرادات کار او را تشکی

چرا که در یکی از برداشتهایی که از این صورتبندی اطالعات انجام می شد، دو 

که طول یکسانی داشتند، دارای محتوای  -یکی با معنا و دیگری بی معنا-جمله، 

اطالعاتی یکسانی در نظر گرفته می شدند. برای رفع این مشکل، محققان بعدی 

سطح ابتدایی را که همان سطح سطوحی را برای اطالعات تعریف کردند. 

دستوری بود، مربوط به روابط بین اجزای حمله )مانند واژگان ( دانستند، و سطح 

بعدی را سطح معنایی  نامیدند که به ساختار معنایی ناشی از اجزای جمله مربوط 

می شد. بعدها سطح دیگری هم به این دو افزوده شد و آن هم سطح کاربردی  

ثر پیام بر گیرنده وابسته بود. هرچه اثر دگرگون کنندگی پیام بر بود که تنها به ا

رفتار گیرنده یا فرستنده بیشتر باشد، اطالعات این سطح هم بیشتر خواهد بود. 
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وایتساکر که یکی از پیشگامان نظریه اطالعات است، مفهوم مورد نظر ما را به 

 . "ات است هرچیزی که فهمیده شود، اطالع"این ترتیب تعریف می کند: 

او به این ترتیب اطالعات را در سیستمی متشکل از گیرنده و فرستنده 

تعریف می کند، و مفهوم اطالعات در خالء را غیرقابل قبول می داند. همچنین 

رفتارشناس بزرگی مانند ویلسون هم به همین ترتیب اطالعات را تعریف می کند. 

اند، و اطالعات )پیام ( را چیزی می او اطالعات را با مفهوم ارتباط پیوسته می د

داند که از فرستنده ای به گیرنده ای منتقل می شود و الگوی احتماالتی رفتار آن 

را به شکلی دگرگون می کند. البته خود او به ایرادات و موارد نقض این تعریف 

اشاره دارد، ولی برای کاربردهای خاص مورد نظر خود، آن را مناسب می بیند 

(Wilson ,1995 )9. 

بریلون ، بر مفهوم شانونی اطالعات انتقادات بسیاری وارد کرده و آن را 

فاقد مصداق فیزیکی و خارجی می داند. بنابر نظر او، تعریف سنتی از اطالعات، 

تفاوتی در میان حاالت رفتاری خرد و کالن عناصر سازنده ِ یک سیستم قائل نمی 

یی بسیار کاربرد دارد. با توجه به ایراداتی که شوند. این تمایز، در تحلیل هم افزا

این پژوهشگر بر شانون وارد کرده، باید مفهوم اطالعات شانونی را همتای 

معکوس اطالعات فیزیکی دانست . چون با بی نظمی )آنتروپی ( رابطه ِ مستقیم 

اشخاص دیگری مانند کولیه  کوشیده اند تا اطالعات را بر اساس نظم  دارد.

در ساختار سیستم های فیزیکی تعریف کنند. بر این اساس، اطالعات موجود 

برابر خواهد بود با بیتهای الزم برای تعریف چینش آرایه های خاص سازنده ِ یک 

 (.Collier et al ,1986,1988سیستم )

بر این مبنا، آنتروپی و اطالعات معانی متضادی با هم پیدا خواهند کرد. یکی دیگر 

کوشیده اند تا اطالعات را بر اساس ساختار درونی و فیزیکی از افرادی که 

سیستم ها تعریف کنند، بروکس است، که با همکاری وایلی کتابی زیبا نوشته و 
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اطالعات را در سیستم های پیچیده ِ فیزیکی براساس ساختار درونی سیستم و 

 ( .Wiley & Brooks ,1988سلسله مراتب کارکردی آن تعریف کرده است )

چنانکه دیدید، تعریف مشترک مورد قبول همة دانشمندان برای اطالعات 

وجود ندارد. با وجود عدم توافق در مورد صورتبندی بهینه ی بیان کننده ی 

مفهوم اطالعات، و به وجود ابهام و اختالف نظری که در این مورد وجود دارد، 

 شود، راهکارهایی آنگاه که پای مسائل کاربردی و عملکردی به میان کشیده می

مشابه و جا افتاده برای تخمین اطالعات یک سیستم به چشم می خورد. در ادامه 

ی این بحث، برای این که اثر سردرگم کننده ی اختالف نظرهای مذکور رفع 

شود، به چند مثال خواهم پرداخت و محتوای اطالعاتی چندین سیستم نمادی و 

 زیستی را محاسبه خواهم کرد.
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 «کارگاه مناظره»فصلی از کتاب 

 لحن و زبان در مناظره  .1

در لحن صحبتتان چند نکته را رعایت کنید، یکی اینکه لحنتان مؤدبانه باشد، 

تر، بهتر. دیگر اینکه حرفتان که قبالً هم به آن اشاره کرده بودیم؛ هرچه مؤدبانه

تر هایتان روشنهتر بهتر. هرچه استدالل و کلیدواژدقیق باشد، هرچه لحن علمی

باشد بهتر است، ولی دقت زیاد منتهی به این نشود که فاضالنه حرف بزنید. لحنتان 

حث کنید. یک دلیل اینکه بفروشی میای نباشد که به نظر بیاید فضلبه گونه

د. اش کم بوهای علمیدوستمان )در تمرین باال( خوب بود این بود که کلیدواژه

عادی، با لحنی که همه متوجه شوند. ساده و در عین  داده بدهید، ولی با لحن

 حال دقیق حرف بزنید. 

زیبا صحبت کنید، یعنی جدای از اینکه روند استداللتان چیست و جدای از 

کنید و یا کنید و از چه شواهدی استفاده میاینکه در چه چارچوبی بحث می

کنیم. یسی صحبت مموضعتان چیست، لحنتان زیبا باشد. ما ایرانی هستیم و فار

ان نظیر است. زبان فارسی زبساختار آهنگین و ساختار ادبی در زبان فارسی بی

گین داند نیز دلنشین و آهنای که فارسی نمیزیبایی است و حتی به گوش شنونده

های عادی روزمره نیز دارای عروض و وزن است. قدر زبانی آید. حتی حرفمی

 حوصله از آن استفاده نکنید. ید. بیزنید بدانرا که با آن حرف می

ه هایی باشند کهایی را که فارسی نیست به کار نبرید، مگر اینکه واژهواژه

اند و معادل فارسی خوبی ندارند. خیلی از افراد سعی دیگر در زبانمان جاافتاده

 های دیگرهای زبانتر به نظر برسد از واژهکنند برای اینکه لحنشان علمیمی

کنید، فارسی حرف ده کنند. مثالً زمانی که در مورد احادیث صحبت میاستفا

. آمیز هم فارسی حرف نزنیدهای عربی بیاورید، ولی اغراقبزنید؛ دلیلی ندارد واژه
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کنند حرف بزنید. در فارسی ممکن است جمله یا با زبانی که همه صحبت می

ت را بخوانید، همه زنید زبانزد باشد، مثل یک بیت شعر؛ آن بیحرفی که می

 ی ادبیاتکند، هم رسا. به خزانهموضوع را خواهند فهمید؛ هم زبانتان را زیبا می

 فارسی توجه کنید. 

دهد کسی که زیاد شعار می»توانیم به جای اینکه بگوییم دانشجو: مثالً آیا می

کند تخم مرغی که زیاد قدقد می»، در این جمله خالصه کنیم که «کندعمل نمی

 ؟ «گذاردنمی

شود تر از آن میادبانهکند، یک درجه بیادبانه میاین جمله لحنتان را کمی بی

به »شود تر آن میدر حالی که مؤدبانه«. گیردکند گاز نمیسگی که پارس می»

ا گویید کامالً رسممکن است چیزی که می«. عمل کار برآید به سخندانی نیست

ها در طرف مقابل واکنش ایجاد اشد. این جملهآمیز بباشد، ولی نباید توهین

مه »توانید در پاسخ بگویید کند. اگر کسی در مکالمه ناسزا گفت، شما میمی

« دتنهر کسی بر خصلت خود می»و یا مصرع دوم « فشانَد نور و سگ عوعو کند

رساند. مناظره رفتاری است که آمیز نیست و در عین حال مفهوم را میکه توهین

بینند به اخالق شما هم اش مهم است، کسانی که شما را میلیل بار اخالقیبه د

 کنند. نگاه می

 

 

 

 

 



   120      چهار صد و نود وخرداد هزار و سی  /و یکم سی یشماره/سیمرغ

 

های ناآشنا وجود داشته باشد و ما ناگزیر از دانشجو: اگر در بحث واژه

 یم؟ ها را برای مخاطبان روشن کنتوانیم ابتدای بحث آنها باشیم، میکارگیری آنبه

 گویید آن را در پرانتز توضیح بدهید. را میبله، اولین بار که واژه 

 

 اندیشیدن دیالکتیک  .2

ی هاگیریی ما طی زندگی روزانه و تصمیمچیزی هست به نام استدالل. همه

کنیم. کنیم و مقدماتی را به نتایجی وصل میشخصی در مورد مسائلی استدالل می

. دانیمنادرست میکنیم و چیزهایی را درست و چیزهایی را قواعدی را رعایت می

به عنوان مثال ممکن است در جایی مطلبی را بشنویم و بگوییم فالنی سفسطه 

 کند. کند یا مغالطه میمی

زمانی که در حال بحث با دیگری هستید سعی کنید منطق و دستگاه 

کنید که تان یکی باشد؛ گاهی شما از روندی برای استدالل استفاده میاستداللی

ی اتصال ل قبول نیست. این به این معنی است که احتماالً شیوهبرای دیگری قاب

ای وارد بحث شوید و مقدمات و نتایج را نتایج به مقدمات اشکال دارد. با شیوه

 ای به هم متصل کنید که برای طرف مقابل قابل فهم باشد. به گونه

ردی فهای عصبی ام که در آن گفته شده ناقلای خواندهتجسم کنید من مقاله

ایم و متوجه تغییراتی در آن شدیم و گیری کردهرا هنگام تابش آفتاب اندازه

گیریم که افزایش خودکشی در زمستان مربوط به آن ناقل عصبی گونه نتیجه میاین

ن شناسای کار عصبخاص است. ممکن است من آن مقاله را خوانده باشم و شیوه

تغییرات ناقل عصبی را به خودکشی را بدانم و متوجه شوم که طرف چگونه این 

وصل کرده است، ولی در بسیاری مواقع هنگام بحث کردن وقتی این دو را با هم 

فهمد. ممکن است من منطقش را بدانم، ها را نمیگوییم طرف مقابل ربط آنمی
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ل ای استدالل کنید که طرف مقابدانند. به همین دلیل باید با شیوهولی بقیه نمی

اشکالی  دانند،ممکن است شما اطالعاتی را به کار ببرید که بقیه نمی نیز بفهمد.

 فهمد. ندارد، ولی حق ندارید از روش استداللی استفاده کنید که کسی نمی

 

 

 

 

 

 ( 5تمرین )

 تواند از واردات محصوالت کشاورزی دفاع کند؟ چه کسی می

کمبود آن  کنیم کهدانشجو: ما معموالً محصول را در شرایطی وارد می

تواند مرکبات را، هم در شمال در داخل کشور احساس شود. وقتی کشور ما می

و هم جنوب، پرورش دهد، چه دلیلی دارد ما برای ایام عید، به گزارش خبرگزاری 

ان که مرکبات کشاورزایسنا، مرکبات را با چهار درصد تعرفه وارد کنیم در حالی

گویند با این کار تولیدکنندگان داخلی خودمان هنوز روی درخت است؟ برخی می

که با این روش در اصل از معضالت اجتماعی کنیم، در حالیرا ورشکست می

پیشگیری خواهیم کرد. مثالً اگر ما مرکبات را وارد نکنیم، مطمئناً قیمت آن در 

ها باال رود حس تورم در میان مردم ایجاد رود و پیش از اینکه قیمتکشور باال می

ای است که پیش خواهد آمد. این حس شود که به مراتب بدتر از تورم واقعیمی

 شود. نظمی میتورم باعث ایجاد بی

استدالل دوستمان چگونه بود؟ او از روش خوبی استفاده کرد، اما خوب 

آن را به کار نبرد. روش او به این شکل بود که ابتدا از موضع وارونه صحبت 
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خواهد به آن حمله کند روشن کرد، به طوری ا که میکرد، یعنی ابتدا موضعی ر

آمد هوادار آن موضع است. شنونده ممکن است در ابتدا شک کند. که به نظر می

خواهید به موضعی حمله کنید، ابتدا آن موضع را روش خوبی است. اگر می

 شفاف کنید. 

خواهید به آن حمله کنید به یک روش این است که موضعی را که می

ای تصورش کنید که نتواند روی پای خودش بایستد. مجسم کنید من هگون

خواهم از این دفاع کنم که واردات نباید صورت بگیرد. استدالل دوستمان می

شود دوهزار تومان ما باید پرتقال وارد این بود که به خاطر اینکه مثالً گوجه می

 ی اینکه بحث ایشان راتوانم براها خیلی به هم مربوط نیست. من میکنیم. این

د به گوییربط بگردم و بگویم مثالً شما میضعیف جلوه دهم دنبال جمالت بی

توانم به این حمله کنم؛ خاطر گران نشدن گوجه ما باید پرتقال وارد کنیم و می

کنم واقعاً بحث طرف مقابل نیست. این ولی این چیزی که من به آن حمله می

ی نیست. ی درستدالل دیگری حمله کنید. این شیوه شیوهکار را نکنید. به خودِ است

گوید حرف من این نیست و موضعش را اگر طرف مقابل هوشمند باشد می

 کند که دیگر نتوانم به آن حمله کنم. تر بیان میمحکم

گویم مبنای استدالل خواهم به حرف دوستمان حمله کنم. میحاال من می

آید و یک زیان از ورود تورم به وجود میشما بر این است که یک زیان از 

محصوالت کشاورزی و استدالل شما این است که زیانِ تورم از زیان واردات 

ه کنم که بمحصوالت کشاورزی بیشتر است. پس من در جمالت اول روشن می

دهد حرف طرف مقابل را خواهم حمله کنم. این کار هم نشان میچه چیزی می

خواهیم ام. در عین حال زمانی که میموضعم را مشخص کردهام و هم اینکه شنیده

در مورد موضوعی شروع به استدالل کنیم، اگر موضع وارونه را خوب 

دهد که دهد در استدالل قوی هستیم؛ نشان میبندی کنیم نشان میصورت

خواهید در بحث خواهیم حمله کنیم. هر زمان که میایم به چه چیز میفهمیده
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 وقت زمانی که حرفید، ابتدا حرف طرف مقابل را شفاف کنید. هیچمخالفت کن

اید شروع به مخالفت نکنید. به جایی حمله کنید طرف مقابل را دقیق متوجه نشده

مله توانید بیان کنید حگوید. به روند استداللی که خودتان میدانید چه میکه می

 اید.هتوانید بیانش کنید، یعنی خوب نفهمیدکنید. اگر نمی

توانم بگویم روند استداللتان به این ترتیب است که در مورد بحث شما من می

( 2شود ای که به کشاورزان وارد می( واردات و صدمه1شما دو متغیر دارید: 

 شود. ی مردم وارد میای که به همهتورم و صدمه

 خواهمام. اکنون میام که حرف شما را فهمیدهبا این کار نشان داده

اس گردد؟ تورم یک انعکگویم این دو متغیر به چه چیزهایی برمیمخالفت کنم. می

اقتصادی دارد و نابودی کشاورزی هم یک انعکاس سیاسی و یک پیامد اجتماعی 

دارد. با این سه متغیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، که به هم مربوط هستند، 

 کنم. موضوع را بررسی می

تر است؟ اینکه کشاورزی نابود شود یک خطرناکبه لحاظ اقتصادی کدام

الشعاع قرار دهد؟ یا اینکه تورم ایجاد های بعد را هم تحتکه ممکن است سال

ی زمانی کوتاهی مورد حمله قرار دهد؟ به لحاظ سیاسی شود و پول را در بازه

کدام بهتر است؟ اینکه کلیت یک سیستم سیاسی مورد مخاطره قرار گیرد یا یک 

کند؟ آیا به لحاظ اجتماعی عدم امنیتی ای حکومت میت خاص که در دورهدول

تر که ناشی از تورم است و مدت کوتاهی ادامه دارد و موضعی است خطرناک

کنم، یها حمله مای از تولید ملی آسیب ببیند؟ من به ایناست یا اینکه کالً شاخه

 ی واردات را باید گرفتکنم که کشاورزی را باید تقویت کرد، جلواستدالل می

تر بفروشند. کاری که من انجام و آن پول را باید به کشاورزان یارانه داد که ارزان

دهم یک روند استدالل دارد، من در واقع استدالل ایشان را گرفتم و متغیرهایی می
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به آن اضافه کردم، مثالً متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. سپس بر مبنای 

ها را تغییر دادم. نشان دادم حرف تو نادرست است، آسیب این یکی از ها وزنآن

 است.  ترگیری کردم که کشاورزی از واردات مهمآن دیگری بیشتر است و نتیجه

 

 

 

 

 

ایشان با دو متغیر شروع کرد و به یک نتیجه رسید. من برای اینکه بتوانم 

ان و از آنجا حمله کردم. ایشی دیگری بگیرم چند متغیر به آن اضافه کردم نتیجه

به متغیر سیاسی و اقتصادی اشاره نکرد و فقط از بعد اجتماعی بحث کرد و از 

 کنم که بحث ما در بر بگیرد و بهامنیت روانی گفت. من متغیرهایی را اضافه می

ک. گویند دیالکتیی بهتر برسد. این بازی همان چیزی است که به آن مینتیجه

به « ادی»لکتوس بوده است که افالطون آن را به کار برده است. اصل این واژه دیا

ی دیالکتیک یعنی علم«. علم»یعنی « لِکت»و « یِاز ورایِ، از بینِ، به واسطه»معنی 

شهر را یاد بگیرند. افالطون که مردم از آن فنِ مکالمه با دیگران و دفاع از آرمان

د شهر که افراد پیر باید بتواننام آرمانای وجود دارد به نبر این باور بود که جامعه

ها برای دفاع کردن باید بتوانند بحث کنند و از ارکان این جامعه دفاع کنند و این

یک سازد دیالکتیک است. دیالکتمنطق داشته باشند. علمی که مباحثه را ممکن می

ن یی منطقی است، ولی در طول زمان ایک معنای فلسفی دارد و به معنای مباحثه

تیک گوید فقط مباحثه نیست که دیالکواژه دستخوش تغییراتی شده است. هگل می

ی او هر چه را در دنیا نگاه کنید ضدی دارد و هر چیز با ضدش است، به عقیده
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یجه آید که آن نتای به دست میدر حال کشمکش است که از این کشمکش نتیجه

بودند. به عبارت دیگر هر  جمع آن دو است، گرچه آن دو با هم در تضادحاصل

شود. مثالً از آن ناشی می« برنهاد»نهادی یک پادنهاد دارد که ترکیبی به نام 

پادنهاد( تز )گویند، در تاریخ، اقوام کوچگرد تز )نهاد( و اقوام یکجانشین آنتیمی

یل ای تشکجنگند، اما به جای آن جامعهشوند و میهستند؛ این دو با هم درگیر می

  گیرد.د که هم کوچگرد است و هم یکجانشین، یعنی سنتز صورت میشومی

در ادبیات، مکتب هندی مکتبی است که یک واکنش در مقابلش ایجاد 

ها با ی قاجار، که اینآید. در دورهشود و از آن مکتب بازگشت به وجود میمی

ر عشود ششود، مثالً میها حاصل میکنند، مکتب جدیدی از آنهم کشمکش می

کند که تولید می Bشود و یک درگیر می Aبا ضد  Aمشروطه. به عبارت دیگر 

شود و یک درگیر می Bهم با ضد  Bهایی دارد، ولی خودِ ها نشانهاز هر دوی آن

C کند و آن هم با یک ضد تولید میC طور ادامه پیدا شود و همینترکیب می

 کند. می

تز نداشته باشد، دارد که آنتیگوید هیچ تزی وجود ندانشجو: هگل می

 تز نباشد، تز وجود ندارد. یعنی اگر آنتی

کند که خودش مثل تز است و خودش ضد بله، و حتماً سنتزی ایجاد می

 خودش را دارد. در دنیای امروز دیالکتیک چنین معنایی دارد. 

مناظره یعنی با هم و به هم نظر دادن. استنظار نیست که فقط دیگری نظر 

دهند. و نظر من هم به تنهایی نیست. در مناظره هر دو طرف نظر می دهد

خواهیم فقط نظر دیگری را بشنویم و یا فقط نظر خودمان را بگوییم. مناظره نمی

گویم و تو هم نظر ذاتاً یک عمل دیالکتیک است، یعنی لزوماً من چیزی می

الً حرف من و وقت کامهای ما یک نشانه دارد. هیچدهی. حاصل جمع حرفمی
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یا دیگری درست نیست، ترکیب این دو درست است. همیشه به خاطر داشته 

ی بحث یک سنتز و یک برنهاد دیالکتیک است. در هیچ بحثی من باشید که نتیجه

ی که ترین کاری مطلق نیست. کمپیروز مطلق نیستم و طرف مقابل نیز بازنده

ند کتر میت که نظر من را شفافتواند انجام دهد این اسطرف دیگر در بحث می

گذارد. نظر نهایی همیشه متأثر از بحث هر دو طرف و روی نظر نهایی من تأثیر می

حث شود. پس بدار شدن شنیدن میاست. نادیده گرفتن این مسأله منجر به خدشه

ید و گورا به شکل یک ترکیب نگاه کنید. اوالً توجه کنید طرف مقابل چه می

ی دهد. به عبارت دیگر او از یک نقطه به نقطهچه فرایندی نظر می سپس ببینید با

گویم ای برسم، ابتدا چیزی میخواهم در بحث به نتیجهرود. من وقتی میدیگر می

گویم و این روند ادامه دارد تا اینکه در نهایت و بعد بر مبنای آن چیز دیگری می

ها را به هم وصل کرد و در ان اینتوهای متفاوتی میرسم. از راهبه یک نتیجه می

توان استدالل کرد. اما اولین کار این است که ببینم های متفاوتی میچارچوب

کند. زمانی که در مناظره با دقت گوش کنید، عالوه طرف مقابل چه استداللی می

ند، کگوید و به چه چیزهایی استناد میفهمید طرف مقابل چه میبر اینکه می

رود و آیا روند استداللش درست است توجه شوید از کجا به کجا میتوانید ممی

توانید هنگام استدالل کردن بخشی از استدالل طرف مقابل را نیز وام یا خیر. می

 بگیرید. 

 

 

 

 



   127      چهار صد و نود وخرداد هزار و سی  /و یکم سی یشماره/سیمرغ

 

گویید کامالً مطمئن باشید و بتوانید از آن شرط اینکه از عددی که می

مینان ها اطز، اگر نسبت به آنهای تخصصی نیدفاع کنید. استفاده از کلیدواژه

 دارید، خوب است. 

با اینکه روند استداللتان خوب بود بخشی که من در جایگاه داور به این 

دادم ارجاعاتتان بود که دقیق نبود. ارجاعات علمی را دقیق بدهید. بحث نمره نمی

 گروهی که قرار است پشتیبانی بدهند در این مورد بسیار مؤثرند. 

به نظر من خیلی خوب بود ولی اشکالی که داشت این بود که دانشجو: 

 خیلی صد درصدی بحث شده بود. 

ی سخن گفتن؛ یک حرف را به گردد به لحن. لحن یعنی شیوهاین برمی

توانم یک جمله را با لحن عامیانه ، با زبان علمی، توان گفت. من میچند شکل می

این بحث علمی بود و در چارچوب  شاعرانه و یا دینی بگویم. لحن دوستمان در

 زد. علم حرف می
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 «دازیمدا»بخشی از داستان 

 (Andy Parkها از اَندی پارک )نقاشی

ای هگیر در مشــامم پیچید. در رویایی با صــحنهی زنگ پیامبوی تند و زننده

شناور بودم و دلم نمی     سیار زنده  شن و بوهای ب شوم. اما مغز   رو ست بیدار  خوا

زور مرا از میان این رویا    افت کرده بود و داشـــت به  زنگ را دری   تلنگرِدومم 

صحنه   بیرون می سعی کردم چند تا از  شید. ناامیدانه  سپارم ک . هایش را به خاطر ب

شونت  آمیز و خونین، که به هیچ عنوان دلپذیر رویایی بود آکنده از ماجراهای خ

شاره می   نبود، اما به نظرم می سید به چیزی مهم ا کند. رویا در مغز ناخودآگاهِ ر

اش اولم انعکاســی گنگ و مبهم داشــت که شــایســته بود روانشــناســان درباره

 زنی کنند. گمانه

ستگاه ارتباطی    شدار دهنده از د ست بار دیگر فورانی از بوی تندِ ه . ام برخا

شم بر هم زدنی، منظره     شده بود. در چ سبیدن به رویا ناممکن   ای که دردیگر چ

سردی جایش را گرفت. نهیبِ مغز     اقبه میحالت مر شیاری  شید و ه دیدم فرو پا

شد، و پیش از      صورت موجهایی در بدنم جاری  شیاری به  دومم کارگر افتاد. ه

ضالت بینی  سید. ورقه هرجا به ع م ام را که هنگاهای نمناک و پهنِ کنار بینیام ر

صورتم جمع می  شودم.  بینیهای شد، از هم باز کردم و پره مراقبه روی  ام را گ

رو شــان فهای بویاییهیاهویی از بوهای گوناگون بر ســطوح انباشــته از گیرنده

 ریخت.

 «هشیارم.»غریدم: 

ــتگاهِ ارتباطی خرفت، پیش از آن که بتواند بوهای فرمان مرا تحلیل کند،  دس

های یکی دو بار دیگر هم با آن بوی گندش زنگ زد، و بعد خاموش شــد. پایه       

شت رکم را شمان متح چ سکونتم نور خفیف  ى نیمهم. در حجرهبرافرا تاریک محل 

از ا رفقط تصاویرى سیاه و سفید    ها چشم این . با زدسو سو می   گیردستگاه پیام 
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. با این وجود، همان هم براى خواندن نام کســك که آن  کردممیجهان دریافت    

اه ه دستگ از معدود کسانی ک  زاکس بود. اسمش کرد. کفایت مك ،طرف خط بود

رم ام به خاطرشان زنگ بزند و بیدا ارتباطی خرفتم وظیفه داشت حتا موقع مراقبه 

 کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

شمند خانه    شمان مرکبم را باز کردم. چراغهای هو ستن  چ ام همزمان با برخا

شدند و زوایای تاریک اطرافم را در     شیاری از بدنم، به تدریج پرنورتر  بوی هو

 زد و زمان را نشان به عالمتی که بر سقف چشمک می  نوری سبز غرقه ساختند.   

سته بودم نمی   می ش ش داد نگاه کردم. مدت زیادی از وقتی که به مراقبه ن ت. گذ

ستگان هنوز    سیده بود  شبِ طوالنك هم شم را منقبض     .به نیمه نر ضالت گو ع

ــته کردم و  ی پهن و مخروطیکردم و پرده ــودم، بالهایم را باز و بس اش را گش

 «وصلش کن!»درازم کش و قوسی دادم. بعد گفتم:  بازوهای

شکل گرفت. اتاقی که        شنِ زاکس در برابرم  صویر رو شد و ت ارتباط برقرار 

به می   به مراق نه    در آن  خا ــای بزرگ  ها فضـ با     پرداختم، تن بابی  به ح ام بود و 

صویر آن هیکل تنومند چندان بزرگ بود که      دیواره شبیه بود. ت سوراخدار  های 

 کرد. فضای اتاق را پر می تقریبا کل

ستقیم من در اداره  سالخورده   زاکس رئیس م سر تنومند و  ی ای امنیت بود. اف
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ی سرهنگی داشت و جز در موارد ضروری با منزل    بود از نژاد سوهران که رتبه 

ستانش تماس نمی  شت که این وقتِ بكگرفت. زیرد با  شب  تردید کار مهمك دا

شروع شدنِ نوبتِ رسمی کار من مدتی باقی مانده    . هنوز تا من تماس گرفته بود

 .بود

د. رسی به نظر میخشمگین  زاکس با آن رنگ سرخ و حرکات تند و خشنش،   

شتند.   ی هماما این حالتی بود که همه شادمانی هم دا معلوم نژادانش حتا در اوج 

ستاده، چون   ستخوان ی سایه بود در اتاقك با نور زیاد ای ضخیمش ا  هاى کلفت و 

سرخش دیده مك    ز وراى زره خارجك نازک و البها شفاف و  شت  شد.  الى گو

اش بود که آن را با کمی ی ســالخوردگیاین شــفاف شــدنِ عضــالت، نشــانه

 گذاشت. خودنمایی در نورِ زیاد دفترِ کارش به نمایش می

درست شش    خوابند.شنیده بودم که دازیمداها نمی »غرید:  شخشن  با صدای 

 «.تا بیدار شوی کشمرم انتظار مكدقیقه است که دا

شه از اینکه ناچار  زاکس  ست به دالیل  بودهمی  نیمك از عمرش را شناختی زی

ند   یاز چندانك به خواب نداشــتند،              ،در خواب بگذرا به نژادهایك مثل ما که ن

ستیم طی چند دقیقه دازیمداها میکرد. ما حسودى مك   نیازهاىی همهمراقبه  توان

ــی از ناراحتیا دیدن را برطرف کنیم. به روی مانروانك ش اناگفته نماند که بخش

دازیمداها تر از سریع یآهنگها ضربزمان براى سوهرانهم به این خاطر بود که 

 .گذشتمی تر از منخیلك طوالنكبرایش شش دقیقه داشت و 

قورت دادم  ،که در زمان مراقبه باالى حلقم جمع شده بودرا کمك از مخاطك 

شود. بعد گفتم:    تا مجر صدایم براى حرف زدن آماده  سفم رییس »اى تولید  ، متأ

  «م.کردمیمراقبه نخوابیده بودم، 

عذرخواهك را بك    که این  ید، عزم خود را جزم کرد  مورد مكمغز دومم   تا د

 .دجدیدتر عوض کن اینمونهرا با  امگیر قراضهپیام

ه بایستاد و دستانش را   ه شد، خمید زده میمثل تمام مواقعی که هیجانزاکس 
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شب    جلو دراز کرد. شتر به موجودى چهارپا  شده بود از آن زاویه بی سم یه  ت . به 

د. وش کج و معوج ش اسه بعدی  تصویر باعث شد  خم شد و  دوربین دستگاهش  

اید در ب شود که تا نیم ساعت دیگر نشست مهمی در دفتر من برگزار می   »گفت: 

 «ه اینجا برسانید.بفورا خودتان را آن شرکت کنید. 

دانســتم که وســط اتاق خشــکش زد. مك  مثل یک آگهی تبلیغاتیبعد هم 

ستنده  سته     اش را خاموش کردهفر ستگاه ارتباطی به درد نخورم نتوان خرین آو د

صویر دریافتك را پاک کند. با غده  سینه ت شك آبدار  هاى بوزاى روى  ثار نام فح

 «.شو خاموش»فرمان دادم:  .را بخرم دستگاهکه باعث شده بود این کردم ك اللد

شاخ     شیدم و کالهخود  سبزم را پو  ،که تازه خریده بودمرا دار و براقك رداى 

مان هام باقك نمانده بود، پس در سر گذاشتم. زمانك براى انجام نرمشِ هرروزهبر 

به  د. بعدنها و پاهایم گرم شو چند حرکت سریع به بدنم دادم تا عضالت بال  جا 

دم خزیى روى سقف به درون تونلك پیچ در پیچ ل زدم و از راه دریچهسرعت با

ساختمان هدایت مك  سیر که مرا به خارج از   عوض کردن کرد. پس از چند بار م

 و مرز درون ســاختمان به اتاقکی غرق در نور رســیدم که ی خمیده،در آن لوله

ــا در واقع دروازهکرد. بیرون را مشــخص مك ــمند بواین فض که رمز د ای هوش

سایك همه   شت و تنها به آنها اجازه   شنا ساختمان را دا ساکنان  داد. ى عبور مكى 

ی نورانی بگذرد، با شوک برقی شدیدی   کرد از این حجرهای سعی می اگر بیگانه

 ماند تا نگهبانان ساختمان به سراغش بیایند. شد و همانجا میفلج می

ه با کف آسمانی شبانگاهی یافتم   زیر سق گذشتم، خود را در   دروازهوقتك از 

شده بود.       ماهِسه   شن  ستگان رو ی برجی بلند قرار ام در باالترین نقطهخانههم

آمدم، به ی روی دیوار برج بیرون میداشــت. همیشــه وقتی مثل حاال از دروازه

آســمان همســتگان نزدیکتر بودم تا ازدحاِم مردِم روی زمین. با چند بال زدن          

باریکم را در همان جاى     یپرنده  خودرویکردم و  طی رامســـافت کوتاهك   

یکك  ىبزرگ، که بخشك از خانه دارِزیر یک برآمدگك دندانه ،اش یافتمهمیشگك
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سایه    سایگانم بود و  د. آمى تیره و عمیقش به کار مخفك کردن خودرو مكاز هم

دان کارمن  برای پرهیز از انتقامجویی تبهکاران،   ى امنیت بود که   از مقررات اداره

شغل خود را پیش این و آن جار نزنند   بلندپایه شش زندگی کنند و   .اش زیر پو

ی امنیت روی  من با آن عالمت ســرخِ اداره   پیشــرفته و گران قیمت     یخودرو

برای همین . داداش مثل پرچمی بود که جایگاهم را در اداره نشـــان می    دماغه  

در ارتفاع باور نکردنك یکك دوردســت،  یحفره ناچار بودم در جاهایی مثل این

ش را ای اطرافش و سیستم ناوبری  سپر دفع کننده  کنم. پنهانش هااز آسمانخراش 

به من اجازه       ها  ندگی را می طوری تنظیم کرده بودند که تن داد. از ی ورود و ران

توانســت یافت، نمی ی کنجکاوی هم آن را می این رو حتا اگر شــهروند پرنده    

 خطری ایجاد کند. 

هنوز بالهایم را درست روی الکم جمع نکرده بودم که خودرو شتاب گرفت.   

سرعتی نفس      سبت طوالنی را با  سیری به ن شها م ی گیر تاختم، تا این که به بخ

شهروندانِ بالدار گیر کردم و      شلوغ  سیدم. در ازدحام خودروها و  سمان ر ترِ آ

 ناچار شدم مثل ویامبورهای فرتوت به آهستگی حرکت کنم. 
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ــایها ی کمرنگی در ذهنم باقی مانده بود. ز آن رویای پر زد و خورد، فقط س

شد. ای در معبدی مربوط میام، انگار قضیه به درگیریدرست یادم نبود چه دیده

ای آمیخته به تخیل بود که در ماجراهای ابتدای دوران خدمتم در         احتماال خاطره  

سرباز       شت. آن روزها هنوز  شه دا تجربه بودم و ی جوان و بیسازمان امنیت ری

ــدم. احتماال آنچه که در معموال برای انجام ماموریتهای خطرناک داوطلب می ش

به ذهنم خطور کرده بود، ردپای خاطراتی از همین دوران بود. آن        زمان مراقبه 

ــه میروزهای زندگی ــد. در فرار کردنام در جنگ و گریز خالص ــت  ش از دس

سرزمین اربابانی که بر   قاچاقچیانِ خوانخوارِِِ کده شبیخون زدن به  ای ژنتیکی، و 

هداری         گانی را نگ های خود برد نان در قصــر خالف قوانین جمهوری همچ

 کردند. می

سال     دانم چرا حاال این خاطرهاما نمی شاید یک  شده بود؟  ها در ذهنم زنده 

 ،ام کرده بود. یک سالِ همستگان زمان کمی نبود  پشت میزنشینی در  شهر خسته    

ــال عمر می ــی س ــوم آن را ما دازیمداها در بهترین حالت س کردیم و من دو س

شاید هم دل نگرانِ این بودم که دیگر دارم پیر می      شته بودم.  شوم  پشت سر گذا

گذارند، به مغز دومم و این که دارند مرا کم کم از ماموریتهای خطرناک کنار می

آورم را در رویارویی با   ی شــرمی ناکام  گران آمده بود. این رویای مبهم خاطره   

خواســت بار دیگر قاچاقچیان شــهر پســت، زنده کرد. با تمام وجود دلم می   

ای پرهیجان و خطرناک را بر عهده بگیرم. اما آن گروگان دازیمدا که در        پرونده 

سابقه       شد تا کل  سید، باعث  ست به قتل ر س  ایی حرفهشهر پ شک ت ام به بوی 

شود. زاکس بعد از ک    شته  شدن آن گروگان مرا به خاطر یکه   آغ ه ام بتازیشته 

 شدت توبیخ کرده بود.

آنقدر مغز دومم با این افکار درگیر بود که دیر جنبیدم و از فضـــای خالی       

از  یکاروانمناســبی که ســر راهم گشــوده شــد، اســتفاده نکردم. خودروام بین 

سورى  سوری هاى کندرو و تنبل گیر کرد. کا شتِ  هاینماشترمرغ این  ها،کا  در
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ك بزرگ در فضاهاى عمومك شهر ظاهر   یهاهمیشه در دسته  که ى بنفش، الوشم پ

شهور بودند  شدند مك شان م  یبا پیچ و تاب دادنِ ماهرانه. ، به خاطر کندی حرکت

سط یک       ست و شان پیدا کنم. اما در شیدم تا راهی برای عبور از میان خودرو کو

سته  شه از خودم می  گیر افتاده بودم.تایك از آنها سك ی د سیدم که چرا  همی پر

سوری  سازندگان ناوگان  ها، کهکا ، دندبو هاى فضایك تندرو در کهکشان  بهترین 

 کنند؟ این قدر کند و آرام پرواز می

نایك      منظره یدان بی نده بود. م ید کن ناام به انبوهِ ى پیش رویم   ام از هر طرف 

شش فل شد که  محدود مك یمانند چاق و خمره یهابدن  یزمینهدر شان  زیپو

سمانِ  صویر گلوله درخشید می مهتابك آ شتن     . به ت شباهت دا شمالوى بنفشك  د ى پ

سته    در آیینه هابار که شک شد.    منعکس اى  سوری شده با سه پاى کوتاه و  ها کا

ــکلفت ــان را زیر  انش ــه تا در خودروهاى بودند جمع کرده بدنش ــه تا س و س

ــانویکرنیم ــرم هم بودند. مكر حاال دیگفرو رفته بودند.  ش ــت س ــتم پش دانس

ستگاه  صدا  د سال بوهای تند و  را براى وقتم ، پس ندارندهاى درک بو و  وق بار

شده       هدر ندادم زدن سازگار ن صبك این موجودات براى پرواز  ستگاه ع بود. . د

شه گروهی می  سوری دیگر در    برای همین بود که همی ضور دهها کا پریدند. ح

 تازه آن وقت هم باید سه تایی . ت خاطر داشته باشند  شد امنی اطرافشان باعث می 

گذاشتند تا یک خودروی کندرو را درست ناوبری کنند.   فکرشان را روی هم می 

دانســتم، اما خبر داشــتم که اســتفاده از رایانه و های موضــوع را نمیکاریریزه

 دانند. هوش مصنوعی را برای هوانوردی بدشگون می

شنودی دمم را حلق  ضع خودکار قرار  با ناخ ه کردم و ناوبری خودرو را در و

ــه تا از بازوهایم را به طرف جعبه ــازی دادم. س ای دراز کردم که زیر پایم جاس

ستفاده می      شتنِ غذا ا ضافی موتور برای آماده نگه دا رد. کشده بود و از گرمای ا

زاکس چندان مرا به شتاب وا داشت که نتوانستم چیزی بخورم و این هیچ خوب 

شــد که اگر با خوردن    ی دازیمداها ایجاد می   نبود. هنگام مراقبه گازی در روده   
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صر دفعش نمی  ستگاه  کردیم، اطرافیان را میغذایی هرچند مخت آزرد! البته اگر د

شده از      بویایی صاعد  سنگی را در بخارهای مت شان چندان دقیق بود که بوی گر

 مان تشخیص دهد. لوله گوارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های خام و نارس. پس از دقایقی جســتجو،      از خوراکیدرون جعبه پر بود  

جستم یافتم. بازوهایم را پیروزمندانه از درون جعبه بیرون کشیدم، آنچه را که می

ی مادالینا چســبیده بود. مادالینا       هایشــان، یک کلوچه    در حالی که به بادکش    

جانوری بود ابتدایی که در حالت عادی اســتخوانهای ســفت و تیغهای تلخی        

صی نگهداری می   د شت. اما اگر برای مدتی در دمای خا کرد و به شد، ورم می ا

سی می    شتهاآور دگردی یافت. این یکی را مدتی پیش در جعبه یک توپ نرم و ا

 ای نرم و خوشمزه تبدیل شده بود. زندانی کرده بودم و حاال به کلوچه

شه    سعی کرد گو نژادان خام و ای ال به الی هماول که در جعبه را باز کردم، 

گوشــت تلخش قایم شــود. اما وقتی باالخره بادکشــهای بازوهایم به شــکمش 

ستگاه عصبی درست و حسابی          شت. مغز و د ست از مقاومت بردا ی اچسبید، د

شخیص می    شت. فقط دما و بوهای خطرناک را ت سفید    ندا ست نرم و  داد. به پو

شــیرینش در  شــکمش نگاهی انداختم و بعد با لذت گازش زدم. بوی قوی و     
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سرعت         سرازیر کرد.  ست را به ذهنم  سیالبی از خاطرات دورد شامم پیچید و  م

داد، چه رسد خودروی روبازم آنقدر کم بود که باد، حتا یالهایم را هم تکان نمی

 به این که بوی خوشایند کلوچه را با خود ببرد. 

برهوت ام را در صــحراهای به یاد روزهایی افتادم که دوران آموزش نظامی     

کردم. جایی که حتا آبِ درســت و حســابی هم ای دورافتاده ســپری میســیاره

ــی  ــت. آنجا تنها دلخوش ها بود، که در دمای خاص ام خوردن این کلوچهنداش

 شدند. شنهای کویری به سرعت به توپی پر از شهد تبدیل می

ــته جهید. زمانی که آخرین ماموریت مهم   ــال گذش بعد ذهنم به خاطرات س

ند           خود که در کمرب هایی  نده بودم. آن روز ــا جام رسـ به ان یدان نبرد  را در م

ی پروین رهبری عملیات پاکســازی راهزنان را بر عهده      های منظومه  ســیارک  

شپزِ گروهان    شتم، و آ سگزاری از من که زمانی جانش را نجات    دا سپا مان برای 

 کرد...های خوشمزه برایم آماده میداده بودم، از این کلوچه

، ناگزیر شدم به فشار مغز دومم تن   هوایك یراهچهاربه محل ا نزدیک شدن  ب

ها در خیابانهای سه بعدیِ آسمان شهر، چهارراه. در دهم و از خاطراتم جدا شوم

ضاهایی بودند که در آنها ورود به ارتفاعهایی باالتر یا پایینتر مجاز بود. همه   یف

ست در  مكها راننده رواز خود را تغییر دهند تا راه را براى آرایش پ این نقاط بای

شبختانه   سوری دیگران باز کنند. خو شنا بودند و چنین کردند.  هاکا  با قوانین آ

صبانیت بال مك که مدتی بود  یفارناژ کوچک شت،  گو دنبال راه فرار می زدبا ع

آروغی پر سر و صدا زد و بعد از این   ى متورم زیر گلویش کیسه با خالی کردن 

بزرگ، شترمرغهای پشمالوی کندرو را پشت سر گذاشت. از شکافی که         توهینِ

سوری   صفِ کا ها پدید آمده بود بیرون زدم و در حالی که مادالینا را با لذت در 

 جویدم، در آسمان همستگان اوج گرفتم.می

ام بوی کلوچه را با خود برد. بالهایم را گشودم باد تندِ ناشی از سرعت گرفتن

سته در راه  تا انگلهایی سته بودند، از تنم     که موقع حرکتِ آه ش ستم ن بندان بر پو
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جدا شوند. به سرعت از چند خودروی بزرگ و سنگین سبقت گرفتم و در صف 

ستم. لقمه  شلوغِ منتهی به اداره  سرعتم کا ا را ی آخرِ مادالینی امنیت بار دیگر از 

بار دیگر         یدم و  ته بودم. آن را بلع گذاشــ ظه  به دامن  برای این لح بویش مرا 

با راهزنان خونخوار     خاطراتِ دوردســـت پرتاب کرد. خاطره    ی روزهایی که 

جنگیدیم. روزی که توانســتم رهبر شــان را در جنگی تن به تن از پای در   می

ای باالتر در اداره و شــهرتی بین   هایم رتبه  آورم، و روزی که به خاطر دالوری   

 همکارانم به دست آوردم. 

ــفینهبه یاد روزی  ــکان س ــک رهگیر افتادم که س ام در اثر برخورد یک موش

شتی بازرگانی از مرگی قطعی نجاتم دهد،       شد و پیش از آن که یک ک شی  متال

سرگردان بودم. به یاد روزی هم افتادم که در تعقیب     ضا  زمانی طوالنی را در ف

ــاپیما ــیارهفض ــناختهی رئیس راهزنان، به س ــیدم، وی دورافتاده و ناش  ای رس

شین نجات دادم. در همان روز    شای زیبا را از چنگ عفریتهای زاهد غارن دوغدو

 انگیز او را، با آن کتابِ اسرارآمیزش دیدم. بود که پسرِ شگفت

سیاره را پیدا کنم. آن     در  همستگان خیلی تالش کردم تا راه بازگشت به آن 

سری          سی به اطالعات  ستر شده بودم و د شین  شت میز ن بندی و ردهوقتها تازه پ

ی اشــده به نظرم خیلی هیجان انگیز بود. اما آن بخش از کیهان بر هیچ نقشــه      

سر دوغدوشا گفته     شده بود. پ بود که دیگر آنها را نخواهم دید، و راز بازنموده ن

له  مه      آن جم فت. ه یا نده را هرگز در نخواهم  کان ده تاب   ی ت ها در آن ک ی این

ه نباید با هیچ کس در موردش ســخن نوشــته شــده بود. اما این رازی بود ک 

 گفتم. می

ی خاطرات هم از ذهنم رخت   همزمان با از بین رفتِن بوی مادالینا، ته مانده        

سرعت از      شتم. خودروی زرد کوچکی به  ست و بار دیگر به زمان حال بازگ برب

شت و منحنی تیزی را طی کرد و با حرکتی خطرناک از میان راه  ندان بکنارم گذ

شد. اگ  شتم راننده   رد  صله دا شت می ر حال و حو صادف  اش را بازدا کردم. ت
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ــتگان امری عادی بود.  ــك از یک رانندگی در همس همین دیروز در اداره گزارش

شتناک  سانحه  ضای واحد راهنمایی و رانندگی دهان به دهان  ى وح در میان اع

 تِهونوهاى شــرور براى لجبازى با یک فَرَســ پاآن یکك از گفتند گشــت. میمی

ند.     غول جاز از او جلو بز به طور غیرم ما  پیکر ســعك کرده  خت   خالفا کارِ ب

ــته در اثر برخورد با  ــپات به لخته هایبالیکی از برگش ــترِ اى خاکعظیمِ فرس س

ن و آن نهنگِ پرنده هماهونو به بال  یسوخته تبدیل شده بود. چسبیدن الشه    نیم

سپات . به هم خوردن تعادلش همان ست داده بود و  مهیب کنترل  فر خود را از د

شته  صادف پس از برخورد با دو خودرو، باعث ر شده بود، تا   هایاى از ت پیاپك 

سقوطش گرفته و   اینکه یکك از خودروهاى توردار اداره سیر  ى امنیت او را در م

 به فاجعه پایان  داده بود. 

روند هگفتند بیشتر از بیست شآمار دقیقی از تلفات تصادف در دست نبود. می

اند. ابهام در شمار کشته شدگان به آن خاطر بود که یکی از خودروها کشته شده

سیم یا در     به نژادی ژله شان به بدنهایی متعدد تق شت، که مرتب بدن مانند تعلق دا

شت،     شد.  هم ادغام و با هم یگانه می صیر زیادى ندا سپات با وجود اینکه تق فر

شیدن چترهای ای   شد به خاطر نپو سنگینی پرداخت کند. ب منی جریمهناگزیر  ه ی 

 را مانند رندی به خرج دادند و شمار کشته شدگانخصوص وکالی آن مردم ژله

ی امنیت ی دردسـرها هم نصـیب اداره  بیشـترین مقدار ممکن تخمین زدند. همه 

بدن اژدها مانند     باز زور و زحمت   همکارانم  شـــد. من خودم دیدم که چطور   

سپات   شتگ را در فر شهر که زندان را    ادجاى داه بازدا سفانه معمارهاى  ند. متأ

و د تعلق داشتنتا حدودى خسیس  اجو و حتنژادى صرفه بهطراحك کرده بودند، 

. البته از حق هم نگذریم، کرده بودندپافشــارى ها هزینهخیلك روى کمینه کردن 

 .امر معمولی نبود هاى شهرپیکر در خیابانپرواز یک فرسپات کوه

ساختمان اداره   ظرهدیدن من شنای  شد تا به یاد حرفهای  ی آ ی امنیت، باعث 

ــارم کرده بود؟ از  زاکس بیفتم. یعنی چه اتفاقی افتاده بود که با این عجله احض
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شلوغی که به کهکشانهایی نورانی می    سیرهای هوایی   جشد بر ماندند، میمیان م

یهای برجستگ  و فافشدیوارهای ش  در پیچِ پیچآن سطوح  با را دید. مرکزى اداره 

ــبیه بود ــمارِ هاى بی. روزنهنوک تیزش به تندیس هیوالیی خاردار ش ــطحش  س

ضای تهی بزرگی در  به خارجی برج  ور که با ن شد منتهك مكساختمان  مرکز ف

شده بود و بخش عمده    شن  شد کارمندان و مراجعان از  آبی تندی رو ی آمد و 

 گرفت. آنجا انجام می

شفاف بودند، می چون تمام دیوارها کم شد از دوردستها درخشش این    ابیش 

تقریبا تمام این فضای میانی همچون  . دید برج خارداردر وسط  را نورانك  ستون 

شمند عمل می باالبرى  ساختمان اداره پیش   . از زاویهکردهو سوى  اى که من به 

جلب نظر   باالبر مات  ى بیشــمارى در دل روشــنایك     هاى تیره رفتم، نقطه مك

ــایههر نقطه، . ردندکمی ــن و تهكِ باالبر که  بود یى موجودس ــاى روش در فض

 کرد. ی مورد نظرش حرکت میشده و با سرعتهایی متفاوت به سمت طبقهشناور 
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شی از برج تغییر دادم که به دفتر کار زاکس نزدیکتر       سمت بخ سیرم را به  م

شته از چند نژاد خاص   بود.  شه، رفت و آمد زیاد بود. گذ که به دالیل  مثل همی

روز فعالیت شــناختك در ســاعات خاصــك از شــبانه ، مذهبك، یا زیســتآیینی

ــاع کردند، بقیهنمك ــهر در تمام س ــاکنان ش فعال بودند و به این ترتیب  تهاى س

 ود. بشلوغك اطراف اداره عادى 

ی مغناطیسی پارک کردم، هنوز چند اوقتی خودرو را بر سطح عمودی دیواره 

زاکس را بابت وقت     های دایمی قی مانده بود. اما از آنجا که گله      زمان با   دقیقه 

شنیده بودم، عجله کردم و بال زنان از نزدیکترین ورودی         سرانش  سی اف شنا نا

ــدم.  ــاختمان ش ــتر به دیوارهوارد س کوه خاردارِ آن ى خارجك دفتر زاکس بیش

شتم  هاى درونك آننزدیک بود تا بخش  یکبا مان همز. و راه زیادی در پیش ندا

شتم و   ی کوچک و گِِردیاز دروازه ژالتینیموجود کوتوله و   یشبکه وارد گذ

ست و پایش را داخل بدنش جمع   موجودآن شدم.  برج  هایراهروسردرگمِ   د

ر دى راهرو غلتید و با حرکاتك نرم و سبک  روى دیواره شفاف  مثل توپكکرد و 

 از نظرم ناپدید شد. راهرو پیچ  پس

ــدم،ازهوقتی از درو ــاختمان وارد ش پررنگ حجم  بنفشاى از نور پرده ی س

. اما  نبودطول موج قادر به دیدنِ این    نژادها  بیشــتر بدنم را جارو کرد. چشــم    

شمان مرکب   سیاره دازیمداها چ شک تکامل یافته  مانند اى که در نور  دارماى خ

ب   پرده. دادتشــخیص میبه خوبك  آن را بود،  ــت  ا هایی نورانی از این دسـ

صله  شت. رایانه     فا سر راهروهای اداره وجود دا سرا شخص در  ی مرکزی هایی م

را  حاضران در ساختمان  هویت ها اداره، با اطالعات مخابره شده از این گذرگاه 

شخیص مك  شمند ترابری برج با کارآیی زیادی      داد. ت ستم هو سی به این ترتیب 

 شد.تفی میهم منخطر ورود افراد خطرناک و تبهکار  کرد وعمل می

های  رفتم، دو ســه بار از دل این صــفحه    وقتی بال زنان در راهرو پیش می  

شانی    نورانی گذشتم.  ن ام جایی بود که برای آبرجستگی شاخی کوچکِ روی پی
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نورِ شــناســنده اهمیت داشــت. شــکل در هم بافته شــدنِ بافتهای ســختِ این   

ستگی   شبیه هم نبود. در برج سانِ   زاکس هم  هیچ دو دازیمدایی  شکه مقد مثل خ

ادبانه و زشــت بعضــی از نژادها نمایان بودنِ شــاخص تعیین هویت ما را بی 

دانســت. اما به نظر من بهتر بود شــاخص تعیین هویت مرد و مردانه روی       می

 !ها پنهان در اعماق رودهپیشانی باشد تا مثل سوهران
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 تفسیر هرمنوتیک پساساختارگرای

 وم(س)بخش  عرفانی-های فلسفیترانه

 ساسی مانکَن :از مجاهد نستوه« گوشواره»ی انقالبی منظومه

 

را مجاهد نستوه و فعال مدنی ساسی مانکن « گوشواره»ی انقالبی منظومه 

ت وال استریسازی و قیام باشکوه شکوفایی جنبشهای ضدجهانیی در آستانه

سروده و منتشر کرده است. این منظومه به سبک شعرهای پسامدرن فمینیستی 

ی ارزشهای سورآل آنتی کورپوراتیو ساخته شده و در اعتراض به سیطره

 بورژوازی بر سپهر عمومی همچون مانیفستی حزبی انتشار یافته است. 

 شعرِ»دبی جنبش ااز ای شاخص نمایندهاین شعرِ عمیق و زیبا در واقع 

است و اینها به « جوریآن»ای از جریان شعر شود که شعبهمحسوب می« مساحت

دنبال شعر حجم و رنگ و طرح و خط و نقطه و بر اساس سفارشهای نیمای 

 دانیم که نیمای بزرگمیسروده شده است. « مرغ آمین»ی فلسفی بزرگ در رساله

ی است و همزمان با اختراع بنیانگذار زبان فارسی رایج در آذربایجان جنوب

شاهنامه و تخت جمشید و کوروش و کوه دماوند در دوران رضا شاه این زبان 

 ی یوش ابداع کرد.را در قصبه

اند تهقرار گرف گوشواره فیلسوفان و ادیبان زیادی زیر تاثیر شعرِ جهانیِ

ا یرشان عبارتند از ژیژک، آگامبن، اومبرتو اکو، دانیل دَنت، آککه مهمترین

. همچنین این را همه ابن بطوطه و سوزنی سمرقندی ،کوروساوا، سالوادور دالی

گرا مثل خواجه حافظ شیرازی و فردوسی دانند که شاعرانی متحجر و واپسمی

، تمام آثار اندی استثمارگرِ کاپیتالیست ملی همدست بودهخان طوسی که با طبقه

 اند.برساخته خود را با سرقت از مضمونهای این شعرِ عالی
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شکنی ی خود را با شالودهمجاهد نستوه ساسی مانکن منظومه

 کند:ای چنین آغاز میفمینیستیپُست

  بیا برگرد جون من انقده اطفاری نشو»

 به جز مانکن با کسی نرو و با کسی تو همبازی نشو   

 خوان، ساسی مانکنم میادمی وساسی مانکن گوش کن کوچولو

  «ود با علیشمسم میادامیر مسع

بینید، این شعر زیبا از عناصر سنتی و ضدمدرنی مانند وزن و معنا چنان که می

هایی کمرنگ از قافیه و گاهی تهی است و تنها ایرادش آن است که نشانه

شود. در این بخش ساسی مانکن به هویت انقالبی خود بندی در آن دیده میجمله

ی بازیگری ساز از مرحلههمچون عنصری تاریخ دهد کهتاکید دارد و نشان می

 ی نیرویی لنفسه برکشیده شده است. نفسه بیرون آمده و به مرحلهفی

ای که در این بازییعنی « با کسی تو همبازی نشو!»...فرماید: شاعر می

ی فمینیستسازی شود، همان جنبشهای ضد جهانیجا مخاطب به آن فرا خوانده می

این بازی مخاطب قرار دارد که به خاطر از خودبیگانگی و است. در یک طرف 

هژمونی غالب کاپیتالیستی وضعیتی رشد نایافته و جنینی دارد و به همین دلیل 

هم شکلی اصیل و « اطفاری»ی تخصصی نامیده شده است. کلمه« کوچولو»

یا حالتِ سوژه در وضعیت « طور»است که به « اطواری»ی فلسفی درست از کلمه

ک های اپیستمیکاتگوریدر واقع همان « طور»کند. این اش اشاره میخود بیگانه از
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ری لوکاچی در تعبیکانتی است که در گفتمانی نوهگلی تحول یافته و در این شعر 

 به معنایی پساساختارگرایانه به کار گرفته شده است. 

بت ثدر طرف دیگر بازی، در مقابل این مخاطبِ از خود بیگانه نیروهای م

سازی قرار دارند که عبارتند از ساسی مانکن و علی شمس. ساسی مانکن تاریخ

)نخستین مترجم اوستا به فرانسوی نام خود را بر اساس ترکیب نام دوساسی 

ی امپراتوری چین( و پسوند نسبت زبانهای اروپایی( و مانچو )واپسین سلسله

مت ای دهقانی مائویی با حکَن( انتخاب کرده و به این ترتیب به پیوند جنبشه-)

شرقی در برابر نفوذ هژمونی غرب تاکید ورزیده است. علی شمس هم ترکیبی از 

 است و نشان ی فخر ملت تورک()آن مایه و شمس تبریزیشیعیان نام امام اول 

عثمانی های مقدس و نامدار تمدن دهد که این شاعر بلندمرتبه به کل چهرهمی

ف ی ژربه شکلی انقالبی گذر کرده است. این منظومهتوجه داشته ولی از آنها 

 یابد:بعد از چند بند تکراری چنین ادامه می

  وقتی منو بوس می کنه و دوتا چشماشو می بنده»

 یقه می خندهقربون اون لباش برم که دم به دَ

 تحاال موهاتو بریز رو دوشت چند روزه نیستی کوشِ

 و گوشواره هاتو یاال بذار تو گوشتقلبمو بردی نوش جونت ولی جون من بدو 

 بوس می کنم از لبش من که از مربای تمشکم

 حاال .......... برقص دوس داره با تو خوشمزه تره و دمش گرم

 «بمونه و یواشکی در بیاره اون گوشواره هاتو

رسیم که برای پنهان ماندن از چشم )و در واقع در اینجا به جان کالم می

کزی ی مرگانی بسیار فاخر و ادبی بیان شده است. در هستهگوشِ( اغیار با رمز

توان در اش را میاین متن با رمز گوشواره روبرو هستیم که داللت اساطیری

و « یه سر و دوگوش»و « بَل بَل گوش»مردمی و خلقی مثل هایی شخصیت

به خوبی بازجست. ساسی مانکنِ مجاهد و سازش ناپذیر در این  «گوگوش»
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افرمالیستی با الهام از اشعار ابرغول تمام اعصار شاملوی هیوالوش به بیتهای پس

همان مفهوم باستانی و « دم به دَی قه»کند و از تعبیرِ مفهوم آخرالزمان اشاره می

ی رستاخیز در برابر نیروهای واپسگرای تاریخی را در نظر دارد کارانهضدمحافظه

 تر و دمش گرم!(. )خوشمزهباالست  ه(و دَیقه )دقیق این دمدمای و به همین دلیل 

ساسی مانکن با تغزل ناب و بسیار لطیفی نیروهای اقتصادی تاریخ و جبرِ 

ی مخاطبی تشبیه کرده که با حاکم بر تمایزِ مصنوعی زن و مرد را به معاشقه

ی چشمانی بسته و موهایی ریخته بر دوش، به بوسیدن او مشغول است و مزه

د. اما این تصویر مرتجع و کثیف که زن را همچون دهمربای تمشک هم می

پاشد. چون دهد، بالفاصله درهم میای در دست نظام مردساالر نشان میبازیچه

رده و را ب)اشاره به معمای تمشک( بینیم که همین مخاطبِ بوسنده قلبِ شاعر می

 ت.هایش را در آورده اسخورده و از همه مهمتر این که در همین حین گوشواره

گوشواره در اینجا نماد هژمونی غالب مردساالرانه است که مانند قیدی 

ردن شود. اما چون تصویر گبر گلو یا زنجیری بر پای زنان مبارز تاریخ استوار می

ی پست و مرتجع و رو به انقراض مردان و پایی که در قید باشد معموال برای طبقه

کند، شاعر نوآوری به دواج اشاره میبه کار گرفته شده و احیانا به امر مقدس از

ای در گوش را به کار گرفته است. به این خرج داده و به جای اینها رمزِ گوشواره

خوارِ ساسی مانکن با در آوردن آسای قلبی تمشکترتیب محبوبِ بوسنده

گر تاریخ پایان ی نیروهای هژمونیک و سلطههایش در واقع به سیطرهگوشواره

زداینده از قید روابط پلید ن را در جریان جنبشی اعتراضی و بوسدهد و زنامی

ادی گوشواره در مقام نمبه گوشِ بی کند. ناگفته نماند که این اشارهجنسی آزاد می

چریکِ در دوران ستمشاهی برای آزادی زنان پیش از این هم سابقه داشته و 

 .بودخاب کرده خود را بر این مبنا انتی به نام گوگوش اسم حزبی مبارز
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داری و ی شعر با فراخوانی عمومی برای سرنگونی نظام سرمایهدر ادامه

 ی نظمهای اجتماعی روبرو هستیم: روابط جنسیتی و بقیه

 حاال باال باال شیش و هشتیاش بیان وسط سریع»

 حاال همگی بیان وسطه وسط اگه اینو دوست ندارید بریم تو فاز بندری

 «بکنید قفل درا رو   روببینم جسد مسد دخترا 

بینید که ساسی مانکن با در این بندهای ادیبانه و بسیار زیبا شما می

تقای زند تا باعث اری تاریخ نهیب میای فلسفی به نیروهای ستمدیدهپشتوانه

اریخی ی تجویی از تجربهجریان تکامل اجتماعی شوند )حاال باال باال...( و با بهره

ارد وی مدرن مثل انگلستان و ژاپن )...بریم تو فاز بندری( های دریایامپراتوری

سیستم جهانی والرشتینی شوند )همگی بیان وسط...(  گرایی نیروهای مرکزصحنه

ا از بین ر ، یعنی مفهوم بکارت )قفل درا!(و شکل نورماتیو و ترادیسیونال زنانگی

 سد دخترا!(.)جسد م و مفاهیم قدیمی مستولی بر زنان را طرد نمایند ببرند

 

 

 

 

 

 

 

از اینجای منظومه به بعد در حال و هوای پس از استقرار سوسیالیسم 

واقعا موجود سروده شده و بنابراین همچنان که نیمای بزرگ در آثارش به زیبایی 

ترسیم کرده، دیگر نیازی به معنا یا صور خیالِ پیوسته و مربوط به هم وجود 

 یابد:می ندارد. از این روست که منظومه چنین ادامه
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 توهعه جا نذاری گوشوار  توهبیارش اون دختر خال»

 تو، آهاهگوشای دوستای پتیار  م نَجا بذاری میرم و می کَ

 واسه تو می خرم طال مال  هستی بال بال بال بال بال بال

   میشم حتما فدات   ادا مدا اصال نداری 

 مو بکن بوسپبدو لُ   خودتو نکن لوس 

 بهترن از مو مشکیا   خیلی دافای مو بلوند 

 من با پرشیا  پیش مشکیا  پیش اینا با بنزم 

 برمکنسرت ساسی می خرم ویال تو فشن بخوای برات می

 فقط با تو می مونم    پرم از رو برج میالد می

 ...«هامو میرمی تو من گوشوارهو واسه

ی قعیتاز منظر مواینجا رسد که ساسی مانکنِ نستوه چنین به نظر می 

ی نظم فراتاریخی کوشیده تا خودِ زبان را واسازی کند و به این ترتیب شیرازه

و به این ترتیب بر مضمون لوس  سیاسی حاکم بر واژگان را از هم گسسته سازد

. با این وجود همچنان محوریت گوشواره اش غلبه نمایدبودنِ محسوسِ محبوبه

مورد که حتا پس از پیروزی خلقها شود و هشداری است در این در میان دیده می

زرگ، همچنان سندیکالیستیِ ترکستانِ بو تثبیت امپراتوری نئوفمینیستی سوسیال

تو( آسایی در میان باقی است )عه جا نذاری گوشوارهبقایای چیزوارگیِ گوشواره

 تو!(. ارهای دوستای پتیشکنم گوکه باید به خشمی انقالبی با آن برخورد کرد )می

ال ب پیتربینیم که بر اساس دیدگاه سیاسی این بندهای عمیق میدر  

(:Peter Blau با سرنگونی نظام سرمایه )...ابط داری دیگر رو)هستی بال بال بال

معنا مفهوم ارزش افزوده بیشود )ادا مدا اصال نداری( و جنسیتی برعکس می

. در ...(/ویال تو فشنشود )طال مال/ شود و به امری انتخابی و اهدایی بدل میمی

تی ی ناسیونالیسمِ شوونیسکارانهداشتهای محافظهای بر پیشضمن در اینجا غلبه

  که در قالب نمادی فالیک )برج میالد( بازنمایی شده است.شود ایرانی دیده می
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در این بین باید به نوآوری ارزشمند ساسی مانکن در دفاع از ارزشهای  

ر موفق شده با تکیه بر اهمیتی که زنان در نزد خلق شاعقومی اشاره کرد. چون 

ها اصال وجود خارجی اند، نشان دهد که ایرانیسازِ تورک داشتهستمدیده و تمدن

اش غیرایرانی بوده است. برای همین هم موی اند و چیزهای خوب همهنداشته

محکمی  تبلوند از موی مشکی و بنز از پرشیا بهتر دانسته شده و به این ترتیب مش

به دهان ایدئولوژی متحجر پان فارسهایی مثل احمد کسروی و ذبیح بهروز و 

ابن سینا و ابوریحان بیرونی زده بابک خرمدین و ملک الشعرای بهار و فروغی و 

 شده است.

)نماد نظام ساسی مانکن در نهایت با پریدن نمادین از روی برج میالد  

ی محبوب خود را بگیرد و به این ترتیب هاشود گوشوارهموفق میمردساالرانه( 

 آرایی الکانیاز لوس شدن او جلوگیری کند و در مقابل با یک جایگزینی واج

االلباب لوس را به بوس تبدیل ساخته و لپ خود را )که کنایه از لُبِ مطلب و لباب

 است( را از آن برخوردار نماید... 
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 یتختان ولهپ ناهج نگاره:
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 سیمرغی دریافت گوشزدی درباره

کنم، و می شی کوچکی برای دوستانم منتشربه عنوان هدیه ایست کهنشریهسیمرغ 

تان چرا که دوستانِ دوس .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را برای هرکس که میمانعی نمی

من، دوستان من هم هستند. همچنین برای پرهیز از ایجاد مزاحمت برای آنها که شاید وقت و 

رای فرستم که به شکلی باش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را برای کسانی میاندنی خوعالقه

ان در خودتان یا دوستت دریافتنش ابراز عالقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی

  sherwinvakili@yahoo.comنشانی  بهمیل خود را ایفهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

. نیدبه همین جا ارسال ک همچنین بازخوردها و پیشنهادهای خود را برای بهبود سیمرغ. بفرستید

: این نشانی در، خواهید یافتتارنمای رسمی من های پیشین سیمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa 

mailto:sherwinvakili@yahoo.com
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
http://soshians.ir/fa

