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  گشت تا با اهرمی جهان گاهی میارشمیدس به دنبال تکیه

 است. « من»گاه دانست که آن تکیهن دهد، و نمیرا تکا

برگهای تاریخ از نام و نشان مردان و زنان تاثیرگذاری انباشته شده از دو راهِ 

اند. گروهی اندک، اغلب با خواستِ تغییر ناهمساز جهانِ امروز ما را شکل داده

ا ن راند و به دنبالش دیگران و جهاخود را دگرگون ساخته« من»هستی، نخست 

اند. انبوهی از کسان هم هستند که بدون تغییر دادن هم در همان راستا کشیده

ل( ترین شکها )گاهی به هولناکرا تغییر دهند. همین« دیگری»اند تا خواسته« من»

 اند!به خودشان و به دیگری و به جهان گند زده

 برای تکان دادن هرچیز، نخست خود را تکان دهید...
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 اخبار روزهای گذشته:

 

  رویکردی سیستمی به دیدگاه زروان: »ی آموزشی دورهاز دوم گام

ی تیر ماه ادامه خواهد خردادماه آغاز شد و تا میانه 24از یکشنبه « من و نهاد

شود معرفی می« من»ی ی پایه دربارهدر این دوره پنج رویکرد روانشناسانه یافت.

 گیرد. های دیدگاه زروانی با هریک مورد بحث قرار مییو همسانیها و ناهمسان

عصرها آغاز شد. در  ی آموزشی چهارشنبهدومین گام از دو دوره

ی ایزدان میانرودانی و ایالمی با ، انگاره«شناسیاسطوره»دومین گام از کالس 

 تاریخ تمدن»سیمای پهلوانانی مانند گیلگمش مقایسه شد و در دومین گام از 

های اکدی و بابلی، ایالمی، هیتی و مصری پیدایش و تکامل پادشاهی« انیایر

 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 تارنمای تاقچه(TAAGHCHE.IR) ی به تازگی عرضه

الکترونیکی کتابهایم را آغاز کرده است. این تارنما یک فروشگاه کتابهای 

ابها را توان کتایگانی که طراحی کرده میافزار رالکترونیکی است و به کمک نرم

ی ابزارهای ارتباطی )از جمله تلفن همراه( نصب کرد و خواند. در حال بر همه

حاضر شش عنوان از کتابهایم بر این تارنما در دسترس دوستان و عالقمندان قرار 
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ی تاریخ تمدن ایرانی )کوروش رهایی بخش، گرفته است: چهار جلد از مجموعه

ی یونانی و تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی( ی معجزهش دادگر، اسطورهداریو

اسی شنای مربوط به عصبرشتهاز نشر شورآفرین و دو عنوان از کتابهای میان

ر سرا. دو کتاب اخیشناسی جوک و خنده و مغز خفته( از انتشارات اندیشه)جامعه

گذرد در حال شان میکه چند سالی از انتشار« ی یونانیی معجزهاسطوره»و 

شوند و به این ترتیب محدودیت دسترسی مخاطبان به حاضر نایاب محسوب می

 آن از میان برداشته شده است.

 

 

 

 

 ی زروان با ی اندیشهنشست حلقه خردادماه 22عصرگاه روز جمعه

حضور اعضای حلقه و سخنرانان و مهمانان گرامی در مرکز معماران معاصر 

مروری بر تحوالت ایران در دوران »این نشست که موضوعش  برگزار شد. در

تحوالت سیاسی این دوران را بررسی کرد، دکتر بیات  بود، استاد کاوه« رضا شاه

ی سیاسی سخن گفت، دکتر ی رضا شاه و توسعهشناس دربارهمحمد جواد حق

ی کرد ساهلل میرزایی زمینه و بافت اجتماعی به قدرت رسیدن رضا شاه را بررآیت

رن گرایی پیشامدو من هم ظهور ناسیونالیسم ایرانی و جایگزینی آن به جای ملی

را در بافت رخدادهای جهانی و به ویژه بازتابهای جنگ جهانی اول تحلیل کردم. 

 ی دوم این نشست به بحث و تبادل نظر سخنرانان با حاضران گذشت.نیمه

   ی ادبی سیمرغ با حضور هاه نشست حلقخردادم 25دوشنبه شامگاه روز

ی اعضای حلقه و مهمانان برگزار شد. دکتر مسعود انصاری در این نشست درباره
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پیوند نقاشی و شعر سهراب سپهری سخن گفت و من هم در آن زندگی و آثار 

شناسی ادبیات بررسی کردم. سهراب را از دیدگاه جامعه

زار شد و مدیران و در آغازگاه خردادماه، اردوی بهاری زروان برگ

ردیبهشت و اول ا 31و جمعه )همکاران خورشید و زروان روزهای پنجشنبه 

خرداد( را در سفری به یاد ماندنی گذراندند. در این دو روز غارنوردی در غار 

ی دریا را تجربه کردیم و دوستان و آسایشی در کرانه دانیال، گردش در جنگل

کرد، آباد در همان حوالی بر پا میی عباسلعهبه یاد بزمهایی که شاه عباس در ق

ی چشمگیر دوستان بزمی آراستند که در آن خوراکهای عصر صفوی با سلیقه

 آماده و صرف شد. 

 ای داشتیم به چین، در رکاب دو چند سال پیش سفر به یاد ماندنی

دوست و برادرم مهندس پویان مقدم و دکتر امیرحسین ماحوزی. دستاورد این 

ی گرد آمد که چون شناسای« ی چین و ماچینسفرنامه»فر در قالب کتابی به نام س

فرهنگ و تمدن چین را در کنار شرح رخدادهای سفر آماج کرده بود، همچون 

ای فربه تنظیم شده بود. خوشبختانه کتاب مجوز چاپ را از وزارت فرهنگنامه

ر خبرهایی بیشتر منتشی چاپ این کتاب ارشاد دریافت کرده و به زودی درباره

 خواهیم کرد. 

 

 

 

 

 

 

ی کتاب شناسی کار ترجمهی اسطورهگروهی از دانشجویان دوره

اند. در این کتاب که به تازگی به زبان را به دست گرفته« متون سومر باستان»
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انگلیسی چاپ شده برخی از متون سومری مشهور )از جمله داستان شروکین 

ائه شده است. متون سومری یاد شده برای نخستین بار اکدی( با خوانشی نو ار

 شوند.  است که به زبان پارسی برگردانده می

 

 خبار روزهای آینده:ا

 ی تیرماه آغاز از سومین هفته« من و نهاد»ی دورهگام چهارم از

است. در این  برقرار 8-6عصر ساعت شود و طبق معمول روزهای یکشنبه می

نند کسازی میای که سوژه/ من را مدلنظری روانشناسانه نشستها پنج دستگاه

هایشان با دیدگاه زروانی مورد ها و ناهمسانیگیرند و همسانیمورد نقد قرار می

 گیرد.بحث قرار می

 آغاز  تیرماه 10شناسی از چهارشنبه ی اسطورهدورهگام سوم از

ی زدان در چهار حوزهشود. در این دوره بافت باورهای دینی و آیینهای ایمی

 هاگیرد. دورهروم و چین مورد مقایسه قرار می-تمدنی ایران زمین، مصر، یونان

ها در مرکز معماران عصرگاه چهارشنبه 18:30-17:00 به روال سابق ساعت

. گامهای شودبرگزار می( 7ی دوم، پ معاصر )م. صنعت، خ حسن سیف، کوچه

مستقل از هم « من و نهاد»و « تمدن ایرانیتاریخ »، «شناسیاسطوره»های دوره

خواهند توانند به فراخور عالقه در هریک که میتعریف شده و عالقمندان می

 شرکت کنند.
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10چهارشنبه عصرگاه از « تاریخ تمدن ایرانی»ی گام سوم از دوره 

 شود. در این دوره آشوب بزرگ قرن دوازدهم پیش از میالد وتیرماه آغاز می

گیرد. ظهور دولت آشور و دومین موج کوچ اقوام آریایی مورد بحث قرار می

برگزار  مرکز معماران معاصر در 20:00-18:30ساعت کالسها به روال پیش 

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 ی نقد اشعار و آثار سهراب ی ادبی سیمرغ دربارهسومین نشست حلقه

وانشناسی سیاووشان برگزار در دفتر موسسه ر تیرماه 29دوشنبه سپهری شامگاه 

شود. در این نشست دکتر امیرحسین ماحوزی، دکتر مسعود انصاری و دکتر می

شعر سپهری های ادبی و صور خیال در ی سویههنگامه آشوری به بحث درباره

 کنند.پردازند و جایگیری آن در بافت ادبی روزگارش را ارزیابی میمی

 تیرماه ساعت  19جمعه ن عصرگاه ی زروای اندیشهنشست بعدی حلقه

شود. موضوع این نشست گزار میدر مرکز معماران معاصر بر 16:00-20:00

«. گاهان زند»است و محور بحث آن نقد و تحلیل کتاب « خاستگاه ایرانیِ فلسفه»

 های زرتشت است، خوانشی فلسفیدر این کتاب از متن اوستاییِ گاهان که سروده

ن متن زیربنای جفتهای متضاد معنایی اصلی در تاریخ به دست داده شده و ای

فلسفه قلمداد شده است. استادان سخنران در این نشست از سویی موبدان و 
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گیرد و از سوی دیگر استادان متخصص زبانهای استادان زرتشتی را در بر می

 شود. باستانی و اوستاپژوهان را شامل می

 طی « فرگشت انسان»اب بندی کتمراحل نهایی ویراست و صفحه

تیرماه به فرجام خواهد رسید و به احتمال زیاد این کتاب تا پایان ماه پیشارویمان 

ی بازنویسی شده و نسخه« فرگشت انسان»به چاپخانه فرستاده خواهد شد. 

روزآمدِ کتابی است که حدود ده سال پیش در مقام کتاب درسی تکامل انسان 

در « هیوال نسل»تهران نوشته بودم و بیشتر به اسم برای دانشجویانم در دانشگاه 

ی های تازه در زمینهکتاب کنونی یافته میان دوستان شهرت یافته است.

 ی انسان وگیرد و ماجرای ظهور گونهشناسی تکاملی انسان را در بر میزیست

ی آن )زبان، ساخت اجتماعی، هنر، روابط زناشویی و...( را در ویژگیهای یگانه

 دهد.ارچوبی سیستمی مورد بررسی و تحلیل قرار میچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی الکترونیکی سیمرغ علوم انسانی که توسط ی بعدی نشریهشماره

شود، ی خورشید )با مدیریت خانم بهنوش عافیت طلب( منتشر میگروه ترجمه

 ای را در برهای تالیفی و ترجمهای از مقالهنام دارد و مجموعه« مهر و پیوند»

شناسی زیستی و تکامل به مفهوم عشق و مهر ی جامعهگیرد که از زاویهمی

 پردازد. این شماره از سیمرغ علوم انسانی تا پایان تیرماه منتشر خواهد شد.می
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 کنم که مردمان مشکلی دارند. مردمانی که در فکر می

« منِ»چهار سطحِ زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی 

خودمختار « من»اند؛ مردمانی که به حکم داشتنِ یک ر ساختهخود را مستق

خوداندیشِ خودآگاه، در واقع از برهم افتادگیِ چهار سیستمِ بدن، شخصیت، نهاد 

اند؛ مردمی که به خاطر استقرار در این چهار سطح و گنجیدن و منش تشکیل یافته

ند که همانا بقا، کنو گنجاندن این چهار سیستم، غایتی چهارشاخه را دنبال می

 قدرت، لذت و معنا )قلبم( است. 

مشکلی که در میان است، واگرایی و ناسازگاری میان این چهار غایت درونی 

هاست. فدا کردن یکی برای دستیابی به دیگری و فنا ساختن آن یک برای سیستم

این یک. مشکل در اینجاست که مردمان برای افزودن بر قدرت خود در نهادی 

کنند تا یابند و عمر خود را برای خدمت به آن صرف میعی عضویت میاجتما

اش: پول و ارتقای سازمانی( به دست بیاورند، و در قدرت )در شکل نمادین

کاهند. مشکل در اینجاست که معتادان برای مقابل لذت و معنای خویش را می

ت اینجاس کاهند، مشکل دردستیابی به لذت از بقا و قدرت و معنای خویش می

به  چیانکاهند، و دسیسهکه ریاکاران برای دستیابی به بقا از معنا و لذت می

کاهند. اصطکاک و فرسایش و خود را میسودای قدرت معنای )و معموال لذت( 

ویرانی این چهار غایت است که سیستمهای چهارگانه را سست و شکننده و تباه 

د. فقرِ قدرت در سازمانها و قحطی دهسازد و مقدار کلی قلبم را کاهش میمی

ای که نظامهای فکری و مرگ و لذت و شادکامی در مردمان در کنار پوچی

های ای که گرداگردمان را گرفته است، از این کشمکش و تعارض بین الیهتباهی

لبم های قخیزد. این ناسازگاری چهار غایت و فرسایش دندانهگوناگونِ فراز بر می

 شود. مردمان محسوب می« مشکل»ترین است که بنیادی
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 ی ما رخدادهای تاریخی را در قالب روایتهایی همه

کنیم که در اندرونِ یک سرمشق نظری گنجانده درک می

تک رخدادها در تاریخ گنگ و مبهم و نامفهوم هستند. همواره در یک اند. شده

ند، کرا وصف می در کار است که رخدادها بستر نظریگزارش و خوانش تاریخی 

داشتها و نشاند، و بر اساس پیشآنها را در کنار رخدادهای خاص دیگری می

کند. این شان برقرار میباورهایی معموال بحث ناشده، روابطی منظم را میان

( است که رخداد را طی تفسیری ویژه برای ذهن ما paradigmسرمشق )

ها از راه مرزبندی و تعریف رمشقکند. سپذیر میسازد و آن را فهمگواردنی می

خی های میان رخدادهای تاریها و گسستگیاقلیمها و حریمها به مدیریتِ پیوستگی

ه گیرد کای شکل میها و دورانهای تاریخیگشایند، و بر این مبنا دورهدست می

در بستر جغرافیایی مشخصی جریان یافته و همچون امری یکپارچه، همگن، بسیط 

 شود. می و ساده فهم

دانِ خردمند، آن است که بتواند سرمشقِ غالب بر نخستین 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

نماید. به بیان دیگر، پرسش  را واسازی« سادگی»فرضِ همواره نادرستِ پیش

پژوهان باید بیش و پیش از هرچیز بر آن تمرکز داشته باشند، ای که تاریخکلیدی

ای که در برداشت و فهم امروزین ما از رخدادهای های سادگیآن است که رگه

ای دارد و کدام بخش از آن از بندیتاریخ رخنه کرده دقیقا چه ساختار و شاخه

خیزد و کدام سویه از آن به راستی قابل دفاع است ری بر مینگو سطحیفریب 

 های استوار بنیاد دارد؟و در اسناد و داده
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 ی های پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه سه دههدهه

توان دوران شکوفایی و رونق مکتبهای اخیر را می

ونی وزاندن فنتوان در زمانی کوتاه با آمای دانست که مدعی بودند میروانشناسانه

ساده زندگی مردمان را بهتر ساخت و حال و روز خلق را خوش کرد. فراگیر 

ها و مکتبها از سویی به بحران معنا و آشفتگی فرهنگی پس از شدنِ این دوره

شود و از سوی می مربوط 1980ی دهههای سیاسی در اواخر فروپاشی ایدئولوژی

درمانگری بود که نخستین بار به دست وانهایی از رزایی شیوهی شاخهدیگر ادامه

فروید تاسیس شده بود و تا حدودی جایگزین آیینهای شفای معنویِ کلیسایی 

ای بسیار وسیع از مکتبهای مروز دایره.م تا به ا1990 یشد. از دههمحسوب می

پرشمار پدید آمده که همه بهروزی و خوشبختی و گاه رستگاری روانی را به 

شان از یک دستگاه نظری منسجم و دهند و معموال همگیده میپیروانشان وع

پذیر شناسی علمی رسیدگیروش

هایی از آرای فلسفی اند و تکه پارهبهرهبی

دوزند و یا علمی این و آن را به هم می

آموزانند که نه ترفندها و فنونی را می

محتوای عمیق و درستی دارد و نه تاثیری 

 دیرپا و چشمگیر. 

ایرانِ خودمان سرخوردگی و در  

 به 1360ی دههیأس ناشی از ورشکستگی جریانهای ایدئولوژیک و عقیدتی در 

ای مثل آثار کارلوس کاستاندا یا خوانشهای رونق چشمگیر بازار عرفانهای تازه

های بعد این جریان رنگ و رخساری گری انجامید. در دههمدرن از ذن و بودایی

د. عمیق و سطحی تقسیم شی به خود گرفت و به دو شاخه «ترعلمی»تر و عقالنی

کرد، موجی از ترجمه و خوانش ی عمیق که تنها نخبگان را به خود جلب میشاخه
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شناختی و علمی روز دنیا را به ارمغان آورد که آثار جدی فلسفی و جامعه

ی سطحی، به ظهور مکتبهای رنگارنگ خوشبختانه هنوز ادامه دارد. شاخه

شاد و سرحال شدن در »شان مدیریتی انجامید که پیام همه-عرفانی-شناسانهروان

بود. « سه سوت بدون نیاز به نظریه

 I think« )کنم تو چاقیفکر می»خواندن کتاب در این زمینه احتماال  

you’re fat برای مخاطبان ایرانی نیز ارزشمند و روشنگر خواهد بود، همچنان )

 آن استقبال کردند.  که مخاطبان فرنگی از

 

 

 

 

 

( Arnold Stephen Jacobsی این کتاب آرنولد استفن جیکوبز )نویسنده

از ( مشهور است. جیکوبز A.J. Jacobsاست که بیشتر به اسم ا.ج. جیکوبز )

ی اعضایش بخشی از ( است که همهMensaاعضای انجمن پرغرور میزگرد )

ی تبار آمریکاینگار یهودین روزنامهایدو درصد هوشمندترین مردم جامعه هستند. 

روشی جذاب برای محک زدن سرمشقهای فرهنگی را یافته که خودش آن را 

ها و راهبردهای دعویاش هم آن است که نامد. شیوهمی« سبک خوکچه هندی»

آزماید و ی فرهنگی و اجتماعی را با امانتداری تمام روی خودش میجا افتاده

ی از این هم یک« کنم تو چاقیفکر می»کند. هایی منتشر مینتیجه را در قالب کتاب

 Bradی روانشناسی به نام برَد بلَنتون )ی رستگارسازندهکتابهاست و برنامه

Blantonی توانمندسازی و دهد. این فرد یک برنامه( را مورد ارزیابی قرار می

اشند. تگو بجویی تدوین کرده که طی آن مردم باید به شکلی افراطی راسسعادت
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قت رسد و حقییعنی نه تنها از دروغ بپرهیزند، که لزوما هرچه را که به ذهنشان می

 پندارند به دیگران بگویند. می

همگان دانند که پافشاری و اصرار من بر راستگویی تا چه پایه است، و 

دانم، و نه نمایش ی اخالق میبا این همه آمیختگی راستگویی با خرد را شالوده

ای اخالقی را. کتاب جیکوبز از این نظر ارزشمند است که در مقام سجیه آن

اخالق  یانگار در زمینهپیامدهای تسلیم شدنِ بی قید و شرط به فرمانهایی مطلق

سازد. جیکوبز تصمیم گرفت به مدت یک ماه دقیقا طبق دستور کار را افشا می

ی بهر ساختمانی یک خانم غریبلنتون زندگی کند. از این رو مثال وقتی در آسانسو

بعد هم دستاورد این « کنم تو چاقی!فکر می»گفت: دید، به او میچاق را می

 .م منتشر کرد.2007ی میدانی خود را در کتابی به همین نام در سال تجربه

های متنی خواندنی است که از پیچیدگی« کنم تو چاقیفکر می»کتاب 

ره است، اما روایتی سرراست و صمیمانه از بهعلمی )و همچنین دقت علمی( بی

 دهد. نظریه را نمایش میپیامدهای تعیین تکلیفِ بی

ناگفته نماند که جیکوبز عالوه بر این چند سبک زندگی یا مجموعه 

فرمانهای دیگر را نیز به همین شکل آزموده است. یکی از آنها را در کتابی به نام 

( گردآورده است. A year of  living biblical« )سالِ زیستن با کتاب مقدس»

محتوای کتاب شرح ماجراهای یک سالی است که جیکوبز سراسر آن را با رعایت 

ی قوانین عهد عتیق گذراند. شمار این قواعد بنا به تخمین این کتاب دقیق همه

صد تاست و رعایت برخی از آنها )مثال همراه بردنِ گوسفندِ رمه با حدود هفت

 نماید.ی متمدن امروزین غیرعادی مینگسار کردنِ زناکار( در جامعهخویش یا س

جیکوبز که خود تباری یهودی دارد این تجربه را با سختگیری فراوان به انجام 
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رخدادهای بامزه و پیامدهای عجیب و غریب رعایت این رسانده و در کتابش 

 قوانین را در دوران ما صادقانه شرح داده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drop dead« )از زور سالمت مردن»ترین کتاب جیکوبز تازه

healthy آیینها و جریانهای کیش سالمت چاپ شد و  2012در سال ( است که

در  دهد.و تغذیه و رژیمهای غذایی گوناگون را هدف آزمون و ارزیابی قرار می

وی رخوانیم که جیکوبز چطور رژیمهای غذایی گوناگون را با پیاین کتاب هم می

بی چون و چرا و مطلق از فرمانهای پزشکان هوادارشان رعایت کرده و چطور 

ها بر سالمت وی چیزی به کلی نامنتظره از آب در آمده ی این رژیمگاهی نتیجه

 است.

آثار جیکوبز خواندنی و جذاب هستند. بیشتر از آن رو که با دانشی به 

روزمره و زیست جهان ملموس  اند و با زندگینسبت عامیانه و عادی نوشته شده

شان البته گوشزد کردن تهدیدها و انسانی پیوندی استوار دارند. ارزش انتقادی

 هستند.« نهاد»به دست « من»عوارضی است که پیامد سپردنِ لگام 
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 ه نوشت، برا می« پِری پوئِسیس»ی ارسطو وقتی رساله

ی آیینشرایطی اشاره کرد که باید هنگام اجرای نمایشهای 

ی ما عنوان این کیشِ دیونوسوس )تراژدی و کمدی( رعایت شوند. در زمانه

اند. در حالی ترجمه کرده« فن شاعری»یا « ی شعردرباره»کتاب را به نادرست 

و منظور ساختن و اجرا « پیرامونِ ساختن»یعنی  که اصل یونانیِ 

ه ه افتخار خدایان یونانی است، ککردنِ نمایشهای آیینی و روایتهای ساخته شده ب

باز در دنیای امروزین ما به نادرست همچون هنری عرفی و جدای از دین بازنموده 

گوید که یک می« پیرامون ساختن»شده است. به هر روی، ارسطو در 

ند. استفاده ک« خدای خروج کننده از نقاله»نویس خوب نباید از ترفندِ نمایشنامه

 نویسان یونانی وقتی جایی قافیه تنگین است که نمایشنامهدلیل این حرفش هم ا

دانستند چطور سر و ته داستان را به هم بیاورند، بخشهای نامعقول آمد و نمیمی

ی انداختند. به این ترتیب در میانهی داستان را به گردن خدایان میو ناچسبنده

ا ز مرگ نجات یابد یآسا انمایش وقتی قرار بود قهرمان یکباره به شکلی معجزه

 ای با لباس یکی از ایزدان را با تسمهکسی بر رازی نامنتظره آگاه شود، هنرپیشه

ی اش این وظیفهبردند و او در نقش ایزدگونهی نمایش میای باالی صحنهنقاله

 رساند. دشوار را با یک حرکت به انجام می

ار گرفت و زمانی که متون ارسطویی در عصر نوزایی مورد توجه قر 

های التین بر آن نوشته شد، این خدای خروج کننده از نقاله را ها و شرحترجمه

Ex Machina  ی داد. هردو بخش ریشهمعنی می« خارج از ماشین»نامیدند که

یونانی داشت و از آنها وارد التین شده بود، اما نکته آن که در حدود دو هزار 

( یونانی معنای دیگری ماخینِس )ی میان ارسطو و نوزایی، سال فاصله

شد، و یافته بود و حاال دیگر به معنای عام ابزار و افزار پیچیده به کار گرفته می
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ی ماشین در معنی نه فقط ابزار حمل و نقل انسان، هرچند داللت اخیر را در کلمه

 خودرو حفظ کرده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر فراز و نشیب را طی کرد و بعد از آن تاریخی پ ex machineتعبیر  

یرو و ها به معنای نانگار یا دکارتیی فیلسوفان جانگرایانهبه ویژه در نگاه دوبن

روحی به کار گرفته شد که از بیرون از ماشین کالبد و از ورای دستگاهِ تن آن را 

به این ترتیب این تعبیر تا حدودی به معنای امر فرارونده و کند. کنترل می

ی یی به کار گرفته شد و در طیفی وسیع از متون )از االهیات گرفته تا فلسفهاستعال

 ذهن( کاربرد یافت.

ی طوالنی برای معرفی فیلمی بود که نامش را از همین تعبیر این مقدمه 

 Alexبه کارگردانی آلکس گارلند ) Ex Machinaگرفته است. فیلم 

Garland ،ند پارسال فیلم مشهور گارل( که همین چند ماه پیش اکران شد

را بازسازی کرده بود و موسیقی فیلمش را هم زوجی هنری ساخته « قاضی دْردِ»

یکی از  Ex Machinaاند. بودند که موسیقی فیلم مورد نظرمان را هم ساخته

ی امکانِ ظهور ذهن و شخصیت در فیلمهای سالهای اخیر است که به مسئله
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هم اشاره  Chappieتوان به فیلم ین رده میپردازد. از اکالبدهای روبوتیک می

 2014کرد که تقریبا همزمان با فیلم مورد نظرمان ساخته و عرضه شد، و سال 

ی این فیلمها را داشتیم. همه Transcendenceو  Automataهم فیلمهای 

هوشیاری و شان حلول ی مرکزی داستانمحتوایی روشنفکرانه دارند و هسته

آهنی یا سیستم الکترونیکی است. در میان دو فیلمی که مخودآگاهی در یک آد

 معنادارتر است. تر و جدی Ex Machinaاند، امسال در این زمینه ساخته شده

شد و این که هم از سوی بایست با شکست روبرو میفیلم قاعدتا می

ی آن است که هنوز منتقدان و هم بینندگان مورد استقبال قرار گرفته نشانه

کند. کل داستان در یک ساختمان ی خوب در سینما بروز میایی از سلیقههرگه

های اصلی تنها چهار نفر هستند، دو انسانِ مرد و گذرد و هنرپیشهو چند اتاق می

 دو روباتِ زن. 

مضمون داستان آزمونی مشهور است در علوم شناختی که آلن تورینگ 

خوانده  Turing testین خاطر ای پیشنهاد کرده بود و به همآن را در مقاله

ی توجهی است که طی گیری از آزمون تورینگ تا حدودی ادامهشود. بهرهمی

سال گذشته و امسال به این ریاضیدان نابغه شده است. تورینگ همان کسی بود 

ها را ای آلمانیکه در جریان جنگ جهانی دوم رمز دستگاه رمزگذاری افسانه

روهش چیرگی نیروی دریایی انگلیس بر ناوهای شکست و یک تنه به همراه گ

آلمانی را ممکن ساخت. تورینگ در ضمن همان کسی است که برای نخستین 

 گرا وها را تبیین کرده است. او مردی منزوی، همجنسبار اصول پردازش رایانه

در ضمن قهرمان دوی ماراتون بود. پس از پایان جنگ پاداشش را به این ترتیب 

درمانی اجباری قرار گرفت و بازی تحت یک هورمونجرم همجنس گرفت که به

به این ترتیب اخته شد و همراه با میل جنسی نبوغش را هم از دست داد، و در 

اش بود انگیزی درست در زمانی که در اوج خالقیت علمیغم نتیجه به شکل
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تار از فی انگلستان به طور رسمی بابت این رخودکشی کرد. از پارسال که ملکه

اش ساخته شده که یکی ی زندگیی او عذرخواهی کرد، دو فیلم دربارهخاطره

 سازد.اش را روشن میهایی از زندگیداستانی و دیگری مستند است و سویه

آلکس گارلند از همین موجِ توجه به تورینگ استفاده کرده و یکی از 

. خویش قرار داده استی ساخت فیلم های او را دستمایهبحث برانگیزترین ایده

گفت که هویت و شخصیت و خودآگاهی از الگوی تورینگ در نوشتاری می

خیزد، و بنابراین ی عصبی انسان بر میخاصی از پردازش اطالعات در شبکه

سازی کرد )توجه کنید که او در زمانی این مقاله ها شبیهتوان آن را در رایانهمی

تورینگ آزمونی را ابداع کرد و تراع نشده بود(. اخ را نوشته بود که هنوز رایانه

گفت اگر یک کنشگر انسانی نتواند هنگام ارتباط با یک ماشین، انسان بودن یا 

ی انسان« روح»نبودنِ او را تشخیص دهد، آن ماشین صاحب شخصیت و هویت و 

خواهد بود. این آزمون که به نام تورینگ مشهور شده، واکنش نسبت به محرکها 

توا و ریخت پیامهای ارسال شده از سوی یک سیستم پردازنده را مبنای و مح

 کند.اش قلمداد میهوشمند یا خودآگاه بودن

 

 

 

 

 

 

بر محور یک مخترع نابغه )ناتان( و یکی از  Ex Machinaداستان 

کارمندانش )کالب( شکل گرفته است. انتخاب اسمهای این دو که با اساطیر عهد 

کند جای شرح و بحث فراوان دارد که در این تنگنای ر میعتیق ارتباط برقرا

لوتِ نویسی به خای در برنامهتوان بدان پرداخت. کالب با ربودن جایزهزمانی نمی
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 گیر است که در تنهایی مطلقیابد. ناتان مردی بسیار منزوی و گوشهناتان راه می

تنها مالزم او زنی  کند.در ساختمانی دژ مانند در جنگلی دورافتاده زندگی می

ان از شود روباتی بیش نیست. ناتاست که بعدتر معلوم میبه نام کیوکو خدمتکار 

ا محک رآزمون تورینگ روبوتی که به تازگی ساخته بر مبنای خواهد تا کالب می

اش بزند. بدن روبوت که آوا نام دارد، عمدا به شکلی ساخته شده که ماشین بودن

ان معتقد است اگر کالب با وجودِ ظاهر ماشینی روبوت او نمایان باشد. چون نات

را در مقام یک زنِ صاحب روح و هویت بپذیرد، در گذر از آزمون تورینگ هیچ 

 تردیدی باقی نخواهد ماند. 

 

 

 

ز رود و اداستان با آزمونهای پیاپی و گفتگوهای کالب و آوا پیش می

ن و سرنوشت خود است، و برای ی آزمویابیم که آوا نگران نتیجهسویی در می

 آورد. از سویپذیرفته شدن در محک تورینگ به وسوسه و اغوای کالب روی می

تا پایان  شود. ناتانی آوا میبینیم که کالب به تدریج شیفته و دلباختهدیگر می

ار در کند و انگاخالق شبیه است که چیزهایی را پنهان میای بیداستان به نابغه

 گوید. غ میمواردی درو

ی های پایانی هیچ تحرک و صحنهداستان با وجود این که تا صحنه

انگیزی ندارد، دیدنی است. گفتگوهای سنجیده و هوشمندانه و فضای آرام هیجان

های زیبای جنگلی و گفتگوی کالب و ناتان در و یکنواخت داخل خانه با منظره

ده رای جذابیت فیلم را فراهم آوری بینایی الزم بمیان درختان ترکیب شده و جلوه

ه حاال ککیوکو بینیم آوا با همدستی های پایانی است که میاست. تنها در صحنه

اش آشکار شده، و کالب که فریب خورده و به آلت دست آوا بدل روبوت بودن
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ن رساند. بیننده تا اواخر فیلم گماشورد و او را به قتل میاش میشده، بر آفریننده

شود ی کالب شده، اما در پایان فیلم ناگهان معلوم میکه آوا نیز دلباخته کندمی

 رساند، کالب را در خانهکه چنین نیست. آوا ناتان را با قساوت تمام به قتل می

خت به او ریکند تا از گرسنگی بمیرد، و با پوششی نو که بدنی انسانزندانی می

گردد. ی کالب به میان مردمان باز میشود و به جابخشیده، سوار بر هلیکوپتر می

س و احسایابد که در سراسر فیلم با یک ماشین بیتازه در آنجا بیننده در می

 حسابگر روبرو بوده است.

ای و الیه از این نظر اهمیت دارد که روایتی سه Ex Machinaفیلم 

نظر  ی مورددهد. آزمون اولیهآزمون تورینگ به دست میبسیار پیچیده را از 

ی تورینگ که بر مبنای رفتار و واکنشهای ماشین هوشمند استوار است، درباره

شود، تا کند، که به شکلی بدیهی انسان انگاشته میزن خدمتکار ناتان صدق می

ی شود که ظاهری دوم به آوا مربوط میاش فاش شود. الیهآن که سرشت مکانیکی

ی ی هویت انسانده و بازیگران را دربارهگونه دارد، اما تا اواخر فیلم بیننماشین

اندازد. جالب این که سومین الیه به خودِ شخصیتهای انسانی خویش به اشتباه می

شود. ناتان که تنها شخصیت معقول و درستکار داستان است، خود در مربوط می

ش احساس شباهت دارد که ورزپیشه به ماشینی حسابگر و بیبرابر کالبِ عاشق

 برد. ای منظم و منضبط پیش میهایش را با برنامهه و تفریحو مطالع
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هریک از شخصیتهای داستان یک نقطه ضعف مهم دارند که ماشین 

ی این موارد چیزهایی هستند که کند، و جالب این که همهشان را افشا میبودن

پیشه است، کیوکو کندذهن و شوند. کالب عاشقصفات انسانی دانسته می

هوش است، ناتان به نوشیدن الکل و مست کردن عادت دارد، و آوا که کم

پیروزمندترین شخصیت بازی است، بر میل به بقا و صیانت از نفس تمرکز کرده 

 است. 

از این رو دیدنی است که تعبیری تازه از آزمون  Ex Machinaفیلم 

 ها کالب واش نه تندهد. چون آوا با وجود پیکر مکانیکیتورینگ به دست می

ته دهد. یعنی تماشاگرِ داستان نیز مانند کالبِ دلباخناتان، که بیننده را نیز فریب می

کند که با موجودی انسانی سر و کار دارد اش باور میو ناتانِ سرافراز از آفریده

 کند. و ابراز احساسهایی اصیل و واقعی را تماشا می
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 ی بیتهاگزیده

 

 بسیار است در کنعان شوق اما دماغ آشفته

 خواهدگردد و یعقوب مینسیم پیرهن می   

 سلیم شاملو

 دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت

 با یوسف به زندانمخواهم کهمن آزادی نمی

 سعدی

  ی من آهش ار اثر دارددل شکسته

 تر دارددعا کنم که خدایش شکسته

 قاآنی شیرازی

   دل گرفت از من و بشکست خدایا برسان

 دل دیگر که ز من گیرد و دیگر شکند

 توفان مازندرانی

  دلم از تو خرم و خوش به سؤالی و جوابی

 ام جوابیدهام هنوز و نشنیکه نگفته

 سحاب اصفهانی
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 زبانیفهمی زبان بینمی  دماغ درد و دل گفتن ندارم

 محمد اردبیلی

 خواهم بجز جای تو باشدنمی خواهم که در آندل خود تنگ می

 اینقی کمره

 کندیادش به خیر هر که ز ما یاد می در بند آن نیم که به دشنام یا دعاست

 نجیب کاشی

 همچو آئینه روبرو گوید ستدوست آن است که معایب دو

 پشت سر رفته مو به مو گوید  نه که چون شانه با هزار زبان

 نشانی دهلوی
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 در ره عشق به سر تیشه زدن آسان نیست

 ! کرد فرهاد در این مرحله شیرین کاری

 تبریزی صائب

 مگر غمت که غریب الفتی به ما دارد در این دیار ندیدیم یک غریب نواز

 صحبت الری

  ر روی و نگه بر نگه و چشم به چشمروی د

 حرف ما و تو چه محتاج زبان است امروز

 وحشی بافقی
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 رحم در عالم اگر هست اجل دارد و بس

 کاین همه طائر روح از قفس آزاد کند

 کلیم کاشانی

   روز آدینه و طفالن همه یک جا جمعند

 زنم امروز که بازاری هستبه جنون می

 تبریزی  صائب

 که شاید تو را به خواب بینمروم به خواب 

 خواب بینمکجاست خواب؟ مگر خواب را به

 نجات اصفهانی

 ی آزادگی در کوی عشقره ندارد جلوه

 شودجا بید مجنون میسرو اگر کارند آن

 تبریزی صائب

 که از هرگلی آراسته استباغیست تو که رشک ماه ناکاسته استروی

 استمن از خدا خواستهدل کهآنی  گر زان که خدا نیز وفائی بدهد

 هاتف اصفهانی
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 از شعرهایم:

 

 پیوند

 ی مهر و همدلی خاموششعله  روزگاری است گیج و سردرگم

  نر و ماده غریق جوش و خروش  سینه خسته، شکوهِ لبها خشک

 ارتباطات درهم و مغشوش   های کج، سخن آهکاز محک

 

 رنجور دختر آنسو ز زخم دل  اندودپسر اینسو نشسته غم

 های غرورخلقِ دیوار و حلقه  ای مطرودشان فرشتههریکی

 تک تک و جدا جدا محصور  های وهم و دروغچالدر سیه

 دردِ تکرار، چشمِ افسرده  همنشینی چو قالبی هنجار

  سندی مُهر و امضا لبش خورده  دید و دیدار طبق آن دستور

 مردهپوچیِ گفتگو به دل   حافظه پاک و پوکِ پیچاپیچ 

 

 پوشندسان رخت شوم میکه چه  جشن تکلیف بندگان بنگر

 دوشندها را چو گاو میاخته  سوران به خوشدلی بگذشتختنه

 به دروغت بهشت بفروشند  ای سیب شرم در بشقابقطعه
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 بمپور

 .(جایی که رستم در آن با نیرنگ شغاد کشته شد)...

 

 تک نگاه سیماب    سپر مفرغ زرد 

 یک طرف ایزد خواب   ف مهر پریشیک طر 

 سان در کش و تابموج   کاخ بمپور و کویر 

 ها سست و خرابقلعه   ها برج غرورنخل 

  

 بر زمین با لبخند   رستم پیر نشست

 خفت در چاه، نژند   پیکر رخش شهید 

 از برادر پیوند   شغاد ،خورده با دار 

 شت از دست کمندهِ   از کمان تیر افکند 

  

 خاک شد پیر و کبود   آسمان سست نشست  

 اخته شد بابت سود   هاى کَل و میشگله 

 منقرض مرگ نمود   نسل غوالن بزرگ 

 رفت، گویى که نبود  هر چه خوش بود و درست 
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 زیر سیالب زمان  کاخ بمپور شکست  

 تنگ شد عقل و روان  خاطره رفت ز یاد  

 کمانآرش انداخت   نسل رستم گم شد  

 تاج دزدید و زبان  عقیم« هیچکس خانِ»  

   

 کوه در دشت فسرد  آسمان خم شد و تنگ  

  جز غمی پوچ نخورد  ها گول و خرفتلحظه  

 از سر انجامیدنِ گُرد   ای ماند به جاقصه  

 مردچون تهمتن می  کاخ بمپور شکست
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  شور ـ شهوت  

   :ارتباط و لذت بردن از یکدیگر امری  تمایل دو جنس برایاصل گُشن

تنیده و سودمند از نظر تکاملی است که در شرایط جریان یافتنِ طبیعی، پیش

 دهد. آزادانه و درست، تمام متغیرهای مرکزی قلبم را افزایش می

   :لذت )جنسی( امری ثابت و تغییرناپذیر است. از این توهم بقای لذت

روی در ست به خرج داد و دیگران را نیز از زیادهجویی از آن خرو باید در بهره

این زمینه باز داشت. این توهم در سطح روانی راهبردی برای بیشینه کردن لذت 

است که بر مبنای دریافتی نادرست استوار شده است. اما در سطح اجتماعی با 

شود شده آراسته میای از قواعد و سنن و راهبردهای حقوقی و تقدیسمجموعه

 ا امکان سرکشی در برابر هنجارها را کمینه سازد. ت

  لذت جنسی امری خطرناک، ناشایست، پلید و زیانبار است  ی مریم:تله

چون امری اهریمنی از آن دوری گزید. باکرگی و پرهیز از لذت جنسی و باید هم

انجامد و محرومیت از آمیزش جنسی شرطی ضروری برای به شکلی از زایایی می

 های روانیِ ویژه )مثال در رهبانیت مسیحی( است.بی به موقعیتدستیا

  ی قدرت. این فرض که تعمیم اصل بقای لذت به دایره ی اختگی:تله

شود، شکلی از قانون بقای قدرت مهار نیروی جنسی به افزایش قدرت منتهی می

 آورد که منع کامجویی جنسی و نکوهش آن را به دنبال دارد. را پدید می

  های برخورداری واکنش ناسنجیده و خودکار به محدودیت ی وَرَن:تله

 انجامد.جنسی در سطح اجتماعی، به شورش و ولنگاری می
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  :دهد کامجویی جنسی در شرایطی که قلبم را افزایش می راهبرد سپندارمذ

 مجاز، شایسته و ارزشمند است.

Z  ِمجاز و مشروع  چه شرایطی در حالت معمول برای کامجویی جنسی

ی شوند، در حالمفروض است؟ چه متغیرهایی در ارتباط جنسی مهم پنداشته می

ای در سطح که اصوالً به سطوح اجتماعی و فرهنگی تعلق دارند و رگ و ریشه

زیستی ندارند؟ چه اصولی در این زمینه وجود دارد که در جوامع گوناگون و 

 خوریم؟ی آن بر مینههای تاریخی متفاوت به رواجِ واژگودوران

O ها را پیرامون خود تشخیص دهید و الگوهای رفتاریِ برخاسته از این تله

 مسیرهای جریان یافتنش در درون خود را ردیابی کنید.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  خشونت ـ پرستاری  

   :کالبد دیگری، به عنوان نمود عینی و ملموسِ حضورِاصل کالبد دیگری 

این از آن روست که دیگری با عدم قطعیت عام حاکم بر  زاست.تنش او، امری

رفتارش و شباهت بنیادینش با من و امکانِ کاستن از قلبم من، اصوالً پدیداری 

شود. از این رو، من در رویارویی با این تنش دو راه را در زا محسوب میتنش

 گوارش

یوپ رگ تناسلی  

ریپرهیزگا  

 ولنگاری

 پاکی

 ناپاکی

 تناسلی

 دفعی

 نرینه

 مادینه

 شور

 شهوت
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لبم ر قپیش رو دارد. یکی پروردن و یاری رساندن به کالبد دیگری و افزودن ب

شود، و دیگری درآویختن با کالبد دیگری و که روشِ پرستاری خوانده می وی،

ت شود. خشونآسیب رساندن به وی و کاستن از قلبم او، که خشونت خوانده می

 بیشتر با کالبد نرینه و پرستاری بیشتر با کالبد مادینه پیوند خورده است. 

  دیدن و فهم کالبد دیگری دچار اگر من در ی کالبد دیگری: کوری درباره

سره سودمند و دوستانه و خواستنی، یا آن را یک پنداری باشد،کوری و ساده

خو و تهدیدکننده در نظر خواهد گرفت. در نتیجه، من سراسر خطرناک و دشمن

 ورد.آ به برگزیدنِ انحصاریِ یکی از دو راهبرد خشونت یا پرستاری روی خواهد

  کند ومن در شرایطی که دیگری دوستانه رفتار می :ی سلم و تورتله 

وقعیتی ورزد، یا در مبازی برنده ـ برنده در پیش گرفته، نسبت به وی خشونت می

که دیگری به بازی برنده ـ بازنده روی آورده و به راستی خطری را پدید آورده، 

 گیرد. پرستاری از او را در پیش می

  :د وار« دیگری»فرضِ پرستاری با با پیش «من» راهبرد ایرج و منوچهر

شود و در صورتی که تهدیدی قطعی و جدی را از سوی او مشاهده رابطه می

کند، از خشونت به عنوان راهبردی حدی و منحصر به شرایط بحرانی استفاده 

 کند.می

Z  د؟ آیا انچرا زنان و مردان به ترتیب با پرستاری و خشونت پیوند خورده

تماعی وابسته به این دو راهبرد وجود دارند؟ مسیرهای تکاملیِ منتهی های اجنقش

به این دو راهبرد کدام هستند؟ آیا درست است اگر خاستگاه تکاملی پرستاری را 

 معطوف به بدن کودکان و خشونت را مربوط به بدن شکار بدانیم؟

O تاری سهایی فراهم آورید که با ایشان با راهبردهای پراز دیگری فهرستی

کنید. دالیل این رفتار را دریابید و با حک و اصالح یا خشونت رفتار می

 تان را بهینه سازید. تان رابطهراهبردهای
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 نمادپردازی زبانهای ایرانی با رمزهای 

 ای در غزلیات حافظپرنده

 

شود در وجود یک چکیده: در این نوشتار نخست شواهدی ارائه می

یاد از خنیاگران و راویان داستانهای کهن ایرانی. بعد به ی مستقل و خودبنطبقه

پردازیم که برخی از این روایتها تا چندین قرن پس از اسالم همچنان این نکته می

اند. در نهایت با توجه به این شدهبه زبانهایی جز پارسی دری بازگو می

دهیم یو نشان مپردازیم چینی به کاربرد رمز بلبل و طوطی در شعر حافظ میمقدمه

که حافظ این دو نماد را برای خنیاگران و سرودخوانانی به کار گرفته که به ترتیب 

 اند.کردهبه زبان پهلوی و پارسی دری روایت می

ای، بلبل، طوطی، کبک، زبان کلیدواژگان: رمزپردازی، نمادهای پرنده

 پهلوی، زبان پارسی دری، غزل حافظ

 

 پرسش مرکزی

مشهور دارد که در آنها دو تا از زبانهای ایرانی را با نوای حافظ دو بیت  

 انگارد:پرندگان همسان می

 خواند دوش درس مقامات معنویمی بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

 رودزاین قند پارسی به بنگاله می شکرشکن شوند همه طوطیان هند

حافظ نمادهای  خیزد آن است که آیاپرسشی که از خواندن این دو بین بر می

ب گرفته است، یا این ترکیپرندگان را برای رمزگذاری زبانهای خاصی به کار می

خاص تصادفی است و تنها در تشبیهی ذوقی ریشه دارد؟ یعنی آیا پیوند میان 
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کند پارسی به راستی به ارتباط نمادی با زبانی داللت می -پهلوی و طوطی -بلبل

 ی شاعرانه است. ای زبانی و خیالیا تنها آرایه

برای پاسخگویی به این پرسش، نخست باید به دو پرسش دیگر پاسخ  

 بدهیم:

ای رمزگانی برای نوع خاصی از روایت و نخست آن که آیا این نمادهای پرنده

 اند یا نه؟نقشی خاص و گفتمانی خاص بوده

لوی ی پهی پهلوی یا پارسی که در این بیتها آمده به زبانهادوم آن که کلیدواژه

 کنند یا معنای دیگری دارند؟و پارسی دری اشاره می

پاسخِ کامل به این پرسشها به پژوهشی پردامنه و درازدامنه نیاز دارد که  

توان در حد چند اشاره ی این نوشتار کوتاه خارج است. اما میاز حوصله

وشزد گشواهدی برای برداشت خویش از بیتهای یاد شده را پیشنهاد کرد. با این 

که در این مقاله تنها به گفتمان حافظ نظر داریم و نه آنچه که حافظِ تاریخی در 

شیراز قرن هشتم به واقع گفته است. یعنی گفتمان و بافت سخنی که به حافظ 

یم. این کنمنسوب است و بیشترین رواج را دارد را به عنوان متن مرجع تحلیل می

هایش از اقدم نسخ، ی فاصلهبا همهقزوینی است که -ی غنیمتن همان نسخه

 شود.امروز رایجترین متنِ حافظِ در دسترس مردم محسوب می

 

 ی خنیاگرانتکامل تاریخی طبقه

ران ای ویژه از خنیاگایران زمین یکی از کهنترین تمدنهایی است که طبقه

و سرودخوانان را پرورانده و نواختن موسیقی و سرودن شعر و خواندن آواز را 

ای تخصصی بدل ساخته است. نقل روایتهای اساطیری و داستانهای نیاکان حرفه به

در قالب شعر و به همراه ساز و آواز امری جهانگیر و عمومی است که در تمام 

نماید که ترکیب ساز و آواز و شعر شود. در واقع چنین مینقاط دنیا یافت می

هویت  گیرترین بستر صورتبندیی انتقال فرهنگ و فراترین رسانهکهنترین و عام



   34      چهار صد و نود وتیرماه هزار و سی  /و دوم سی یشماره/سیمرغ

 

اجتماعی در جوامع ابتداییِ نانویسا بوده باشد. در جوامعی که به زندگی 

هی اند، این روایتهای شفااند و فرهنگی نویسا پدید آوردهیکجانشینانه گذر کرده

ی نوشتاری ادامه تر و تدوین شدهو عامیانه معموال به موازات فرهنگ رسمی

شود. ی کشاورزی دستخوش سه گذار میجوامع استقرار یافتهیابد. هرچند در می

نخست آن که راویانش از مردان سالخورده به پیرزنان و از ریش سپیدان به 

یابد، دوم آن که مخاطبانش از افراد بالغ و کل اعضای سپیدان دگردیسی میگیس

آن  زشود، و سوم آن که بافت روایت هم بیش اجامعه به کودکان فروکاسته می

های جانوری و که به تاریخ گذشتگان و یاد نیاکان مربوط باشد، به افسانه

 یابد. داستانهای جادویی گرایش می

ی ای که هویت تاریخی و خاطرهاین در شرایطی است که گفتمان داستانی

کند در بافتی نویسا همچنان به دست خنیاگران پهلوانان و نیاکان را رمزگذاری می

ی ی جوامع باستانیِ نویسا با نوعی توسعهیابد. در همهاوم میو کاهنان تد

ی ناهمگون روبرو هستیم، یعنی در کنار مناطق شهری و سبک زندگی کشاورزانه

داران کوچگرد هم روبرو هستیم که در میانشان یکجانشین با قبایل متحرک و رمه

اش یابد. نمونهمی همان سنت شفاهی قدیمی با سرایندگان و خوانندگانِ مرد تداوم

ی قرن هشتم و نهم پ.م های همری است که در فاصلهمحبوبیت و رواج افسانه

ی آناتولی و بالکان رواجی تمام داشته و تا قرن اول و دوم میالدی در منطقه

« سرودهای همری»ی اند که بدنهگرد بودهخوانانی دورههای راویانش آوازهحلقه

اند، و البته این نظر هم هست که اصوال تدوین کردهرا پس از دوران خودِ همر 

ای از همین خنیاگران همری در کار نبوده و کل این روایتها از همان آغاز در شبکه

 تکامل یافته است. 

برای  ای ویژهی متمایز و پیشهها به این که ایرانیان طبقهنخستین اشاره

پ.م  ی اولی هزارهو ایرانیِ نیمه اند را در منابع باستانی یونانیخنیاگران داشته

توان بازجست. زمانی که آشوریان شهر شوش را غارت کرد و در می
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 اش را نمایشانداز غارت شهر و به بردگی گرفته شدنِ اهالیای چشمدیوارنگاره

داد، گروهی بزرگ از نوازندگان و خوانندگان زن و مرد را ترسیم کرد که در میان 

ر داشتند و در حین انتقال به سرزمین فاتحان سرگرم اسیران ایالمی حضو

آید که زنان هم در این اند. از این تصویر بر میسرودخوانی و نواختن ساز بوده

اند و حاضران )به خصوص کودکان( هنگام شنیدن آن سرودخوانی شرکت داشته

 اند.زدهدست می

 

 

 

 

 

 

دارند که در میان  منابع یونانی عصر هخامنشی هم به این نکته اشاره

اند که داستانهایی را روایت ای وجود داشتهایرانیان گروهی از سرودخوانان حرفه

دانیم که این آوازخوانان را در زبان اند. بر مبنای منابع عصر اشکانی میکردهمی

اند و این نامی است که در زبان پارسی دری هم باقی نامیدهپارتی گوسان می

جوسان به تازی هم راه یافته است. به خصوص در منابعی که مانده و در قالب 

شود. کنند، این کلمه بیشتر دیده میروایتهای بازمانده از عصر اشکانی را بازگو می

 ی ویس و رامین است:مهمترین متن در این میان منظومه

 به پیش رام گوسان نواگر  اش برابرنشسته گرد رامین

 کردند شادی نامدارانمیه  زد راههای خوشگوارانهمی

 رشترخ میخواره همچون می همی  گشتآسوده در مجلس همی می
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 1درو پوشیده حال ویس و رامین  سرودی گفت گوسانِ نوآیین

 خوانیم که:و در جایی دیگری از همین متن می

 زهی شایسته گوسان نوایی  شهشنشه گفت با گوسان نایی

 ی رازر روی مهرش پردهبدر ب سرودی گوی بر رامین به هر ساز

 ی زربکند از گیسوان صد حلقه برچو بشنید این سخن ویس سمن

 به حال من سرودی نغز کن یاد به گوسان دادو گفت این مرتو را باد

 ز روی مهر ما بردار پرده سرودی گوی هم بر راست پرده

 ز دیگرکس چرا باید نهفتن  چو شاهت راز ما فرمود گفتن

 2نوایی بود بر رامین گوایی  ان نواییدگرباره بزد گوس

                                                 

 

  گرگانی، 1377: 1.22

هایی شادخوارانه که در آن ها در بزمشود که گوساناز اینجا روشن می

اند. همچنین روشن است خواندهخوردن می رواج داشته سرودهای خویش را می

کرده و گاه بسته به موقعیت برای که سرودها روایتها و داستانهایی را بازگو می

شده و اکید بر موضوعی از سوی صاحب مجلس به کار گرفته میبیان امری یا ت

شده است. با توجه به این که فرهنگ البداهه ساخته یا برگزیده و خوانده میفی

اند در دوران تخاری که در شمال شرقی ایران زمین ریشه داشته-قبایل سکا

تانی انی باساشکانی چیره بوده است، و بخش مهمی از ایشان با آیینهای هند و ایر

  گرگانی، 1377: 2.221
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بینیم داستانها و طبیعی است که می 3اند،از جمله مهرپرستی وابستگی داشته

های کهن هند و شود به حماسهها روایت میروایتهایی که توسط این گوسان

و  بینیم( شباهتی دارندایرانی )شبیه آنچه که ردپایش را در فروردین یشت می

کزیت اند. این مراز تباری سکایی برخاستهبزرگشان مانند خاندان رستم  قهرمانان

ها در تحول گفتمان عرفانی اهمیت زیادی مهر به خصوص برای فهم نقش گوسان

دهد که ستایش عشق و مهر در اشعار صوفیانه و دارد چون تحلیل متون نشان می

ای از همان سنت بزرگداشت مهر در مهرپرستی قدیم و گفتمان عارفانه ادامه

 در دل دین زرتشتی است.گرایش مهری 

                                                 

 

 یکی از نامهای رایج برای شاهان اشکانی مهرداد است و نام مهر )میرو( بر سکههای شاهان کوشانی که بر ایران 3

شود. اند فراوان دیده میشرقی حاکم بوده  
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با این وجود باید توجه داشت که جغرافیای دین در ایران زمینه همواره 

مندی ها نیز قاعدتا در همین بافت و با بهرهپیچیده و رنگارنگ بوده است و گوسان

اند. مری کردهاز غنای این فرهنگ چند صدایی روایتهای خود را بازسازی می

سنت خنیاگری و گوسانی کتاب ارزشمندی دارد و در آنجا به ی بویس درباره

متنی مانوی نیز اشاره کرده که )قبل از قرن چهارم و پنجم میالدی( به زبان پارتی 

ها( شایستگی شاهان و هنر گوسان»)خوانیم که نگاشته شده و در آنجا نیز می

خورنی هم در  موسی 4«.یابندسرایند و خود هیچ حاصلی نمیپهلوان کهن را می

های تیگران و نویسد که خنیاگران ارمنی داستان دالوریقرن پنجم میالدی می

                                                 

 

  بویس، 1369: 4.31

اش بر اژدهایان را به شعر و همراه با نواختن تنبور چگونگی پیروز شدن

  5اند.خواندهمی

بنابراین در دوران ساسانی این خنیاگران که داستانهای گذشتگان را به 

اند. جالب آن که شدهای مستقر و نهادمند محسوب میاند، طبقهخواندهآواز می

هایی هستند که در دوران خوانیم که کولیان از تبار گوساندر شاهنامه می

زمامداری بهرام گور به دعوت وی از هند با تشویق شنگل شاه هندیان به ایران 

 کوچیدند:

 نر و ماده بر زخم بربط سوار  از آن لوریان برگزین ده هزار 

 کند پیش هر کهتری بهتری  ایران فرستش که رامشگریبه 

  خورنی، 1380: 5.87
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گوید سبب دعوت بهرام این بود ی اصفهانی همصدا با دیگران میحمزه

که شادمانی مردم ایران به خاطر کم بودنِ شمار رامشگران اندک شده بود. پس 

ن وبهرام دوازده هزار تن از ایشان را از هند به ایران فرا خواند و در شهرهای گوناگ

خوانیم در مجمع التواریخ و القصص هم همین مضمون را می 6شان کرد.پراکنده

ان گوس»اند و ی این گوشزد که ایشان در عصر بهرام گوسان نامیده شدهبه عالوه

« هو»ایست که از سه بخشِ و این خنیاگر واژه 7«.به زبان پهلوی خنیاگر بود

ام دهنده، کارگزار( تشکیل یافته )=انج« گر»)=نوا( و « نیاک»)=خوب، نیک( و 

دار و تاثیرگذار بود که ردپای آن را است. سنت خنیاگری ایرانی به قدری ریشه

                                                 

 

  اصفهانی، 1346: 6.53

  مجملالتواریخ و القصص، بیتا: 7.69

نمودهای این هنر نشان  توان دید و گردآوریدر سرزمینهای همسایه به روشنی می

هایی از آن در سرزمینهای دوردستی مانند لهستان و اسپانیا نیز دهد که بارقهمی

 8ده است.درخشی

 

 

 

 

  فرزین، 1385: 8.132-113
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ی فردوسی نه تنها به سنت خواندنِ داستان و روایتهای باستانی در شاهنامه

به شعر و با همراهی ساز اشاره شده، که پهلوانان بزرگی مانند رستم و اسفندیار 

 گردند. نیز گاه در قالب گوسان بر صحنه پدیدار می

  رفتبرگ بزد رود و گفتارها   گرفت تهمتن مر آن را به بر در

  است که از روز شادیش بهره غم   است که آواره و بد نشان رستم

  اوی بیابان و کوهست بستان   اوی همه جای جنگست میدان

  رهاست کجا اژدها از کفش نا   اژدهاست همه جنگ با شیر و نر

  کردگار نکردست بخشش ورا   میگسار می و جام و بویا گل و

  9است و گر با پلنگان به جنگ اندر   ستا همیشه به جنگ نهنگ اندر

                                                 

 

  شاهنامه، هفت خوان رستم، 9.410-405

جالب آن که اسفندیار هم درست در همین برش از هفت خوان خویش در همین 

 شود:نقش ظاهر می

   برنهاد یکی جام زرین به کف

 چو دانست کز می دلش گشت

  شاد

  گرفت سراییدن و ناله اندر   همانگاه تنبور را برگرفت

  میگسار که هرگز نبیند می و   همی گفت بداختر اسفندیار

  ز چنگ بالها نیابد رها   اژدها نبیند جز از شیر و نر

  ییچهره به دیدار فرخ پری   ییبهره نیابد همی زین جهان

  ی دلگسلمرا گر دهد چهره   دل بیابم ز یزدان همی کام
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  10موی فروهشته از مشک تا پای   روی به باال چو سرو و چو خورشید

اند بینیم که خنیاگران به سنتهای محلی متفاوتی تعلق داشتهشاهنامه میدر 

)ز بربط چو برخاست رود/ برآورد مازندرانی سرود(. همچنین روشن است که 

/ های رستم به نای و به روداند )سخنگفتهبیشترشان به زبان پهلوی سخن می

م محدود های رستوریبگفتند بر پهلوانی سرود( و داستانهایشان تنها به شرح دال

گوید بهرام چوبین هنگام شوریدن بر هرمزد نبوده است. چنان که فردوسی می

های اسفندیار را به زبان پهلوی خواهد تا داستان دلیریساسانی از خنیاگران می

 بینیم: برایش بخوانند، و شرح مجلس نیز دقیقا همان است که در ویس و رامین می

 می و رود و رامشگران خواستند  ستندبفرمود تا خوان بیارا

                                                 

 

  شاهنامه، هفت خوان اسفندیار: 10.206-200

 بیارای با پهلوانی سرود  به رامشگری گفت کامروز رود

 گساریم لختی بخوانبرین می  ی هفتخواننخوانیم جز نامه

 چه بازی نمود اندران روزگار که چون شد به رویین دز اسفندیار

از  رآید که سنت گوسانی در تاریخ دیرپای ایران در گذااز شواهد بر می

های عصر اشکانی چند زبان همچنان تداوم یافته است. چنان که دیدیم، گوسان

 ها به ایشان هم به درون بافتاند و نخستین اشارهخواندهسرود می به زبان پارتی

بینیم که در در عصر ساسانی و چند قرنِ پس شود. باز میزبان پارتی مربوط می

زمین فراگیر نشده بود، زبان پهلوی است که از آن که هنوز پارسی دری در ایران 

شود و بعدتر طی هزار و در خدمت این شاعران و سرودخوانان به کار گرفته می
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 شود. گذار سنت گوسانیصد سال گذشته پارسی دری است که جایگزین آن می

رخ  ی فارسپارتی به پهلوی به احتمال زیاد در جنوب غربی ایران زمین و منطقه

ردیدی نیست که گذار از زبان پهلوی به پارسی دری در شمال شرقی داده، و ت

ایران زمین و خراسان بزرگ تحقق یافته است. در این زمینه شاعران پیشتازی 

های مانند رودکی و شهید بلخی و فردوسی و اسدی توسی را باید چهره

 اند. تاثیرگذاری دانست که این گذار را ممکن ساخته

 

 

 

                                                 

 

 همدانی، 1373: 141-140. 11

 ی در قرون میانهزبانهای ایران

 ی روایتهایها و سنت شفاهی و انتقال سینه به سینهوقتی از گوسان 

ها و شود که خنیاگران ترانهآید، این پرسش مطرح میاساطیری سخن به میان می

اند؟ شواهدی در دست داریم که خواندهسرودهای خویش را به چه زبانی می

ی را به زبانهای قومی و محلی بازگو برخی از این خنیاگران روایتهای ملی ایران

دانیم که نضر ابن حارث که از معارضان و مخالفان اند. مثال این را میکردهمی

شده و سرودهای ایرانی و پیامبر اسالم در مکه بوده، گوسان هم محسوب می

بنابراین  11خوانده است.داستانهای رستم و اسنفدیار را در مجلس مکیان بر می

ا ای نانویسهایی که به زبانهای قبیلهاواخر دوران ساسانی گوساندست کم در 
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اند. سرودخوانی مانند عربی نجد این روایتها را بازگو کنند، وجود داشته

ی کردی را نیز باید های آذربایجان به زبان ترکی و سرودهای شاهنامهعاشیق

ه قومی دانست ک ها و اساطیر ملی به زبانهایبخشی از همین سنتِ روایتِ حماسه

 تا به امروز ادامه یافته است. 

گرد بودن و ها با توجه به دورهی گوسانبا این وجود قاعدتا بخش عمده 

اند که برای بخش بزرگتری از خواندهای سرود میشان به زبانهای ایرانیتحرک

ها در دوران ی گوساندهند که بدنهمخاطبان فهمیدنی باشد. شواهد هم نشان می

زبانی  یاند و در عصر ساسانی این واسطهخواندهاشکانی به زبان پارتی سرود می

را به پهلوی تغییر دادند. به همین ترتیب گذار دیگری از پهلوی به پارسی دری 

 بینیم. ی بعد از هجرت میرا در قرون اولیه

گذار زبانی در دوران اسالمی پدیداری پیچیده و چند الیه بود که از 

ی اصلی دین اسالم را رقم زد و استانده شدنِ زبان عربی به عنوان رسانهسویی 

از سوی دیگر پارسی دری را در مقام زبان چیره بر ایران زمین در جایگاه خویش 

تثبیت کرد. اما این گذار به پارسی دری روندی پر پیچ و خم را طی کرد. فرض 

لوی ی پهدگان کهن از کلمهمعقول در این میان آن است که وقتی شاعران و نویسن

جویند، منظورشان همان زبان پهلویِ است که در برای اشاره به زبانی بهره می

شود. در میان نویسندگان معاصر منابع جدید دانشگاهی پارسی میانه خوانده می

لم دکتر ایست به قمهمترین متنی که در مخالفت با این برداشت نوشته شده، مقاله

ی پهلوی در زبان شاعران اند که واژهن در این مقاله پیشنهاد کردهامیدساالر. ایشا

 د که به زبانانگو به معنای پارسی دریِ سخته و پیراسته بوده و تاکید کردهپارسی



   44      چهار صد و نود وتیرماه هزار و سی  /و دوم سی یشماره/سیمرغ

 

از  12کرده است.ی رایج در دوران ساسانی اشاره نمیپهلوی یعنی پارسی میانه

 ار به ندرت به معنی زبانی کهی پهلوی را بسیبه طور کلی قدما واژه»دید ایشان 

بردند و معموال از پهلوی یا زبانی شود به کار میامروز فارسی میانه خوانده می

را که میان اهل جبال شایع بوده است، یعنی همان زبانی که فهلویات بابا طاهر و 

بندار رازی و دیگران بدان نوشته شده و یا فارسی سلیس و فصیح ادبی را اراده 

 13«اند.کردهمی

بحث ایشان دو بخشِ کلی دارد که در هم تنیده شده است. یکی آن که 

تر از زبان پارسی میانه ی داللت اسم پهلوی/ فهلوی در دوران اسالمی فراخدایره

گرفته است، و بوده و گویشها و زبانهای کهنِ غیر پارسی دری را هم در بر می

                                                 

 

  امیدساالر، 1378: 12.252-239

کرده است. بخش نخست شاره نمیدیگری آن که این اسم به زبان پارسی میانه ا

ی پهلوی ی داللتِ عادی و مشهور کلمهشان به نظرم درست است و در ادامهسخن

شان نادرست گیرد. اما به گمانم بخش دوم دعویدر معنای پارسی میانه قرار می

 نماید.می

دکتر امیدساالر دعوی نخست خویش را با آوردن شماری کافی و وافی 

راه  شان گزافیگیری نهاییاند. هرچند گویا در نتیجهسی نشاندهاز شاهدها به کر

ی دری ی پهلوی با پارسیافته باشد. یعنی در نهایت کوشیده اثبات کند که کلمه

ای دارند، ی ایشان وزن و جهت آمیختههای مورد اشارهمترادف بوده است. داده

ن ند تا از این شواهد نشاکنند. چشان را تایید میی دعویشان واژگونهیعنی برخی

  امیدساالر، 1378: 13.240
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ی فارسی یا پارسی در منابع کهن در بسیاری از موارد به زبان دهند که واژهمی

کرده است. چند تایی دیگر بر این نکته داللت دارند که نام پهلوی اشاره می

. ی قدیمی کاربرد داشته استپهلوی نیز برای اشاره به پارسی دریِ سره و سخته

ی بسیاری از این شواهد جای چون و چرا فسیر ایشان دربارهناگفته نماند که ت

توانسته خودِ زبان پارسی میانه معنی دهد، دارد و در جاهایی که داللتِ پهلوی می

 اند که پارسی دری را از آن فهم نمایند. اصرار ورزیده

 ی فارسی/ پارسیدانیم که به خصوص در قرون نخستین هجری کلمهمی

( بیشتر برای اشاره به زبانِ ملیِ عصر ساسانیان به کار گرفته )بدون صفتِ دری

ی ی امروزین باشد. همچنین طبیعی است که کلمهشده که همان پارسی میانهمی

پهلوی هم در قرون بعدی عالوه بر اشاره به پارسی میانه برای اشاره به گویشها 

ختن ینها برای مسدود ساو زبانهای نزدیک به آن نیز به کار گرفته شده باشد. اما ا

شعرای  ی ایشان کهارتباط معنایی میان پهلوی و پارسی میانه بسنده نیست. اشاره

 اند، بدان دلیل است که این پارسیخواندهقدیم پارسی شیوا و سلیس را پهلوی می

به واقع نزدیکترین نسخه از پارسی دری به زبان پهلوی قدیم بوده است و این به 

ی فردوسی بیش از همه مصداق دارد که مضمون و شاهنامه یخصوص درباره

بافت کالمش بر منابع پیشااسالمی استوار شده و دست بر قضا معموال همین متن 

 اند. کردهپارسی دری را هم با تعبیر پهلوی نامزد می

هد دتوان به شواهدی اشاره کرد که نشان میدر تکمیل سخن یاد شده می

ای زبان کاربرد نداشته و گاه برای تاکید بر میراث بازمانده برچسب پهلوی تنها بر

به  ی پهلویشده است. مثال گاهی کلمهاز دوران پیشااسالمی به کار گرفته می

اش به شکوه شاهان معنای درباری و شاهانه به کار گرفته شده و احتماال اشاره

را در  ی پهلویهساسانی یا اشکانی بوده است. در داستان رستم و اسفندیار کلم

و  «بنه بر سرت افسر خسروی/ نگارَش همه گوهرِ پهلوی»خوانیم همین معنی می

ی بپوشیده آن جوشن پهلوی/ نشسته بر آن باره»گوید دقیقی هم با همین تعبیر می
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وانیم خرساند، چون میدر تاریخ طبری این تعبیر معنای اشکانی را می«. خسروی

گام جنگ با اردشیر بابکان با صفت پهلوی مشخص که اردوان پنجم اشکانی هن

  14شده است.

یا حتا زرتشتی به کار گرفته « ایرانیِ اصیل»گاهی هم پهلوی در معنای 

/ چرا ننگریدی پس و پیش را»گوید نامه میشود. چنان که دقیقی در گشتاسپمی

 زاده ونه افراسیابی و نه یبغوی/ همه ایرجی»، یا «رها کردی آن پهلوی کیش را

تبار و آریایی است در برابر ترکان که در آن که در دومی منظور ایرانی«. پهلوی

خواندند. بعدتر هم سهروردی دوران مهمترین دودمانشان خود را آل افراسیاب می

را در همین معنی برای اشاره به فرّه ایزدی شاهان پیش از « انوار فهلویه»تعبیر 

                                                 

 

  طبری، 1983، ج.1: 14.477

 پهلوی خواند با نوازش»گوید می در هفت پیکر میگیرد. یا نظااسالم به کار می

که باز به سرودهای پهلوی گوسانان اشاره « چنگ/ پهلوی خوان پارسی فرهنگ

کند و معلوم است که اگر آن را با پارسی دری برابر بگیریم مصراع به حشو می

 غریبی مبتال خواهد شد! 

ی و پارسی ی پهلوخالصه آن که شواهدی که ایشان برای پیوند کلمه

ن تواند زبااند قانع کننده نیست و به همان ترتیب در اغلب موارد میدری آورده

ی پارسی میانه را هم معنی دهد یا در بیشتر موارد به سنت ایرانی و اندوخته

ی معنوی مثنو»گوید فرهنگی پیشااسالمی اشاره کند. چنان که مثال وقتی جامی می

اش بر خالف نظر دکتر احتماال اشاره« یمولوی/ هست قرآن در زبان پهلو
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امیدساالر تاکید بر این امر بدیهی نیست که مثنوی به زبان پارسی دری سروده 

هن اش از سنت کمندیشده، بلکه چه بسا تاکید بر تبار ایرانی مثنوی و بهره

 پیشااسالمی منظور بوده باشد.

ی و به میراث فرهنگبرچسبی بوده که « پهلوی»آید که از تمام اینها بر می

کرده، و این اشاره را از تعمیم معنای اصلی این درباری پیش از اسالم اشاره می

کلمه به دست آورده که همانا زبان پهلوی یا پارسی میانه باشد. این سخن با 

دعوی دوم نوشتار دکتر امیدساالر ناسازگار است. چرا که ایشان معتقدند پهلوی 

 رسانده است. میمعنای پارسی میانه را ن

ا به اند که بنشان چند منبع قید کردهی خواندنیدکتر امیدساالر در مقاله

ب بایست اطالق برچسی سرعت مرگ زبان پهلوی، البد میشان دربارهداشتپیش

 کند و به نظرم برعکسپهلوی به زبان پارسی دری را اثبات کند، اما چنین نمی

همان معنای زبان پارسی میانه بوده است. چند  ی پهلوی بهدهد که کلمهنشان می

آورم. یکی این گزارش ویس و رامین ها را به نقل از خودشان میتا از این نمونه

 است:

 چه گویی در حدیث ویس و رامین  ی دینمرا یک روز گفت آن قبله

 درین کشور همه کس داردش دوست گویند چیزی سخت نیکوستکه می

 ی شش مرد داناستکه گرد آورده زیباستبگفتم کآن حدیثی سخت 

 نماند جز به خرم بوستانی  ندیدم زآن نکوتر داستانی

 نداند هر که برخواند بیانش  ولیکن پهلوی باشد زبانش

که  اند که ویس و رامینیدکتر امیدساالر از واپسین مصراع نتیجه گرفته

ته عربی نوش مورد نظر فخرالدین اسعد گرگانی است، به خطی همتای پارسی و

اند آن را بخوانند، اما فهمش دشوار بوده. توانستهشده بوده و بنابراین مردم می

 اند که البد زبانش چیزیی احتماال درست به این نتیجه جهیدهبعد از این مقدمه

به نام فهلوی )که متفاوت با فارسی میانه است( بوده که رباعیات بابا طاهر و 
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م گیری ایشان را در نیافتزبان بوده است. دلیل این نتیجهبندار رازی هم به همان 

شود نوشت و همانطور که در برخی از متون چون هر زبانی را به هر خطی می

ی پارسی اند و زبان قرآن پاک آمیختهتورفانی زبان پارسی را با خط عبری نوشته

با هر شده عربی است، ویس و رامین اولیه را هم می-و پهلوی و خطش پارسی

لوی په»آید که این بر نمی« نداند هرکه برخواند بیانش»خطی نوشت. از این که 

 ابتدای کار معنایی دیگرگون یا متفاوت بدهد. «ِ باشد زبانش

فرضی گیری و برداشتهای مشابه از پیشگمان من آن است که این نتیجه

این دست اش را در جمالتی از نادرست و نامستند ناشی شده باشد که نمونه

در زمان ابن سینا زبان فارسی( از حیث مفردات و لغات و ترکیبات و »)بینیم: می

                                                 

 

  خطیبی، 1334، ج.2: 15.317

این  15«اصطالحات قدرت قبول و بیان مفاهیم و معانی دشوار علمی را نداشت.

برداشت جدای از آن که با خودخوار پنداری و خودباختگی نمایانی همراه است، 

هارم و پنجم هجری ناسازگار است. شواهد ها و شواهد متنی قرن چبه کلی با داده

ی مفاهیمی که در دانشهای دهد کمابیش همهفراوانی در دست داریم که نشان می

بینیم ها و االهیاتِ قرون نخستین هجری میاخترشناسی و پزشکی و فنون و فلسفه

ی عصر ساسانی و به ویژه پس از دوران انوشیروان دادگر از راه ترجمه در میانه

تالیف در زبان پهلوی وجود داشته است، و نویسندگانی مانند بیرونی و ابن  یا

های خویش با دقت و شیوایی تمام این سینا و ناصرخسرو که به گواهی متن

ی کلیدواژگان خود را از زبان پهلوی اند، بدنهمفاهیم را به پارسی دری بیان کرده
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ی دری در قرن چهارم و پنجم یعنی نه تنها زبان فارس 16اند.کردهوامگیری می

توانایی کامل بیان مفاهیم دقیق و تخصصی را داشته، که در این هنگام به خاطر 

تماس با زبانِ کهنترِ خویشاوندش یعنی پهلوی قرار داشته و آن زبان کهنتر نیز 

 چنین قدرتی را داشته است. 

هد دهای دیگری نیز داریم که نشان میگذشته از گزارش مسعودی برگه

کرده ی پهلوی نزد شاعران و نویسندگان قرون میانه به زبان پهلوی ارجاع میکلمه

هایی به گویشهای محلی( یا پارسی دریِ و داللتش بر فهلویات )در معنی سروده

ی مرکزی معنایی بوده است، و از همسانی آغازین و سره تعمیمی در همین هسته

کرده است. پارسی میانه حکایت میهای زبانی با و خویشاوندی این فرآورده

                                                 

 

  رضایی باغ بیدی، 1379: 16.158-145

برخی از مواردی که در نوشتار دکتر امیدساالر مورد اشاره قرار گرفته هم تایید 

نام شروین در اشعار »ی نظر ماست. مثال این جمله از تاریخ گزیده که کننده

احتماال  17«ی او ]شروینیان[ خوانند.نامهپهلوی بسیار است، کتابی است در عشق

ی کرده است. اشارهبه داستانهای پرماجرایی به زبان پهلوی اشاره می به سادگی

اند )ما یتلون فی شروین دستبی/ و فِرجردات رامین و ابونواس هم که قید کرده

 کند. ویس( نیز سرراست است و به همین رده از متون اشاره می

ی پهلوی در اشعار شاعران اما شواهد برای این که نشان دهیم کلمه

اش در ی عصر ساسانی و ادامهگو بیشتر برای اشاره به زبان پارسی میانهارسیپ

گرفته، بسیار است. فرخی سیستانی در مدح قرون اسالمی مورد استفاده قرار می

  مستوفی، 1362: 17.110
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ای با مطلعِ )ای قصد کرده دیدن ایوان خواجه ابوسهل حمدوی در قصیده

 18د: گویای که به دیدار آن روی( میکرده کسروی/ اندیشه

 مدح هزار ساله به گفتار پهلوی  در فضل گوهرش بتوان یافتن کنون

در مطلع و تعبیر هزار ساله کامال روشن است که « ایوان کسروی»با توجه به 

دهد و معنای گفتار پهلوی هم در فرخی دارد به فرهنگ دوران ساسانی ارجاع می

 این جا نمایان است. 

این کهن گیتی ببرد از تازه »لع اش با مطناصر خسرو هم در قصیده 

لمان ی سگوید: قصهمی« فرزندان نوی/ ما کهن گشتیم و او نو اینت زیبا جادوی

ز معلوم و با«. البیت چون شد با زبان پهلویشنودستی و قول مصطفی/ کو از اهل

                                                 

 

  فرخی سیستانی، 1380: 18.401-400

است که زبان سلمان پارسی پهلوی بوده و نه پارسی دری و ناصرخسرو هم دقیقا 

 کرده است.  همین را مراد

ی پهلوی و زبان پارسی میانه به خصوص در آنجا که پیوند میان کلمه 

. تر استکنند نمایانشاعران به سنت گوسانی و سرودهای خنیاگران اشاره می

سرایی ده دختر را خوانی و افسانهنظامی در خسرو و شیرین هنگامی که ترانه

دو همزاد/ پس آنگه کردشان  که احسنت این جهان پهلو»گوید دهد میشرح می

های دوران ساسانی اشاره هایش بارها به گوساننظامی در منظومه«. در پهلوی یاد

ی پهلوی برای اشاره به زبان شعرشان بهره جسته است. کرده و همیشه هم از کلمه
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خوانیم که باز در همین منظومه در شرح بزم خسرو هنگام بازآمدن شاپور می

 «ی چنگدر دل سنگ/ سرود پهلوی در نالهفکنده سوز آتش »

هایی فراوان داریم گذشته از این منابع منظوم، در متون منثور هم اشاره 

اش دهد. نمونهکه به زنده بودن زبان پهلوی تا قرن پنجم و ششم هجری گواهی می

در کتابی از آنِ »خوانیم که: نامه )از اواخر قرن پنجم هجری( میآن که در قابوس

رسیان به خط پهلوی خواندم که زردشت را خواندند، هم بر این گونه جواب پا

ی سخنگوی ی سخنگو(، زیای گویا میرا )زندهداد. گفت: زیای گویا )زنده

یعنی در این تاریخ نه تنها برخی کسان  19«ی میرنده(.میرنده(، زیای میرا )زنده

                                                 

 

  عنصرالمعالی کیکاووس، 1368: 19.101

در پارسی دری هم رایج  اند، که نقل قول از آنهاخواندهکتابهای پهلوی را می

 بوده است.

ی پهلوی در هنگامی که به زبان و سخن و سرود و مشابه پس معنای کلمه

ا ر اینها داللت داشته باشد روشن و سرراست است و همان زبان پارسی میانه

دهد، مگر آن که تعمیمی در معنایش داده شده باشد که در آن حالت هم نشان می

پارسی میانه یا آداب و سنن و فرهنگ و شکوه دوران رواج  به زبانهای نزدیک به

 کند.این زبان )عصر ساسانی( داللت می
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نماید که دلیل مخالفت برخی از نویسندگان با این معنای روشن چنین می

از آنجا برخاسته باشد که گذار زبان پهلوی به پارسی دری را امری ساده، سریع، 

رد ی پهلوی که کارکاند. وگرنه تردید در معنای کلمهجانبه پنداشتهناگهانی و همه

ر، گیبود. اما در واقع چنین گذاری پیچیده، زمانو معنایش معلوم است، روا نمی

و پر فراز و نشیب بوده و چند قرن به درازا کشیده است. یعنی مردم ایران زمین 

 20تند،نوشی پهلوی میتا قرن پنجم و ششم هجری که همچنان شاهان محلی کتیبه

ه در اند و بنابراین غرابتی ندارد کبا سخنگویانی به زبان پهلوی سر و کار داشته

 شعرهای پارسی دری همان را از نامش در نظر داشته باشند.

                                                 

 

  نمونهاش کتیبهی الجین است در مازندران که در قرن پنجم به دست آل زیار نوشته شده است.20

پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی در ایران زمین تا چندین قرن دست 

آذری و پهلوی و اند از دری و کم پنج زبان عمومی رواج داشته که عبارت بوده

طبری و سریانی، و این جدای زبان عربی است که به تدریج اعتباری دینی و 

بسیاری  اند وکند. این زبانها )شاید به استثنای آذری( نویسا بودهدیوانی پیدا می

د از شوناز متونی که تا قرن ششم هجری به پارسی دری یا عربی برگردانده می

ها اند. نویسندگان باستانی بارها و باربری نقل شدهمنبعی پهلوی یا سریانی یا ط

ی پهلوی را در اشاره به همان پارسی میانه که مورد نظرمان است به کار کلمه

اند. شان به این تنوع زبانی هم اشاره کردهاند و بسته به جایگاه خویش و تجربهبرده

 ه بأن حروفها التیان اللغه انما تکون واحد»نویسد که چنان که مثال مسعودی می
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تکتب واحده، وتألیف حروفها تألیف واحد و إن اختلفت بعد فی سائر 

 21«.االشیاءاآلخر، کالفهلویه و الدریه و اآلذریه و غیرها من لغات الفرس...

ی سلجوقیان بر ایران زمین رواجی ی این زبانها تا پس از سیطرههمه

تدریج از قرن سوم هجری به  اند، هرچند زبان ادبی و علمی بهچشمگیر داشته

کند و کارگزار اصلی این چیرگی زبانی بعد به سوی پارسی دری چرخش می

شاعران نامدار خراسانی بودند که کارِ بزرگِ بازخوانی و بازنویسی ادبیات پیش 

ی خودشان به انجام رساندند و با زبان بومی خودشان از اسالم را در بافت و زمانه

این روایتهای روزآمد شده از تاریخ و اسطوره را صورتبندی که پارسی دری بود 

کردند. با این وجود زبانهای پهلوی و آذری همچنان تا چند قرن بعد به صورت 

                                                 

 

  مسعودی، 1893: 21.68

ی زبان مردمی در نواحی روستایی باقی مانده بود و تنها پس از مهاجرت پردامنه

ود و جای خترکان و استقرارشان در ایران غربی است که زبان آذری منقرض شد 

را به ترکی داد و پهلوی نیز به تدریج با پارسی دری جایگزین شد. به همین 

ترتیب زبان طبری در ادبیات قومی مردم مازندران باقی ماند و بقایای زبان سریانی 

یابیم. یعنی زبانهای یاد شده نه را هم در آیینهای دینی مسیحیان آسوری باز می

وز اند، که دست کم دو تایشان تا به امرپرشمار داشتهتنها تا چندین قرن کاربرانی 

 اند. در شکل زبان قومی و دینی باقی مانده

ی شاعران و مورخان ی زبان پهلوی، معموال اشارهبه طور خاص درباره

به خودِ زبان پارسی میانه بوده، هرچند اشکال سره و قدیمی از پارسی دری را 
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ین اند و اخواندهگاه به استعاره پهلوی می هم که به آن شباهتی بیرونی داشته

همان است که مورد تاکید دکتر امیدساالر است. اما این که نویسندگانی نام زبانی 

را تعمیم داده و از آن برای اشاره به فرهنگِ پرورده شده در آن زبان یا امور مشابه 

کار گرفته  م زبان بهتواند برای انکار معنای اصلی نابا آن به کار گرفته باشند، نمی

ی پهلوی نام زبانی بوده که بسط یافته و زبانهایی با بافت مشابه یا شود. کلمه

. کرده استهای فرهنگی مربوط به دوران رواج آن زبان را نیز بازنمایی مینشانه

اش تهی شده و با اما اینها بدان معنا نیست که پهلوی به کلی از معنای اصلی

 پارسی دری مترادف بوده باشد. ی دیگری مثل کلمه

ی پهلوی نزد شاعرانی مانند خیام و حافظ و پس نتیجه آن که کلمه 

داده که تا دیر زمانی در تداوم مورخان دوران اسالمی همان پارسی میانه معنی می

 ی شواهد واش در ایران زمین رواج داشته است. بدنهکاربرد کهن عصر ساسانی

 شود.های زبانی مربوط میلوی به همین خوشه از فرآوردهی پهها به کلمهاشاره

ی پهلوی به گویشهای کهن ایرانی یا صورتِ سره و در آن مواردی که کلمه

کند، تعمیمی در همین معنا رخ داده و ی پارسی دریِ نخستین اشاره میسخته

 مبنایش هم شباهت آن گویشها و آن نوع پارسی دری با زبان پهلوی بوده است. 
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 رمزگذاری زبان خنیاگران با پرندگان

های در ایران زمین رسمِ رمزگذاری نمودهای اجتماعی و انسانی با نشانه

طبیعی سنتی بسیار دیرینه و کهن بوده است. به عنوان نمونه رمزگذاری ایزدان و 

گذاری ایزدان و یا نشانه 22قدرت سیاسیِ وابسته به ایشان با گلها یا جانوران

والنی دارد ای بسیار طنیروهای طبیعیِ وابسته به ایشان با اختران در ایران پیشینه

سنت  23توان خاستگاه آن را ایران زمین دانست.ی دومی میو دست کم درباره

ی رمزگذاری آواز پرندگان بسیار غنی است و از نظر ادبی و دینی ایران درباره

ارد. این رمزگذاری هم در متونی منظم پیچیدگی و دوام در تمدنهای دیگر نظیر ند

شود و هم در گفتمانی عامیانه و مردمی. چنان الطیر دیده میو مدون مانند منطق

                                                 

 

  سودآور، 22.1384

اند که مثال آواز خواندن کبوتر و قمری را به خواندن تسبیح خداوند تشبیه کرده

 د.انلقب داده« یا کریم»گویند های بزرگ را به دلیل ذکری که انگار میو قمری

که - «یا کریم»همین جا حدسی جسورانه را هم طرح کنیم که چه بسا این تعبیر 

ای از تشبیه صوتی شاید بازمانده -در واقع شباهتی به صدای آن پرنده ندارد

نامند می «بَغ بَغو»کهنتری بوده باشد. کما این که از دیرباز صدای همین پرندگان را 

« بغ»انگار مردمان در صدای او صدا زدن  که شباهتی با آوایشان دارد، و آشکارا

اند. باز این نکته روشن است که بغ لقب مشهور ایزد شنیدهیعنی خداوندی را می

  وکیلی، 23.1391
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خوانیم در شرح بخشندگی و داد و مهر بوده و در مهریشت بندهایی مفصل می

 کند. که لقب کریم را برایش توجیه می 24دهشِ مهر،

خام که باید پخته و تدقیق شود  اینها البته همه حدسی است شخصی و

های دیگر آشنا گردد. اما منظور آن که رمزگذاری آوای و به محک اسناد و داده

هایی متنوع در ایران زمین رایج بوده است. پرندگان در سطوحی مختلف و الیه

سان انگاشته باشند چندان ها خویشتن را با پرندگان هماز این رو این که گوسان

به ویژه که کارکرد اصلی خنیاگران و پرندگان یعنی آواز خواندن  غریب نیست.

شده برای کرده و قاعدتا نزدیکترین نمادی که میاین دو را به هم شبیه می

 اند.گذاری خنیاگران برگزید، پرندگان بودهنشانه

                                                 

 

  مثال: مهریشت، کردهی هفتم، بند 24.30

سرا های پهلویهایی روشن هست که انگار گوساندر شاهنامه نشانه

اند و نزد دیگران هم با چنین لقبی شناخته دانستهانند میخویشتن را با بلبل هم

 خوانیم که:اند. در سرآغاز داستان رستم و اسفندیار میشدهمی

 ی او ببالد همیگل از ناله به پالیز بلبل بنالد همی

 گل از باد و باران بجنبد همی شب تیره بلبل نخسبد همی

 لویز بلبل سخن گفتن په نگه کن سحرگاه تا بشنوی

 ندارد جز از ناله زو یادگار نالد از مرگ اسفندیارهمی
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یار به زبان پهلوی داستان اسفند« بلبل»گوید فردوسی نه تنها در اینجا می

 گوید که خودش این روایتکند، که چند بیت جلوتر به صراحت میرا بازگو می

 از کسی شنیده که چنین لقبی داشته است:

 ی باستانه برخواند از گفتهک ز بلبل شنیدم یکی داستان

خواند از به این ترتیب لقب بلبل برای اشاره به کسی که به زبان پهلوی سرود می

همان ابتدای رواج شعرهای پارسی دری وجود داشته است. این لقب تا همین 

 خوانی ازبکی بهای به حماسهی آسیای میانه وجود داشته و اشارهاواخر در منطقه

خوان .م( داریم که تا پنج نسل حماسه1937-1870ن بلبل )نام اِرگاش جوم

ی پرمحتوایی اکبر نحوی در مقاله 25اند.اند و به همین ترتیب بلبل لقب داشتهبوده

                                                 

 

  خالقی مطلق، 1372: 25.28

الدین از یک موالنا فغان 26ی منابع فردوسی در سرایش شاهنامه نوشته،که درباره

. شهرتی داشته است خوانیهم یاد کرده که بلبل لقب داشته و به خاطر شاهنامه

خوانان او به درستی در این مقاله نتیجه گرفته که در قرونِ میانی بلبل لقبِ شاهنامه

و راویان سنت گوسانی بوده است، اما این حدس که بلبلِ راوی داستان رستم و 

اسفندیار گوسانی بوده و به سنت شفاهی پهلوی تعلق داشته را مردود دانسته 

 جا به حدس دکتر خالقی مطلق است. است و نقد او در این

رسد، چرا تر میبا این وجود به نظرم حدس دکتر خالقی مطلق درست

شناسیم سنتهای شفاهی همواره در کنار و به موازات که در تمام جوامعی که می

تر دارند. اند و نسبت به آن وضعیتی پیشینی و عامسنت نوشتاری وجود داشته

  نحوی، 1384: 26.64-32
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یم که سنت نوشتاری برای ثبت اساطیر خود نداشته یعنی جوامعی نانویسا دار

ای شناخته نشده که سنت شفاهی در آن رواج نداشته باشد و باشند، اما جامعه

های اساطیری و حماسی خود را به دست تنها از مجرای منابع نوشتاری داده

ها و آورند. این سنت شفاهی ایرانی حتا امروز هم در آواز نقاالن و عاشیق

را  سالی این سنتها باقی مانده است. در موسیقی سنتی هم ردپای دیرینهنیارسا

ای به نام پهلوی داریم که بین همایون توان دریافت، چنان که مثال هنوز گوشهمی

 گیرد. و بیداد قرار می

ی کسان دیگری که به تدوین و اینها بدان معناست که فردوسی و همه

ای از روایتهای اند، خواه ناخواه در زمینهبرده بازسازی روایتهای ملی دست فراز

شفاهی مردمی که معموال نانویسا و شاخه شاخه و عامیانه هم بوده کارِ خود را 

ای مانند فردوسی به کلی گوش اند و کمی غریب است که پژوهندهدادهانجام می

ر خویش ر اثهای این سنت را دبر این روایتها ببندد یا پرهیزی داشته باشد که داده

ها و سنت شفاهی بر اساس وارد نکند. از این رو تماس فردوسی با گوسان

 مندیشناسانه حدسی نزدیک به یقین است و تعارضی با بهرههای جامعهداده

 اش از کتابها و سنت نوشتاری ندارد. دانشورانه
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ار به فندیشود که بلبلِ راوی داستان رستم و اسی اینها نتیجه میاز همه

احتمال زیاد همان گوسانی بوده که دکتر خالقی مطلق حدسش را زده، و با توجه 

به همنشینی بلبل و زبان پهلوی و رواج این زبان در قرن چهارم هجری هیچ بعید 

ی پهلوی آن را شنیده باشد. هرچند برخی از نویسندگان نبوده که فردوسی نسخه

اند و این نکته هم به جای خود باقی داشتهدر پهلوی دانیِ فردوسی تردید روا 

است که توسِ آن روزگار یکی از مرکزهای ترویج زبان پارسی دری بوده که 

شده، که البته این دومی هم به جای خود در میان بخش رقیبِ پهلوی محسوب می

 بزرگی از جمعیت ایرانی زنده بوده و رواجی داشته است. 

ی پهلوی را برای اشاره به سرودی کلمهپس وقتی حافظ و شاعران دیگر  

برند، به احتمال خیلی زیاد منظورشان پهلوی یعنی همان زبان یا سخنی به کار می

 ی پهلویرسمی دوران ساسانی بوده است و نه چیزی دیگر. در مواردی که کلمه

شد، بافت ای به کار گرفته شده باانبساط معنایی یافته و همچون تشبیهی یا استعاره

سخن به قدر کافی روشنگر و بیانگر است. خالصه آن که در بیت یاد شده به 

احتمال زیاد حافظ در راستای سنتی چند قرنه سرود خواندن بلبل را به آوازی به 

 زبان پهلوی تشبیه کرده است.

 بلبل و طوطی در غزلیات حافظ

ر دی بلبل را در غزلیاتش به کار گرفته است. بار کلمه 54حافظ در کل 

دهد و زبان وی برخی از موارد این کلمه به طور عام خواننده و خیاگر معنی می

خواند بینیم بلبل به عربی سرود میسازد. در حدی که یک جا میرا مشخص نمی

ی گل و مل خوش خواند دوش بلبل/ هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا( )در حلقه

از وی تشخیص داده است )به صد و در جایی دیگر زبانهای گوناگون را در آو

اش در اوصاف است(. اما این موارد استثنایی هستند. بیشترین هزار زبان بلبل

دهد که از دید او آواز این پرنده به زبان ی حافظ به زبان بلبل نشان میاشاره

 هاست:پهلوی بوده است. از همه صریحتر این بیت
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 معنوی مقامات درس دوش خواند می پهلوی گلبانگ به سرو شاخ ز بلبل

 بشنوی توحید نکته درخت از تا گل نمود موسی آتش که بیا یعنی

 پهلوی های غزل به خورد می خواجه تا گوی بذله و سنجند قافیه باغ مرغان

 دنیوی اسباب بر مبند دل زنهار نبرد جهان از جام حکایت جز جمشید

ده ی همسان انگاشته شبینیم که در اینجا آواز بلبل دو جا با زبان پهلومی

و داستانش هم با جمشید پیوند خورده که از سویی پهلوان نامدار مهرپرستان و 

بینیم که بلبل و از سوی دیگر و در جاهای دیگر هم می 27سرشت با مهر استهم

علق خواند و گویا به سنتی پیشااسالمی تبه تلویح از داستان پیشینیان ترانه می

 دارد: 

                                                 

 

  وکیلی، 1389: 27.72-29

  بشنو دل اهل حال و خاک بر ای جرعه بیفشان

 دارد داستان فراوان کیخسرو و جمشید از که

 بلبل ای دامش در مشو گل بخندد رویت در چو

 دارد جهان حسن گر نیست اعتمادی گل بر که    

ی خراباتیان همانند و با بینیم که آوازهایش با نغمهدر جایی دیگر می

 وعظ مسجدیان در تضاد است:
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  بلبل هجران غم از کشید هک تطاول این

 شد خواهد زنان نعره گل سراپرده تا

 مگیر خرده شدم خرابات به مسجد ز گر

 شد خواهد زمان و است دراز وعظ مجلس   

 نیم:بیباز اشاره به این که گفتار بلبل زبور است را جایی دیگر می

  مرغیست هر کار نه نوازی عشق زبور

 باش خوان غزل بلبل این نوگل و بیا   

بنابراین روشن است که حافظ هم یک بار به تصریح و هم بارها به تلویح اشاره 

شود کرده که زبان بلبل و محتوای سخنش به روایتهایی دیرینه و کهن مربوط می

 که زبانش با آنچه که جاری و رایج است تفاوت دارد. 

 44ر شنویم. دتقریبا در تمام موارد به همراه بلبل اسمی از گل هم می

( درهمان بیتِ بلبل به گل هم اشاره شده است. گل به شکل مطلق در ٪81مورد )

پارسی به معنای گل سرخ است و دو جا حافظ با آوردن گل سوری و گل حمرا 

در این مورد تصریحی هم دارد. در چهار تا از مواردی که گل در همان بیت 

ین و نوبهار در بیتهای پیشنیامده، گل سوری یا نامهای مربوط به گل مثل نسرین 

ت که به شکلی ایسکند. بنابراین از دید حافظ بلبل پرندهبا بلبل ارتباط برقرار می

مطلق و فراگیر با گل همنشین است. نقش بلبل هم به همین شدت صریح و روشن 

( مشغول خواندن سرود و سخن گفتن و نالیدن ٪68مورد ) 37است. بلبل در 

ظ بلبل خواننده و سرودخوانی است که داستان عشق خود است. یعنی از دید حاف

خواند. به همین دلیل هم آواز او گلبانگ خوانده شده است. به گل را به آواز می

 از هفت باری که حافظ گلبانگ را به کار برده، چهار بارش با بلبل همنشین است.

و از  هبنابراین حافظ سرود بلبل را از سویی با زبان پهلوی مربوط دانست

سوی دیگر او را به شکلی تنگاتنگ با گل همنشین ساخته است. پیوند میان گل 

و بلبل از دیرباز در شعر پارسی نمایان بوده و خیام در همین راستاست که 
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. اما «کند که می باید خوَردبلبل به زبان پهلوی با گل زرد/ فریاد همی»گوید می

ت. بلبل و زبان پهلوی نیز برقرار بوده اسجالب آن که پیوند مشابهی میان گلبانگ 

به شکلی که یکی از لقبهای رایج برای بلبل در شعرهای پارسی زندواف یا 

زندباف است و این لقب کسانی است که تفسیرهای پهلوی از سرودهای زرتشتی 

اند. بنابراین از سویی پیوند گل و بلبل همچون نمادی استوار برای خواندهرا می

شود به کار گرفته شده و از سوی دیگر زبانی که این مهر بدان بیان می عشق و مهر

شده است. خودِ حافظ هم در این مورد صراحت دارد و در پهلوی پنداشته می

جای دیگری هم به جای بلبل/ بلبل ترکیب عامتر مرغ/ باغ را به کار گرفته و 

ی خورد به غزلهای گوی/ تا خواجه ممرغان باغ قافیه سنجند و بذله»گوید می

 «.پهلوی

های فراوان و پیاپی به بلبل، انگار که خودش با او حافظ با وجود اشاره 

قطار حافظ است که پنداری نداشته باشد. بلبل گویا نوعی همکار و همهمذات

در سرود خواندن و ابراز عشق کردن با او همانند است، اما دقیقا با وی همسان 

ل/ ی حافظ بشنید از بلبچو صبا گفته»ن پنداشت: شاتوان یکینیست و نمی

در جاهایی هم حافظ آشکارا خودش و بلبل «. عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد

 سر منت با اگر بلبل بنال»را دو موجودِ همراه و همدل اما متفاوت دانسته است: 

 «.زاریست ما کار و زاریم عاشق دو ما یاریست/ که

گر حافظ است و او طبع و نماید که بلبل الهامدر جاهایی هم چنین می

ند ای مستقل( به بلبل مانی خویش را )همچون موجود تشخص یافتهنهاد آفریننده

 کرده است: 

 باز  سراید می تو وصل گلبن بوی به  حافظ خاطر مطبوع بلبل که بیا

 و

 قفس در بلبل همچو دایم شیداست و واله

 دوست بادام و شکر عشق ز طبعم طوطی   



   63      چهار صد و نود وتیرماه هزار و سی  /و دوم سی یشماره/سیمرغ

 

رسد که پنداری با بلبل در غزل حافظ به مشام میدر جاهایی هم بوی همذات

 هایشان چنین است:ترینصریح

   من که بخور دولت بر جوان گلبن ای

 شدم جهان باغ بلبل تو سایه در

  قفس این در اکنون من چو بلبلی است حیف

 سوسنم چو خامش که عذب لسان این با

 ما که گفت توان هک با عجب حال این حافظ

 خاموشیم گل موسم در که بلبالنیم    

  بگو ما یار خبر راستان پیک ای

 بگو سرا دستان بلبل به گل احوال    

با این همه کل ارجاعهایی که در آن حافظ خود را به بلبل همانند کرده از ده 

 گیرد. ها به بلبل را در بر میمورد افزونتر نیست و این کمتر از یک پنجم اشاره

ی دیگری در دیوان حافظ هست که گویا شاعر با وی در مقابل پرنده

پنداری داشته است و آن طوطی است. در غزلیات حافظ ده بار کامال همذات

 ی طوطی تکرار شده کلمه

 گویم می بگو گفت ازل استاد چه آن اندداشته صفتم طوطی آینه پس در

 منقار ز شکر خالیت مبادا  اسرار گویای طوطی ای اال

 تو شکرخای کلک یعنی لهجه خوش طوطی چکد می بالغت منقار ز حیوانش آب

 مدار دریغ شکر طوطی ز و بگوی سخن نوشینت لعل است قند چشمه که کنون

 دوست بادام و شکر عشق ز طبعم طوطی قفس در بلبل همچو دایم شیداست و واله

بل به طوطی تشبیه کرده و بلبینیم که حافظ طبع خویش را در این مورد اخیر می

 را همسان با آن اما متفاوت دانسته است. 

در کل حافظ شش بار از ده باری که طوطی را به کار گرفته، به شکلی صریح 

خودش را در نظر داشته است. با توجه به این بسامد و برسنجیدن آن با کاربردهای 
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با  ویشتن را بیشترشود که بر خالف برداشت مشهور، حافظ خبلبل نمایان می

انگاشته و نه بلبل، هرچند تا همین اواخر کسانی مثل قاضی طوطی همسان می

 اند. شناختهنذراالسالم او را با لقب بلبل شیراز می

پیوندی به همین اندازه صریح میان طوطی و شکر وجود دارد. در میان  

 ت که حافظ خودهشت بار به شکر هم اشاره رفته است. آشکار اس این ده مورد، 

انگاشته و شکر خوردنِ طوطی را به شعرهای شیرین را با طوطی همسان می

خویش همسان دانسته است. پیوند میان شکر و زبان کامال در ارجاعهای حافظ 

نمایان است و تردیدی نیست که منظورش از شکر خوردنِ طوطی، سرودن شعر 

 بوده است:

  کنندمی کامرانی شکرستان در طوطیان

 مگس مسکین زند می سر بر دست تحسر از و

ی هبینیم که پرندگانی سیاه و پلید به عنوان نقطدر بیتی مانند همین که گذشت، می

ای از این موجودات است، اما اند. مگس نمونهمقابل بلبل و طوطی مطرح شده

 آن هرگز/ در شرف سایه مفکن گو همای»بینیم: بیشتر اشاره به زاغ و زغن را می

 «.باشد زغن از کم طوطی که دیار

خورد که گویا حافظ زبان طوطی را پارسی باز شواهدی به چشم می 

اخته شنگو را نیز با لقب طوطی میدانسته است و سایر شاعران پارسیدری می

«. رودمی بنگاله به که پارسی قند هند/ زین طوطیان همه شوند شکرشکن»است: 

ان شاعری است که به زبان پارسی دری )که خورد، همای که شکر میطوطی

ا بلبلِ گو بگوید. به این ترتیب طوطیِ پارسیمانند قند شیرین است( سخن می

گیرد و حافظ به خاطر دری بودن اشعارش با طوطی سرا در تقابل قرار میپهلوی

پنداری دارد و بلبل را )که با بسامدی پنج بار بیش از طوطی است که همذات
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یرد گاره واقع شده( همچون نمادی فرهنگی و گوسانی باستانی در نظر میمورد اش

 بخشِ اوست، اما هویتی مستقل و متفاوت دارد.که الهام

جالب آن که حافظ در هفت مورد به جای بلبل عندلیب را به کار برده 

و دقیقا همان معنی را از آن منظور کرده است و همان همنشینی مشهور با گل هم 

غرور حسنت اجازت نداد مگر ای گل/ که »تا از این موارد پا برجاست  در پنج

یب بینیم که عندلجالب آن که در یک مورد می«. پرسشی کنی عندلیبان شیدا را

بر  گویدداند و حافظ به خاطر این که در این زبان شعر میزبان پارسی دری نمی

 سخن به او قدر تو حافظ/ ای فروشد فصاحت عندلیب چو» جوید:او برتری می

حافظ در جاهای دیگری هم بر این که شعرهایش به پارسی «. بشکن دری گفتن

داند که به این دری است فخر فروخته است و مخاطبان خود را نیز کسانی می

 سخن و طبع لطف آگاه/ که بود کسی حافظ دلکش شعر ز»زبان مسلط باشند: 

 «.داند دری گفتن
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 بندی و نتیجهجمع

 توان در پنج گزاره خالصه کرد:چه که گذشت را میآن 

قل ای مستها به عنوان نهادی اجتماعی و طبقهنخست: خنیاگران و گوسان

های رسمی و مدون ای دست کم دو هزار ساله دارند و اشارهدر ایران زمین پیشینه

 شود. به ایشان در تاریخ از ابتدای دوران اشکانی آغاز می

ر اند. دخواندهایران زمین با زبانهای گوناگون سرود می دوم: خنیاگران در

شان بوده، اما از زبانهای هر دورانی زبان رسمی ایران زمین بیشتر مورد استفاده

نیاگری اند. بنابراین سنت خجستهقومی یا زبانهای رو به انقراض کهنتر نیز بهره می

بان پهلوی و در دوران در دوران اشکانی با زبان پارتی، در عصر ساسانی با ز

 اسالمی با زبان پارسی دری گره خورده است.

سوم: همواره گذار اجتماعی از زبانی به زبانی دیگر امری درازمدت، 

هایی دهد. بنابراین همیشه دورهپیچیده و بغرنج است که یکباره و فراگیر رخ نمی

 مان یک سرزمینچند قرنی از همسایگی و توازی زبانهای قدیم و جدید را نزد مرد

 داریم. منطقی است که این امر در آواز خنیاگران نیز بازتاب یافته باشد. 

های روشن و صریحی در تاریخ و ادبیات وجود دارد که چهارم: اشاره

دهد برای دیرزمانی در عصر چیرگی تدریجی زبان پارسی دری، زبان نشان می

خنیاگرانی به آن زبان برای پهلوی نیز همچنان در گوشه و کنار رواج داشته و 

ی هاند. بدنخواندهاند، سرود میمردمی که هنوز به زبان پیشینیان پایبند بوده

روایتهای پارسی دری قاعدتا از این بافت زبانیِ کهنتر وامگیری شده است. یعنی 

ایم که سنت ادبی را از زبان هایی از خنیاگران و شاعران دوزبانه را داشتهنسل

اند. این که فردوسی یکی از این شاعران بوده کردهزبان نوتر منتقل می کهنتر به

 باشد احتمالی افزونتر از تردیدِ منکران دارد.

پنجم: خنیاگران نمادهای پرندگان را برای معرفی خویش به کار 

ای میان شان تناظر داشته است. برابریاند. این نمادها با زبان گوسانیگرفتهمی
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پهلوی برقرار بوده که خیام و فردوسی و حافظ در کنار بسیاری از بلبل و زبان 

اند. حافظ عالوه بر این اشاره، طوطی را به عنوان بزرگان دیگر بدان اشاره کرده

سراید و خویش را با او خوانی به کار گرفته که به پارسی دری مینماد غزل

 همسان انگاشته است.
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 داغ داعش: بحثی اندر داوریِ گناه بزهکاران

 19/3/1394 -ی قانونیادداشتم در روزنامه

شخصیتهایی در تاریخ وجود دارند که اگر قرار بود در دادگاهی دادگر  

ا بر ای ری جرمهایشان سردرگمی و گیجیمحاکمه شوند، به خاطر تنوع و گستره

ساختند. به راستی اگر قرار بود چنگیز یا استالین به داوران و قاضیان عارض می

فت و یاخاطر جنایتهایشان محاکمه شود، کدام کردارشان بیش از بقیه اهمیت می

ن آمد؟ ایتر از باقی به چشم میتر و گناهکارانهکدام کارشان زیانبارتر و نادرست

سا توان پرسید، و چه بی بسیاری از شخصیتهای معاصر نیز میپرسش را درباره

ی صدام حسین نیز از همین جا کفایتی و نابسندگی روندهایی مانند محاکمهبی

 برخاسته باشد. 

زمانی که تباهی اخالق از حدی چشمگیرتر باشد و آسیبی که از کردارها  

یارهای داوری و چارچوب قضاوت دستخوش ای گذر کند، معخیزد از دامنهبر می

شود. ممکن است دردناک بودنِ زندگی تبعیدیانی که به امر تردید و تزلزل می

استالین از قلمرو ایرانیِ سغد و خوارزم و مرو به سیبری فرستاده شدند، چندان 

ی ما اثر بگذارد که پیامدهای زیست محیطیِ وخیم و مهیبِ سیاستهای بر روحیه

 را نادیده بگیریم، و احتمالدر همان سرزمینها ی این سیاستمدار نابخردانهعمرانی 

 مان را تحریک کند که نقشدارد داستان رنگین بر دار رفتن حسنک چندان تخیل

غزنویان در کشتار فیلسوفان و دانشمندان و سوزاندن کتابهایشان را از یاد ببریم. 

ها و جریانهایی گناهکار و مجرم هاز این روست که وقتی در بستر تاریخ به چهر

ای شان تردیدی نیست، باید لحظهرسانیخوریم که در زیانکاری و آسیببر می
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درنگ کرد تا مبادا برانگیختگی عاطفی و هیجانی بر نیروی داوری عقالنی و 

روشنگرانه غلبه کند، و چیزی اثرگذار اما فرعی به قیمت نادیده انگاشتن چیزی 

 ی شخصیتهایی بدنام مانندرتر، برجسته گردد. این قاعده دربارهمهمتر و اثرگذا

ها و ی جریانها و حزبها و دستهاستالین و چنگیز و صدام درست است، و درباره

حکومتها نیز مصداق دارد. یعنی در هر دو سطحِ خرد و کالن، هنگام داوری 

 ی شخصها و نهادها باید این گوشزد را در گوش داشت.درباره

ی این ی از جریانهای اجتماعی معاصر که به خوبی در جرگهیک 

ای گنجند، داعش است. خواه آن را فرقهی داوری میگرانِ عرصهاغتشاش

ی گرا بدانیم یا دولتی کوچک و جنایتکار، وقتی نوبت به داوری دربارهخشونت

ها ندنسوزا ها و آدمهای مخوف سر بریدنرسد، صحنهرفتار و کردار عینی آن می

کند که چه بسا زیر این فشار مجالی برای چندان بر ذهن و خاطر سنگینی می

اندیشیدنِ عقالنی و داوریِ منصفانه باقی نماند. وقتی سخن از داعش به میان 

برد، کشتار آید، نخستین تصویرهایی که به ذهن و چشم مردمان هجوم میمی

آمیخته به بالهت این قوم  مردم است و برده ساختن دختران و زنان و خشونت

سیاهپوش. و این شاید به بهای نادیده انگاشتن جنایتهایی بزرگتر تمام شود که 

 تر و ماندگارتر به دنبال دارد. پیامدهایی وخیم

 

 

 

 

 

 

 



   71      چهار صد و نود وتیرماه هزار و سی  /و دوم سی یشماره/سیمرغ

 

زیانبارترین تاثیر حضور داعش »پرسند که بسیاری این روزها از خود می 

«. عضای داعش چه بوده است؟از نظر اخالقی بدترین کردار ا»یا « چیست؟

های مهم و اثرگذارِ طلبد تا رگهپرسشهایی از این دست معیاری برای داوری می

ی فریبنده و پر نقش و نگار خشونتهای تکان دهنده گم نشود و کردار در گوشته

ی برانگیختگی عاطفی و هیجانی ارزیابی عقالنی و داوری اخالقی به مرتبه

 زودگذر فروکاسته نشود.

توان معیاری یکسان پیشنهاد کرد. به نظرم برای هردوی این پرسشها می 

ی تباهی اخالقی کردارهای یک فرد یا نهاد، و ارزیابی آسیبها یعنی داوری درباره

پذیر و زیانهای برخاسته از رفتارها با ترکیبی از چهار متغیر عینی و رسیدگی

، لذت، بقا و معنا، که در دستگاه شود. این چهار متغیر عبارتند از قدرتممکن می

دهیم. یعنی نشان می« قلبم»ی مورد نظرم )دیدگاه زروان( آن را با سرواژه نظری

ا ی یک کردارِ یک فرد یاگر بخواهیم ببینیم محتوای اخالقی یا مصداق مجرمانه

یک سازمان چه بوده، باید بنگریم که این کردار به چه میزانی قلبم را کاسته است. 

عنی چقدر رنج تولید کرده، چه میزانی مرگ و بیماری را باعث شده، چقدر در ی

افراد و نهادها ناتوانی و سستی و عدم انسجام آفریده، و تا چه پایه معناها را پوچ 

 و عبث ساخته است. 

ی ارزیابی کردار بر این مبنا معیار عمومی و فراگیری برای هردو سویه

ی کردارها داوری توان هم دربارهر شاخص میوجود دارد. یعنی با این چها

اخالقی کرد، و هم به قضاوتی حقوقی دست یافت. با شفاف شدن این شاخصها 

توان دریافت که معیارِ سطح روانی و زیستی، یعنی رنج و مرگ، که زودتر و می

تر شود، معموال اثرگذارتر و تعیین کنندههای انسانی درک میتر توسط ذهنساده

های مردمان کژدیسه و نامستند ها و داوریشود ارزیابینماید و باعث مییهم م

و  کندو نامستدل شود، چرا که بر میزانِ رنج تولید شده در کرداری تمرکز می

انگارد. در حالی که چه بسا مقدار پوچی و ناتوانیِ برخاسته از آن را نادیده می
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اجتماعی در درازمدت رنجی بسیار  بر باد رفتن معنا و قدرت و فروپاشی نهادهای

 تر را به بار بیاورد.بیشتر و جانکاه

مان را به شکلی نو صورتبندی کرد: توان پرسش آغازینبا این مقدمه می

« بدترین»در میان کردارهایی که از سازمان/ فرقه/ دولت داعش سر زده، کدام یک 

ن ین نهاد است که بیشتریاست؟ یعنی کدام رده از رفتارهای ا« ترینتبهکارانه»و 

 میزان رنج و مرگ و ضعف و پوچی را زاییده و خواهد زاد؟

اگر به شکلی تحلیلی به این پرسش بنگریم و کردارهای داعش را بسته به نقاط 

اهِ گبینیم که اعضای این گروه در هر چهار گرهبندی کنیم، میاش ردهاثرگذاری

ه که اند. آنچی دست نخورده باقی نگذاشتهااند و تپههایی کاشتهمورد نظر ما گل

تر از همه است، به تر و عیانشود و ملموسها مخابره میبیشتر در خبرگذاری

شود. داعش با کشتنِ زجرآمیزِ مردم بیگناه و کاستن از بقا و لذت مربوط می

ونه گدهد، و با بازنمایی نمایشدشمنان خویش آشکارا این دو متغیر را کاهش می

های عمومی هراس اش در رسانهها و آزارها و پخش کردنینمایی این کشتنو س

سازد. از این رو نخستین معیارهایی که و بیم از خویش را در مردمان نهادینه می

 کند، همین دو متغیر مرگ است و رنج. معموال به ذهن داوران و قاضیان خطور می

متغیر دیگر هم اما باید توجه داشت که داعش در کاستن از دو  

دستاوردهای شایان توجهی داشته است. گروه داعش در عمل تمام نهادهای مدنی 

ی خویش را فرو پاشیده و به این و تمام ساختارهای اجتماعی قلمرو زیر سیطره

ترتیب در سطح اجتماعی به نوعی نهادزدایی گسترده و انحالل ساز و کارهای 

ژی عجیب و غریب سلفی داعشیان هم تولید قدرت دست یازیده است. ایدئولو

که فقر معنا و قحط اطالعات و دانایی را با اشکالی رنگارنگ از بالهت و توهم 

های پوچ در هم آمیخته است و شاید در جهان امروز ما آشکارترین نمونه از منش

یامد ی داعش و پبینانه دربارهو پوک باشد. از این رو اگر بخواهیم تصویری واقع

داشته باشیم، باید به انقراض نظامهای معنایی و انهدام سیستمهای حضورش 
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اجتماعی نیز توجه کنیم و تباهی گاه برگشت ناپذیرِ قدرت و معنا را نیز در این 

 زمینه به حساب بیاوریم. 

ی نخست ظهور داعش را ممکن ساخته و توسعه و آنچه که در مرتبه 

اندازی تاریخی و کالن اگر در چشماش را رقم زده است، گسترش اقتدار سیاسی

ی تمدن ایرانی است. نگریسته شود، فروپاشی نظم سیاسی و فرهنگیِ حوزه

آمیز را میان ی تمدن ایرانی برای سه هزاره شکلی از همزیستی مسالمتحوزه

اعضای اقوام و پیروان ادیان گوناگون ممکن ساخته بود و این همه با حضور 

شد که تمدن ایرانی نام داشت و زبان مشترک و ساز ممکن میچتری هویت

خاور نزدیک -های اقلیم خاورمیانهی زیرسیستماخالقی عمومی را در میان همه

ی قدرتهای کرد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ابتدا با توسعهتثبیت می

 یاستعماری روس و انگلیس از شمال و جنوب و به دنبال فروپاشی دولت گورکان

ی تمدنی دستخوش تباهی شد و ی دولت قاجار، این حوزهو عثمانی و تجزیه

بخشهایی بزرگ از گرداگرد آن که )در شمال( به دست روس و )در جنوب( به 

روبرو  زداییآمیز و تند و تیزِ ایرانیدست انگلیس افتاده بود با جریان خشونت

مشترک مردمان را شد. جریانی که نخست زبان پارسی و بعد هویت تاریخی 

ابقه سهدف گرفت و از سرزمینهای گرداگرد ایرانشهر کشورهایی نوساخته و بی

کردند و از عضویت خویش ی تاریخی خویش را انکار میپدید آورد که گذشته

کردند و به همین خاطر اسیر جنگهای ی تمدنی بزرگ شانه خالی میدر گستره

ی این درخت پرآفت است و داعش میوهپایان بودند. قومی و تعصبهای دینی بی

 زاید. در این زمینه است که رنج و مرگ و پوچی و ناتوانی زاییده و می

ی داعش بنگریم، اثرِ آن بر گسستگیِ انداز کالن به پدیدهاگر از این چشم 

تاریخی  گرفتنِ بیشتر و بیشتر از آن هویت مشترک بیشتر و بیشترِ مردمان و فاصله

دستاوردشان خواهیم یافت. دامن زدن به دشمنی میان مذهبهای  را مهیبترین

گوناگون )سنی در برابر شیعه، مسلمان در برابر ایزدی یا مسیحی( و برانگیختن 
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ه نه ی تیز کردار داعش است کریشه بخشی از لبهتعصبهای قومی ساختگی و بی

ا ی آن را و ریشهبرد، که زیربنسازد و از بین میتنها قدرت و معنا را ویران می

کند و بختِ بازسازی هویتی مشترک و بازگشت به آشتی و صلحی نیز تخریب می

سازد. بررسی کردار داعش نشانگر این حقیقت است که این پایدار را دشوار می

اند، هدف دست به خشونت نگشودهبرنامه و بیکشِ سیاهپوش بیچند هزار مردم

قاعده در نورستان افغانستان پیروان ادیان کهن را و به همان ترتیبی که طالبان و ال

 ساختند، اینها هم ایزدیان وکردند و آثار باستانی بودایی را نابود میکشتار می

ی شهرهای آشوری و تارانند و آثار تاریخی اشکانی و بازماندهآسوریان را می

انده شدنِ سوز شک بریده شدن سرِ انسانی بیگناه وبرند. بیساسانی را از میان می

ای خلبانی در بند جنایتی بزرگ و دردناک است، اما آنگاه که بر اساس میزان لطمه

ی نو از کند، سنجیده شود، شاید هیچ با این شیوهوارد می« قلبم»که بر 

 زدایی و ویرانگری قابل قیاس نباشد. هویت

  

 

 

 

 

 

ین باقی مانده، ی هویت و معنای مشترکی که میان مردم ایران زمته مانده

ی ایست که یک قرن تبلیغ پردامنهدیده بندی شکننده و سخت آسیباستخوان

های سیاسی، سرکوبهای سیاسی و کشتارهای پیاپی، و تعصبهای قومی ایدئولوژی

اند. بازسازی این اش بودهو دینیِ جوراجور مدام در کار تراشیدن و خراشیدن

ی اقوام و ادیان و زیرسیستمهای همه هویت مشترک و بازآفرینی نظمی نو که

اجتماعی را در این قلمروی آشوبزده شامل شود، تنها راهی است که برای 

http://www.cnn.com/2014/11/19/opinion/bergen-isis-recruiting-success/
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وسته ی همبستگی تاریخی از نو پیرفت از بحران کنونی داریم، و تا این رشتهبرون

نشود، همین انحطاط است و همین خشونت و آشفتگی و قحطی قدرت و بقا و 

ن هنگامه، جریانهایی صریح و شفاف مانند داعش و نیروهایی لذت و معنا. در ای

ترک اختاللها و زیرکتر و ظاهرسازتر مانند وهابیان سعودی و نوعثمانیان پان

ه شوند، بینانه نگریستشوند که باید درست و دقیق و واقعبیماریهایی محسوب می

رزیابی و داوری و کردارهایشان در چارچوبی عقالنی و با ابزارهایی علمی مورد ا

گردد، و تنها در قرار گیرد. تنها در این حالت است که ماهیت بیماری نمایان می

 این حال است که شاید بتوان داروی درد مزمن مردم ایران زمین را تشخیص داد.
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 ی ساختن هویتدرباره

 10/3/1394 -ی شهروندیادداشتم در روزنامه

دیگر، امری ساختنی است. اهمیت بنیادین و هویت مثل خیلی چیزهای 

اش در سرگذشت و سرنوشت انسانها، با این حقیقت خدشه نقش تعیین کننده

کند که چه پذیرد و برعکس با تکیه بر این اصل پویایی و سیالیتی پیدا مینمی

 بسا خوشایند و دلخواه هم باشد.

ه در چه تاریخ و شویم. این کی ما با هویتهایی داده شده زاده میهمه 

مان را ی زیستی دوران کودکیای تجربهجغرافیایی زاده شویم، چه بستر اجتماعی

رقم بزند، و چه آموزشهایی دریافت کنیم، بخشِ داده شده و پیش تنیده از 

مان است. با این وجود، اینها مواد خامی است که ما از همان ابتدا هویت هویت

توانیِ به فراخور نادانی و نا« ساختن»گیریم که این سازیم، خویش را بر مبنایش می

مان ناسنجیده و نقد ناشده و تقلیدی باشد. اما هویت از همان ابتدا در کودکانه

ته شود و پیوسبافتی آکنده از فشارها و اجبارها و امکانهای محیطی انتخاب می

 شود.حک و اصالح شده، مدام بازتعریف می

زیم، شخصیتهایی که همچون سرمشق در دوران آمونخستین زبانی که می 

 ی اقتصادی و اجتماعییابیم، و زمینهکودکی و سالهای رشد پیرامون خویش می

م، شویای که در بطن آن با دیگران در جهان اجتماعی سهیم میو فرهنگی خانواده

اموری انتخابی نیستند. ما به قول هایدگر به درون این میدانِ ناشناخته پرتاب 

 و« داده شده»کنیم که شویم و از موقعیت آغازینی زندگی خود را شروع مییم

نماید. با این وجود، بسترِ یاد شده چیزی انتخاب ناشده و از این رو جبری می

ها نیست. از همان ابتدای کار، از سالهای نخستین ای اولیه از دادهبیش از خزانه
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د کنند و چیزهایی دیگر را بپذیرند، آموزند که چیزهایی را رها می«من»زندگی، 

و موقعیتهایی را برگزینند و خویشتن را در معرض تاثیرها، معانی، باورها، و 

موال شود، معی انتخابیِ هویتی که ساخته میاشخاصی خاص قرار دهند. این سویه

ماهیتی موضعی، پراکنده و ناسنجیده دارد، اما هست و دلیلی است بر موهوم بودن 

شود و جایگزین هویتِ سیال و آدمها منسوب می« ذات»ه معموال به جبری ک

 شود.شان میخودخواسته

های آغازین بسیاری از مردمان تا پایان عمر از همین هویت خداداد و داده 

کنند و روند پرتاب شدگی خویش به محیطهای تازه و تاثیر پذیرفتن از تغذیه می

بی آن که در آن دخل و تصرفی کنند، یا از دهند، منابع نوی معنا را ادامه می

ای جویند، یا حتا از آن خبردار توانایی خویش برای ساختنِ هویتِ خویش بهره

« ودنچه ب»ی باشند. با این همه، امکانِ بازسازی هویت و بختِ بازاندیشی درباره

 توان از آن بهره جست. همواره هست و همیشه می« چگونه بودن»و 

یشی کند و خوداندهویت سیال و ساخته شده را پشتیبانی می آنچه که این 

، دانش است. «خود بودن»سازد، عالوه بر اراده و خواستِ در آن را ممکن می

خورد. از سویی خودِ ی هویت از دو سو با دانایی گره میانتخابِ خودآگاهانه

، اکن هستابتدا به س« اکنون»در « من»فهمِ موقعیت موجود و شناسایی آنچه که 

از جنس دانایی است. از سوی دیگر، انتخاب آنچه که باید باشد و تعریف وضعیت 

 پذیرد. ی دانش صورت میمطلوب و حرکت به سوی آن نیز با پشتوانه

از این رو پذیرش مسئولیتِ آنچه که هستیم و بر دوش کشیدنِ بارِ گرانِ 

 دانستن است.  خورد و آنای گره میخودآگاهی و خودسامانی با وظیفه

 شان و آنچه کهخواهند هویتایست برای کسانی که نمیدانستن وظیفه

ی تاثیرهای هستند، بر مبنای متغیرهایی تصادفی تعیین شود. خروج از چنبر بسته

تصادفی محیط و دستیابی به نظامی منسجم و یکپارچه از عناصر و روابط که 

ای از فریند، تنها با برگرفتن توشهبیا« من»شخصیتِ خودمختار و راستینی را در 
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 شود و این کارشود. با دانستن است که ساختنِ هویت ممکن میدانش ممکن می

یِ جهانِ آشوبزده و تصادف  -و گاه در تقابل با –به بنیاد کردنِ جهانی مقابل با 

جم یابد و منسشود. هویت در حین ساخته شدن شکل و سامان میبیرون ممکن می

ی شود. وگرنه همان آمیزهو به امری سنجیده و نقد شده و انتخابی بدل میگردد می

ای درهم و برهم از تاثیرهای محیطی است که بنا به طبیعتِ هستی، ماهیتی کاتوره

وچ و هویتی پوک و پبرنامه دارند، و به همین ترتیب به شبهو بی سر و ته و بی

ت تاریخی طبیعی است، یعنی . هویت در این حالشود، که شدهسطحی ختم می

بر  ارتباط با هم است کههای واگرا و پراکنده و بیها و پیشینههایی از سابقهالیه

ای خالی از معنا با کند تا پیکرهشود و روی هم رسوب میدوش هم سوار می

 نظمی برونزاد را پدید آورد.  

ی ساختن هویت به معنای دخل و تصرف کردن در این انباشت دایم 

ی نقد و بازخوانی و خواستن رخدادها و چیزهاست. روندِ خودآگاهانه و سنجیده

ن ، همنشی«من»ی ی برسازندهیا طرد کردنِ عناصری است که قرار است در شبکه

ای و خواستی و انضباطی برای انجام این کارِ دشوار ولی ضروری شوند. اگر اراده

ریخی معنادار و روایتی منسجم بدل به تا« من»وجود داشته باشد، تاریخِ تحول 

رو های بسیار فی دیگریی از هویتِ پراکندهشود، وگرنه به تقلیدی پراکندهمی

ای موضعی و شخصی از همان تاریخ طبیعیِ ی ادامهشود و در مرتبهکاسته می

 ماند.گنگ و بی سر و تهِ بیرونی باقی می

ها اشتهشان، انبوهی از دو نشیبایرانیان با توجه به تاریخ دیرپا و پر فراز  

توانند برای ساخت هویت خویش از آن بهره ببرند. تاریخ تمدن دارند که می

های های مداوم، بازتعریفایرانی، تاریخ معنادار است، چرا که با خوداندیشی

پیاپی، و مقاومتهایی جانانه در برابر پوچی و واگرایی و پراکندگی همراه بوده 

ای از نخبگان ای از افراد و الیهی تاریخی، ایران زمین به طبقهرهاست. در هر دو

اند و از پیروی جریانهای ساختهفرهنگی مجهز بوده که هویت خویش را می
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اند. غنای زبان و ادب پارسی و محتوای چشمگیر زدهتصادفی بیرونی سر باز می

حضور و  ای که در این تمدن انباشت شده، مدیونِحکمت و خرد و اندیشه

ها مشعلِ ساختنِ هویت را روشن فعالیت این نخبگان است که در درازای هزاره

 اند. اند و همچون سرمشقی برای نسلهای پس از خویش عمل کردهنگه داشته

ِ هویت ایرانیان وجود تکه شدنی چهلهایی که امروزه دربارهنگرانی 

خیزد. در دو قرن سازان بر میآفرینیِ این نسل از هویتدارد، از بحران در نقش

های سیاسی و نشینی تدریجی تمدن ایرانی در حوزهگذشته، همزمان با عقب

نیز به  سازافزار معنایی و بافت فرهنگی این کانون تاریخنظامی و اقتصادی، نرم

تدریج دستخوش انهدام و تباهی شد، و دلیلِ آن نیروی زورآور و قاهرِ تمدنِ 

ت بر قضا خود در ابتدای کار بر اساس تأمل در خویش و فرنگی بود، که دس

 کوشش برای ساختنِ هویت بنیاد شده بود و از آن نیرو یافته یافته بود. 

اند. یک راه که سرازیر است امروز ایرانیان بر سر دوراهی نمایانی ایستاده 

و رو به نشیب و در عین حال آسان و هموارو مناسب برای تنبالن، وا نهادن 

است و تبعیت از نیروها و فشارها و تاثیرهایی که « خود بودن»مسئولیت دشوارِ 

ایست که با شوند. این همان تداومِ آشنای هویت کودکانهاز بیرون عارض می

شان در قالبی پراکنده و گلچین کردنِ چیزهایی از این سو و آنسو و انباشتن

که نه تنها در ایران زمینِ  ایستتکهناهمگون همراه بود. این همان هویت چهل

 کنند وی جمعیت بدان بسنده میجای دنیا بدنهی امروزین، که در همهزدهبحران

ای سامان یافته و مدرن و کنند. گاه نتیجه در جامعهدر آن جایگاه توقف می

ربط و نامنسجم منتهی های بیکامیاب به کلکسیونی پر زرق و برق از داشته

یبا نشین به به انبانی زشت و نازای توسعه نیافته و حاشیهجامعهشود، و گاه در می

 های وارداتی.و فقیرانه از تحقیرها و سرافکندگی
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گیر، و این همان مسیر ساختن راه دوم، دشوار است و سرباال و نفس

ای دارد و نه تضمینی برای ی از پیش تعریف شدههویت است. این راه نه نقشه

اش در دست است. اما تنها راه ساختن هویت همین است. روزمندانهپی پیمودن

 ها، با ارزیابی مداوم و پیاپیِها و بودهراهی که با بازخوانی و بازاندیشی در داشته

 تنیده، ونهاده و پیشکردارها و اصلها و باورها، و با نقد و واسازی هویتِ پیش

راه است. این راهی است که خواندن ی هویتی نو همبازسازی و بازآفرینی خالقانه

و اندیشیدن و دانستن ضرورتهایش هستند. همان نقشی که غفلت و قناعت در 

 کند، در این راهِ سرباال بر دوشِ دانستن و فهمیدن است. راه سرازیر ایفا می

فهمِ این نکته که هویت امری ساختگی است، برای بسیاری از ما دشوار  

رو که با قبول این واقعیت از غالف به ظاهر امن و گرم و دردناک است. از این 

ی تنگ شویم پیلهآییم، و ناگزیر میو نرمِ هویتی موجود و آشنا و معتاد بیرون می

ا شد، ترک کنیم. امو تاریکی را که به حکم موروثی بودن، ارجمند پنداشته می

ی در تار و بازاندیشترک این پیله به معنای طرد این پیله نیست، که با بازبینی و 

ه چه برَد، کپود آن پیوند دارد و به بافتنِ طرحی نو و درانداختن نقشی نو راه می

که  دانندبسا اجزای آن پیله نیز عناصری از آن را تشکیل دهند. این را همگان می

ی گلیمش دراز کند. اما تنها دانایان راز آگاهند که هرکس باید پایش را به اندازه

شود که خود آن را از تار و پود ت مردمان با درازای گلیمی تعیین میقد و قام

 کنند. دانش و تأمل و انتخاب، تولید می
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 زمینِ امروز: تهدید سیاست خشونت در ایران

 از داعش تا غزه

 ی نخستی درفش، سال نخست، شمارهام در مجلهمقاله

 

ی خبرهایی که در شدهطی یکی دو ماه گذشته در ال به الی بازارِ اشباع  

کرد، خبری منتشر شد که در ابتدای کار افکار های خبرپراکنی گردش میبنگاه

عمومی آن را چندان جدی قلمداد نکرد. خبر آن بود که گروهی مسلح به اسم 

داعش به شهر موصل و سایر شهرهای شمال عراق و جنوب سوریه حمله کرده 

ل شد انگیز بدز اخبار وحشتناک و خوفاست. کمی بعد، این جریان به سیالبی ا

 که به خصوص مردم ایران و کشورهای همسایه را سخت نگران ساخت. 

خواندند، گروهی که خود را دولت اسالمی عراق و شام )داعش( می

های ی عراق بودند. بعدتر این دسته در ستیزهای از القاعده، شعبه2003ابتدا، در 

وری مؤثر داشتند و در همین هنگامه هم به سال مخالفان با دولت بشار اسد حض

استقالل خود را از القاعده اعالم کردند و دعویِ تاسیس دولت پیدا کردند.  2013

این گروه در تاریخ کوتاهشان از حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان سعودی و 

شان مشتقی از هژمونی وهابی حاکم بر اند و ایدئولوژیآمریکا برخوردار بوده

عربستان است. شعارشان بازگشت به اسالم ناب قدیم است و در این راه قرائتی 

کنند. رهبرشان )ابوبکر ها مراد میخشن و غیرانسانی را در درون سنت سلفی

بغدادی( مدعی است که دولتی مستقل را در عراق و شام تاسیس کرده است. 

د و به خاطر خشونت اند و معموال نقاب بر چهره دارنسربازانش اغلب سیاهپوش

ها ناند. تخمیشان به سرعت مشهور شدهمهابا و رفتار غیرانسانیو خونریزی بی

شان از کشورهای غربی دهد که چهل درصد از نیروهای چند هزار نفرینشان می
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اند، و شمار زیادی از اعضایشان تحصیل کرده و دنیا دیده هستند. به منطقه آمده

التحصیل حقوق از دانشگاه بغداد است و ادی فارغچنان که خود ابوبکر بغد

ای هفت هشت ساله که چند روز پیش فیلمش همراه پدرِ مجاهدش در پسربچه

بختی را در دست داشت، ی قربانی نگونهای عمومی پخش شد و سر بریدهرسانه

 انگار در استرالیا پرورده شده است. 

سیاری را مورد حمله قرار پیروان داعش در زمانی بسیار کوتاه شهرهای ب 

اند. اند، و تقریبا هر جنایتی را که بتوان تصور کرد انجام دادهداده و تسخیر کرده

اند، مردان و زنان و ی اعدام سپردهآنها اسیران را به طور دست جمعی به جوخه

اند، اموال مردم را به اسم جهاد غارت کودکان غیرنظامی را زنده به گور کرده

اند و شکنجه و تجاوز و آدمکشی در قلمروشان ، زنان را به بردگی گرفتهاندکرده

شود. رفتار این جهادیون تازه به میدان آمده یادآورِ کردار امری عادی محسوب می

ایست که چند قرن پیش در همان منطقه به همان شهرها قبایل وحشی و بدوی

 جوی منطقه وحشتی بزرگ برانگیختند.تند و در مردم صلحتاخ

فهمِ داعش و دستیابی به دارویی برای دفع داعش امروز ضرورتی برای  

ی ماست. به خصوص در این روزها که این گروه به چهل کیلومتری مرز همه

ایران رسیده و خوابِ آرامِ دلخوش کنندگان به مرزهای نوبنیاد را نیز آشفته ساخته 

است. داعش تنها یک جریان تروریستی یا یک جنبش بنیادگرای خشن و 

 ی بزرگتر از جریانهای سیاسی وای از یک زنجیرهضدانسانی نیست، بلکه حلقه

اجتماعی است که سراسر قلمرو ایران زمین را در خود غرقه ساخته است. یک 

هایی ترکانکردند و پروز بلشویکهای سرخی بودند که مردم باکو را کشتار می

کردند، و حاال طالبان و القاعده در عام میکه ارمنیان و آسوریان آناتولی را قتل

مرزهای غربی این اقلیم هستند و داعش در مرزهای شرقی. قرن خونینی که بر 

ی مردمِ ساکن در این پاره خاک از گیتی گذشته، ضرورتِ بازاندیشی درباره
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کند. ضرورتی که اگر دریافته ا گوشزدمان میمفهومِ بودن بر این پاره از خاک ر

نشود، در هر نسل شاهد ظهور داعشی تازه خواهیم بود. چندان که قرنی است 

 اند.آلود نظاره کردهنسلهای پیاپی چنین بالیی را با دیدگانی هراسان و خواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرورتِ فهمِ ایران زمین

تاریخ و جغرافیای  ایران زمین حقیقتی تاریخی است. دشوار است در

تر از ایران زمین پیدا کنیم. منظور از عینیتِ این گیتی بگردیم و حقیقتی عینی

حقیقت، البته فراروندگی و تقدس و منسوب ساختن امری متافیزیکی بدان نیست. 

تنها عینیتی خارجی و مستقر بر زمینِ سخت شواهد علمی را منظور دارم که 

باشد و با اسناد تاریخی و شواهد عقالنی و روشن و شفاف و دقیق و معلوم 

اش را در جهان خارج نشان داد. «وجود داشتن»پذیر بتوان نمودهای رسیدگی

ایران زمین قلمروی جغرافیایی است که در میان آبها و کوهها محصور است. 

ه از ای کی هندوکش تا مدیترانه از یک سو، و گسترهای گسترده در فاصلهپهنه

ی مازندران و دریای المندب در جنوب، تا دریاچهاش تا بابو ادامهخلیج پارس 

خوارزم و دریای سیاه در شمال کشیده شده است. این قلمرو جغرافیایی را از آن 

ای توان با یک اسم خطاب کرد، که مردم ساکن در آن برای پنج هزاره شبکهرو می

http://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAGoVChMI16SYi-2TxgIVZZ5yCh32MgrS&url=http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10899901/Iraq-crisis-the-bare-faced-ISIS-executioner-who-spreads-terror-with-his-open-killing.html&ei=4OV_Vde0I-W8ygP25aiQDQ&psig=AFQjCNGjKnMXeDJ0oFDPdgnyDK27PcA-fg&ust=1434531680673122
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د، و از انبا هم تجربه کردهدرهم تنیده از روابط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی را 

دو و نیم هزاره قبل تا به امروز، مدام در جزر و مدهایی سیاسی تاسیس و فروپاشی 

اند که برای سه تا پنج قرن سراسر این قلمرو را متحد دولتهایی را شاهد بوده

 اند. شدهی خارجی( تباه و نابود میساخته، و بعد )معموال زیر فشار حملهمی

ی جغرافیایی است که از دیرباز هویت سیاسی و ن یک حوزهایران زمی

فرهنگی خاصی را برای ساکنانش فراهم آورده است. برای قرنهایی طوالنی است 

ای از ادیانی یکتاپرست را گیرند، منظومهکه مردم این منطقه نوروز را جشن می

( را ل، پارسیی قبروادارانه قبول دارند، زبان ادبی و فرهنگی مشترکی )در هزاره

در حضور یا غیاب دولتهای –گیرند، و در برابر هجومهای خارجی به کار می

کنند. ایران زمین همان واقعیتِ همچون نظامی یکپارچه عمل می -متمرکز و فراگیر

د. واقعیتی که کنمگویی است که مثل تابویی بر گفتمان سیاسی مدرن سنگینی می

هایی اروپامدارانه، رمیانه بدان اشاره کرد. اشارههایی خنثا مثل خاوباید با اشاره

نوساخته، و عاری از ارجاع به هویت تاریخی مردمی که در این قطعه از زمین 

 اند.زیستهمی

م ملت تقسی-جهان امروز جغرافیایی است که در میان بیش از صد دولت

ی نهاما پیشیای از جغرافیا را در اختیار دارند، ملتهایی که پاره-شده است. دولت

رود. در این دنیایی که از حدود صد تاریخی بیشترشان از دو سه قرن فراتر نمی

تایشان از دوران نادر شاه به بعد ملتِ آن، نزدیک صد و چهل -و پنجاه دولت

اند، فهمِ ایران زمین دشوار شده است. چرا که در اینجا با ملتی روبرو زاده شده

ا با دولت یا بی دولت سپری کرده است، عمری هستیم که عمری بسیار دراز ر

 که باید با مقیاس هزاره شمرده شود، و نه دهه یا قرن. 

ت ی این حقیقی تراشیده و تجزیه شدهکشورِ ایران امروزین، که بازمانده

یتی کمتر اش حقیقت و عینی صد و پنجاه سالهجغرافیایی است، با پیشینه-تاریخی

ایر خرده کشورهای احداث شده در این قلمرو تمدنی از ایران زمین دارد، و س
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نیز چنین وضعیتی دارند. امروز فهم ایران زمین دشوار شده، چرا که وحدت 

ماند که یک و نیم قرن از آن گذشته ی دوردستی میسیاسی ایران زمین به خاطره

 های دانایی ما و منابع و مراجع خردِ سیاسی ما، به سرزمینهاییاست، و خزانه

 رود. دیرزمانی استشان از همین حدود فراتر نمیی ملیمنتقل شده که پیشینه

بینی تیره و تار مشغول بررسی غولی بزرگ و بیمار هستیم که ابعاد و که ما با ذره

 گنجد.های تنگی نمیشکل و شمایل و دردش در چنین پنجره

ینی خیِ عهرچند امروز ایران زمین به عنوان یک سیستم جغرافیایی تاری 

اش رنگ باخته، و ملموس نمود خود را از دست داده و هویت فرهنگی و سیاسی

توجه به دهد، بیاما هنوز فهم بسیاری از رخدادهایی که در این حریم رخ می

پیشینه و معنای آن ممکن نیست. دورانی که ما ساکنان ایران زمین در آن زندگی 

تا به امروز، با جنگ و انقالب و خورشیدی  1350ی کنیم، از اواخر دههمی

های قومی و دینی آلوده بوده و تاریخ نسل ما را به خون آغشته شورش و درگیری

است. فهم اختاللی که این آشوب و خشونت پردامنه را در این جغرافیای )به 

شود که ظرف زمانی لحاظ تاریخی( امن و آرام پدید آورده، تنها زمانی ممکن می

مان را به کل این جغرافیا بسط دهیم و امتدادش را در درازنای کل و مکانیِ نگاه

این تاریخ امتداد بخشیم. آنگاه جریانهایی مثل القاعده، داعش، و مشابه آنها 

فهمیدنی خواهند شد و تنها در آن هنگام است که راهبردهای حل این چالشها از 

ای  را ممکن شهرمق گذر خواهد کرد و درمانی ریحالت دارویی موضعی و بی

 خواهد ساخت.
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 ظهور خشونت انقالبی در قرن بیستم

قرن بیستم به لحاظ شمار انسانهایی که به دست انسانهای دیگر کشته  

نظیر بوده است. قرن بیستم را چنان که بین مورخان مرسوم است، باید شدند، بی

 1914یا  1890بسته به اولویت دادن به متغیرهای سیاسی یا نظامی از حدود 

سپتامبر امتدادش داد، که این آخری بنا به  11ی میالدی آغاز کرد، و تا حمله

 نظران رخدادِ آغازگرِ قرن بیست و یکم است. توافق صاحب

های ای از جنگقرن بیستم در این معنی دو جنگ جهانی وحشتناک، زنجیره

از انقالبها و  ای خونینمحلی اما به همان اندازه خونین و مهیب، و مجموعه

دهد. در جنگ جهانی های قومی و دینی و نژادی را در خود جای میدرگیری

-40اول و دوم تلفات انسانی سپاههای درگیر در جنگ به ارقام باور نکردنیِ 

ی رسید و در جریان پیروزی و تثبیت دولتهای خودکامهسربازان می 60٪

کل  ٪30-10ی تکان دهنده کمونیست بر چین و کامبوج رقمِ به همین ترتیب

-جمعیت این کشورها طی سه سال تا سه دهه به دست انقالبیونِ بلشویک

 خمر سرخ کشتار شدند. -مائوئیست

دولتمردان ایران زمین در قرن بیستم تالشی جانکاه به عمل آوردند تا در 

ساخت وارد نشوند و از آن هایی که جهان را در خود غرقه میجنگها و درگیری

ه نبینند. اما با این وجود این قلمرو در سراسر این قرن گرانیگاهی برای تولید لطم

تنش باقی ماند و هم آخرین انقالب کالسیک تاریخ مدرن در این سرزمین رخ 

ترین و داد و هم آخرین جنگ کالسیک تاریخ، که در ضمن یکی از طوالنی

وران ین در سراسر این دترین جنگهای منظم قرن بیستم هم بود. ایران زمپرتلفات

ی سیاسی بوده و قلمروش بین پنج تا دوازده کشور تقسیم در وضعیت تجزیه

شد. تنها بخشِ آن که در این مدت مستعمره نشد و اشغال بیگانگان در آن می

دوام نیافت، به اصطالح قدما دلِ ایرانشهر بود که همین کشور ایرانِ امروزین ما 

 ه آخرین انقالب و جنگ کالسیک رخ نمود. باشد، و در همین جا بود ک
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ن های یاد شده دامهای قرن بیستم، که به جنگها و خونریزییکی از نشانه 

جوی های ستیزهی آغازِ بسیاری از آنها را کشید، ظهور ایدئولوژیزد و ماشه

 های سیاسی بانفوذی درشمول بود. از همان ابتدای قرن بیستم، ایدئولوژیجهان

آمیز انسانِ آرمانیِ مدرن را تعریف کل گرفتند که به شکلی تحکماروپا ش

های تازه از غایتِ مطلوبِ انسانِ نو، جنبشهایی کردند. بر مبنای این صورتبندیمی

شان به کرسی نشاندنِ این آرمان، حتا به زور بود. اجتماعی شکل گرفت که هدف

ازه دی نظریِ این شکل تپیشاهنگ این جریان، و نیروی تعیین کننده در صورتبن

ی که ی جریانهای، مارکس بود و به این ترتیب تقریبا همه«پیشرفت»و خشن از 

ی بعد از آن در سراسر قرن بیستم خواهانِ تغییر سریع و شتابزده و زورمندانه

جهان بودند، یا مستقیما مارکسیست بودند و یا )مثل جنبش فاشیسم یا بنیادگرایی 

 ان وی تاثیر پذیرفته بودند.  اسالمی نو( از پیرو

آنچه که جنبشهای مارکسیستیِ آغاز قرن بیستم را نیرومند و محبوب و  

پذیر ی دستیابی سریع به بهشتی دلشان بود و وعدهساخت، شور انقالبیبانفوذ می

و البته دعویِ سخن گفتن از زبان ستمدیدگان و فرودستان. اینها البته با ساختاری 

یمان به پیروزی نیروهای نیک )خلق، پرولتاریا، ستمدیدگان، استعمار دینی از اشبه

هایی مدرن و کارآمد از شد، به خصوص که با شیوهشدگان، و...( تقویت می

های یافت و رسانهی مدرن سامان میسازماندهی و سلسله مراتب دیوانساالرانه

 ت. انداخکرد و قدرتی سیاسی را به جریان میعمومی را بسیج می

دند، شان تاسیس شجنبشهای انقالبی قرن بیستم و دولتهایی که در ادامه

ی کاربرد خشونت موضعی شفاف و روشن داشتند و معموال نه تنها آن را درباره

پرداختند و کردند، که گاه به تقدیس آن نیز میپذیرفتند و ترویج میمی

تاریخ در نظر ورزی را بخشی ضروری و الزم از ترقی و پیشرفتِ خشونت

گرفتند. این ترکیبِ جادویی از سه عاملِ سازماندهی نیروی انسانی با می
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ی موضعِ هواداری از ستمدیدگان، طلب به عالوهایدئولوژی آرمانگرای خشونت

 یاش یکسره بیرون آمد و بدنهبعد از جنگ جهانی دوم از درون غالف اروپایی

جنبشهایی از سویی استعمارزدایی را جنبشهای انقالبی جهان سوم را شکل داد. 

و  ها پایان دادند،ی سیاسی و نظامی غرب در مستعمرهممکن ساختند و به سیطره

ای را به جای از سوی دیگر )معموال( نظامهای سیاسی سرکوبگر و خودکامه

 ایشان بر مصدر قدرت نشاندند.

 

 

 

 

 

 

 واکنش ایرانی

رن بیستم هم در تاریخ این قلمرو ی مردم ایران زمین در قی زیستهتجربه 

نها ی سرزمینظیر بود، و هم در سطح جهانی و در دوران خودش از بقیهیگانه و بی

و تمدنها فاصله داشت. مردم ایران زمین در قرن بیستم همچنان خود را وارث 

ورتبندی ایرانی ص-دانستند که معموال با قالبی اسالمیتمدنی باستانی و بزرگ می

ین مردم در قرن بیستم به طور مستقیم در جنگها و کشمکشهای قدرتهای شد. امی

ی این کشورها و گاه بیش از بسیاری از ایشان، بزرگ شرکت نکردند، اما به اندازه

تلفات دادند و با بحرانهای ناشی از قحطی و ستم نیروهای اشغالگر دست به 

فان ی این توا در میانهآسگریبان شدند. به جز دل ایرانشهر که به شکلی معجزه

استقالل سیاسی خود را حفظ کرد، دورادور ایرانشهر به دست نیروهای استعمارگر 

ی مدار و شیک )در نیمهغربی و شرقی اشغال شد و جمعیت آن به شکلی قانون

گرانه جنوبی: عراق و هند شمالی و پاکستان به دست انگلستان( یا خشن و وحشی
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روس(  یلی: قفقاز و آسیای میانه و افغانستان با سرنیزهی شماو عریان )در نیمه

 سرکوب شدند و کشتارهایی پیاپی را از سر گذراندند. 

ها بر مردم ایران زمین عارض شده بود، معموال خشونتی که در این دهه 

گرفت. در شمال، کشتار مردم باکو و تفلیس زیر فشار نیروهای خارجی شکل می

ش سرخ از بلشویکهای قفقازی ممکن گشت، و در جنوب تنها با پشتیبانی ارت

ای که طی جنگ جهانی اول ایران را به گورستانی تبدیل کرد، بدون قحطی

کرد. آنجایی هم که نیروهای بومی و محلی مدیریت نظامی انگلیسیان بروز نمی

 مشهود بود. های نوآمدهشدند، تاثیر ایدئولوژیاندرکار کشتار مردمان میدست

کشی ارمنیان و آشوریان و بعدتر کردها در ترکیه، و چه در جنگ در نسل چه

تحمیلی و کشتار مقدماتیِ قبایل کرد و ایرانی در شمال عراق، بعید بود در غیاب 

های مدرنِ نوظهور و تمامیت طلبی مثل کمالیسم و بعث، کشتارهایی ایدئولوژی

 با این دامنه و شدت را شاهد باشیم.  

هایی که کشتنِ مردم غیرنظامی را مجاز کار، ایدئولوژی در ابتدای 

ی نخست شمرد، آشکارا ماهیتی وارداتی و غیربومی داشت. شعارها در نیمهمی

های بعثی ترک و چهقرن بیستم یکسره سوسیالیستی بود و چه کمالیستهای پان

ی شکلی شرقی شده از های فلسطینی، از دریچهعرب و حتا صهیونیستپان

نگریستند و حرکت خود را نیز به صورت متحدِ رکسیسم بود که به جهان میما

اردوی شوروی در برابر امپریالیسم غرب آغاز کردند. بسیاری از آنها بعدتر از 

خشونت خود کاستند و شکلی دموکراتیک را پذیرفتند و به همین تناسب از قطب 

 کم کم در جریان جنگخاوری به مرجع باختری تغییر جهت دادند و مثل ترکیه 

 سرد به اردوی غرب پیوستند. 

ی دوم قرن بیستم، و به خصوص در ربع آخر این قرن، همگام با در نیمه 

د که گرایانه بوگرایی و شعارهای چپافول قدرت شوروی ترکیبی بومی از اسالم

تر شد. ایران در این های قدیمیمیدان را به دست گرفت و جایگزین ایدئولوژی
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ن به صورت یک کانون صورتبندی نظری نقش ایفا کرد و به این ترتیب واپسین میا

 ی دستگاهی نظری به پیروزی رسید که هرچندانقالب کالسیک تاریخ با پشتوانه

کرد و سازماندهی و ساخت مدیریتی کامال گرایانه پیروی میاز گفتمان چپ

گرا را در بطن خود مدرنی داشت، اما شعارهایی مذهبی و محتوایی دینی و سنت

 کرد. حمل می

ی مشابهی به زودی در سایر بخشهای ایران زمین نیز جویانهگفتمان ستیزه

های نمایان شد و از آنجا به کشورهای دورتر نیز نشت کرد. در قیل و قال درگیری

بندی رسیده بود که این جریان نوی انقالبی جنگ سرد، اردوگاه غربی به این جمع

، اشاش، دقیقا به خاطر همین بنیادگرایی مذهبیایشهای ضدمدرنبا وجود گر

. از شودی کمونیسم محسوب میمتحدی ارزشمند و زورمند در برابر خطر توسعه

این رو اتحادی شکننده میان غرب و این جریانها شکل گرفت. اتحادی که در 

 ان نیزشضمن با تمایلی برای مهار این جریانها و جلوگیری از قدرتمند شدن

های همراه بود. به این ترتیب بود که اردوگاه غرب به مجاهدان افغانستان یاری

ی نهستیزاالمللی و شعارهای غربارزشمندی رساند و نقض برخی از قوانین بین

ایرانیان در جریان جنگ تحمیلی را نادیده انگاشت. زیرا که اردوگاه شوروی به 

رانی گرای ایی جریان اسالمجلوی توسعه شکلی علنی با عراق متحد شده بود تا

در منطقه را سد کند، و این البته ضرورتی بود که از حضور نظامی روسها در 

 شد. افغانستان ناشی می

گرایی یکی ی اسالمی غربیان درست از آب در آمد و موج تازهمحاسبه 

زخمی  از عواملی بود که فروپاشی اردوگاه شوروی را رقم زد. افغانستان به

 ی سرکوبی شمالی بدل شد و مردمی که نوادهخونین در پهلوی هیوالی گرسنه

شده، و مطیعِ ایرانیانِ آزاد و سرافرازِ دو سه نسل پیش زدوده، روسشده، ایران

 ای از دولتهای کوچکبودند، بالفاصله بعد از شل شدن چنگال کرملین زنجیره

ای هریشنهادند. دولتهای کوچک و بیخودمختار را در جنوب امپراتوری سرخ بنا 
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شدند، ی مستبدانه اداره میکه توسط همان رهبران بلشویک قدیمی با همان شیوه

 گرایی در غلتیده بودند و به عنوان ایدئولوژیبا این تفاوت که از کمونیسم به قوم

 جایگزین، نیم نگاهی به بنیادگرایی اسالمی هم داشتند. 

اط اردوی کمونیسم که اولویت اول غرب در فروپاشی شوروی و انحط 

سالهای جنگ سرد بود، به پیامدی نامنتظره منتهی شد، و آن هم تبدیل خاورمیانه 

رایی های رنگارنگی از بنیادگای آشوبزده و آشفته بود که از سویی نسخهبه منطقه

 کرد، و از سوی دیگر خشونت را تا درونگرا را بازتولید میجوی اسالمستیزه

ی کرد. به این ترتیب دیگریِ تازهشهرهای مرفه اروپایی و آمریکایی صادر می

غرب، یعنی آن دشمن مهیبی که قرار بود جایگزین شورویِ خطرناک باشد، 

 بنیادگرایی اسالمی قلمداد شد.

در بیست سال گذشته کلکسیونی کامل از سازمانهای نظامی کوچک و  

اند. طالبان، القاعده و داعش ده و پرورده شدهبسیار خشن در اقلیم ایران زمین زا

هایی از آنها هستند. برخی دیگر هستند که به قدرت دست یافتند و به تنها نمونه

ای نظامی یا امنیتی از دولتی مستقر دگردیسی یافتند. چنان که در صورت شاخه

 دولتهای بعثی سوریه و عراق یا دولت صهیونیستی اسرائیل رخ داد. 

گرایی که نامشان جوی اسالماه نخست، سازمانهای سرکش و مبارزهدر نگ 

. رسندشود، ناتوان و سست و شکننده به نظر میها تکرار میاین همه در رسانه

طالبان در کل و در اوج موفقیتش موفق به بسیج چند ده هزار نفر سرباز شد، و 

د. زار نفر نیرو دارداعش که جدیدترین مسافر این کاروان است، بین پنج تا ده ه

ای باشد. آن هم توسط کن کردنِ چنین سازمانهایی باید کار سادهبه ظاهر ریشه

اش در منطقه چند ده هزار سرباز را در بر ابرقدرتی مثل آمریکا که حضور نظامی

گیرد، و یا حتا توسط دولتهای مستقر در این اقلیم، که گاه مثل ایران توانِ می

 صد هزار نفره را دارند.  بسیج ارتشهایی چند 
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ی اخیر نشان داده که این سازمانها بسیار ی دو دههبا این وجود تجربه 

دار شوند. دلیل کامیابی آنها، منتشر بودنِ الگوی مدیریت، ریشهدشوار سرکوب می

ی شان نزد بخشهای محلی، و محبوبیت شعارهای دینیشان در میان جمعیتبودن

عضای این سازمانها معموال جوان هستند و در فضایی مدرن از مردم منطقه است. ا

رزشهای شان ااند. یعنی هرچند ممکن است مانند انقالبیون نسل قبلپرورش یافته

مدرن غربی را مردود بدانند، اما دانسته یا نادانسته تا گلو در پیکربندی )یا به قول 

. به همین دلیل هم به اندهایدگر: گِشتِل( تکنولوژیک مدرن از جهان فرو رفته

های مدرن را های مجازی دسترسی دارند، تصاحب و استفاده از سالحرسانه

دارند، و راه مشارکت در بازارهای جهانی را خوب بلدند، چه مثل خوش می

طالبان تجارت هروئین باشد و چه مثل داعش صدور نفت به خارج و برپا کردن 

 بازارهای کنیزفروشی در داخل.

 

 و سیاستِ نفرتخشونت 

ی اشتراک اعضای داعش و القاعده با بلشویکهای ابتدای آنچه که مایه 

شود، نفرتی است که انسانِ عینی و موجود دارند. هردوی این جریانها به قرن می

 اند. تعریفی که ساخت و گفتمانیتعریف شکلی آرمانگرایانه از انسان وابسته

گرایان دینی با ارجاع به عناصر دینی مدرن دارد. هرچند ممکن است مثل بنیاد

و در عربی )ترکی و پانگرای پانهای قومگرا همراه باشد، یا مثل ایدئولوژیسنت

 تاریخی مشروعیت یابد. هایی شبهها( با آویختن به افسانهکل سایر پان

طالبان، القاعده و داعش در طلبِ شکلی خاص از انسانِ مسخ شده توسط 

لوحانه، و )از نظر تفسیر متون ای سادهانه هستند. ایشان نسخهانگاردینی ساده

مقدس( عامیانه و سطحی را پیش رو دارند و بر مبنای آن نوع خاصی از انسان 

ی خاکسار خداوند، و در غیاب پسندند. انسانی که بندهخواهند و میرا می

هبران داعش، یا ی مستقیم او، مطیع مطلقِ نمایندگان او باشد، که همانا رمداخله
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طالبان یا القاعده یا هر نظام مشابه دیگر هستند. هر جور انسان دیگری، و هر نوع 

خودمختارِ خودبنیادی تهدیدی برای این شکل از خاکساری و اطاعت به «ِ من»

ای که خارج از این قالب ناممکن آید، و باید نابود شود. هر منحساب می

ت و اعمال خشونت بر او مشروع و مجاز حضوری داشته باشد، آماج نفرت اس

 شود.پنداشته می

های آغازین قرن همین دعوی را داشتند، و فاشیستها بلشویکها هم در دهه 

کردند که همچون چرخ نیز همچنین. بلشویکها هم انسان طراز نو را طلب می

ی ای در ماشین بزرگ تاریخ عمل کند، به همان شکلی که قرار است بندهدنده

ای ناچیز نمود یابد. این انسان طراز نو یع خداوند در دستگاه کائنات مثل ذرهمط

باید مطیع مطلقِ قوانین تاریخی باشد، و در غیابِ تجلیِ عینیِ این قوانین تاریخی، 

نمایندگان و کارگزاران و خدمتگزاران این سیر ترقی تاریخی، یعنی حزب 

تمان کند. گفن انسان نوین طلب میکمونیست است که اطاعتی همه جانبه را از ای

هایی بلشویکها با داعش و طالبان چندان نزدیک است که گاه کافی است کلیدواژه

را با هم جایگزین کنیم، تا از یکی دیگری را استخراج نماییم: قوانین علمی تاریخ 

ن، ی خداوند بر زمیرا با مشیت االهی، پیشوای خردمند و خطاناپذیر را با خلیفه

ی جماعت اسالمی. این توازی قوانین حزب کمونیست را با اخالق زاهدانهو 

کند که تصادفی و سطحی نیست، بلکه به زیرساختی عمیق و مشترک داللت می

ی جریانهای انقالبیِ ضددموکراتیک در قرن بیستم بوده است. جریانهایی مایهبن

ن گرایانه فرا رسیدهزارهاند، با شوری دانستهکه مدرنیته را نابسنده و منحط می

دادند، خود را صدای محرومین و ناتوانان و ستمدیدگان عصری نو را صال می

کردند، و تصویری آرمانی از جورِ خاصی از انسان نو را در برابر اتباع قلمداد می

آویختند: انسانی عاری از منیت و خودخواهی، که در ضمن مطیع و تابع خود می

انسانی فاقد خودمختاری و خودمداری، و تهی از خالقیتی و خاکسار نیز هست. 

که بر  ایستشخصی برای دگرگون ساختن هستی. چرا که تغییر هستی وظیفه
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ها دریغ «من»ی دوش سازمانی مثل حزب یا ارتش داعش نهاده شده، و از گُرده

 شده است.

 ی مشترک هیجانهایی است که چنین جریانهاییمایهنفرت از انسان جان 

انگیزند. انسانی که به شکلی عینی در گوشت و خون در برابر ماست، از بر می

دید این جریانها منحط و تباه و آلوده است. باید این انسان سرکش و گناهکار از 

میان برود، آسیب ببیند، و تنبیه شود تا از دل آن انسانی نو قالب بخورد و قواعد 

-های اخالقیتنِ آدمیان در این دستگاهاطاعت را بیاموزد. از این روست که کش

معنی  شود. در اینای پنداشته میسیاسی نه تنها ناپسند نیست، که گاه فریضه

ی سازمانهایی از این دست است. سازمانهایی که برندهخشونت نیروی اصلیِ پیش

گیرند با برانگیختن، تشدید کردن، به جریان انداختن و مدیریت خشونت شکل می

قر و ناپذیر برای تاسیس دولتی مستکنند. سازمانهایی که اشتیاقی سیرییو کار م

خودکامه دارند، و وقتی چنین کنند هم کاشت و داشت و برداشت خشونت را 

دهند. معموال قربانی این خشونت اتباع خودِ این کشورها هستند، همچنان ادامه می

نی فاشیسم یِ بازسازی گیتی، یعو تنها در مشتقی ناسیونالیستی از این جریانِ انقالب

شوند. در حالت های آماج خشونت به بیرون از مرزها منتقل میاست که دیگری

هاست،  ملتها حاصلِ به قدرت رسیدنِ این رده از سازمان-اخیر جنگ میان دولت

و به همین دلیل هم دولتهای فاشیست عمری کوتاه دارند. دولتهایی که بر اساس 

ائوئیسم اش )بلشویسم، مجهانیی اینِ بنیادگرایی دینی یا نسخهیالمللی بیننسخه

اند، دوام و پایداری بیشتری دارند. چون خشونت را در درون و...( احداث شده

 کنند. آورند و اتباع خویش را قربانی میخود به گردش در می
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 غیابِ دولت فراگیر و بحران دایمی مشروعیت

ریخی است که در جغرافیایی ملموس و عینی و ایران زمین حقیقتی تا 

مشخص تجلی یافته است. اما کشورهای نوبنیادِ مدرنی که در ایران زمین تاسیس 

ی اند چنین حقیقتی و چنین عینیتی ندارند. کشوری به نام سوریه بدون مداخلهشده

ی میان امپراتوری نامهشد، و بدون توافقاستعمارگران فرانسوی تاسیس نمی

ی است داشتیم. کافریتانیا و شریف مکه، کشوری به نام عربستان سعودی نمیب

تاریخ کشورهای مستقر بر ایران زمینِ امروز را مرور کنیم تا به اشغالی نظامی و 

گرانه در شمال یا قراردادی استعماری و مکری سیاسی در جنوب کشتاری سلطه

بند ن امروز است که استقاللی نیمبرسیم. تنها در دل ایرانشهر، یعنی در کشور ایرا

آسا در این هیاهو دوام آورد و همان هم امروز تنها کورسوی امید به شکلی معجزه

 شود.برای رهایی از نفرینِ تاریخ معاصر ما محسوب می

د، انمردمی که در صد و پنجاه سال گذشته در قلمرو ایران زمین زیسته

اصله حمیلی هستند. قربانیانی که در این فی تپنج شش نسل از قربانیان این تجزیه

اند، از هویت تاریخی مشترک خویش محروم به کشورهایی نوساخته پرتاب شده

صد  مایه، وبین و در عین حال بیبزرگاند، به هویتی نوساخته، رقیق، خودمانده

ای از دولتمردان فاسد و خودکامه و اند، و با زنجیرهالبته مدرن دلخوش شده

 اند. نهای اجتماعی و سیاسی پیاپی دست به گریبان بودهبحرا

این که داعش و طالبان و القاعده و سایر جریانهای افراطی منطقه غرب 

گیرند، گذشته از گرایشهای دینی و و مدرنیته را در شعارهایشان هدف می

شان، کارکرد سیاسی هم دارد. مردم ایران زمین نسلهاست که با فقر و مذهبی

اند، و حقیقت تاریخی آن است کشمکش و ناخرسندی دست به گریبان جنگ و

بوده است. « های مدرنفرنگی»ی آشوب مداخلهی دلکه آغازگر این چرخه

گیرند، بی مورد اشاره قرار می« غرب»هایی که روی هم رفته با لقبِ مبهمِ همان
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سها و ی روتوجه به این که نفوذشان بیشتر شمالی جنوبی بوده و نیروی زمین

ه، تا شدی اروپا را شامل میها یعنی کشورهایی در حاشیهنیروی دریایی انگلیس

 این که به غرب به معنای جغرافیایی یا اروپاییِ کلمه مربوط باشد.

جو همواره در درون ایران زمین توسعه جریانهای بنیادگرای ستیزه  

اند. شمار اروپاییان و تهاند و قربانیان خود را از میان همین مردم گرفیافته

به دست القاعده و مشتقاتش کشته شدند، هیچ قابل « در غرب»هایی که آمریکایی

انه ی خاور میدیدگان این گروهها در منطقهمقایسه با آوارگان و کشتگان و آسیب

پرورند، به درون این زایند و میهای بنیادگرا مینیست. خشونتی که این گروه

شود. چون درست مانند بلشویکهای نسل پیش، اینها جریانهایی سرزمین جاری می

زایی را با هدفِ زادن و مستقر ساختنِ قدرت سیاسی طلب هستند که خشونت

 کنند. می

ی دورانهای جریانهای افراطی از این دست در تمام سرزمینهای و همه 

و اند. جریانهایی که انسان آرمانیِ تخت و سطحی تاریخی وجود داشته

کنند. لوحانه تصویر میای را در جهانی تخت و سطحی و سادهلوحانهساده

جریانهایی که حاضرند انسانهای زنده و واقعی را نابود کنند، تا آن انسانهای 

 ایی وجود بگذارند. در شرایط عادی، یعنی در زمینهموهوم دلخواه پا به عرصه

حضور داشته باشد، چنین ای مدنی مند و مقتدر و جامعهکه دولتی قانون

شوند و یا در قالب شورشهای جریانهایی یا به گروههای تبهکار کوچک بدل می

 شوند.گذرند و نابود میآیند و میدامنه میدینی کم

اما اگر دولتی مستقر وجود نداشته باشد، اگر هویتی سامان یافته و کارآمد  

مخدوش باشد که بروز یا  در اختیار مردم نباشد، و اگر قدرت چندان منحط و

غیاب خشونت در آن به چشم نیاید، در این شرایط است که گروههایی از این 

دند. در گرشوند و به نیرویی سیاسی بدل مییابند و فراگیر میدست بسط می
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ی انسان آرمانیِ معقول و روادارانه و پیچیده غیابِ توافقی مدنی و جمعی درباره

ر دامن یابد. دبعدی محبوبیت میاز ابرانسانهای تک است که تصویرهای افراطی

 شود.جهل است که سیاستِ خشونت، با جاهلیت مرگبارش زاییده می

ایران زمین در یک و نیم قرن گذشته روندی را طی کرده که به فروپاشی  

ی سیاسی ایران زمین، و مخدوش شدنِ تصویر سنتی از نهادهای سیاسی، تجزیه

هی شده است. فشار نظامی و سیاسی قدرتهای بیگانه در این انسان آرمانی منت

دیده، ای مرکزی و آسیبمدت چندان خُرد کننده و زورآور بوده که جز هسته

ای از استعمار و اشغال نظامی و بعد دولتهای دست زمین در هاویهگرداگرد ایران

 آوری و فرهنگ مدرن چندانی مستبد فرو رفته است. درخشش فننشانده

هایی کننده و چشمگیر بوده که فرهنگ سنتی و هویت بومی به بنیانگراییقانع

نشینی کرده، و تنها خشونتی سطحی را با ابزارهای مدرن بازتولید محتوا عقببی

 کرده است، بی آن که اصوال به میدان رقابت برای تولید معنا وارد شود.

در خالء دستگاهی  های بومی، ودر غیاب نظامی سامان یافته از دولت 

بند نیم دولتهاییگرا و کارآمد تعریف کند، شبهمعنایی که انسان را به شکلی واقع

هایی سطحی و تکراری از اند و رونوشتآباد روییدهو زودگذر بر این آشوب

اند. در این زمینه از های وارداتی را بر درفشهای خویش برافراشتهایدئولوژی

ه خشونت و جهالتِ نهفته در جریانی مثل داعش در ناتوانی و آشفتگی است ک

زند، و حتا چه بسا محبوبیتی هم جلب کند، توی ذوق نمیاش جلب نظر نمیزمینه

 کند.

آن زمانی که طالبان با پرچم سپید و لباسهای سپید مرزهای شمال پاکستان 

خ را لو جنوب افغانستان را به هم دوختند و استانهای باستانی هرات و کابل و ب

ایشان هتسخیر کردند، مردمی جنگزده و محروم را برابر خود یافتند که در ویرانه

. ای امنیت و ثبات را برایشان به ارمغان بیاوردامید به هر نظامی بسته بودند که ذره

ای جدا شده از متحدِ همان طالبان، یعنی داعش، با حاال بعد از یک نسل، شاخه
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ی دیگری از ایران زمین حرکتی مشابه را در گوشه پرچم سیاه و لباسهای سیاه

کند. اگر طالبان بر مرزهای ایران و افغانستان و پاکستان آزادانه حرکت تکرار می

کند، کرد و اگر داعش بر مرزهای عراق و اردن و سوریه شادمانه آمد و شد میمی

زهایی د. اینها مرمند نیستندلیلش آن است که این مرزها جا افتاده و واقعی و تاریخ

اند. مرزهایی که ی قلمرو ایلها و قومهایی همسان ترسیم شدههستند که در میانه

ها را از هم جدا ها، و دو گروه از عربدو گروه از کردها، دو گروه از بلوچ

ی اقوامی کشیده شده که زمانی هویتی مشترک کنند. مرزهایی که در میانهمی

ند که استعمارگران چند دهه پیش قبل از ترک منطقه داشتند. اینها مرزهایی هست

بر زمینی سوخته ترسیم کردند، بی آن که از دانایی و خردمندیِ کافی برای چنین 

 جایی برخوردار باشند.تصمیم نابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهکار: بازگشت به سیاست ایرانشهری

 وقتی داعش شهرهای کردنشین ایزدیان در شمال عراق را اشغال کرد، 

دست به کشتار مردم غیرنظامی گشود. اخبار حاکی از آن است که این پیروانِ 

اند و درفش، تنها در یک شهر ایزدی پانصد مرد غیرنظامی را کشتهخشمِ خونین

اند و بعد ایشان را در بازارهای سیصد تا چهارصد زن را به عنوان کنیز دزدیده
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ند. دلیل مجاهدان داعش برای انجام اهای خودشان فروختهپالکیفروشی به همبرده

که به دینی بسیار کهن و آمیخته به آیینهای  –چنین کاری آن است که ایزدیان 

دانند و معتقدند کشتن و به بردگی پرست میرا شیطان -ندکهن ایرانی پایبند

 «. ثواب دارد»کشاندنِ ایشان کاری خوب و اخالقی است و 

دمان هم با جمعیتی کمتر حضور دارند و ها در استان کردستان خوایزدی 

مستقل از این که ایزدشان را جو و شکیبا را دیده باشد، هرکس این مردمِ صلح

ملک طاووس بنامند یا چیز دیگر، گواهی خواهد داد که ردپای حضور شیطان 

در میانشان بسیار کمرنگ و نامحسوس است. در مقابل، آن اربابی که مردان 

 گیرند، اگر بخواهیم بر مبنایکنند و برده میکشند و غارت میداعش به نامش می

 چه بسا همان شیطان باشد. اش داوری کنیم،کردارهای پیروانش درباره

زاید و داعش حماقت اگر با پول و شمشیر ترکیب شود خشونت می

شده است. جهانِ امروز سیستمی پیچیده و ی نفرینترین نمودِ این معادلهنمایان

لوحانه است تصور کنیم که بالهتی آمیخته با خشونت در هم تنیده است. سادهدر 

ایران زمین زاده خواهد شد و در همین اقلیم باقی خواهد ماند. همانطور که 

ها و آزاداندیشان در افغانستان و به توپ القاعده پس از فراغت از کشتار هزاره

ت مله برد، داعش نیز پس از فراغتندیسهای بودا به مراکز تجاری آمریکا ح بستنِ

ها خشونت اضافی خود را به مناطقی دوردست صادر از کشتار کردها و شیعه

کن کردنِ بالیی که در ایران زمین برخاسته تنها با شناسایی خواهد کرد. ریشه

ها در تاریخ و شود، و این ریشهاش ممکن میشناسانهها و بسترهای جامعهزمینه

 اند.نطقه پنهان شدهجغرافیای این م

-تا وقتی که ایران زمین به صورت موزائیکی نوساز و شکسته از دولت

ملتهای مدرن و نوپا نگریسته شود، تاسیس دولتی نیرومند بر این سامان ممکن 

ی نیروهای سیاسی مستقر بر ایران زمین، اگر که نخواهد شد. آرمان غایی همه

 تواند با ادبیاتقلمرو است. این آرمان می آرمانی داشته باشند، اتحاد مجدد این
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ی داعش با قالبِ احیای خالفت اسالمی بیان شود، یا با توجه لوحانهابلهانه و ساده

به کل تاریخ منطقه و پذیرش تنوع و پیچیدگی اقوام و ادیان و سبکهای زندگی 

لم سدر این سامان، در گفتمانی ایرانشهری صورتبندی شود. در نهایت آنچه که م

است، روایتهای سطحی و ناشکیبا و بنیادگرا در این میان بختی برای پیروزی 

ندارند، و تنها روندی را که در نهایت باید با خردمندی و رواداری و توافق پیش 

 اندازند.کنند و به تعویق میبرود، با اختالل مواجه می

ین با آن ی مردم ایران زمرویارویی با موقعیت خطرناکی که امروز همه 

اند، به معنای نگریستن به خویشتن است و پذیرفتن مرضی که یک و نیم مواجه

گیری و جادوی قرن است با آن دست به گریبانیم. این بیماری با جن

شود. داروهایی که درد را در موضعی از نظرِ نو درمان نمیهای تنگایدئولوژی

چه بسا که همین داروها خود بر دهند، زیرا بین ببرند، عالجی دیرپا به دست نمی

 «.  سرکنجبین صفرا فزود»اند و این شدت وخامت اوضاع افزوده

  

 

 

 

 

  

درمان این درد تنها با شناسایی درست و دقیقِ موقعیت خودمان ممکن 

تنها به ما شهروندان تهرانی، اهالی کشور ایران، یا تابعان « خود»شود، و این می

ای خیره ، تنوع و تکثر و پیچیدگی«ما»شود. خودِ نمیدین یا آیینی خاص منحصر 

شود که در ایران زمینه از اقوام و ادیان و سبکهای زندگی را شامل می کننده

اند و برای هزاران سال با بافته شدن در هم قالی زیسته و بالیده و شکوفا شده

ن سیستمِ رنیته با ایاند. تصادم مدرنگین و زیبایی به نام تمدن ایرانی را پدید آورده
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تمدنیِ بغرنج، آن هم درست در شرایطی که ایران زمین در انحطاطی سیاسی و 

ی ظریف را از هم دریده است. زد، تار و پودِ این بافتهاقتصادی دست و پا می

ترین و هر رگه و هر تار از این فرشِ درخشان که زمانی بر عرش بود، ساده

ایه و مهایی سطحی و بیوام گرفت و ایدئولوژیترین سویه از مدرنیته را خشن

پیکارجو را پدید آورد که بر محورِ تعریف انسانی تخت و ساده و بدوی استوار 

ها قرائتی سطحی و عاری از ی دیگران. این ایدئولوژیشده بود، و نفرت از همه

اهالنه جاندیشه از دین را، و یا تفسیری پرتحریف و عوامانه از تاریخ را و برداشتی 

شان ی مرکزی خود دارند و از این رو به سادگی نفرتاز قومیت و نژاد را در هسته

این  ای که آماج نفرتسازند. آن دیگرینسبت به دیگری را با خشونت آغشته می

ی شکوهمند تاریخی است. لوحان است، بخشهای بازمانده از همان بافتهساده

یغ اند، و دری خود را هنوز حفظ کردهبخشهایی که تنوع و پیچیدگی و دیرینگ

 است اگر در حفظ آن ناکام بمانند.

داروی درد ایران زمین، نگریستن به ایران زمین است. فهمِ ایران زمین به  

ی عنوان یک سیستم تمدنی که با سیستمهای تمدنی همسایه، و به خصوص شالوده

زمینی که همزمان ساز شده است. ایران تمدنِ مدرن وارد اندرکنشی سرنوشت

جو برای مدرنیته بوده است، و هنگام رویارویی با میزبانی پذیرا و مخالفی ستیزه

 حاصل را پدیدآن تسلیمی بی قید و شرط یا خشم و خروشی نسنجیده و بی

ی تمدنی چندان دیرینه و دیرپا و زمینی که به عنوان یک حوزهآورده است. ایران

را ارزیابی کند و تحلیل نماید و جذبش کند، و  پیچیده و غنی هست که مدرنیته

باز خود باقی بماند. ایران زمینی که اگر در وضعیت تجزیه شده و واگرا و از هم 

ی امروزین باقی بماند، این امکان را از دست خواهد داد. چرا که گسسته

 هبخشی بای عوامانه را برای مشروعیتهایی از آن که هریک ایدئولوژیپارهتکه

های تازند، از تأمل و خرد و سنجهها میپارهی تکهاند و به بقیهخود علم کرده

درست و بارورِ خود در مقام یک کل محروم است و به همین « دیدنِ»الزم برای 
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های دیگر و آموختن از آنها و درس گرفتن از خطاهایشان ترتیب بخت دیدن تمدن

 دهد.را هم از دست می

بعد بالی داعش از خاک سنجار و سومر بر بیفتد و شاید تا چند روز  

ین ای نخبه در ایران زمبغداد و تیسفون از تهدیدشان برهد، اما تا وقتی که طبقه

سیاستی نو را در چارچوبی تمدنی برنسازند و به قدرت اجتماعی در چارچوبی 

یدن شای از این اقلیم شاهد سر برکگرا ننگرند، هر روز در گوشهمتکثر، اما کل

ی فرهیختگان این مرز و بوم خرد و هایی نو خواهیم بود. تا وقتی طبقهداعش

شکیبایی و دانش کافی برای فهم کلیت تمدن ایرانی را به دست نیاورند و 

های شگفت و تار و پود رنگارنگش را به رسمیت نشناسند، هر سال با پیچیدگی

ز جنس ابوبکر بغدادی و مال عمر هایی جاهل و نادان اپنبهبه میدان آمدنِ پهلوان

حاصل، گوشهای شنوای بیشتری رویارو خواهیم بود، که بسا در این هیاهوی بی

 از مخاطبان خردمندان بیابند.
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 م(هفت)بخش  شناسیافزایی در زیستی همفصلی از رساله

 ( اطالعات در سیستم های زنده2-2-2-2

  

 پیاژه یستم روانی چیز واحدی هستند. تا حدود معینی، سازمان زیستی و س

  

زندگی سیستم سلسله مراتبی پردازشگر اطالعاتی است که در طول 

تکامل توانایی ذخیره و باززایی اطالعات ساختاری خود را به دست آورده 

( اطالعات، از نظر محاسباتی، عبارتست از تعداد بیت Gatlin ,1972است .) 

یک پیام الزم است . اگر یک مفهوم اطالعاتی  هایی که برای بیان وضعیت دقیق

چندین حالت داشته باشد، تعداد عناصر مجموعه ای از صفر و یک ها که الزم 

است تا یکی از این حاالت از بقیه متمایز شود، اطالعات مربوط به آن حالت 

است . از روی مثال هایی که ذکر شد، به سادگی می توان معادله ای را پیش 

که مقدار اطالعات را بر حسب بیت به دست دهد. این معادله عبارت بینی کرد 

 است از:

iP nlog iP inH=  

نماد موجود در پیام . به  n برابر است با احتمال ظهور هریک از Piکه در آن 

عنوان مثال هایی دیگر در این مورد، می توان به کد ژنتیکی موجودات زنده اشاره 

نتیکی از توالی خطی اسیدهای نوکلئیکی تشکیل کرد. می دانیم که یک رمز ژ

یافته که تنها چهار نوع باز آلی را می توانند شامل شوند. به این ترتیب محتوای 

. )در 2log 4=2اطالعاتی هر واحد کد ژنتیکی برابر می شود با )بیت بر نماد( 

یری، گاینجا هر نماد عبارت است از یک اسید نوکلئیک .( با توجه به این اندازه 
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می توان حجم اطالعاتی نهفته در ژنوم گونه هایی را که مقدار مواد وراثتی شان 

)نوعی ویروس  SV40معلوم است، اندازه گرفت . مثالً ژنوم ویروس کوچک 

(، تنها از پنج هزار جفت باز آلی تشکیل شده . بیان دیگر،  Simianمیمونهای 

 3*10 12 )تقریباً معادل kbp 5حجم اسید نوکلئیک موجود در این ویروس برابر 

( . با توجه به این که هر جفت باز آلی دارای 1374دالتون ( می باشد )واتسون ,

بیت اطالعات می باشند، حجم کلی اطالعات نهفته در ژنوم این ویروس  2

10 0 0 0 =(2*50 0 ( بیت خواهد بود. یا مثالً بزرگی ژنوم کُلی باسیل  0

(Escherechia coli که مقیم )  روده ِ بزرگ همه ِ ما آدمهاست، استkbp 

40 0    8*10 6(. یعنی محتوای اطالعاتی اش برابر است با 1374)واتسون , 0

( بیت این باکتری یاد شده، دارای چهار هزار ژن است و کل 4*10 6*2)=

DNA آن را با ژنوم انسان  اش در حالت کشیده یک میلیمتر طول دارد. حاال

سانتی متر  173ی صد هزار ژن است و در حالت کشیده مقایسه کنید که دارا

(. آشکار است که با پیچیده تر شدن سیستم زنده، 1372طول دارد )گالین , 

 محتوای اطالعاتی نهفته در ژنوم آن نیز افزایش می یابد. 

می توان همین مثال را در یک سطح باالتر و در حد اسیدهای آمینه و 

نوع اسید آمینه ِ اصلی داریم که  20انیم که در کل پروتئین ها تکرار کرد. می د

از ساختار پروتئین ها را می سازند. رفتار یک ماکرومولکول پروتئینی  %95بیش از

توسط توالی و تعداد این اسیدهای آمینه تعیین می شود. هر پروتئین هم مستقل 

ایش زاز شکل فضای خاص خود که مربوط به نیروهای فیزیکوشیمیایی ویژه ِ اج

است، می تواند به صورت یک توالی خطی از اسدهای آمینه نمایش داده شود. 

ما ژنوم را جمله ای در نظر گرفتیم با طول های متفاوت وابسته به پیچیدگی گونه، 

که با الفبایی چهار حرفی نوشته شده است . به همین ترتیب می توانیم پروتئین 

 ست حرف نوشته شده اند. با چنین فرضی،ها را هم جمالتی مشابه بدانیم که با بی
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( ( بیت خواهد 2log 20)=4 /2محتوای اطالعاتی هر اسید آمینه تقریباً برابر با 

 بود. 

 

 

 

 

 

 حاال به این مثال دقت کنید:

مولکول هموگلوبین انسان، از چهار رشته ِ پلی پپتیدی تشکیل شده است . این 

اسید  141و دو رشته ِ بتا. هر رشته ِ آلفا، از چهار رشته، عبارتند از دو رشته ِ آلفا 

آمینه تشکیل شده . یعنی محتوای اطالعاتی آن عبارت است از 

( بیت . این رشته ِ پلی پپتیدی توسط قطعه ای از ژنوم کد 141*2/4)=2/592

جفت باز دارد. )هر اسید آمینه توسط سه جفت باز کد می شود  643می شود که 

جفت باز هم  125و  95دو اینترون به طول و این ژن خاص دارای 

 (.Tamarine ,1993هست.)

به این ترتیب مقدار اطالعات نهفته در ژن رشته ِ آلفا برابر است با 

( ( بیت . یعنی محتوای اطالعاتی ژن کنندة رشتۀ آلفا، چیزی 643*2)=1286

 در حدود دو برابر اطالعات نهفته در خود آن رشته است .

محتوای اطالعاتی ژنوم نسبت به محصوالت پروتئینی، دو جنبه  این زیاد بودن

دارد. یکی مربوط به خود اینترون هاست، که در فرآیند ترجمه و کدبندی کردن 

پروتئین ها شرکت نمی کنند. دیگری مربوط می شود به این حقیقت که هر اسید 

و  تآمینه توسط سه اسید نوکلئیک کد می شود. علت مورد نخست معلوم نیس

وجود این همه بازآلی بی فایده در ژنوم یوکاریوت ها هنوز از معماهای ژنتیک 

است . اما مورد دوم قابل پاسخگویی است . این زیاد بودن محتوای ژنومی نسبت 
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به نتایج پروتئینی، در اصل نوعی حشو است . این نوع از حشو، به ویژه در 

ادین مختلف بگذرند و چندبار جاهایی که قرار است اطالعات از چند سیستم نم

ترجمه شوند، نقشی حیاتی را بر عهده دارد و آن هم جلوگیری از قلب شدن پیام 

و ایجاد خطاست . می بینیم که مکانیسم های تکاملی چنین حشوی را در ژنوم 

موجودات به خوبی جاسازی کرده اند. نمود دیگر این حشو، زیاد بودن تعداد 

ه پروتئین های حیاتی است . گروهی از ژنها در یاخته نسخه های ژنهای مربوط ب

ها شناسایی شده اند که در سطح ژنوم مرتباً تکرار می شوند. این ژنها که ژنهای 

بار تکرار 10^3تا  10^5با توالی متوسط خوانده می شوند، می توانند در کل 

و  ،rRNAشوند. مثالً برخی از ژنهای ساختمانی مهم مانند ژن هیستون ها، 

tRNA  از این گروه محسوب می شوند. به دلیل همین فراوانی حشو در سطح

-10-7ژنوم است که می بینیم در هر روند همانندسازی، احتمال بروز خطا تنها 

 ( .1374است )واتسون, 11-10

یکی از بنیانگذاران روش کاربرد از مفاهیم سیستمی و اطالعاتی در 

مونو است که توانست همین بیشتر بودن زیست شناسی، دانشمند فرانسوی ژاک 

اطالعات ساختاری یک پروتئین از اطالعات ژنومی آن را نشان دهد. این گزاره 

در دید نخست نوعی باطلنما به نظر می رسد، چون در سیبرنتیک اصلی مشهور 

داریم که از روشهای ریاضی قابل اثبات است و بر اساس آن پدید آمدن سیستمی 

تم مادر ناممکن است . این باطلنما، در مدت کوتاهی به منظم تر از سیس

خیالپردازان فرصت داد تا دیدگاه هایی جالب را پیشنهاد کنند. مثالً فردی به نام 

السازر عقیده داشت که این افزایش اطالعات از سطح ژنومی به پروتئینی، 

 " غنی شدن غیرعلی"یرمادی و فراطبیعی دارد و این پدیده را خاستگاهی غ

اطالعات نامید. خوشبختانه پژوهشگران به این نوع توضیحات بسنده نکردند و 

در نهایت توضیحاتی دقیقتر از محتوای اطالعاتی ژنومی به دست آمد. براساس 

این بیانهای تازه از باطلنمای مزبور، اطالعات هر سیستم معنادار تنها در محیط 
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اشد معنا دارد. و این زمینه هم خود آن را داشته ب "خواندن "ویژه ای که قابلیت 

اطالعات سیستم مرجع  -یا خوانده شدن -دارای اطالعاتی است که برای درک 

ضروری هستند. به این ترتیب حجم اطالعات درونی ساختار ژنوم، آنگاه که با 

اطالعات پیرامونیش )اطالعات نهفته در آنزیمهای عملگر بر آن ( با هم در نظر 

شکل مطلوبی از اطالعات پروتئین های حاصل شده بیشتر خواهند گرفته شود، به 

بود. به همین ترتیب اطالعات نهفته در خود ساختار پروتئین از ژنومش بیشتر 

نیست، که این مجموع اطالعات پروتئین و محیط مناسب برای بیان رفتارش است 

 که باطلنمای مزبور را ایجاد می کند.

لی نگری به پدیده های زیستی با پشتیبانی روشهای این یکی از مواردی بود که ک

 کمی، بر نگرشهای جزءانگارانه ی گذشته برتری می یافت .

در ژنوم مهره داران حالتی دیگر از حشو دیده می شود. در این 

موجودات، احتمال اینکه یک باز آلی که به طور کاتوره ای  انتخاب شده، گوانین 

یعنی احتمال حضور این دو باز در ژنوم برابر  است . %40-44یا سیتوزین باشد،

. که نیمی از آن مربوط به گوانین و نیم دیگر مربوط به سیتوزین %42-+2 است با

است. همبستگی بین احتمال حضور این دو باز نوعی حشو در ژنوم مهره داران 

ایجاد می کند. از آنجا که بیشینه حشو ژنومی موجود در مهره داران کمتر از 

شینه مقدار مشابه در میان بی مهرگان است، می توان به زبان نظریه بازی ها، بی

استراتژی مهره داران را در طول مسیر تکاملیشان به این شکل بیان 

یعنی این جانوران باالترین مقدار حشو ژنومی خود  MinMax D(Max.(کرد: 

د. را زیاد کرده انرا کمینه کرده اند و به این ترتیب محتوای اطالعاتی ژنوم خود 

مطالعات کورنبرگ  نشان داده است که در مورد کمینه مقدار حشو ژنومی 

وضعیت برعکس است و کمینه حشو ژنومی در میان مهره داران از کمیت مشابه 

در بی مهرگان بیشتراست . در این مورد می توان استراتژی را به صورت 

MinMax D(Min) ینه حشو. نمونه های نشان داد. یعنی بیشینه کردن کم
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متعددی از حشو در ژنوم موجودات زنده کشف شده است که نمونه بارز آن 

( است . حتی Tellomerتوالی های تکراری ) موجود در انتهای کروموزوم ها )

در موجوداتی به سادگی ویروس ها هم این توالی ها دیده می شوند. مثالً در 

به صورت تکراری دیده می شود: ( این توالی TMVویروس موزاییک توتون )

A-GAA-GAA-GUU-GUU  ناگفته پیداست که توالی های حشوی ژنی

 و پروتئین خاصی را کد نمی کنند . mRNAنقش عملکردی ندارند و هیچ 

 

 

 

 

 

در مورد حشو، مثالهای دیگری هم می توان زد. مثالً در زمینه ِ زبانشناسی 

قط به سه نمونه از این موارد اشاره می در این مورد زیاد کار شده . در اینجا ف

 کنم : 

نماد دارد. )مشتمل بر حروف بزرگ و  84الف ( الفبای فارسی در کل 

 84کوچک و میانه و عالیمنقطه گذاری .( اگر بخواهیم از میان این مجموعه 

بیت اطالعات صرف  2log 84=5/6عضوی یکی را انتخاب کنیم، باید به اندازه 

بیت است .  5/6دیگر در زبان فارسی، محتوای اطالعاتی هر نماد کنیم . به بیان 

)چون بیت مفهومی دودویی است، در محاسبات نمی توان مقدار اعشاری به آن 

بیت می گیرند.(  7نسبت داد. بنابراین در محاسبات این مقدار را معموالً برابر با 

را تشخیص داد، که  نماد الفبایی 64به همین ترتیب در زبان انگلیسی، می توان 

بیت برابر است . یعنی محتوای اطالعاتی هر نماد زبانی در فارسی  2log 6=64با 

 حدوداً یک بیت از همتای انگلیسی خود بیشتر است . 
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ب ( اگر فقط به حروف بزرگ در زبان انگلیسی توجه کنیم، خواهیم دید 

اد باید بر اساس نماد در آن وجود دارد. محتوای اطالعاتی هر نم 27که تنها 

بیت بر نماد باشد، ولی از آنجا که در زبان انگلیسی  7/4فرمولی که گفتیم برابر با 

بیت است .  2حشو وجود دارد، محتوای اطالعاتی واقعی هر نماد تنها  58%

زبان انگلیسی حشو است، این است که این نسبت از  %58معنای این که گفتیم 

می توان برای درک یک پیام حذف کرد. به  سؤاالت با پاسخ های دودویی را

حروف حذف شوند، هنوز هم  %58بیان دیگر، اگر دریک نامه به زبان انگلیسی 

 می توان به مضمون نامه پی برد.

پ ( در بررسی هایی که برروی کتاب های درسی در مدارس آمریکا 

حشو در  رانجام گرفته، این نتیجه جالب حاصل شده که با باال رفتن کالس، مقدا

متن درسی کمتر می شود. یعنی به نظر می رسد که کودک با افزایش سن و 

مهارت های مطالعاتی، می تواند پیام هایی را با محتوای اطالعاتی بیشتر جذب و 

بیت به ازای  9/1بود که با  %41درک کند. در کتاب کالس اول، حشو برابر

می رسید، که برابر است  %30هرنماد برابر است . در کالس آخر این مقدار به 

 ( .Gatlin et al,1972بیت برای هر نماد ) 1/4با

با توجه به این مثالها، فکر می کنم معنای اطالعات کمی شده جا افتاده 

باشد. حاال وقت آن است که پویایی اطالعات در درون سیستم های زنده، و 

  اره قرار دهیم .اندرکنش رفتارهای اطالعاتی را در محیطهای طبیعی مورد اش

همه پیام هایی که به عنوان اطالعات حسی به موجود زنده می رسند، قبالً از یک 

فرستنده گسیل شده اند. این فرستنده می تواند موجود زنده ی دیگری باشد، و 

یا تنها از عوامل بیجان محیطی تشکیل یافته باشد. در صورت نخست، پیام را با 

ی نامیم، و در حالت دوم آن را برگه  می خوانیم همین عنوان رایج، پیام  م

(Seeley et al ,1989 در هردو حالت، اطالعات باید از فرستنده به گیرنده . )

منتقل شوند. این فرآیند انتقال همیشه از میان زمینه ای انجام می گیرد که بسته به 
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، وجود محیط زیست موجود، می تواند هوا، آب، و یا خاک باشد. در هرسه حالت

عوامل فیزیکی در زمینه می تواند بر روند انتقال اطالعات اثر گذارد و نوفه ایجاد 

 شود.کند. نوفه، از عواملی است که باعث تغییر پیام و کاهش دقت آن می

انتقال اطالعات بین دو موجود زنده را ارتباط هم می نامند. گروهی از 

به کار می برند که فرستنده به عمد پژوهشگران این اصطالح را تنها برای مواردی 

پیام را ارسال کند. ارتباطات را براساس اینکه )از نظر توانایی سازش با محیط( 

برای گیرنده سودمند باشند یا نباشد، و فرستندة آن در گسیل آن عمد داشته باشد 

یا نداشته باشد، به چهار دسته تقسیم می کنند. در حالتی که پیام برای گیرنده 

زش سازشی  داشته باشد، و فرستنده هم آن را عمداً ایجاد کرده باشد، ارتباط ار

وجود دارد. در حالتی که پیام برای گیرنده نقش ضدسازشی  داشته باشد، )یعنی 

سازگاریش را با محیط کمتر کند،( و فرستنده آن را عمدا بفرستد، آن پیام را 

تقلید در جانوران (. اگر فرستنده  فریب  می نامند )مثل دروغ در آدمیان، و پدیده

به طور غیر عمد پیام را بفرستد، و پیام ارزش سازشی داشته باشد، آن را انتقال 

تصادفی می گویند )مثل دیده شدن شکار توسط شکارچی (. اگر فرستنده غیرعمد 

پیام دهد و ارزش سازشی پیام هم برای گیرنده منفی باشد، آن را خطای درک 

 ثل خطاهای حسی معمولی (.می خوانند )م

می توان به ازای هر موجود، و دستگاه های حسی ای که دارد، یک 

فضای فاز تعریف کرد، که تعداد ابعادش برابر باشد با تعداد انواع حواس . یعنی 

می توان برای هر موجود زنده ای، دستگاه مختصاتی را در نظر گرفت که دارای 

N حورها، نمایانگر یکی از کیفیت های حسی محور باشد. اگر هریک از این م

در هر مقطع -باشد، می توان به صورت نمادین درک موجود را در آن زمینه 

به صورت مجموعه نقاطی بر آن محور نمایش داد. به این ترتیب ما  -زمانی،

بعدی خواهیم داشت که می تواند همه دریافته های اطالعاتی موجود  Nفضایی 

ی کند. این فضا را در اینجا فضای فاز حسی خواهم نامید. از محیط را بازنمای
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این کار، یعنی فرض محور مختصات برای حواس را می توان در مورد یک حس 

خاص هم انجام داد، و مثالً در دستگاه بینایی انسان فعالیت هریک از چهار نوع 

رد ک گیرنده نور شبکیه )سه نوع مخروط و یک استوانه ( را بر یک محور تصویر

و از متصل کردن این محورها به هم، یک فضای فاز بینایی ایجاد کرد. به این 

نوع گیرنده وجود داشته باشد، و هر گیرنده هم  rNترتیب اگر برای حس خاصی 

حالت به خود بگیرد، در نهایت فضای فاز ما  iNبتواند در پاسخ به محرک خود 

 Nrدارای 
iN =N داد حاالت یک نوع گیرنده به حالت خواهد بود. یعنی اگر تع

صورت خطی تغییر کند، اطالعات دریافت شده توسط موجود به شکل لگاریتمی 

تغییر خواهد کرد. به بیان دیگر، رابطه بین حجم اطالعات قابل دریافت و تنوع 

 گیرنده ها و حاالتشان، با هم رابطه لگاریتمی دارند، نه خطی

 (Laughgin, Stavevga -1977 ،Snyder. ) 

روشی که در اینجا برای مدلسازی دینامیک اطالعات در سیستم های 

زنده ارائه شده، راهی است شناخته شده در نظریه سیستم ها و سیبرنتیک، و می 

تواند در بسیاری از جاها مفید باشد. با این روش می توان به سادگی ریخت 

ک آدم که دارد ) اطالعات را در هر مقطع زمان در هر موجودی، مجسم کرد. ی

با دست در تاریکی دنبال چیزی می گردد، بر فضای فاز حسی خود دریافته هایی 

فراوان را در اطراف محور پساوایی نشان می دهد، که مکان و دینامیکش در طول 

زمان به فعالیتی که دارد انجام می گیرد بستگی دارد. در عین حال همین آدم در 

ی دنبال کسی می گردد، بر محور بینایی بیشترین شرایطی که دارد در میان جمعیت

دریافت را نشان می دهد. در این مدل می توان آسیب های حسی گوناگون را به 

خوبی نمایش داد، مثالً یک آدم نابینا را می توان فاقد محور بینایی در نظر گرفت . 

ه بمقایسه بین موجودات مختلف با دستگاه های حسی گوناگون هم با این مدل 

خوبی ممکن است . مثالً می توان به سادگی دید که در مسیر تکامل، تعداد ابعاد 
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و گسترة محورهای مربوط به فضای فاز حس بینایی در مهره داران از ماهیان تا 

پرندگان افزایش یافته و از فضای تک بعدی )تک محوری ( و کم دامنه پارامسی 

نوع استوانه ( در الک پشتان به فضایی با شش بعد )پنج نوع مخروط و یک 

 دریایی  رسیده .

 

 

 

 

 

 

 

برای تخمین حجمی از اطالعات که توسط هر حس، و در نهایت توسط 

موجود زنده دریافت می شود، روش های گوناگونی وجود دارد. من در اینجا بر 

رویکردهایی که در عصب شناسی مرسوم است بیشتر تاکید خواهم کرد. بنابراین 

ر اطالعات دریافتی رابطه مستقیمی دارد با توانایی شلیک نورون های روش، مقدا

مربوط به حس مورد نظر. بنابر نظریه اطالعات کالسیک، بیشینه اطالعات موجود 

در یک پیام، در حالتی به دست می آید که احتمال ظهور همه نمادهای بیانگر 

ن بیشینه اطالعات در را به عنوا maxH راطالعات یکسان باشد. به بیان دیگر، اگ

 نظر بگیریم؛

Nn= logmaxH  (Gatlin et al ,1977 خواهد بود. حاال اگر بیشترین بسامد )

log2 max= Hنمایش دهیم، به این معادله می رسیم :  maxFشلیک یک نرون را با 

N2)=logmax(tF 
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بنابر این رویکرد، برای حواس مختلف انسان محتواهای اطالعاتی 

ت می آید که هر یک با رابطه ای خطی، توان اطالعاتی آن سیستم متفاوتی به دس

حسی )یعنی توان جذب و انتقال اطالعات ( را تعیین می کنند. توانهای اطالعاتی 

 به دست خواهد آمد.زیر مورد نظر، مطابق جدول 

نوع 

 حس

تعداد گیرنده ها 

(rN) 

تعداد آکسون ها 

(iN) 

تعداد توان 

 (bit/sاطالعاتی)

 710 10*62 10*82  بینایی

 510 10*42 10*43 شنوایی

 510 610 710 پساوایی

 510 510 10*77 بویایی

 310 310 10*73 چشایی

  

سرعت انتقال اطالعات، عالوه بر سرعت تولیدش، به پهنای باند انتقال 

پیام هم بستگی دارد. پهنای باند، عبارتست از بازه ای که بسامد پیام می تواند 

کیلو هرتز  7. در مورد آدم، تکلم عادی نیاز به پهنای باندی در حدود تغییر کند

( . پهنای باند وسایل ارتباطی معمولی Meyer & Neumann .1972دارد )

مثل رادیو و تلفن از این مقدار کمتر است . علت اینکه پیام های فرستاده شده از 

به موازات نظام  راه تلفن و رادیو هم درک می شود، این است که در زبان هم

پهنای باند و سرعت انتقال اطالعات را زیر الفبایی حشو وجود دارد. در جدول 

 در رسانه های معمول می بینید.

  

 (bit/sتوان اطالعاتی) پهنای باند وسیله

 KHZ 43*10 3/1 تلفن

 4/5 KHZ 45*10 (AMرادیو)

 KHZ 75*10 5 تلویزیون
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که همان سرعت انتقال اطالعات  در جداول مذکور، توان اطالعاتی،

 است، از این معادله به دست می آید: 

(1+S/N) n= BlogmR 

ثابت   Bبیشینه اطالعات منتقل شده )برحسب بیت بر ثانیه (، mRکه در آن 

 Young etمقدار نوفه است . ) N تعداد نماد معنی دار، و S وابسته به زمینه،

al ,1971,1981,1987 . ) 

ریک الزم برای تخمین کل اطالعات موجود در یک موجود زنده را حاال پایه تئو

انرژی ای آزاد می کند که برای  ATPدر اختیار داریم . شکستن هر مولکول 

بیت اطالعات از محیط کافیست . اگرفرض کنیم این فرآیند شکست  20گرفتن 

ن ددست باال یک ثانیه طول بکشد، و اگر تنها یک صدم انرژی تولید شده در ب

یک آدم معمولی برای پردازش اطالعات صرف شود، توان پردازش یک انسان 

بیت بر ثانیه می شود. عالوه بر این ظرفیت عملکردی اطالعاتی،  10 20برابر با 

یک ظرفیت ساختاری اطالعاتی هم وجود دارد. این امر از پیچیدگی ساختار 

که مدتها با عنوان  موجودات زنده ناشی می شود، و هم ارز مفهوم مبهمی است

نظم مورد بحث بوده . اگر بدن یک موجود زنده را یک محلول آبی کلوئیدی در 

نظر بگیریم )که در یک معنا چنین هم هست،( آنگاه می بینیم که در هر مقطع 

بیت اطالعات نیاز  10 28زمان برای تعریف مکان دقیق هر اتم در این محلول،به 

ولکول های بدن یک انسان را می توان با یک صدم داریم . مکان دقیق هریک از م

 /Carlow et al ,1976بیت بیان کرد) 10 26این اطالعات، یعنی با 

Volkenstein et al ,1982 . ) 

می توان به روش مشابهی، محتوای اطالعاتی ژنوم انسان را هم محاسبه 

ر تفاق نظکرد. دربارة تخمین های به دست آمده در این مورد بین پژوهشگران ا

که دارای صدهزار ژن -وجود دارد. مقدار اطالعات موجود در ژنوم انسان 
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بیت تخمین زده می شود. در مورد باکتری ها این مقدار به  10 9حدود  -است،

 (. Carlow et al,1976) بیت می رسد 10 7یک صدم، یعنی 

 یموجود زنده، از یک دیدگاه، یک سیستم پردازندة اطالعات است، و برا

بهینه کردن عملکردش باید از میان انبوه داده های موجود در محیط، مهم ترین 

پیام ها را برگزیند. این امر به ایجاد بازه های حسی گوناگونی منجر می شود. 

یعنی در هر دستگاه حسی، اطالعات موجود در محیط تنها در دامنۀ خاصی می 

ین دلیل است که در همه ِ تواند بر گیرنده های حسی موجود اثر کند. به هم

جانداران شناخته شده، فضای فاز هر حس ویژه تنها محدودة مشخصی را در 

برمی گیرد. تخمین اینکه در هر دستگاه حسی حجم داده های اطالعاتی چقدر 

است و این داده ها با چه سرعتی پردازش می شوند، دشوار است، چون این 

دارند. این مقادیر در گونه ها، دستگاه  مقادیر به چندین عامل ناشناخته بستگی

ها، و نقاط گوناگون پردازنده در دستگاه عصبی مرکزی مقادیر مختلفی به خود 

 می گیرند.

برای تشخیص و کمی کردن اطالعات در سیستم های زنده، عالوه بر 

روشهای ریاضی انتزاعی، شاخصهای زیست شناختی ملموسی هم داریم . مثالً 

م گفتیم، تمام سیستم های زیستی از دید شیمیایی نوعی ساختار چنانکه قبالً ه

انتشاری هستند. ویژگی مهم متمایز کننده ی این نوع ساختارها، از محیط، وجود 

غشایی است که فاصله ی درون و برون سیستم را مرزبندی می کند. غشاهای 

یش از پدرون سیستم زنده، نشانگر سدهایی هستند که انرژی ورودی به سیستم، 

خروج از آن باید از آن بگذرد. در عمل، هر غشای زیستی نوعی پردازنده ی 

بیولوژیک است که انرژی را پیش از فرار، دگرگون می کند. هرچه تعداد این 

غشاها در یک سیستم زنده بیشتر باشد، آن سیستم پردازش بیشتری را بر انرژی 

د. این غشاها، در سیستم های انجام می دهد، و در نتیجه پیچیده تر فرض می شو
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پیچیده تر در اطراف زیرسیستم ها هم ایجاد می شوند، و بنابراین شاخص ساده 

ای مانند تعداد، نوع، سطح، و فعالیت غشاها، نسبت به حجم سیستم زنده، می 

 تواند شاخصی ساده و ملموس برای تخمین مقدار پیچیدگی سیستم باشد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات سلسله مراتبی  ( پیشنهاد3-2-2-2

  

 حقیقت همیشه عجیبتر از تخیل است . بایرون

  

اگر بخواهم تعریفم از اطالعات مشکالت تعاریف شانونی را نداشته 

باشد، ناچاریم تا مفهومی ابداع کنیم که از چند شرط پیروی کند. از میان 

انم ه گمصاحبنظران این رشته، من به ذکر دیدگاه ژوماری اکتفا می کنم که ب

ابداعاتی راهگشا را در این زمینه انجام داده است . او در کتاب زیبای 

پانزده شرط را برای تولید یک نظریه ی اطالعات همساز  "اطالعات نسبی "خود،

ذکر می کند. این شروط می توانند برای تولید یک دستگاه  -در حالت گسسته -

 قرار گیرند، و خود ژوماری در تعریف اطالعات نسبی و پیوسته هم مورد استفاده

همین کتاب چنین کاری کرده است . شروط یاد شده عبارتند از: تقارن، 

هنجارپذیری، بسطپذیری، تصمیم پذیری، بازگشت پذیری، جمع پذیری، داشتن 
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مرز باال و پایین، داشتن کمیت همواره مثبت، یکنواخت بودن، پیوستگی موضعی، 

یگر ریاضی که برمبنای جمع تعریف می شوند پایداری، و داشتن سه خاصیت د

و ذکرشان در اینجا شرح زیادی می طلبد. در نهایت ژوماری بر این مبنا کوشیده 

 تولید کند. -و حتی ذهنی -تا یک نظریه اطالعات نسبی و شرطی 

از سوی دیگر تالشهای زیادی برای وارد کردن مفهوم سلسله مراتب در 

ت . من در اینجا به یکی از این رویکردها خواهم نظریه اطالعات انجام شده اس

پرداخت و خواهم کوشید تا نظریه ی اطالعات سازگار با مقصود ژوماری را 

برای نیل به تعریفی دقیقتر از اطالعات در سیستم های پیچیده ی دارای سلسله 

 مراتب، بسط دهم . 

و مستقل و عض KNبعدی را در نظر بگیریم که دارای  Kسیستمی با فضای فاز

حالت پیدا  Mتحویل ناپذیر به یکدیگر باشد. اگر هر عضو این سیستم بتواند 

حالت خواهد بود. در چنین  KNMکند، کل حاالت قابل تصور برای سیستم 

سطح پراکنده شده اند. در این  Iسیستمی، می توانیم بگوییم اطالعات در 

عناصر سیستم و توسط تعداد و چینش  iچهارچوب تعداد و مرزهای سطوح 

تعداد حاالتشان تعیین می شوند. در این حالت، می توان محتوای اطالعاتی درون 

  =i,jlogPi,j(j=i) P-Cl,i  ( را به این ترتیب تعریف کرد:C1,i) iسطح 

، در میان کل iعنصر سطح  اُمین jعبارت است از احتمال ظهور  Pi,jکه در آن 

 احتماالت ممکن برای سیستم . 

فرض ( Mi,jP =-1)حتمال ظهور همه ی حاالت مربوط به یک عنصر را برابر اگر ا

  کنیم؛

  =M n= ilog1-log M 1-(j=i) M-Cl,i و به این ترتیب :

بنابراین تعریف، کل اطالعات نهفته در یک سیستم، با این برابری بیان خواهد 

 شد:

 M n(j=i) ilog  =i,j(j=i) C= lC 
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 M n+1)/2] logK[(N K= N lC شود:نتیجه میین معادالت اینطور ااز 

این معادله را به افتخار پیشنهاد کننده اش، برابری کامینگ می نامند. با 

این معادالت، می توان محتوای اطالعاتی سطوح مختلف سلسله مراتب را در 

یک سیستم پیچیده به دست آورد. برای اینکه این مفهوم خوب روشن شود، مثال 

 ر این مورد حل می کنم :ساده ای را د

حرف و یک عالمت فاصله است، و بنابراین همه  32مثال : زبان فارسی دارای 

نماد تشکیل شده اند. اگر این زبان را یک سیستم  33ی نوشتارهای فارسی از 

عنصر مستقل غیرقابل تحویل به دیگران خواهیم  33فرض کنیم، در درونش

   (M=33) یافت .

رسی را می توان به عنوان یک محور تک بعدی در نظر کل واجهای زبان فا

  .K=1گرفت، پس باید اینطور جاگذاری کرد: 

در زبان فارسی، چندین طبقه از ترکیبات واجی را می توان یافت . هر طبقه، 

نشانگر واژه ای با طول مشخص است . اگر طول هر واژه را به عنوان یک طبقه 

 Nنشان دهیم، در یک متن iبگیریم و آن را با  از پیچیدگی در زبان فارسی در نظر

N(حالت ممکن خواهد بود که  NM =(N 33 )حرفی، سیستم دارای 
i(NM  تا از

 N!/(N N]-[!2!(2حرفی،  Nخواهند بود. یعنی در یک متن iآنها دارای طول 

عنصر دو حرفی قابل تشخیص خواهد بود. اما از این تعداد، به طور آماری  33

تایش به راستی حروف دوحرفی خواهند بود، و باقی تنها   N N 33)-(1 تنها

ترکیباتی دو حرفی از واژگانی با طولهای نامساوی با دو خواهند بود. در کل، از 

حرفی حقیقی  iتایشان  i+1)-(N NM کل حجم ترکیبات مفروض در معادله، تنها

یستم ی در سخواهند بود. پس محتوای اطالعاتی موجود در سطح ترکیبات دو حرف

 n= N [(N+1)/2] loglC 33  زبانی فارسی، برابر خواهد بود با:
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برمبنای آنچه که تا اینجا گذشت، می توان مفهوم نظم را در سیستم های سلسله 

 مراتبی تعریف کرد.

 در یک سیستم طبیعی، که دارای 
KNM  حالت ممکن است، در هر مقطع زمانی

مکانی در سیستم  -وند. شرایط زمانی تنها برخی از آنها مجاز محسوب می ش

های عادی به شکلی است که در هر بازه ی زمانی،بخش مهمی از تنوعهای مربوط 

به حاالت سیستم خود به خود حذف می شود. این امر، در واقع بیان دیگرگونه 

ی همان مفهوم فضاهای مجاز و غیرمجاز بر فضای فاز سیستم است . هر سیستم، 

ت که از دید یک ناظر فرضی دارای آمیزه ای از روابط منظم دارای عناصری اس

و نامنظم در خود هستند. هر ناظر، بسته به معیارهای سنجش خود، برخی از روابط 

درونی سیستم مورد بررسی را به عنوان نظم، و برخی دیگر را به عنوان بی نظمی 

ص، طحی مشخدر نظر می گیرد. می توان محتوای اطالعاتی یک سیستم را، در س

به مجموعه ای از عناصر منظم و نامنظم افراز کرد. به بیان دیگر، با این تعاریف 

 می توان به واژه ی نظم، ماهیتی عینی تر بخشید:

 iمعادل محتوای نظم موجود در سطح o,iC برابر با محتوای بی نظمی، و d,iC اگر

 از سیستم مورد بررسی ما باشد، آنگاه :

d,iC -lC  =o,iC 

برابر خواهد بود با اختالف محتوای  iعنی مقدار نظم درونی سیستم در سطح ی

 lC =d,i+ C o,IC  کل اطالعاتی سیستم، ازمحتوای بی نظمی آن . پس :

این تعاریف در عمل بیانگر این حقیقت است که محتوای نظم یک سیستم، عبارت 

ی تار و پویایاست از محدودیتهای درونی یا بیرونی تحمیل شده به آن، که رف

 خاصی را به عناصر سازنده ی آن تحمیل می کند.

اگر بخواهیم همین مفهوم را در همان قالب مثالمان بر زبان فارسی بزنیم، 

باید اینطور بگوییم که نظم در یک سطح از زبان، همان قوانین طبیعی یا قراردادی 
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ن می ییخاصی است که بسامد حضور و نوع جایگیری عناصر را در سیستم تع

کند. مثالً در زبان فارسی بسامد تکرار حرف الف بیشتر از حرف ظ است، و در 

یک سطح خاص دستوری، جایگیری واژگان به شکلی است که فعل معموالً در 

 آخر جمله قرارمی گیرد.

کل محتوای اطالعاتی یک سیستم، به زمانی مربوط می شود که هیچ 

مکان حضور عناصر گوناگون سیستم در قانون و محدودیتی تقارن موجود برای ا

جاهای کاتوره ای را نشکند. محتوای بی نظمی سیستم، زمانی کاربرد دارد که 

این عناصر زیر اثر محدودیت مورد نظر مجال ظهور یابند. و مقدار نظم درون 

یک سیستم، به اختالف اطالعات کل، از اطالعات حالت قانونمند )حالت بی 

بته این تمام تعبیرات ریاضی ممکن از مفهوم نظم نیست . نظم ( برمی گردد. ال

=بی  l/CoC =نظم و l/CdC   تعبیر مشهور دیگر، این چنین است :

 (.Landsberg, 1984نظمی)

بر مبنای این تعاریف، می توان به طور ریاضی نشان داد که محتوای کل اطالعات 

.  مقداری ثابت استیک سیستم پایدار )یا درحالت خاص، بسته ( در طول زمان 

به بیان دیگر، با وجود تغییرات نسبت نظم به بی نظمی، حاصل جمع کل آنها تا 

 ( .Kittel,1969موقعی که خود سیستم تغییر ساختار نکند، ثابت خواهد بود )

در چهارچوبی که در اینجا معرفی شد، مفهوم نوفه را هم می توان دوباره تعریف 

م، عاملی کاتوره ای است که باعث ایجاد تغییراتی کرد. نوفه، چنان که می دانی

تصادفی در ساختار اطالعاتی سیستم می شود. گاهی مواقع، نوفه باعث می شود 

سیستم وارد مناطق غیرمجاز فضای فاز خود شود، و این همان است که تالشی 

و نابودی سازماندهی سیستم را به دنبال خواهد داشت . اگر بخواهیم بر مبنای 

مفهوم نوفه را بیان کنیم، باید بگوییم این عامل چیزی است که مقدار نظم  نظم

 درون سیستم را کاهش داده و در مقابل بی نظمی آن را بیشتر می کند.
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اگر بخواهیم قانون دوم ترمودینامیک را بر مبنای واژگانی که تا اینجا تعریف 

 کردیم بازنویسی کنیم، به این چهار گزاره می رسیم :

 (lC : محتوای کل اطالعات درون یک سیستم بسته ثابت است .)ثابت= الف

ب : محتوای کل اطالعاتی یک سیستم برابر است با مجموع محتواهای نظم و بی 

 نظمی ساختار درونی آن .

 پ : محتوای نظم یک سیستم در طول زمان ثابت می ماند یا کم می شود.

افزایش می یابد یا ثابت می ت : محتوای بی نظمی یک سیستم در طول زمان 

 ماند.

آشکار است که تعاریف یاد شده، در اصل برای یک سطح از سلسله مراتب 

 صورتبندی شد، اما به سادگی می توان آن را به کل سیستم تعمیم داد.

یک مفهوم دیگر که در اینجا قابل تعریف است، عبارت پایداری است . 

رد می توان به این ترتیب تعریف کمیل سیستم برای حفظ وضعیت پایدارش را 

 که دو مقوله ی متضاد را از نظم و بی نظمی استخراج کرد:

O,iP در سطح( عبارت است از قدرت مرزهای سیستم :i برای حفظ تمایز بین ،)

درون و برون سیستم . این عبارت در اصل توانایی پایداری سیستم را در برابر 

 نوفه ها را بیان می کند.

D,iPدر سطح : عبا( رت است از گرایش سیستمi برای گریز از حالت تعادل و ،)

به بیان دیگر این نماد قدرت نوفه برای نقض  ورود به حاالت غیرمجاز.

  محدودیهای قانونی سیستم را نشان می دهد.

با توجه به این دو مفهوم، می توان شاخص جدیدی به نام گرایش به نظم  را در 

 o,iP /D,iP o,I =T تعریف کرد: iسطح 
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موضعی  و نقض-این شاخص، تمایل سیستم را برای حرکت به سمت نظم بیشتر 

یا رسیدن به تعادل با محیط و رسیدن به حداکثر بی  -قانون دوم ترمودینامیک 

نظمی را نشان می دهد. اگر مقدار آن بیشتر از یک باشد، نشانگر تمایل سیستم 

، و اگر مقدارش از یک کمتر باشد، برای رسیدن به بیشینه ی نظم ممکن است

عکس این مطلب را می رساند. به بیان دیگر، اگر این شاخص در سیستمی با 

زمان نامحدود بیشتر یا کمتر از یک باشد، بی نظمی و نظم در آن به سمت صفر 

 میل خواهد کرد.

 

 

 

 

با توجه به آنچه که گذشت، می توان مفهوم خودسازماندهی را با 

 یدی تعریف کرد.صورتبندی جد

 سیستمی خودسازمانده است که این چهار شرط را برآورده کند:

الف : با گذشت زمان هم نظم و هم بی نظمی در آن زیاد شود. یعنی محتوای 

 کلی اطالعات درونش افزایش یابد.

ب : با گذشت زمان نظم آن در تمام سطوح بیشتر شود. یعنی افزایش اطالعات 

 اختار سیستم انجام شود و موضعی نباشد.و پیچیدگی در تمام س

یعنی درجه ی آزادی آن در سطوح  o,iC < D,iC  کوچک؛iپ : برای سطوح 

 میکروسکپی زیاد باشد و رفتاری شبه تصادفی داشته باشد.

. یعنی در سطوح کالن و ماکروسکپی، نظم o,iC > D,iC بزرگ؛ iت : برای سطوح 

 نمودی بیشتر از بی نظمی داشته باشد.

 o,iT>1همه ی این چهار شرط بر روی هم، به این گزاره می انجامند: 
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آشکار است که دو شرط اول، نشانگر باز بودن سیستم است . دو شرط بعدی، 

در واقع بیان ریاضی این مطلبند که نظم ساختار در سیستم های پیچیده، در سطوح 

 باالتر ساختار پدید می آیند.

 نوع سیستم را می توان از هم تمیز داد: بر اساس شاخص معرفی شده، سه

کوچک (  iنخست : سیستمهایی که در سطوح پایینی سلسله مراتب )در 

گرایش به نظمشان از واحد بیشتر باشد. این سیستم ها، اشکالی پایدار و ساده 

دارند و معموالً قوانین تقارنی سختی را رعایت می کنند. بلورهای معدنی نمونه 

 م ها هستند.ای از این سیست

دوم : سیستم هایی که در سطوح باالیی سلسله مراتب دارای گرایش به 

نظمی کمتر از واحد هستند. این سیستم ها همه آشوبناک هستند و سیستم های 

 مورد بررسی در مبحث دینامیک گازها نمونه هایی از آنها هستند.

راتب م سوم : سیستم هایی که گرایش به نظمشان در سطوح پایین سلسله

کمتر از یک و در سطوح باالیی بیشتر از یک باشد. این سیستم ها پیچیده هستند 

و همه ی سازواره های خودسازمانده، از جمله ساختارهای زنده را در برمی 

 گیرند.

اگر بخواهیم معادالت ترمودینامیک مربوط به آنتروپی را با چهارچوب 

ود تا دو مفهوم پایه در سیستم ها را اچار خواهیم بنمورد نظر خود سازگار کنیم، 

 تعریف کنیم :

نخست مفهوم حالت خُرد که عبارت است از حاالت ممکن برای تغییر یک عنصر 

از عناصر سیستم . و دوم حالت کالن  که برابر است با پراکنش صفات و حاالت 

ت یاد شده در کل ساختار سیستم . به بیان دیگر، این دو مفهوم بیانگر تنوع حاال

 سیستم، در دو سطح خرد و کالن از سلسله مراتب پیچیدگی هستند.
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اگر بخواهیم معادالت آنتروپی را در این قالب بازنویسی کنیم، به این برابری می 

  Anlog =maxH :رسیم

بیشینه ی اطالعات را  maxH برابر است با تعداد حاالت خرد، و Aکه در آن 

ی تواند با تعداد ابعاد فضای فاز مساوی نشان می دهد که با تعریفی مناسب م

 فرض شود. 

برای بازتر شدن مفهوم زدن مثالی شایسته است . فرض کنیم اطالعات ساختاری 

)یعنی ژنوم ( یک جاندار دارای یک لوکوس با دو آلل باشد. در این حالت، 

ژنوتیپی که در موجود مشاهده می شود، )یکی از دو حالت ممکن ( حالت خرد 

است . از سوی دیگر پراکنش همین آللها، آنگاه که در کل جمعیت  سیستم

جانداران هم گونه ی موجود یاد شده مورد توجه قرار گیرد، حالت کالن سیستم 

 جمعیتی را بیان می کند.
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 لحن و زبان در مناظره  .1

در لحن صحبتتان چند نکته را رعایت کنید، یکی اینکه لحنتان مؤدبانه باشد، 

تر، بهتر. دیگر اینکه حرفتان بالً هم به آن اشاره کرده بودیم؛ هرچه مؤدبانهکه ق

تر هایتان روشنتر بهتر. هرچه استدالل و کلیدواژهدقیق 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 میلای نباشد که به نظر بیاید فضبه گونه

د. اش کم بوهای علمیدوستمان )در تمرین باال( خوب بود این بود که کلیدواژه

داده بدهید، ولی با لحن عادی، با لحنی که همه متوجه شوند. ساده و در عین 

 حال دقیق حرف بزنید. 

دای از جزیبا صحبت کنید، یعنی جدای از اینکه روند استداللتان چیست و 

کنید و یا کنید و از چه شواهدی استفاده میاینکه در چه چارچوبی بحث می

کنیم. موضعتان چیست، لحنتان زیبا باشد. ما ایرانی هستیم و فارسی صحبت می

ان نظیر است. زبان فارسی زبساختار آهنگین و ساختار ادبی در زبان فارسی بی

گین داند نیز دلنشین و آهنرسی نمیای که فازیبایی 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. زنید بدانید. بیرا 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 دهدیگر در زبانمان جاافتا

 های دیگرهای زبانتر به نظر برسد از واژهکنند برای اینکه لحنشان علمیمی

کنید، فارسی حرف استفاده کنند. مثالً زمانی که در مورد احادیث صحبت می

نید. ی حرف نزآمیز هم فارسهای 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

زنید زبانزد باشد، مثل یک بیت شعر؛ آن بیت را بخوانید، همه حرفی 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 یا میدانشجو: مثالً آ

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 میلی که مؤدبانهدر حا«. 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 آمیز باشد. این جملهباشد، 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 « عوعو کندفشانَد نور و سگ 

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 میبه دلیل بار اخالقی

 کنند. نگاه می

باشد و ما ناگزیر از  های ناآشنا وجود داشتهدانشجو: اگر در بحث واژه

 یم؟ ها را برای مخاطبان روشن کنتوانیم ابتدای بحث آنها باشیم، میکارگیری آنبه

 گویید آن را در پرانتز توضیح بدهید. بله، اولین بار که واژه را می
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 اندیشیدن دیالکتیک  .2

ی هاگیریی ما طی زندگی روزانه و تصمیمچیزی هست به نام استدالل. همه

کنیم. کنیم و مقدماتی را به نتایجی وصل میخصی در مورد مسائلی استدالل میش

. دانیمکنیم و چیزهایی را درست و چیزهایی را نادرست میقواعدی را رعایت می

به عنوان مثال ممکن است در جایی مطلبی را بشنویم و بگوییم فالنی سفسطه 

 کند. کند یا مغالطه میمی

با دیگری هستید سعی کنید منطق و دستگاه  زمانی که در حال بحث

کنید که تان یکی باشد؛ گاهی شما از روندی برای استدالل استفاده میاستداللی

ی اتصال برای دیگری قابل قبول نیست. این به این معنی است که احتماالً شیوه

 ای وارد بحث شوید و مقدمات و نتایج رانتایج به مقدمات اشکال دارد. با شیوه

 ای به هم متصل کنید که برای طرف مقابل قابل فهم باشد. به گونه

 های عصبی فردیام که در آن گفته شده ناقلای خواندهتجسم کنید من مقاله

ایم و متوجه تغییراتی در آن شدیم و گیری کردهرا هنگام تابش آفتاب اندازه

ل عصبی وط به آن ناقگیریم که افزایش خودکشی در زمستان مربگونه نتیجه میاین

ن شناسای کار عصبخاص است. ممکن است من آن مقاله را خوانده باشم و شیوه

را بدانم و متوجه شوم که طرف چگونه این تغییرات ناقل عصبی را به خودکشی 

وصل کرده است، ولی در بسیاری مواقع هنگام بحث کردن وقتی این دو را با هم 

فهمد. ممکن است من منطقش را بدانم، را نمیها گوییم طرف مقابل ربط آنمی

ل ای استدالل کنید که طرف مقابدانند. به همین دلیل باید با شیوهولی بقیه نمی

اشکالی  دانند،نیز بفهمد. ممکن است شما اطالعاتی را به کار ببرید که بقیه نمی

  .فهمدندارد، ولی حق ندارید از روش استداللی استفاده کنید که کسی نمی

 



   128      چهار صد و نود وتیرماه هزار و سی  /و دوم سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 تواند از واردات محصوالت کشاورزی دفاع کند؟ چه کسی می: ( 5تمرین )

کنیم که کمبود آن دانشجو: ما معموالً محصول را در شرایطی وارد می

تواند مرکبات را، هم در شمال در داخل کشور احساس شود. وقتی کشور ما می

عید، به گزارش خبرگزاری و هم جنوب، پرورش دهد، چه دلیلی دارد ما برای ایام 

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

اگر ما مرکبات را وارد نکنیم، مطمئناً قیمت آن در  پیشگیری خواهیم کرد. مثالً

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

او از روش خوبی استفاده کرد، اما خوب استدالل دوستمان چگونه بود؟ 

آن را به کار نبرد. روش او به این شکل بود که ابتدا از موضع وارونه صحبت 

خواهد به آن حمله کند روشن کرد، به طوری کرد، یعنی ابتدا موضعی را که می

آمد هوادار آن موضع است. شنونده ممکن است در ابتدا شک کند. که به نظر می
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خواهید به موضعی حمله کنید، ابتدا آن موضع را ست. اگر میروش خوبی ا

 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 گونه

 نخواهم از این دفاع کنم که واردات نباید صورت بگیرد. استدالل دوستمامی

شود دوهزار تومان ما باید پرتقال وارد این بود که به خاطر اینکه مثالً گوجه می

توانم برای اینکه بحث ایشان را ها 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؛ رد کنیم و میخاطر گران نشدن گوجه ما باید پرتقال وا

کنم واقعاً بحث طرف مقابل نیست. این ولی این چیزی که من به آن حمله می

ی نیست. ی درستکار را نکنید. به خودِ استدالل دیگری حمله کنید. این شیوه شیوه

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 شما بر این است که یک زیان از تورم به وجود می

محصوالت کشاورزی و استدالل شما این است که زیانِ تورم از زیان واردات 

ه کنم که باست. پس من در جمالت اول روشن میمحصوالت کشاورزی بیشتر 

دهد حرف طرف مقابل را خواهم حمله کنم. این کار هم نشان میچه چیزی می

خواهیم ام. در عین حال زمانی که میام و هم اینکه موضعم را مشخص کردهشنیده

در مورد موضوعی شروع به استدالل کنیم، اگر موضع وارونه را خوب 

دهد که دهد در استدالل قوی هستیم؛ نشان مینشان می بندی کنیمصورت

خواهید در بحث خواهیم حمله کنیم. هر زمان که میایم به چه چیز میفهمیده

 وقت زمانی که حرفمخالفت کنید، ابتدا حرف طرف مقابل را شفاف کنید. هیچ
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نید کاید شروع به مخالفت نکنید. به جایی حمله طرف مقابل را دقیق متوجه نشده

مله توانید بیان کنید حگوید. به روند استداللی که خودتان میدانید چه میکه می

 اید.توانید بیانش کنید، یعنی خوب نفهمیدهکنید. اگر نمی

توانم بگویم روند استداللتان به این ترتیب است که در مورد بحث شما من می

( 2شود رزان وارد میای که به کشاو( واردات و صدمه1شما دو متغیر دارید: 

 شود. ی مردم وارد میای که به همهتورم و صدمه

خواهم ام. 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

ی پیامد اجتماع اقتصادی دارد و نابودی کشاورزی هم یک انعکاس سیاسی و یک

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 در بازهشود و پول را 

کدام بهتر است؟ اینکه کلیت یک سیستم سیاسی مورد مخاطره قرار گیرد یا یک 

کند؟ آیا به لحاظ اجتماعی عدم امنیتی ای حکومت میدولت خاص که در دوره

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

کنم که کشاورزی را باید تقویت کرد، جلوی واردات را باید گرفت استدالل می

تر بفروشند. کاری که من انجام و آن پول را باید به کشاورزان یارانه داد که ارزان

، من در واقع استدالل ایشان را گرفتم و متغیرهایی دهم یک روند استدالل داردمی

به آن اضافه کردم، مثالً متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. سپس بر مبنای 
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ها را تغییر دادم. نشان دادم حرف تو نادرست است، آسیب این یکی از ها وزنآن

 است.  رتگیری 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 

ی دیگری بگیرم چند متغیر به آن اضافه کردم و از آنجا حمله کردم. ایشان 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 بهفه میامنیت روانی گفت. من متغیرهایی را اضا

ک. گویند دیالکتیی بهتر برسد. این بازی همان چیزی است که به آن مینتیجه

به « ادی»اصل این واژه دیالکتوس بوده است که افالطون آن را به کار برده است. 

ی مدیالکتیک یعنی عل«. 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 بتواننای وجود دارد به نام آرمانبر 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. دیالکتعلمی که مباحثه را ممکن می منطق داشته باشند.

ی منطقی است، ولی در طول زمان این یک معنای فلسفی دارد و به معنای مباحثه

تیک گوید فقط مباحثه نیست که دیالکواژه دستخوش تغییراتی شده است. هگل می

چیز با ضدش ی او هر چه را در دنیا نگاه کنید ضدی دارد و هر است، به عقیده

یجه آید که آن نتای به دست میدر حال کشمکش است که از این کشمکش نتیجه

جمع آن دو است، گرچه آن دو با هم در تضاد بودند. به عبارت دیگر هر حاصل

شود. مثالً از آن ناشی می« برنهاد»نهادی یک پادنهاد دارد که ترکیبی به نام 

پادنهاد( تز ))نهاد( و اقوام یکجانشین آنتی گویند، در تاریخ، اقوام کوچگرد تزمی

یل ای تشکجنگند، اما به جای آن جامعهشوند و میهستند؛ این دو با هم درگیر می

  گیرد.شود که هم کوچگرد است و هم یکجانشین، یعنی سنتز صورت میمی

در ادبیات، مکتب هندی مکتبی است که یک واکنش در مقابلش ایجاد 

ها با ی قاجار، که اینآید. در دورهمکتب بازگشت به وجود میشود و از آن می
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شود شعر شود، 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 یدرگیر م 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، گوید هیچ تزی وجود ندارد که آنتیدانشجو: هگل می

 تز نباشد، تز وجود ندارد. یعنی اگر آنتی

د ضکند که خودش مثل تز است و خودش 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. دهد و نظر من هم به تنهایی نیست. در مناظره هر دو طرف نظر می

ناظره م خواهیم فقط نظر دیگری را بشنویم و یا فقط نظر خودمان را بگوییم.نمی

گویم و تو هم نظر ذاتاً یک عمل دیالکتیک است، یعنی لزوماً من چیزی می

وقت کامالً حرف من و های ما یک نشانه دارد. هیچدهی. حاصل جمع حرفمی

یا دیگری درست نیست، ترکیب این دو درست است. همیشه به خاطر داشته 

بحثی من  ست. در هیچی بحث یک سنتز و یک برنهاد دیالکتیک اباشید که نتیجه
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ی که ترین کاری مطلق نیست. کمپیروز مطلق نیستم و طرف مقابل نیز بازنده

ند کتر میتواند انجام دهد این است که نظر من را شفافطرف 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 میسأله منجر به خدشهاست. نادیده گرفتن این م

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 نقطهسپس ببینید با چه فرایندی نظر می

گویم یم ای برسم، ابتدا چیزیخواهم 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 توان اینهای 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 توانید متوجه شوید از کجا به کجا میمی

ز وام یتوانید هنگام استدالل کردن بخشی از استدالل طرف مقابل را نیا خیر. می

 بگیرید. 
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 «نفرین صندلی»بخشی از داستان 

از سوی انتشارات « مبل جادویی»گوشزد: این کتاب با نام 

توانید در تارنمای ی الکترونیک آن را میفرهی به چاپ رسیده است. نسخه

www.soshians.ir .بیابید 

 

ان ی ده وارث در خانه ی مرحوم ایرانی. باالخره، ساعت ده شب،  همه4 

جمع شدند. آخرین کسی که به آنجا رسید، سیاوش بود. چون بخشی از وقت 

 خود را برای گردش در باغ نیمه تاریک صرف کرده بود. 

رمق ماه به رویایی شبیه بودند، گذشت و های سپیدی که در نور بیوقتی از پله

  .ی بقیه روبرو شددر ورودی خانه را باز کرد، با سر و صدای خوشامدگویانه

خوب، پسرعموی "میترا، با نگاهی درخشان و شیطان به او گفت: 

مون خوش پسرعموی دخترعموی عزیز من هم که رسید. به جشن خانوادگی

 "اومدی.

را  اشسیاوش با دیدن این برخورد گرم کمی جا خورد. میترا که مانتو و روسری

، درخشیداش میاش بر پیراهن ورزشی سادهدر آورده بود و موهای بلند و شرابی

شباهت چندانی به آن دختر جدی و کج خلقی که دو هفته پیش دیده بود، نداشت. 

میترا پیش افتاد و او را به سالن بزرگ خانه هدایت کرد. جایی که بقیه دور هم 

سید رهایشان را برداشته بودند، ولی به نظر میها روسریی خانمنشسته بودند. همه

نباشند. وقتی سیاوش وارد شد، میثم و رویا در حال  همه با این حرکت موافق

 هیچ"گفت: ای وارد شد که رویا داشت میجر و بحث بودند. سیاوش در لحظه

  "ایرادی نداره. ما همه قوم و خویشیم و به هم محرمیم.
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ی کم پشتش را مانند پرچم اعتراضی ریحانه هم که موهای رنگ شده

خواست کرد. میثم که نمیهایش را تایید میحرف جلوی میثم برافراشته بود، با سر

ی اای به عمویش انداخت، ولی عبداهلل فقط چشم غرهکوتاه بیاید، نگاه عاجزانه

ها رفت و چیزی نگفت. ناگهان همه با شنیدن صدای خشمگین منصور به خانم

 آمد، خطاب به میثمجا خوردند. منصور با صدایی که از پیکر نحیفش بر نمی

شیم کبینین. ما هرچی میها رو ختم کنین، وگرنه بد میاین مسخره بازی" گفت:

  "از دست تعصب شماهاست.

ریحانه خانم، اگه فقط یه بار دیگه "بعد هم رو به ریحانه کرد و گفت: 

احترامی کرد بگین تا حقشو کف دستش بذارم. حالم از دیدن این بچه بهتون بی

 "خوره.این رفتارها به هم می

دید آتش منصور خیلی تند است، دمش را گذاشت روی ثم که میمی

شان پیروز شده، دید جبههکولش و به آرامی از اتاق خارج شد. ریحانه که می

-تونین فلور صدا کنین. آخه ریحانه اسم شناسنامهمنو می"خوشحاالنه گفت: 

 ."ایمه!

: تدید توفان فرو نشسته با همه خوش و بش کرد و گفسیاوش که می

 ."خوب، مثل این که خوب توی خونه جا افتادین ها..."

ای هی دوستانداد، با مشت محکمش ضربهبابک موقعی که با او دست می

ی اموال منقول"کرد گفت: اش نواخت و در حالی که به اطرافش اشاره میبه شانه

تر نکردیم گروزد انگار از اون چیزی که فکر میکه اون آقا پیره هِی حرفشو می

 ."باشه

سیاوش به دیوارهای سالن نگاه کرد که تابلوهای نقاشی بزرگ و 

گرانبهایی بر آن آویخته بودند.  مینیاتورهای زیبایی از درون قاب طالیی و سنگین 

ای شده کاریکردند. در وسط سالن میز چوبی سنگین و منبتتابلوها جلب نظر می

ی جماعت دور آن بود که همههای  بزرگی گذاشته بودند و اطرافش صندلی
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ش انشسته بودند. عبداهلل که پس از دست به یکی کردن حاضران بر ضد برادرزاده

ای دور از بقیه ایستاده بود و داشت به اشیای بلورینی که در دمغ بود، در گوشه

 کرد. ویترینی پهن چیده بودند، نگاه می

آره، ": ق شد و گفتسیاوش در بافت قالی بزرگی که زیر پایشان بود دقی

 "..ارزه.ی خونه باید خیلی گرون باشه. همین قالی به تنهایی کلی میاثاثیه

 ی اتاقها رو همهمه بیاین بریم بقیه"زده توی حرفش پرید: میترا ذوق

 "ببینیم. من که دلم برای گشتنِ  این خونه یه ذره شده...

تند. اش پرداخزدن در خانهبه این ترتیب، ده نفر وارث دکتر ایرانیان، به گشت 

ی چهارم، یعنی باالترین بخش از ساختمان همه با سر و صدایی شادمانه به طبقه

ن شان را شروع کنند و طبقه به طبقه پاییرفتند و تصمیم گرفتند از آنجا گردش

بیایند. انگار همه از نزدیک شدن به زیرزمینی که با این تاکید از ورود به آن منع 

 ابا داشته باشند.  شده بودند،

همان طور که بابک گفته بود، اموال موجود در آن خانه، به گنجی کوچک 

شمار خانه، اشیای نفیسی وجود داشت که های بیشباهت داشت. در تمام اتاق

موزه شباهت داشت. به هر حال،  مگر نه این که  –بیشتر به متعلقات یک کاخ 

 بود؟ی دکتر ایرانیان در واقع یک کاخ خانه

پرداختند و از این که مالک چنین جماعت وارثان، ابتدا به گفتگو و خنده می

ها و رفتند، حرفتر میاشیایی هستند، خوشحال بودند. اما هرچه پیش

-دیدند، بر اعصابشد. گویی ارزش و تنوع چیزهایی که میهایشان کمتر میخنده

یده چیزها برایشان به ارث رسشد که تمام این کرد و باورشان نمیشان سنگینی می

 باشد.  

 ها با هم آن قدر تو در تو بودی خانه به قدری پیچیده و ارتباط اتاقنقشه 

ها منصرف شدند و همین طوری در جهتی که همه خیلی زود از دیدن تمام اتاق
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انه کردند. خگرفت باز میرفتند و درِ هر اتاقی را که سر راهشان قرار میپیش می

 گذشتند. ی بزرگ بود که به ندرت از اتاقی آشنا میبه قدر

ها همه مملو از چیزهای متفاوت بود. یک اتاق، ظاهرا اتاق کار دکتر ایرانیان اتاق

 شان هنرمندی بزرگ بودهبود. تازه در آنجا بود که فهمیدند این خویشاوند گمنام

ود ه شده باست. دیوارها توسط تابلوهای رنگارنگ و درخشان نگارگری پوشید

داد که اینها محصول کاره که در کنار پنجره قرار داشت نشان میو بومی نیمه

خانه بوده است. رویا با شور و شوق تابلوها را نگاه کرد و اعالم هنرنمایی صاحب

کرد که دکتر ایرانیان یکی از بزرگترین نقاشانی است که تا به حال آثارشان را 

ز چوب آبنوس وجود داشت که رویش یک ای میزی ادیده است. در گوشه

های کاغذی بزرگی که پر شد و لولهی کامل از لوازم خطاطی دیده میمجموعه

 های زیبا بود در اطرافش پراکنده شده بود. از خطاطی

  

 

 

 

 

 

 

ی ترهرفتند، بیشتر به گساما این تمام ماجرا نبود. هرچه در خانه پیشتر می

ز کتاب هایی پر ابردند. در تمام اتاقها، قفسهان پی میی دکتر ایرانیوسیع سلیقه

شد که بر رویش ای در گوشه و کنار دیده میهایی شیشهوجود داشت، و قاب

های بلورین رنگارنگ، ای از سنگاشیای زیبا و نفیسی را چیده بودند. مجموعه

ن اشان بودا را نشهای سنگی کوچک چینی که همهیک کلکسیون کامل از مجسمه

ای ههای قدیمی. در گوشه و کنار تندیسی دیدنی از تفنگداد، و یک مجموعهمی
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های تخت جمشید تراشیده شده شد که به شکل مجسمهسنگی فراوانی دیده می

شد حدس زد که بود و چون همه را از سنگ سیاه یکسانی ساخته بودند، می

 تراشی آن را به سفارش دکتر ایرانیان ساخته است. سنگ

شماری تشکیل شده بود که با راهروهایی خمیده و های بیخانه، از اتاق 

ر ها، به تمام اشکال قابل تصور پشت سشدند. اتاقپیچ و واپیچ به هم مرتبط می

هم قرار گرفته بودند. اتاقی در مرکز هر طبقه قرار داشت که کامال گرد بود و یک 

ا هی اول، دور تا دور این اتاققهمیز عظیم چوبی در وسطش گذاشته بودند. در طب

. هایش اشیای نفیسی چیده بودندای وجود داشت که بر طبقههایی شیشهویترین

ای هی چهارم، این اتاق انباشته از کتاب بود. یکی از بزرگترین کتابخانهدر طبقه

ای که سیاوش تا آن موقع دیده بودند، در آنجا قرار داشت. منصور و خصوصی

های خطی کمیابی را که شوق و ذوق در آنجا لنگر انداختند و کتابسیاوش با 

 ی کتابخانه بر هم تلنبار شده بودند را زیر و رو کردند. های خاک گرفتهدر قفسه

ی ترین هدیهی دوم خانه مهمبا این وجود، جماعت خویشاوندان در طبقه

شف ز و عبداهلل کخود را دریافت کردند. اتاق مرکزی این طبقه، که توسط مگابی

ین کردند ارزشمندترشد، انباشته از اشیای تزیینی فلزی بود. اول، همه فکر می

ی بسیار بزرگی است که بر در های مسی قلمکاری شدهچیزهای آن سالن، سینی

و دیوار آویخته شده. تا این که مگابیز خیلی زود دریافت که سایر اشیای طالیی 

ف است. این کششان به راستی از طال و نقره و جنساند و نقره ای، آبکاری نشده

همه را به هیجان آورد، چون ارزش اشیایی که در آن سالن وجود داشت، خارج 

 از تصورشان بود. 

ها گشت و گذار در خانه، همه در همان تاالر باالخره، پس از ساعت

ور هم ی اول گرد آمدند. یعنی همان جایی که برای نخستین بار در آن دطبقه

جمع شده بودند. همه از دیدن خانه خسته شده بودند، و مطمئن بودند که هنوز 

 هایی اول، پس از بازدید از اتاقاند. سالن طبقهها را ندیدهبخش مهمی از  اتاق
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رسید. انگار که اختصاص دادن یک سالن طبقات باالیی، لخت و خالی به نظر می

نبودنش از اشیای نفیس، چیزی غیرمعمول  آیی و انباشتهبه محلی برای گرد هم

در آن خانه محسوب شود. همه، برای ساعتی در آن اتاق دور هم نشستند و با 

 هیجان زیاد در مورد چیزهایی که دیده بودند صحبت کردند. 

ها بین خواب و بیداری بودند که برای ی صبح زده بود و خیلیتقریبا سپیده

یار، مطرح شد. بابک کسی بود که با معصومیت بسنخستین بار، پیشنهاد خطرناکی 

 "بیاین بریم زیرزمین رو هم ببینیم."این فکر را مطرح کرد و گفت: 

دیدنش چه فایده ای داره؟ اشیای اونجا رو که قرار "سیاوش گفت: 

 "نیست بیرون بیاریم.

خوب، آره، ولی دلیل نداره اونجا رو ندیده بگیریم که، "فلور گفت:  

نامه شرط شده بود که چیزی رو از اونجا بیرون نیاریم و درش رو توی وصیت

 "تیغه کنیم، اما نگفته بود توش گردش نکنیم و نگاهی به چیزهای توش نندازیم.

اصال این که دکتر ایرانیان وصیت کرده اونجا رو تیغه "عبداهلل گفت:  

واد خنمی کنیم به نظر من مشکوکه. حتما اونجا چیز گرون قیمتی قایم کرده و

 "چشمامون بهش بیفته.

گرفت، با لحنی اش جبهه میمنصور که همچنان در مقابل او و برادرزاده 

 ی باالهای طبقهتر از طال و نقرهقیمتکنی چی گرونفکر می"تمسخرآمیز گفت: 

 "کنیم.تونی پیدا کنی؟ من حتم دارم اونجا چیز ارزشمند خاصی پیدا نمیمی

سلمه که قرار نیست بدون سرکشی کردن به اونجا اما م"میترا گفت:  

 "جلوش رو تیغه کنیم. من که حاضر نیستم همچین کاری کنم.

اش کرده بود و روی صندلیغالمرضا که گردش در طبقات خانه خسته 

اما ما قول دادیم درِ زیرزمین رو تیغه "ای ولو شده بود، با صدای نزاری گفت: 

 "کنیم.
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مون بزنیم. فقط خوایم زیر قولله، ما که نمیخوب بع"مگابیز گفت:  

نیم. کخوایم یه نگاهی بندازیم و ببینیم داریم از چه چیزهایی صرف نظر میمی

 "دونین که...می

کنم نگاه کردن به زیر زمین ایرادی داشته من هم فکر نمی"سیاوش گفت:  

 خیلیباشه. به خصوص این حرف که اینجا دست کم دو طبقه زیرزمین داره 

کنجکاوی منو تحریک کرده، دوست دارم بدونم واقعا چند طبقه زیر این خونه 

 "هست.

خوب، پس بزنین "بابک خوشحاالنه دستانش را به هم مالید و گفت:  

 ی اولبریم این جای مرموز رو ببینیم. من راهشو بلدم. موقعی که توی طبقه

د که به ی باریکی بوپلهگشتیم، یه در چوبی بزرگ پیدا کردم که پشتش راه می

 "رفت. گمون کنم همون جا باشه.سمت پایین می

 

 

 

 

 

 

. با این حرف، همه از جایشان برخاستند و به دنبال بابک به حرکت در 5 

آمدند. غالمرضا خیلی اصرار داشت که او را در همان جا رها کنند تا چرتی بزند، 

باالخره گفت باید قبل از دیدن  اما شور و اشتیاق دیگران مانع تنها ماندنش شد.

زیرزمین به دستشویی برود. پس به توالت رفت و وقتی بعد از مدتی طوالنی 

برگشت، چشمانش برق می زد و خودش هم برای دیدن زیرزمین اشتیاق به خرج 

داد. همه از راهروی خمیده و دراز خانه گذشتند و به دری چوبی و سنگین می

 بودند.  کاری کردهرا رویش منبت رستم و اسفندیار رسیدند که تصویر بزرگی از
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عجب دریه، این خودش یه "مگابیز با دیدنش سوتی کشید و گفت:  

تونیم در رو از توی قابش بیرون بیاریم و گنجه، وقتی اونجا رو تیغه کنیم می

 "بفروشیمش.

ای به او رفت و به داخل راهرو سرک کشید. بابک پیشاپیش منصور چشم غره

های باریک و نمور زیرزمین پایین رفته بود. پلکانی که به زیرزمین مه از پلهه

فاوت کرد کامال تهایی که طبقات باالیی خانه را هم متصل میشد، با پلهمنتهی می

خوردند. درست داشت. پله ها نسبت به هم زاویه داشتند و دور محوری پیچ می

های خانه، این راهرو بسیار ی بخشهای مسجد. بر خالف بقیهمثل پلکان مناره

تجمل بود و دیوارهایش رنگ آبی مالیمی داشت. بوی ماندگی و نم ساده و بی

 یهای پایینی زیرزمین تهویهرسید و معلوم بود بخشاز انتهای راهرو به مشام می

 درستی ندارد. 

شد که انگار بر های بزرگ و وسیع منتهی میای از اتاقراهرو، به شبکه 

اشته از ها انبهای باالیی ساخته شده بود. تمام اتاقای مشابه با طبقهمبنای نقشه

ی خانه، مانند میز و صندلی که بعضی از آنها فرسوده اشیایی گوناگون بود. اثاثیه

هایی پر از کتاب که رویشان را تار عنکبوت پوشانده و قدیمی بودند، صندوق

 هایی مملو از اشیاینها دست نزده، و جعبههاست کسی به آبود و معلوم بود سال

بسیار متنوع و بسیار غیرمنتظره همه جا را پر کرده بود. سقف زیرزمین کمی باالتر 

اغ را ی بامدادی که بپریدهاز سطح زمین قرار گرفته بود و روشنایی کبود و رنگ

م برای ک ریخت. این نوری باریکی به درونش فرو میپر کرده بود، از ورای پنجره

شان را تا حدودی ببینند کافی بود، برای همین هم کسی به خودش این که اطراف

 زحمت نداد تا دنبال کلید چراغ برق بگردد.
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ا ای ررسید که گروهی از دزدان دریایی خزاینی افسانهچنین به نظر می

ه و دهای زیرزمین را در نوردیبه آنجا منتقل کرده باشند و بعد توفانی شدید اتاق

 ترین اشیا پر شده بود. همه چیز را به هم زده باشد. همه جا از غیرمنتظره

بابک، دستش را داخل کارتن بزرگی که کنار دیوار، نزدیک یک آباژور مفرغی 

زده چهار پنج عروسک رنگارنگ را از آن بزرگ بود، فرو برد و با حالتی شگفت

گ ن یک دستگاه پیچیده و بزربیرون کشید. مگابیز، از سوی دیگر اتاق با دید

نه بابا، این فامیل مرحوم ما هم که اهل حال "ضبط صوت و میکس صدا گفت: 

 "بوده...

کردند پیش رفتند. همه همان طور که به اشیای داخل زیر زمین نگاه می

ای شد. اینجا همتدر نهایت از دری گذشتند که به اتاقی بسیار بزرگ منتهی می

بقات باالیی بود و اشیای عجیب و غریب چیده شده در اتاق بزرگ و مرکزی ط

ها ادامه داشتند. در وسط این اتاق، در ال به الی اشیای در هم آن تا دوردست

الیایی های سیاه ایتریخته و متفاوتی که گرد و غبار رویشان را پوشانده بود، مبل

 قرار داشتند. 

ه به ه نگاه کرد کی گوزن خشک شدعبداهلل با حالتی متعجب به یک کله

ی چوبی زیبایی متصل شده  و به دیوار آویزان بود. رویا با شادمانی تعداد صفحه

ای تلنبار شده بود را جا به جا زیادی تابلوی نقاشی را که در کنار هم در گوشه

لور گرفت. فکرد و پیش از نگریستن به هریک از آنها گرد و خاک رویشان را می

ی بزرگی که داخلش پر از ظروف بلوری صورتی رنگ هم با پیدا کردن جعبه

ها شد، منصور بود، ذوق زده شده بود. در این میان، اولین کسی که متوجه مبل

ی معمولش در برابر آنها ایستاد و با صدای بلند بود. او با همان حالت غم زده

 "ایناهاشن... اینجان."گفت: 
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امه را نمه بندهای آخری وصیترسید هبقیه، به او نگاه کردند. به نظر می

فراموش کرده باشند. بابک از آن طرف اتاق، در حالی که یک شمشیر سامورایی 

 "چی اونجاس؟"بزرگ در دست داشت، پرسید: 

ه های سیاه ایتالیایی که دکتر ایرانیان گفتها، همون مبلمبل"منصور گفت: 

 "بود نباید روش بشینیم.

وردند. رویا به طرف منصور رفت و با نگاهی کنجکاو همه ناگهان ماجرا را به یاد آ

عجیبه، اینا که یک سری مبل عادی هستن. "ها را ورانداز کرد. بعد گفت: مبل

 "چرا نباید روشون بشینیم؟

شاید فنرهاشون ایرادی داره و ممکنه شلوارهامون پاره "فلور گفت: 

 "بشه...

ببین، روی همه  نه خیر، اینها خیلی هم عادی نیستن."منصور گفت: 

از  ها هیچ اثریی این اتاق یه بند انگشت خاک نشسته، اما روی این مبلاثاثیه

ر تمیز دابینی؟ انگار همین االن یکی روشون رو با کهنه نمگرد و غبار نیست. می

 "کرده باشه.

ون ششه روشون نشینیم. شاید چون رنگاین که دلیل نمی"رویا گفت: 

 "شن. به نظر میاد با چرم اعال روکش شده باشن... یسیاهه اینطوری دیده م

ها کشید. اما زود ی یکی از مبلبعد هم خم شد و دستش را روی دسته

وای، یه خورده گرمه. انگار توش بخاری گذاشته "دستش را پس کشید و گفت: 

 "باشن.

د خواد بدونم چرا نبایخیلی دلم می"سیاوش هم به آنها پیوست و گفت: 

 "ا بشینیم. اینا که خیلی راحت به نظر میان.روی این

ها، ببینین چی هی، بچه"ای زد و گفت: مگابیز از آن طرف اتاق قهقهه

  "پیدا کردم...
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ی ظریفی های گرانبها را که در صندوقچهای درخشان از نگینبعد هم مجموعه

لب ها جریخته شده بود به همه نشان داد. بعد هم چون دید توجه همه به مبل

شنوین، قضیه توهمی بوده که از بابا اونا رو ول کنین. از من می"شده، گفت: 

 "مغز یه پیرمرد خرافاتی بیرون اومده.

یز نه، اگه یه چ"کرد، گفت: عبداهلل که با کمی ترس به مبل ها نگاه می

ای بود یه حرفی. اما اینا چیزایی نیستن که معموال در موردشون سنتی و قدیمی

 "کنن.رست میخرافات د

ه، آر"منصور برای اولین بار از زمان ورودشان به خانه، با او موافق بود: 

ی ی سازندهبینی؟ حتی عالمت کارخونهاینا کامال جدید و مدرن به نظر میان. می

 "کنم واقعا کار ایتالیا باشه.ی چرمش حک شده. فکر میها هم روی لبهمبل

شمشیر سامورایی کذایی، تعداد زیادی بابک که توانسته بود بعد از آن  

ها رو اون مبل"ای پیدا کند، گفت: های سرد جور و واجور را در گوشهاز اسلحه

یاین شینیم. بول کنین دیگه. اون بابا گفته روش نشینیم، خوب ما هم روش نمی

تونم از این کلکسیون خنجرهای قدیمی دل باقی جاها رو نگاه کنین. من که نمی

 "بکنم.

اشد. او ها عالقمند بی مبلرسید میترا بیشتر به بحث دربارهاما به نظر می

م چی مون روی مبل بشینه ببینیبیاین یکی"اش گفت: با لحن گستاخ همیشگی

 "شینن. من که خودم داوطلبم.شه؟ اگه مشکلی پیش اومد، خوب بقیه نمیمی

شه یه وقت معلوم ب ها نشینیم. اگهنه، ما قول دادیم روی مبل"میثم گفت:  

مون، ممکنه این خونه رو وقف دانشگاه کنن. اون وقت ارثیه از زدیم زیر قول

 "مون میره ها!دست

فت گهیچ هم اینطور نیست. مگه یادت رفته؟ اون وکیله می"میترا گفت:  

وقتی اسناد مالکیت خونه به ما منتقل شد دیگه کسی به ما کاری نداره، مگه این 
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ل اون قرارداد رو نقض کنیم. خودش دو سه بار گفت که عمل کردن که دو بند او

 "های آخری پای خودمونه.یا نکردن به این قول

 "مون.شه بزنیم زیر قولدرسته، اما این که دلیل نمی"سیاوش گفت:  

خوای بدونی چرا گفته نباید روی این یعنی تو واقعا نمی"میترا گفت:  

 "ها بشینیم؟مبل

کنم چرا، دوست دارم بدونم. اما فکر می"تر گفت: نرمسیاوش کمی  

مون بزنیم هم بتونیم این کارو بکنیم. کافیه یه چاقو برداریم بدون این که زیر قول

و یکی از اونها رو اوراق کنیم ببینیم توش چیه. شاید فنرهاش در اومده باشه، 

 "شاید هم چیزی توش قایم کرده باشن.

ارزن، دلت میاد چرم ها کلی میحیفه، این مبلنه، بابا، "فلور گفت:  

  "شون رو با چاقو تیکه پاره کنی؟قشنگ

 "چرا که نه، ما که قرار نیست روش بشینیم؟"سیاوش گفت:  

 "شایدم خواستیم بشینیم..."رویا زیر لب گفت: 

 "مون؟خواین بزنیم زیر قولیعنی می"سیاوش گفت:  

هایش در پیش آمد. صدای قدم شانمگابیز از آن طرف اتاق به سمت 

ی اتاریک به قدری خوفناک بود که همه برای لحظهزیرزمین خاک گرفته و نیمه

سکوت کردند. مگابیز، که انگار خودش هم از پژواک صدای پایش در میان 

تاده بودند، ها ایسی قدیمی اتاق ترسیده بود، به جمع کسانی که در برابر مبلاثاثیه

یزها کنم باید تکلیف خودمون رو با بعضی چینین، من فکر میبب"پیوست و گفت: 

 "فهمین؟روشن کنیم. منظورمو که می

 "نه، منظور؟"عبداهلل گفت:  

خودتون یه نگاهی به چیزایی که این پایینه بندازین. یعنی "مگابیز گفت:  

خواین جلوی درِ زیرزمینو تیغه بکشین و این همه چیزهای باارزش واقعا شما می

 "تون میاد؟و این زیر مدفون کنین؟ دلر
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-ی بزرگی از بومهای چوبی منبت کاری شده و مجموعهرویا با حسرت به قاب

ای روی هم توده شده بود نگاه کرد و گفت: شده که در گوشه های نقاشی

 "راستشو بخوای، نه، من که دلم نمیاد."

 "من هم دلم نمیاد."بابک هم از آن طرف اتاق داد زد:  

تونیم یه فکری به نظرم رسیده. ما می"ای گفت: میثم با لبخند مکارانه 

ی این اسباب و اثاثیه رو از اینجا خارج کنیم، بعدش با خیال راحت در اینجا همه

 "رو مسدود کنیم.

 بله، این"عبداهلل نگاهی پرافتخار به برادرزاده اش انداخت و گفت:  

 "شه.م هم عملی میبهترین راهه، اینطوری وصیت اون مرحو

اما آخه توی وصیت اومده بود که نباید چیزی رو از اینجا "فلور گفت:  

 "خارج کنیم.

ی خدا عقلش یه کمی پاره گفتم که حاج خانوم، اون بنده"عبداهلل گفت:  

داشته که همچین چیزی رو خواسته. دلیل نداره به هرچی گفته عمل سنگ بر می

نیم. کاینجا رو تیغه بگیریم، خوب ما هم این کارو میخواسته در کنیم که. اون می

قیمت هم گوش کنیم. دیگه دلیل نداره به دستوراتش در مورد این چیزهای گرون

 "مگه نه؟

ی اتاق ایستاده بود و انگار غالمرضا که همان طور هاج و واج در میانه 

رد و ودنبال کردن موضوع بحث برایش دشوار بود، سیگاری از جیبش بیرون آ

 "شه اینجا سیگار بکشم؟ببینم، می"گفت: 

 مون رو خفهخوای همهشه، مینه خیر که نمی"میترا با کج خلقی گفت:  

 "کشه؟کنی؟ مگه آدم تو جایی که جریان هوا نداره هم سیگار می

از نظر من که ایرادی نداره پسرم. راستی ببینم، تو که با "عبداهلل گفت:  

 "من موافقی مگه نه؟
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 واهلل برای من فرق چندانی "غالمرضا سیگار را به دهانش برد و گفت:  

خواین ببرین بیرون، یه دهم سهم من رو هم باید بدین. کنه. اگه اینا رو مینمی

 "شو بدین.البته بهتره سهم منو بردارین و یه دفعه پول

 شنیدی که میترا چی گفت؟ برو بیرون و هرچی "منصور با تندی گفت:  

دونم پول سهمت رو های درب و داغونت بیار. من که میوای سرِ اون ریهخمی

کنی و به باد اش رو خرج افیون میخوای. مطمئنم سر یه سال همهبرای چی می

 "دیش.می

غالمرضا که انتظار این برخورد تند را نداشت، نگاهی خیره به منصور  

ش را پایین انداخت و از آن ی متقابل او را دید، سرانداخت، اما چون نگاه خیره

 اتاق خارج شد.

بد کاری کردی این جوری باهاش حرف زدی، آخه "عبداهلل گفت:  

 "جوونه، برای خودش غرور داره...

  

 

 

 

 

فهمه نه غرور، خودم دیدم داشت آدم معتاد نه جوونی می"منصور گفت: 

 "کرد...توی دستشویی یه چیزی به خودش تزریق می

وا خاک عالم، یعنی این قوم و خویش ما معتاد از آب در اِ"فلور گفت:  

 "اومده؟

موالش شه اببینم، اگه یکی معتاد باشه نمی"مگابیز اخمی کرد و گفت:  

ی سهم االرثش رو به عهده رو مصادره کرد؟ یعنی مثال ما به نیابت از اون اداره

 "بگیریم؟
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ین. فقط اال بکششو بمن اینو نگفتم که شما پول"منصور خشمگین گفت:  

افورش ی وده هیچ اهمیتی نداره. اون فقط از توی حلقهگفتم نظری که این بابا می

 "بینه.دنیا رو می

تم گفخوب، بگذریم. داشتم می"مگابیز موضوع صحبت را عوض کرد:  

 "ی این چیزها رو اینجا ول کنیم و درش رو تیغه بگیریم.حیفه همه

ا هود آقای دکتر این بوده که ما این مبلاگه غلط نکنم مقص"میثم گفت:  

زها ی چیها رو اینجا بذاریم و بقیهتونیم مبلرو از اینجا خارج نکنیم. خوب می

 "رو برداریم. هان؟ نظرتون چیه؟

من که موافقم، این همه خرت و پرت "بابک با صدای رسایش گفت:  

 "حیف نیست؟

 "من هم موافقم."زده گفت: عبداهلل هم ذوق 

من دارم فکر "ها را نگاه کرد و گفت: آمیز مبلویا با نگاهی تحسینر 

خواد روش ها رو اینجا ول کنیم و بریم؟ خوب اگه کسی نمیکنم چرا مبلمی

 "بشینه، من برشون می دارم. من بدم نمیاد روی اینا بشینم.

 "ه!شخوبه، خواستی بشینی منم صدا کن ببینم چی می"میترا گفت:  

صبر کنین، صبر کنین، ما قول دادیم به "ای کرد و گفت: همنصور سرف 

 "خواین بزنیم زیر قولمون؟اینا دست نزنیم. یعنی همین روز اول می

روز اول و روز آخر نداره. ما حاال مالک این خونه و "عبداهلل گفت:  

تونیم در مورد ارثیه مون تصمیم بگیریم. مگه نه؟ اصال اموال توش هستیم و می

 "یم و ندیم گفتن چهار دیواری و اختیاری...از قد

ما هنوز تمام این زیرزمین رو ندیدیم. اون طور که اون "سیاوش گفت:  

ون می دیگه هم زیر اینجا هست. بیاین به گردشگفت، دست کم یه طبقهوکیله می

 "ادامه بدیم، و بعد سر فرصت بشینیم و در این مورد تصمیم بگیریم. موافقین؟
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 ی دریافت سیمرغگوشزدی 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 مینمی مانعی

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 میی خواندنعالقه

ان در خودتان یا دوستت ابراز عالقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی دریافتنش

  sherwinvakili@yahoo.comنشانی  بهمیل خود را ایفهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

. نیدبه همین جا ارسال ک د سیمرغهمچنین بازخوردها و پیشنهادهای خود را برای بهبو. بفرستید

: این نشانی در، خواهید یافتتارنمای رسمی من های پیشین سیمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa 
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