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ی ایران زمین در درازنای پنج هزار سالی تمدن پیوسته

اش و در نزدیک به دو هزار و ششصد سالی که از تشکیل نویسا و یکجانشینانه

ان می جفتهای متضاد معنایی بوده است. از هگذرد، آشتی دهندهدولت ایران می

آورد آغاز کار کوچگردان و یکجانشینان که در سایر تمدنها دو قطبِ متضاد و هم

نگی، های جهستند، با هم درآمیختند و نظامی سیاسی پدید آوردند که خویشکاری

و در  شدهای زندگی گوناگون مربوط میاش به سبکدینی و کشاورزانه-صنعتی

ن ی ریشه داشت. با مرور تاریخ ایراقبایل کوچگرد، شهرنشینان و دهقانان روستای

ین انگیز و جان سخت با همنماید که سراسر سرگذشت این تمدن شگفتچنین می

های کامیاب و موفقِ قطبهای متضاد همراه بوده باشد. در ایران زمین درآمیختگی

رایی، گافزا از واگرایی و همگرایی، نوآوری و سنتاست که ترکیبی کارساز و هم

بینیم. شاید از این روست رکززدایی، و قلمروزایی و قلمروزدایی را میتمرکز و م

ی سیاسی ایران زمین بعد از دو تا چهار نسل به یگانگی و که هر بار تجزیه

  وحدتی دوباره انجامیده و تداوم این تمدن را تضمین کرده است.  

طیر ادر اس ترین ابرانسانشاید به همین خاطر باشد که جمشید برجسته 

د جفت متضا»ی ایرانی است. چرا که نامش هم به معنای دوقلو است و به سرواژه

ماند و به راستی صفتهای به ظاهر ناهمساز را نیز در خود گرد آورده می« معنایی

است. جمشید است که بزرگترین و فرهمندترین شاه جهان است، و در ضمن 

وست که پرهیزگاری و ترین شاه نیز هست. افرهترین و بیشکست خورده

سرکشی، خداپرستی و کفر، فروتنی و غرور و نیکخواهی و زیانکاری را یکجا 

گرد آورده است و شاید به همین خاطر همچون نمادی برای سرگذشت پرماجرای 

 شان میان قطبهای متضاد برگزیده شده است. ایرانیان و نوسانهای پیاپی تمدن
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ی قطبهای ناسازگار است و با عهد و پیمان هبه همین ترتیب، مهر که پیوند دهند

 کند، به همین خاطر ارجمندیا عشق و دوستی میان من و دیگری ارتباط برقرار می

بزرگ ایرانیان در تاریخ  شده است. شاید بدان خاطر که هنرو بزرگ دانسته می

دیرپایشان همین آشتی دادن خود و دیگری و جستن و یافتن شباهتها و تاکید 

ن و برکشیدن و شکوفاندن هویتهای همگرا و همخوان بوده است. هویتهایی کرد

های جم را در خود که همسان و یکریخت نیستند، و همان نوسانِ میان واژگونگی

اند، اما توانِ درهم آمیختن و همنشینی و همگرایی را دارند، و این نهفته

وست که جمشید را بر شده است. شاید از این رایست که با مهر ممکن میمعجزه

اند که در آسمان است، و شاید به این خاطر است دانستهی مهری میزمین، سایه

یرند گکه ایرانیان همچنان نوروز را به یاد جمشید و مهرگان را به یاد مهر جشن می

 دارند...و بزرگ می
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 اخبار روزهای گذشته:

 

  در این ماه برگزار شدمهردر « یرانیشناسی ااسطوره»ی م از دورهششگام .

دوره متن گاهان در کنار بخشهایی از یشتها که باورهای پیشازرتشتی را در خود 

های اخالقی و فلسفی ی نوآوریحفظ کرده بودند بازخوانی شدند و درباره

ای به دست داده شد. یکی از محورهای این دوره زرتشت در گاهان تبارشناسی

اش با مفهوم زمان و تاریخ هستی در انسان و پیوند خوردنبازتعریف مفهوم 

 ی ایرانی بود. اندیشه

 نیز عصرگاه چهارشنبه و موازی با « تاریخ تمدن ایرانی»ی از دوره مششگام

شناسی برگزار شد. این گام به فراز آمدن داریوش بزرگ ی اسطورهدوره

ی هویت بود. دربارهپ.م  522اختصاص داشت و محور اصلی آن جنگهای سال 

 وی بحثی مفصل ارائه شد وی دقیق جنگهای جانشینی بردیا و گئوماتا و نقشه

ویژگیهای سیاست هخامنشیان بدان شکلی که به دست داریوش بزرگ بازسازی 

 شده بود مورد تحلیل قرار گرفت.

 در واحد « دیدگاه زروان: نگاهی سیستمی به من و نهاد»ی از دوره ششمگام

محور اصلی این دوره پیوند برگزار شد. واقع در خیابان جمالزاده دانشگاه هنر  46

میان زبان و گفتمان و هویت بود. ارتباط بین خاطره، زندگینامه و تاریخ مورد 

که از بستری زبانی بر  بحث قرار گرفت و ساختارهای حاکم بر زندگینامه

 خیزند واسازی شد.می

یی پژوهشی سیمرغ که دستاورد گروه ترجمهچهارمین شماره از فصلنامه 

منتشر شد و در جشن مهرگان خورشید به « مهر و پیوند»خورشید است، با عنوان 

صورت الکترونیکی و رایگان به یاران و دوستان اهدا شد. در این شماره از سیمرغ 
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 خدایان»، «تاج شاهان پارتی»های  ی مقالهترجمهنوشتارهای علمی عبارتند از: 

شناسی ایزدان اسطوره»از کتاب « مهر باختری»به همراه فصل « هند و اروپایی

اثرات »و  «باشی ایرانی تا گینزباروی انگلیسیاز نقاش»های تالیفی و مقاله« ایرانی

ی شماره«. های نویسندگان نوظهورفرهنگی آثار ترجمه شده در ایران بر نوشته

یکی ی الکتروننسخهریه عرضه شده است. مهرماه گفتار خورشید نیز در همین نش

توانید از تارنمای این نشریه را می

 خورشید بردارید.

  مهرماه  9عصرگاه روز پنجشنبه

نشستی گرم و صمیمانه برای 

بزرگداشت استاد ادیب برومند و 

شان در بنیاد رونمایی کتاب غزلیات

موقوفات افشار برگزار شد. در این 

گرامی دکتر امیربانو کریمی، دکتر اصغر دادبه، و سروران  نشست به همراه دوستان

ه ای ایراد کردم کدکتر سید حسین مجتهدی و خانم پوراندخت برومند سخنرانی

 های همین شماره از سیمرغ خواهید خواند.اش را در بخش گزارشچکیده

  ی خورشید که در ضمن شانزدهمین جشن مهرگان موسسهمهر  14عصرگاه

با همراهی انجمن زروان در فرهنگسرای  تاسیس این سازمان هم هست،سالگرد 

اندیشه برگزار شد. در این برنامه به همراه دوستان و سرورانم دکتر امیرحسین 

ی تاریخ و تمدن ایرانی هایی دربارهماحوزی و دکتر جالل خالقی مطلق سخنرانی

ویش های خین از سرودهپور گرامی ابیاتی آتشایراد کردیم. استاد علیرضا شجاع

زند و اهورا پارسا دونوازی زیبایی اجرا  را بر حاضران برخواندند و استادان رابعه

کردند و در پایان گروه موسیقی هوران به رهبری استاد بهروز قهاری و با صدای 

 ی موسیقی پایانی را اجرا نمودند. دوست گرامی میالد رضا برنامه
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  ر دمهدی اخوان ثالث ی آثار ی ادبی سیمرغ دربارهنشست حلقهنخستین

ی سیاووشان برگزار شد. ی روانشناسمهرماه در دفتر موسسه 27شامگاه دوشنبه 

شناسی اشعار اخوان، جایگاه آثار او در بستر ی جامعهدربارهدر این نشست 

 د.هایی ایراد شاش، و ساخت ادبی آثارش سخنرانیزمانه متنهای ادبی

 در تاالر مهرماه  24ی انجمن زروان عصرگاه جمعه ندیشهی انشست حلقه

من به همراه دکتر امیرحسین کانون معماران معاصر برگزار شد. در این نشست 

ی دستگاه ماحوزی، دکتر مهدی پورنامدار و آقای رادمان خورشیدیان درباره

ی سخنانی گفتیم و نیمهنظری زروان و ساز و کارهای مدیریتی در انجمن زروان 

 دوم نشست به بحث در این زمینه گذشت. 

 را با « آخرین یوز»بازی  2015کام طرح بازی زروان در نمایشگاه ایران تله

ی نخست مهر ماه به انجام رساند. این بازی در همکاری شرکت اپسان در هفته

ان ان طرح بازی زروالمللی تهران و با یاری بیش از ده تن از همکارنمایشگاه بین
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به انجام رسید و مخاطبش مردم عادی و شهروندان حاضر در نمایشگاه بودند. 

 مضمون اصلی بازی پاسداری از محیط زیست و به ویژه یوزپلنگ ایرانی بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخبار روزهای آینده:

 18:30-17:00ساعت شناسی روزهای چهارشنبه ی اسطورهگام هفتم از دوره 

به صورتبندی مفهوم امر شود. در این دوره نون معماران معاصر برگزار میدر کا

گیری مفهوم خداوند و شیطان قدسی در منابع اوستایی خواهیم پرداخت و شکل

 را در مقایسه با ایزدان باستانی هند و ایرانی بررسی خواهیم کرد.

 18:30عت ی تاریخ تمدن ایرانی روزهای چهارشنبه ساهفتمین گام از دوره-

معماران معاصر برگزار خواهد شد. در این دوره بر سیاست دینی  در کانون 20:00

هخامنشیان و ظهور دین بودایی و صورتبندی مجدد متون اوستایی و عبرانی در 

این دوران تمرکز خواهیم کرد. نخستین نشست از این گام مانند گام هفتم 

 آغاز خواهد شد. آبان 6شناسی روز اسطوره
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 دیدگاه زروان: رویکردی سیستمی به من و نهاد»ی هفتمین گام از دوره »

 46حد دانشگاه علمی کاربردی هنر وا در 20:00-18:00ساعت روزهای یکشنبه 

برگزار خواهد شد. در این دوره محور  (2، پالک ی بزمه)خیابان جمالزاده، کوچه

 نجارساز است. بحثها مفهوم نقش اجتماعی و نهادهای ه

 به پنج هزار تن رسیده بوکام بر فیسبه خاطر آن که شمار دوستان صفحه ،

ا برای ر صفحهاین ی دیگری گشودم تا دوستان تازه به آن متصل شوند. صفحه

ای . پس سه صفحهامدادههایم اختصاص هایی از کتابها و مقالهنهادن متن و تکه

 ود عبارتند از:شبوک به من مربوط میکه در فیس

  بوک:بر فیس امی شخصیصفحه (1

(https://www.facebook.com/sherwin.vakili که بر آن )

ها، اخبار و چیزهایی از یادداشتهای روزانه، عکسهای شخصی، فراخوان

 این دست را خواهم گذاشت.

https://www.facebook.com/sherwin.vakili
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-/شروینhttps://www.facebook.comام )ی عمومیصفحه (2

( که /Sherwin-Vakili-657338977721373/timeline-وکیلى

ا هایم ربر آن بخشهایی کوتاه در حد یکی دو بند از کتابهایم و مقاله

 گذارم، با گاهی گداری عکس و نقاشی و شعر.می

-انسی/سوشhttps://www.facebook.comی سوشیانس )صفحه (3

Soshians-215268991840251/timeline/ی تارنمای ( که شعبه

بار ها و کتابها و اخام است و رسمیت بیشتری دارد و پیوند مقالهشخصی

 توانید در آن بیابید.های همکارم را میعمومی سازمان

ی یاد شده عضو شوید، اگر به پیگیری کارهایم عالقه دارید در هر سه صفحه

ت درخواسام ی شخصیدر صفحهاگر ین همچن چون مطالبشان با هم تفاوت دارند.

اید، دلیلش پر شدن ظرفیت صفحه است. اید و پاسخی دریافت نکردهدوستی داده

شود و من به ترتیب زمانی برای ی دوستان خارج میهر از چندی کسی از جرگه

مرا  فرستم. پوزشاند پذیرش میدوستانی که زودتر درخواست دوستی فرستاده

 کشیدن این کار بپذیرید و شکیبا باشید. به خاطر به درازا
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 16ماه ساعت آبان  22جمعه ی زروان عصرگاه ی اندیشهنشست بعدی حلقه-

نقد عرفان » شود. موضوع این نشست معماران معاصر برگزار می کانوندر  20

و به همراه دکتر عبدالحمید ضیایی و دکتر امیرحسین ماحوزی به  است« اسالمى

 . ی آن خواهیم پرداختدربارهبحث 

  ی اشعار و آثار مهدی اخوان ثالث ی ادبی سیمرغ دربارهنشست حلقهدومین

 شود. ی روانشناسى سیاووشان برگزار میدر موسسهآبان  29دوشنبه 
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 نشستام در سخنرانیگزارش 

 «رونمایی غزلیات استاد ادیب برومند»

  کهنی مانند ایران زمین، ستون فقرات زبان است شعر به ویژه در تمدنهای

های جمعی بر آن استقرار و گرانیگاهی است که معناهای فرهنگی و اندیشه

ی افول و فرود تمدنهاست و حمله به ارج و یابد. از این رو زوال شعر نشانهمی

قدر شعر و میراث فرهنگی منظوم یک تمدن، کنشی سیاسی است که هویت ملی 

تواند گیرد. کنشی که میی فرهنگ وابسته بدان را هدف میو توانمند

 آمیز باشد!لوحانه یا بالهتجویانه، فریبکارانه، بدخواهانه، سادهدسیسه

چینند در روزگار ما مرسوم است که شاعران معاصر را بر محوری ساده می 

. سازمان یافته است« شعر سنتی -شعر مدرن»که بر اساس جفت تضاد معناییِ 

ای دیگر در مقابلشان گرا و ردهای از شاعران سنتی کهنشکلی از شعر و رده

انه انگارشوند. در قالبی که آشکارا ایدئولوژیک و سادهمدرن و نوگرا قلمداد می

ت ها بابشود و سنتیها میاست، تمام صفتهای نیک و خوشایند نصیب مدرن

درن به این ترتیب شاعران مشوند. بیشتر چیزهای منفی و ناخوشایند شماتت می

همگی مترقی، جهانی، روزآمد، خردمند، آشنا با علوم جدید و به لحاظ سیاسی 

گرا، ای واپسانگاره« هاسنتی»شوند. در مقابل آزادیخواه و مردمی قلمداد می

 د.شونمانده، متحجر، نادان، اشرافی، مرتجع و هوادار دیکتاتوری فرض میعقب

 

 

 

 

 

الشعرای بهار و فروزانفر به همراه دانشجویان ادبیات دانشگاه تهرانملک  
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در  «شعر مدرن»شکارا نادرست است. چون متغیرهای حاکم بر این دوقطبی آ

شود. یعنی بعد از ی معاصر دیده میاش، در تمام اشعار سروده شدهتعبیر جهانی

گذرد، شاعری نداریم که ادیب نیشابوری که حدود صد سال از روزگارش می

را در اشعارش نتوان سرمشق مدرن و چارچوب فهمِ نو از من و دیگری و جهان 

بوط به داشتهای مردهد که پیشنشان داد. گذشته از این، تحلیلی دقیقتر نشان می

ها نادرست است. یعنی مثال شاعران شمار چشمگیری از ها از مدرنتمایز سنتی

شاعران نوگرای ضدسنت )مثل نیما یوشیج و اسماعیل شاهرودی( هوادار 

مار زیادی اند و شینی( بودهترین شکل از استبداد سیاسی )یعنی نظام استالوخیم

الشعرای بهار و فرخی یزدی( از تندروترین آزادیخواهان به ها )مثل ملکاز سنتی

تا بسی شان در این راسشان و تاثیرگذاری سیاسیرفتند و فعالیت سیاسیشمار می

چشمگیرتر از گروه مقابل بوده است. به همین ترتیب، این مشاهده با برداشت 

ر بینیم بیشتر نوگراها با زبانهای دیگیاد شده ناسازگار است، که می یلوحانهساده

 گراها یکی دو زبانو دانشهای نوی مدرن آشنایی ندارند در حالی که بیشتر کهن

 اند. دانند و تحصیالتی منظم و عالی در علوم مدرن داشتهخارجی را به روانی می

گاه ر شاعر در آن، به دستبرای فهم جغرافیای شعر معاصر و تشخیص جایگاه ه

تری نیاز داریم که از چندین و چند محور تشکیل شده تر و علمینظری پیچیده

باشد و متغیرهایی بسیار را در نگاهی سیستمی با هم ترکیب نماید. متغیرهای 

پیشنهادی من عبارتند از ریخت و شکل شعر، تاثیرپذیری شعر از جریانهای ادبی 

ی ایرانی، در برابر وامگیری از جریانهای جهانی و رینهکهن و میراث فرهنگی دی

های سایر فرهنگها، بافت زبان و ساخت واژگان، مضمون و محورهای اندوخته

معنایی، پیوندهای نهادی میان شاعر و محفلهای ادبی از یک سو و حزبها و 

 یبینی شاعر و شیوهنهادهای سیاسی از سوی دیگر، گرایشهای دینی و جهان

سی شنای اجتماعی و خلق و خوی شاعر و سنخاش در شعر، انگارهتاب یافتنباز
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اند، و اش تبلیغ کردهاند و دربارههایی که شعر را پراکندهشخصیتی وی، رسانه

 مسیر تحول و پویایی مضمون و فرم در شعرِ شاعران و نسلهای پیاپیِ شاعران.

 

 

 

 

 

 

تر را پیشاروی ، تصویری بسیار پیچیدهاگر با این متغیرها به شعر معاصر بنگریم

خویش خواهیم یافت. شمار شاعران از چند ده شاعر مشهور که پیوندهای حزبی 

ای چشمگیری دارند، به چند صد تن افزایش و نهادی نمایان و حضور رسانه

گراتر شان بسیار وای موفق یا ناکامهای خالقانهیابد، ریختها و محتواها و تجربهمی

نماید و پویایی و جنبش چشمگیری حتا در یک شاعر دیده تر میدهو گستر

مندی کالسیک شود، چنان که بهار و حمیدی در ریخت و وزن و قالب از قاعدهمی

به رهایی نوگرایی حرکت کرد و توللی و تا حدودی کدکنی در مضمون و ریخت 

 از وزنهای آزاد به قالبهای منظوم و کالسیک بازگشت کردند.

ه ای عقالنی ببا این دیدِ عینی، از درون دستگاهی نظری و با پشتوانهاگر 

یم که بینجغرافیای شعر امروز بنگریم، متاسفانه انبوهی از نامهای زودگذر را می

 ای سوار شده وای ادبی و بضاعتی معنایی ندارند و بر موجهایی رسانهاندوخته

از ادیبان راستین که هیاهوی  روند، و در ازدحامشان شماری کمترآیند و میمی

اند. شاخص اصلی در این میان به اندک و دستاوردی چشمگیر دارند، گم شده

ای شخصی و شهرتش در مقام شاعر نظرم آن است که نام و نشان و نفوذ رسانه

سازد، یا آن که کشد و بر کرسیِ شعر مستقر میاست که آثار او را یدک می

و نیرومند و تکان دهنده است و به دنبال خویش برعکس، خودِ شعر معنادار 
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آورد. تقدم نام و نشان و نفوذ افراد بر اش به ارمغان میشهرتی برای سراینده

کیسگان است و چیرگی سخن و شعرشان نشان فریبکاران و سودجویان و تهی

 ی شاعران راستی تواند بود.شعر بر نام و نشان شاعر نشانه

ی بسیاری از صاحبنظران، به نظر من شعر امروز نهبر خالف برداشت بدبینا

گذراند. این امر تنها پارسی یکی از دورانهای شکوفایی و اوج خود را از سر می

نین شود، چون چبه پیوندهای جهانی ادبیات پارسی با سایر فرهنگها مربوط نمی

سارت ج پیوندی کمابیش در سراسر تاریخ ایران برقرار بوده است. ماجرا بیشتر به

 های جمعی و دری جمعیت، گسترش رسانهنسل جدید ادیبان، باسواد شدن بدنه

سا شود و چه بدسترس همگان قرار گرفتنِ آثار کالسیک ادب پارسی مربوط می

گران و فریبکاران، نسلی از شاعران توانمند و فرهیخته را، در این هیاهوی هوچی

 ندگار پدید آورد. ی هنری تندرست و دستاوردهایی مابا سلیقه
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 پرسش از تبارشناسی یک واژه: اندر حکایت اُسکول!

 ای کردماشاره« دیدگاه زروان»ی پیش در کالس یکشنبه

ای ها و ساختارههای دنیای مدرن آن است که تکیه کالمبه این که یکی از ویژگی

و آرام  باهنگ کندکند و این با ضرها تغییر میزبانی با سرعتی بیشتر از نسل

ها در دوران پیشامدرن تفاوت دارد. یکی از مثالهایی که دگردیسی زبان و منش

ای مثل اسکول در زمان نوجوانی ما رواجی نداشت. اما زدم این بود که کلمه

ی خاستگاهش تولید شده هایی هم دربارهامروز نه تنها رواج دارد، که افسانه

راست است که »انشجویان کالس پرسید که است. بعد از آن کالس یکی از د

ای نه، اما این که چرا به پرنده»و من گفتم « اسکول در اصل اسم نوعی پرنده بوده؟

 «منسوب شده خودش داستانی دارد!

آن روز فرصتی نشد که توضیح بیشتری بدهم و برای این که بحث شیرین 

م یج که به نظرشناسی راشناسی به فرجام برسد، نخست به دو ریشهاسکول

 نادرست است اشاره کنم و بعد برسیم به پیشنهادی که در این مورد دارم. 

ه ایست که بای هست که بر مبنای آن اسکول، اسم پرندهنخست آن که افسانه

اش محبوب عکاسان طبیعت است. هیچ یک از خاطر رنگ نارنجی منقار و عنبیه

هیچ ربطی به اسکول ندارد.  -رایجبر خالف توهم -ی بیگناه اسمهای این پرنده

نامند و اسم می common puffinیا  arctic puffinاو را در زبان انگلیسی 

ی دریایی چست و چاالک است. یک پرنده Fratercula arcticaاش هم علمی

 ایاش ایرادی دارد و نه دانهاش برای یافتن خانهو شکارچی است که نه حافظه

ی بازاش دچار اسکولکند که بعدتر بخواهد در بازیافتنرا در زمین پنهان می

 شود!
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ی اسکول به مرغ ماهیخواری شکارچی منسوب شده؟ به اما چرا کلمه

شناسی عامیانه عکس این پرنده را دیده و ی خالق این ریشهاحتمال زیاد سازنده

سازگار در آمده  اسکول در ذهن داشته« تیپ ایدآلِ»ای که از اش با انگارهقیافه

توجه به این که این پرنده در اش سر هم کرده است. بیو بعد این قصه را درباره

اصل این شکلی نیست! یعنی رنگ نمایان چشم و چشمخان و منقار در این مرغ 

ت ایست که آغاز رقابتنها به جنس نر و آن هم زمان جفتگیری تعلق دارد و نشانه

کند، یعنی شکل ها را مشخص میها بر سر مادهی نرو کشمکش گاه تندخویانه

 نیستند! شان این شکلی نیست و وقتی هم که این شکلی هستند، اصال اسکولعادی

ای به کار ای نزدیک به اسکول در واقع برای پرندهی جالب آن که کلمهنکته

ای ایرانی هم دارد! در واقع در زبانهای اسالوی )روسی، رود و تبارنامهمی

ایست. اسم این پرنده در نام پرنده sokolکراینی، لهستانی، صربی و بلغاری( او

فرانسوی و پرتغالی  sacreیونانی و  التین و  sacerزبانهای اسالوی با 

ای از صَقْر/ زَقْر/ سَقْر عربی است که خودش در اصل از واژهریشه است و وامهم

پارسی دری است که در پهلوی چَرْک  پارسی وامگیری شده و همان چَغْر یا چَرغ

 ایست با ویژگیهایو در سکایی چیرَو بوده است. حاال جالب این که چغر پرنده

ی شخصیت اسکول، چرا که نام دیگر آن قوش )نوعی از شاهین، کامال واژگونه

 ایست که به زیرکی و تیزپروازی شهرت دارد. ( است و پرندهFalcoجنس 
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ی گر آن است که این کلمه از عثکول عربی وامگیری شده که خوشهروایت دی

دهد. این روایت امروز هواداران بیشتری بین ی بزرگ معنی میخرما و شاخه

ی اند آن است که عثکول به معنای خوشهفرهیختگان دارد و تفسیری هم که کرده

 نده باشد،اش را خورده باشند و فقط خود خوشه باقی ماخرمایی است که میوه

فایده است که برای تزیین در جایی آویزانش که چیزی به درد نخور و بی

ی اند. این برداشت هم به نظرم درست نیست. نخست آن که تعبیر خوشهکردهمی

خرما و تزیینی معنایی ساختگی است که انگار برای سر هم بندیِ این بی

و  ی بزرگدر اصل شاخه شناسی به عثکول منسوب شده . معنای این کلمهریشه

ی خرماست که ربطی به داللت اسکول در زبان امروزین ندارد. دیگر آن خوشه

ای هی عثکول در عربی امروز رواجی ندارد و آن را تنها در لغتنامهکه اصوال کلمه

دانم نوجوانان شهرنشین ایران که این کلمه را توان دید و بعید میقدیم تازی می

 األرب دمخور بوده باشند. ا کتاب منتهیاند، بباب کرده
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پس با این حساب این کلمه با این داللت از کجا به پارسی امروز وارد 

رد. اش نگاه کی اجتماعی پدیدار شدنشده است؟ به نظرم باید نخست به زمینه

این کلمه طی ده پانزده سال گذشته نخست در میان نوجوانان تهرانی باب شد. 

طنین و  ای با اینی آنها نگریست و دید که چه کلمهی زیستهید به تجربهیعنی با

ی شان وجود داشته است. حدس شخصی من دربارهجهانمحتوا در زیست

 schoolی ی اسکول آن است که این شکلی تحریف شده از کلمهی واژهتبارنامه

هم  ه استانگلیسی است. چرا که شکلِ اُشکول که صورت دیگر خوانش این واژ

 و« بَبو»آید. چه بسا این کلمه ابتدا معنای بر می schoolی انگلیسی از دیکته

 داده و بعدتر به معناهایی مشابه گسترش یافته باشد. را می« بچه خرخون»
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 رسند، و ها به نظر نادرست میبرخی از آرا و نظریه

ه باشند، اما نوع برخورد مان جای داشتی فکری مقابلممکن هم هست که در جبهه

ن شاشود، مدام ضرورت تجدید نظر دربارهو گاه ستمی که بر هوادارانش روا می

ی سیمرغ بخش معرفی کتاب با چالشی گره خورد در این شمارهکند. گوشزد می

 که نیک دیدم ترکیبی در این دو بخش از سیمرغ داشته باشم. 

بودم به نام دیوید ایروینگ  در ماههای اخیر مشغول خواندن آثار مورخی

(David John Cawdell Irving) (که1938ی زاده )سیر تحول  .م

برانگیز و اش و نوع برخوردی که با او شده به نظرم از سویی دغدغهاندیشه

 زاست و از سوی دیگر بسیار روشنگر.چالش

 

 

ایروینگ فرزند یکی از  

تکاوران نیروی دریایی انگلستان بود 

ها نگ جهانی دوم با نازیکه در ج

جنگیده بود. خودش هم در انگلستان 

که دشمن سنتی آلمان نازی است 

پرورده شد و تحصیل کرد. او هم 

ر نسلش بمانند بسیاری از مورخان هم

ی ظهور و سقوط رایش سوم تمرکز کرد و حجم چشمگیری از کتابهای مسئله

با دیگران در آن بود که نسبت  خواندنی را در این زمینه پدید آورد. اما تفاوتش

به جنبش نازیها و شخص هیتلر دیدگاهی همدالنه داشت. طوری که در جوانی 

( Oswald Moselyموزلی ) به جنبش فاشیسم انگلستان که رهبرش اوسوالد

https://en.wikipedia.org/wiki/File:David_Irving_1.jpg
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ی بود پیوست و از رهبران این جنبش شد. او برای دیرزمانی ویراستار روزنامه

Carnivla Times ن جا به خاطر رویکرد نژادپرستانه و بود و در هما

ا هایی نوشت و هیتلر راش شهرتی پیدا کرد. او در آن روزنامه مقالهستیزانهسامی

بزرگترین سیاستمدار بعد از شارلمانی دانست که معمار وحدت اروپا بود و 

ی این روند نکوهش کرد. کمی بعد کار یهودیان را به عنوان عامل مهار کننده

ی روهر رفت و به عنوان کارگر در صنایع فوالد به کار ا کرد به منطقهخود را ره

 پرداخت و در ضمن زبان آلمانی را نیز آموخت. 

 37.م آغاز شد. او در این سال 1962شهرت او به عنوان مورخ از سال  

ی بمباران شهرهای آلمان به دست متفقین منتشر کرد و انبوهی از مقاله درباره

ها لمانیکشی آرا منتشر کرد که بر اساس آن متفقین به نوعی نسل اسناد و مدارک

.م کتابی 1963ای سراسر یک شهر دست یازیده بودند. او در با بمباران نقطه

منتشر  (The Destruction of Dresden) «نابودی درسدن»مشهور به نام 

 وکرد که به سرعت به اثری پرفروش تبدیل شد و به خاطر اسناد دست اول 

ای که در آن آمده بود، اعتبار یافت. ایروینگ همان کسی است عکسهای نویافته

بهمن )هزار نفر کشته را برای شمار کشتگان بمباران درسدن  135که آمار مشهور 

اعالم کرد و هرچند بعدتر خودش با دست یافتن به .م( 1945/ فوریه 1324

رقم نخستین در کتابهای  اسناد تازه این شمار را کاهش داد، اما هنوز همان

 کالسیک تاریخ پذیرفته شده است. 

ها بود، باعث شد تا چند ماه موضع ایروینگ که آشکارا هوادار آلمانی

رد بزنند اش دستبگرای ضد فاشیست به خانهپس از انتشار کتابش سه فعال چپ

شان و بکوشند تا اسناد و مدارکش را بدزدند. این سه تن دستگیر شدند و به کرده

 شان اعتراف کردند و تنها با مجازاتی سبک روبرو شدند. و نیت
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( را The Mare’s Nest« )مادیانی النه»کتاب  1964ایروینگ در 

ی رنامهی بها دربارهمنتشر کرد که هنوز هم یکی از کاملترین و دقیقترین پژوهش

ر شود. ایروینگ به خاطی متحدین و متفقین محسوب میموشکی دو جبهه

ِ فراری ی متحدین به زودی دوستانی در میان سران نازیاش از جبهههواداری

زیستند و بخشی از اسناد مهم دوران رایش یافت که پنهانی در گوشه و کنار می

های سوم را در اختیار داشتند. همین منابع بودند که دفترهای خاطرات سرکرده

شتند و مجراهایی را به او ارتش ورماخت و حزب نازی را در اختیار او گذا

معرفی کردند که بتواند اسنادی دست اول را از بازماندگان جنگ جهانی دوم 

ی شمار زیادی از رهبران خریداری کند. ایروینگ بر مبنای این منابع زندگینامه

ای که در این کتابها نسبت به رایش سوم را نوشت و با وجود لحن هوادارانه

ی امهی زندگینآثارش را باید کاملترین و دقیقترین مجموعهها اختیار کرده، نازی

(، 1965ی ژنرال ویلهم کایتل )مربوط به جنگ جهانی دوم دانست. او زندگینامه

(، 1977(، رومل )1973(، فیلدمارشال میلش )1971ژنرال راینهارد گِهلِن )

 (، و گوبلز1989(، فیلدمارشال گورینگ )1980ی چرچیل )سه جلد در دهه

شان با استقبال مخاطبان روبرو شدند و او را به ( را نوشت که همگی1992)

مشهورترین کتابش  1978و  1977ای بسیار ثروتمند بدل ساختند. او در نویسنده

ی نگاه هیتلر بود و دو جلد به را نوشت که تاریخ جنگ جهانی دوم از دریچه

( The War Path) «مسیر جنگ»( و Hitler’s War« )جنگِ هیتلر»نامهای 

شد. این کتاب با واکنشها و نقدهای تندی روبرو شد. چون به کلی را شامل می

کشی کرد. ایروینگ مدعی بود که هیتلر از نسلتاریخ جنگ را به شکلی نو ارائه می

ای هزار پوندی برای کسی تعیین کرد که بتواند یک یهودیان خبر نداشته و جایزه

ن موضوع ارائه کند. این جایزه را هنوز کسی نبرده است سند تاریخی در اثبات ای

و غریب است که به واقع هیچ سندی یافت نشده که نشان دهد هیتلر دستوری در 
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و یا حتا از این زمینه صادر کرده 

جریان کشتار یهودیان خبر داشته 

کرد باشد. ایروینگ ادعا می

جنگ دوم جهانی را چرچیل 

گفت میآغاز کرده و نه هیتلر، و 

های کشتار یهودیان واکنش نازی

تندرو به پیشروی متفقین در 

سالهای آخر جنگ بوده و از 

ای منظم و دولتی پیروی برنامه

داد حیم وایزمان رئیس او همچنین سندی منتشر کرد که نشان میکرده است. نمی

لن ای به چمبر.م( نامه1939سپتامبر  3) 12/6/1318المللی یهود در آژانس بین

نوشته و او را از هواداری یهودیان از انگلستان و فعالیتشان برای شکست آلمان 

خاطرجمع کرده است. از دید ایروینگ افشای همین عهدنامه دلیل اصلی کشتار 

 ها بوده است.یهودیان در قلمرو نازی

از دید ایروینگ ساختار دولت نازی یکدست و یکپارچه نبوده و هیتلر 

ی بوده که در امور اجرایی جز تا جایی که به معماری و ساخت تنها رهبری معنو

کرده است. بسیاری از کارگزاران او از دید شده، مداخله نمیو ساز مربوط می

 های متفاوتی مقابل هم قراراند و در دستهایروینگ مردانی جنایتکار و خائن بوده

ان هیملر و هایدریش را های زیر فرمها که اس اساند. تندروترین این دستهداشته

اند و این جنایتها را مستقل از ارتش و فرمان شده مسئول کشتارها بودهشامل می

اند. در واقع اسنادی که او ارائه کرده رساندههیتلر به شکلی سرخود به انجام می

ی کشتار یهودیان و بسیاری دهد که باالترین مرجع فرمان دهنده دربارهنشان می

 دیگر در اروپای شرقی شخص هیملر بوده است. از کشتارهای

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-S33882,_Adolf_Hitler_retouched.jpg


   23      چهار و نود و صدماه هزار و سیو ششم/ آبان سی یشماره/سیمرغ

 

( اسنادی مفصل 1981« )هاجنگ میان ژنرال»بعدتر در کتاب  ایروینگ

ن سازی میان رهبرامنتشر کرد و طی آن نشان داد که کشمکش شدید و سرنوشت

در جریان بوده و ایشان در چند دسته و جبهه در  ی غربمتفقین در جبههنظامی 

  اند.کردهو گاه از کشتار مردم غیرنظامی هم ابایی نمی اندفته بودهمقابل هم قرار گر

ز شک اهای شخصیتهای جنگ جهانی دوم بیی زندگینامهآثار ایروینگ درباره

هایی تازه را بر رخدادهای این دوران نظر تاریخی ارزشمند و مهم است و دریچه

ا ابهای دیگرش باعث شد تگشاید. با این همه لحن تند و تیز او و برخی از کتمی

.م ایروینگ کتابی 1967جو شهرت یابد. در ای جنجالی و ستیزهبه عنوان نویسنده

رسکی گفت سیکوکه در آن می« حادثه: مرگ ژنرال سیکورسکی»منتشر کرد به نام 

ی هزیست، با دسیسانگلستان میکه رئیس دولت در تبعید لهستان بود و در 

ه بی سقوط هواپیمایش جریان حادثهورسکی در چرچیل کشته شده است. سیک

.م به قتل رسید و ایروینگ اسنادی ارائه کرده که بر اساس آن این 1943سال 

حادثه در واقع خرابکاری بوده و چرچیل به طور مستقیم در آن دست داشته و 

ود، به ها پیوسته بی ضد نازیاین کار را برای رام کردن استالین که تازه به جبهه

ی مفصلی که از چرچیل نوشت نجام رسانده است. او این دعوی را در زندگینامها

نیز تکرار کرده، هرچند این کتابش به خاطر محبوبیتی که چرچیل هنوز نزد مردم 

 انگلستان دارد، در این کشور با استقبال چندانی روبرو نشد. 

ال بود که به س« 17-نابودی عملیات پی.کیو»کتاب جنجالی دیگر او 

.م منتشر شد. این عملیات بزرگترین شکست دریایی انگلستان از آلمان بود 1967

تایی منتهی شد. ایروینگ در کتابش 35کشتی از یک ناوگان  24که به نابودی 

گی عرضنوشته بود که این شکست و تلفات سنگین بعد از آن ناشی از بی

ام داشت به خاطر چاپ ی عملیات بوده است. این فرمانده که جک بروم نفرمانده

این کتاب از ایروینگ شکایت کرد و چون نویسنده نتوانست در دادگاه ادعای 

 ی سنگینی محکوم شد. خود را ثابت کند، به پرداخت جریمه
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نام داشت که در  (!Uprising« )خیزش»دیگرش بحث برانگیز کتاب 

ی یر سلطه.م چاپ شد و در آن ادعا کرده بود حزب کمونیست مجارستان ز1981

که با  1956یهودیان قرار داشته و شورش مردم مجارستان بر ضد کمونیستها در 

 سرکوب خونینی پاسخ گرفت، در اصل شورشی یهودستیزانه بوده است. 

دیگری که ایروینگ در آن درگیر شد، به کشف  پر سر و صدایماجرای 

.م به تدریج 1983شود که در سال ی خاطرات هیتلر مربوط میجلد دفترچه 61

ی اشترن بابت خریداری آن هشت میلیون دالر پرداخت کرده انتشار یافت و مجله

صفحه از این مجموعه را از همان فروشنده  800بود. ایروینگ با زحمت زیاد 

خریداری کرد و نشان داد که این اسناد جعلی است. بعد از افشاگری پر سر و 

کردند و جعلی بودن این خاطرات  صدای او مورخان دیگر هم سخنش را تایید

 برمال شد.

.م حزب 1982دیوید ایروینگ در سیاست هم درگیر بود. او به سال 

را در بریتانیا تاسیس کرد و چون کارش نگرفت به سازمان  Focusفاشیستی 

IHR های سرسخت تشکیل شده بود. ایروینگ پس از آن پیوست که از نئونازی

ی ارنست زوندل شد و در جریان محاکمه به سخنگوی این سازمان تبدیل

(Ernst Zundel ،که به خاطر انکار هولوکاست در کانادا دادگاهی شده بود )

شر را منت« گزارش لوکنر»به عنوان گواه برای دفاع از وی حضور یافت و بعدتر 

های مرگ آشویتس، بیرکناو و ماجِنِک بود کرد که دستاورد پژوهشی در اردوگاه

ها هرگز برای کشتار با اتاق گاز کرد که این اردوگاهبه اسنادی ادعا میو با تکیه 

 اند. مورد استفاده قرار نگرفته

ایروینگ بعد از این دادگاه و تماس با لوکنر و همکارانش به یکی از 

منکران سرسخت هولوکاست تبدیل شد و مدام اسنادی را در این زمینه منتشر 

های کار نبود، اما شش میلیون قربانی یان در اردوگاهکرد. او منکر کشتار زندانمی
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داد جمعیت کرد که نشان میدانست و آماری منتشر مییهودی را غیرواقعی می

کل یهودیان در قلمرو زیر فرمان هیتلر سه میلیون تن بوده است. به گمان او بیشتر 

یک برای ی سیستماتااند و برنامهباختهقربانیان در اثر بیماری و سوءتغذیه جان می

 کشتار ایشان وجود نداشته است. 

ها و داستان کشتار یهودیان با گاز های مرگ نازیاز دید او اردوگاه

روایتی ساختگی بوده که همچون پوششی ایدئولوژیک برای پنهان ساختن 

جنایتهای کمونیستها در کشور خودشان و بمباران مناطق مسکونی آلمان و ژاپن 

داع شده است و بعدتر به نوعی صنعت توریسم تبدیل شده به دست غرب اب

پروایی با هر گروه و سازمانی که حاضر باشد به حرفهایش ایروینگ با بیاست. 

 ها،کند و در این میان گروههای نژادپرست، نئونازیگوش بدهد ارتباط برقرار می

  اهلل لبنان به شمارند!حماس و حزب

گ به نسبت دشوار است. تا پیش از ماجرای ی آثار ایروینداوری درباره

دادگاه زوندل که ایروینگ هنوز هولوکاست را انکار نکرده بود، بیشتر مراجع 

شمردند که عقاید سیاسی عجیب و دانشگاهی او را مورخی دقیق و محترم می

ی هیتلر است. اما بعد از آن موجی از حمله به او برخاست غریبی دارد و شیفته

وز نویسی امریتش کلیدی است برای فهم جریانهای حاکم بر تاریخکه فهم ماه

 دنیا. 

ی گیری خودم را دربارهبحث، نخست الزم است موضعپیش از ورود به 

آثار ایروینگ بگویم. به نظر من ارزشمندترین بخش از آثار ایروینگ، 

ی برخی از و پژوهشهایی که درباره هایی است که منتشر کرده،زندگینامه

ی موشکی( انجام رخدادهای خاص )بمباران درسدن، مرگ سیکورسکی، پروژه

دهند چشمگیر و داده است. این آثار واقعا از نظر اسناد و مدارکی که ارائه می

گذارند. این ی کار یک مورخ توانا را به نمایش میتکان دهنده هستند و نمونه



   26      چهار و نود و صدماه هزار و سیو ششم/ آبان سی یشماره/سیمرغ

 

زند ه میمتفقین گوشه و کنای نکته البته هست که ایروینگ مدام در نوشتارهایش به

کند. اما واقعیتش آن است که این و آشکارا از طرف آلمانی جانبداری می

شود در جانبداری و هواداری نمایان که نقصی برای یک مورخ محسوب می

« آلمان در جنگ جهانگیر دوم»هانری شایرر و « ظهور و سقوط رایش سوم»

ست هم اثر یوآخیم فِ« هیتلر»ی و منصفانهروانه فریتس کالین و حتا کتاب میانه

رسد سمت و سوی جانبداری ایروینگ است شود. یعنی بیشتر به نظر میمی دیده

که اعتبار او را به عنوان یک مورخ مخدوش کرده، و نه نفسِ جانبداری. در واقع 

در بسیاری از جاها شایرر و کالین به مراتب بیش از ایروینگ چشم خود را بر 

ت. اس شان هم از متفقین به همان اندازه نمایانجانبداریبندند و ها و اسناد میداده

گنجد و دستاوردهایش ی مورخان میشک در ردهبنابراین از دید من ایروینگ بی

 هم مهم و ارزشمند بوده است.

از سوی دیگر برخی از آرا و برداشتهای ایروینگ به نظرم آشکارا نادرست 

بوروی او با تاکید بیش از حد بر یهودیانی که عضو پولیت!« خیزش»است. کتاب 

ی ایشان را از بافت تاریخیِ رخدادها اند نوشته شده و تبارنامهمجارستان بوده

گسسته است. مثال این نکته را نادیده گرفته که برخی از خودِ همین افراد سخنانی 

ها هم در آن حدود کاند و سیاست کلی بلشویآوردهستیزانه به زبان میسامی

شان کشی یهودیان یا تبعیدزمانی کمابیش با نازیها یکی بوده و در راستای نسل

بوده است. به همین ترتیب این که هیتلر به کلی از کشتار یهودیان یا مرگ و 

 رسد. غیابخبر بوده باشد، بعید به نظر میمیرها در اردوگاه کار اجباری بی

دهد هیتلر پیوند سازمانی جالب است و نشان می مدارک در این زمینه البته

یچیده ای چنین پمستقیمی با این موضوع نداشته، اما انکار این که اصوال از برنامه

نماید. به همین ترتیب انکار هولوکاست و این و گسترده آگاه بوده، نادرست می

وان اای صورت نگرفته نیز بنا به اسناد و شواهد فرکشیفرض که اصوال نسل
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شود. هرچند با ارنست نولته نادرست است و موضعی ایدئولوژیک محسوب می

موافقم که کشتار یهودیان یا کولیان در آلمان نازی را باید در کنار کشتار 

های پاکسازی ها در ترکیه دید. یعنی برنامهها و ارمنیتبارها در گوالگایرانی

ستالین ی اها ندارد . برنامهنیستنژادی نازیها تفاوتی با پاکسازی طبقاتی کمو

ین چعام مردم اوکراین و بالهت مائو و خباثت چرچیل در کشتار مردم برای قتل

ترش را در گتوی دامنهگرا و کمهمان است که شکلی نظامی شمال هند و ایرانو 

 .بینیم و هیچ دلیلی نداریم که یکی را از بقیه مهمتر بشماریمیهودیان ورشو می

ها در جنگ جهانی دوم )که قطعا صورت گرفته و ه نظرم جنایتهای نازییعنی ب

فجیع هم بوده( اگر در بافت کلی تاریخ قرن بیستم نگریسته شود، موزائیکی است 

ی هیتلر و چرچیل و آتاتورک در یک کاشیکاریِ خونین بزرگ، که در آن چهره

ین و سانی مثل استالتر از کگیرد، در جایگاهی بسی پذیرفتنیکنار هم قرار می

 پوت. مائو و پول

با این ترتیب، به نظرم ایروینگ مورخی است ورزیده که به خاطر معرفی 

و انتشار انبوهی از منابع دست اول حقی به گردن پژوهشگران تاریخ معاصر دارد، 

و در ضمن با خطاهای شناختی روشنی هم دست به گریبان است. با مرور 

شک در رقم شش میلیون قربانی کرده نمایان است که بی هایی که او ارائهداده

.م به 1942شک دستگاه تبلیغاتی بریتانیا از سال یهودی اغراقی وجود دارد و بی

کشی یهودیان و زندانیان جنگی در آلمان به ی نسلبعد تبلیغاتی وسیع را درباره

مه با این ه راه انداخته بوده که بخش بزرگی از آن دروغ و ساختگی بوده است.

ی کشتار یهودیان موهوم بوده، توان نتیجه گرفت که کل برنامهها نمیاز این داده

 یا شمار کشتگان آشویتس تنها سی هزار تن بوده است.

تا اینجای کار، بحث معرفی کتابهای یک مورخ معاصر بود که به خاطر 

کرده  منتشردیدگاه متفاوتش به جنگ جهانی دوم جالب توجه است و اسنادی که 

بسیار ارزشمند است و باورها و عقایدش هم چندان پذیرفتنی نیست. با تمام این 
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پیوند زد، بالیی است که « چالش»حرفها، آنچه این بخش از سیمرغ را به ستونِ 

 در نهایت بر سر دیوید ایروینگ آمد. 

ای پرفروش و موفق بوده است. قلمی روان و ایروینگ در کل نویسنده

کند و بر رخدادهای های تاریخی را به خوبی با هم ترکیب میارد و دادهشیوا د

گذارد و بسیاری از باورهای نادرست را مستدل و تکان دهنده خوب انگشت می

برانگیز و ناگفتنی کارش هم به جای خود کند. حواشی پرسشمستند ابطال می

توانیم عتبر و مهم میهست و ترکیبی از این دست را تقریبا در کار تمام مورخان م

بازیابیم. اما آنچه که شگفت است، بالیی است که دستگاه حقوقی کشورهای 

 ها بر سرش آوردند. دموکراتیک و رسانه

ت، به آمدِ عادگیری خالفطبیعی است که انتشار کتابهایی با این موضع

تقریبا  یهایی فراوان منتهی شود و چنین هم شد. یعنانتشار آثاری انتقادی و ردیه

اند، ی این رخداد قلم زدهی مورخان مهمی که بعد از جنگ جهانی دوم دربارههمه

مقاله یا کتابی در رد آرای ایروینگ دارند، و این به جای خود بسیار خوب و 

 دهد. است و از پویایی یک کشمکش فکری خبر می پذیرفتنی

ای ینگ تنها به فضگیری در برابر ایرواما ایراد کار در آنجاست که جبهه

اش که فرهنگی و دنیای تئوری منحصر نماند. گذشته از ماجرای دستبرد به خانه

کاری شلوغشرحش گذشت، تقریبا در هر جایی که ایروینگ سخنرانی کرده، با 

گر روبرو شده که معموال با ابراز خشونت و در چند مورد با های گروهی هوچی

اش را به هم بزنند و معموال موفق هم اند مجلس سخنرانیچاقوکشی کوشیده

عاالن ها و فاند، به مارکسیستکردههایی که چنین میی دستهاند. تقریبا همهشده

ها در اند. از آنجا که ایروینگ فاشیست است و خودِ فاشیستچپ تعلق داشته

ای مشهور دارند، این ماجرا به خودی خود همدردی زیادی بر این زمینه پیشینه

کند که اگر حرفهای او با انگیزد، اما به هر صورت این پرسش را مطرح مینمی
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گویند نادرست است، دیگر چه نیازی به این کارها وجود این وضوحی که می

ایم که چرندیاتی هایی از مدعیان تاریخ را داشتهدارد؟ ما در ایران خودمان نمونه

هم مزاحمشان نشده و همگان  اند و کسیهایی رسمی گفتهرا بافته و در تریبون

نشیند و دیر یا زود در برابر حقیقت اند که حرفِ ناروا و پرت به کرسی نمیدیده

شود. در این معنا هردو گروه راست و چپ افراطی )چه نشینی میوادار به عقب

مدار و چه ضددین( از به کرسی نشستن فاشیست باشند و چه کمونیست، چه دین

. در کل این قاعده همواره راست است که تالش حقیقتی هراس دارند

آمیز برای به هم زدن یک سخنرانی یا ناشنیده گذاشتنِ یک حرف، نشان خشونت

د کوشترسد و میگر از حضور حقیقتی در سخن گوینده میاز آن دارد که هوچی

 آن را با راهی جز کالم از راه به در برد. 

ها در شمکشها و آشفتگیایروینگ در سراسر عمرش مدام با این ک

اش دست به گریبان بوده و احتماال گذشته از موضع سیاسی های سخنرانیبرنامه

نماید، باید چیز دیگری در سخنش وجود خودش که ناپذیرفتنی و نادرست می

 شود. اش خرج میداشته باشد که چنین اصراری در ناشنیده گذاشتن

ا توان بم آمده را به راحتی میگذشته از این بالهایی که بر سر این آد

ی کمی تخیل به نوعی توطئه

.م 1981در گسترده حمل کرد. 

های عمومی آبروریزی بزرگی رسانه

بر سر ارتباط جنسی او با زنان متعدد 

به راه انداختند که به طالق گرفتن 

.م وقتی 1989. در زنش منتهی شد

قرار بود برای سخنرانی به اتریش 

ستگیری صادر برود برایش حکم د

شد و ورودش به کشور ممنوع شد. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Denying_the_holocaust.jpg
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.م انتشارات قراردادی 1992کمی بعد در آلمان هم ورودش را ممنوع کردند. در 

شر کند، ی گوبلز را منتکه با انتشارات معتبر مک میالن داشت تا کتاب زندگینامه

یک طرفه از سوی ناشر لغو شد. در همین سال یک دادگاه در آلمان او را به 

طر انکار هولوکاست به ده هزار مارک جریمه محکوم کرد و چون تقاضای خا

فرجام و دادرسی مجدد کرد جریمه را به سی هزار مارک افزایش دادند. در کانادا 

به دادگاه رفت، خودش ی زوندل دفاع از پرونده برایهم وقتی که به عنوان گواه 

جریمه بریدند و ورود را دستگیر کردند و به خاطر انکار هولوکاست برایش 

های عمومی ی هشتاد رسانهمجددش را به کانادا ممنوع کردند. از اواخر دهه

ای در موضوع نویسنده»آمیز پیدا کردند تا او را اصراری شدید و اغلب توهین

ی مورخ بنامند و از آوردن کلمه« نویسدکسی که کتابهای تاریخی می»یا « تاریخ

وم گرفتند، هجتی داشتند قرارداد مک میالن را از او میبرایش خودداری کردند. وق

ی ای سازمان یافته و منظمی بر ضدش آغاز شد که سردمدارش روزنامهرسانه

عد و ب« ویراستارِ متون تاریخی»ساندی تایمز بود. در این روزنامه نخست او را 

که  یخواندند. توصیف« مترجمی ناشی و غیرقابل اعتماد»و در نهایت « مترجم»

شک نادرست است. چون هم نوشتار و هم گفتار ایروینگ در انگلیسی و آلمانی بی

ند کام امانتدارانه ترجمه میبسیار روان است و اسناد را هم تا جایی که من دیده

ل شود، نه نقاش مربوط میهای بعدیگیریهای وارد بر او به نتیجهگیریو خرده

 اسناد.

در لندن به سه ماه زندان محکوم کردند که ده  .م او را1994ی در فوریه

یک .م انتشارات پنگوئن کتابی از 1993روزش را به واقع زندانی شد. در 

( چاپ کرد به Deborah Lipstadtدبورا لیپشتات )ی گمنام به اسم نویسنده

( که در آن رسما به او Denying the Holocaust« )انکار هولوکاست»نام 

ایروینگ  .ی جهانی نژادپرستانه دانسته بودرا بخشی از یک توطئهاو ناسزا گفته و 

.م از این نویسنده و ناشر به دادگاه شکایت کرد. اما انتشارات پنگوئن 1996در 
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ی که به ای هنگفت چندین گواه معتبر فراهم آورد و در دادگاهبا صرف هزینه

رد کرد و هم او اش محرز است، هم شکایت ایروینگ را نظرم غیرعادالنه بودن

 میالن بپردازد. ی دادگاه را از طرف مکمیلیون دالر هزینه 2/3را وادار ساخت تا 

 

 

 

 

 

یکی از مهمترین گواهان این انتشاراتی که شهادتش در دادگاه تعیین 

( استاد تاریخ دانشگاه کمبریج بود Richard Evansکننده بود، ریچارد اوانز )

های ایروینگ ها و مقالهدر سراسر کتابها، سخنرانی که در دادگاه شهادت داد که

شود که بازنمایی دقیق و تاریخیِ نه یک پاراگراف و نه حتا یک جمله پیدا نمی»

های جمعی این اظهار نظر اوانز را بارها و بارها رسانه« اش باشد.موضوع بررسی

ه هرکس الی کتکرار کردند و در عمل آبرویی برای ایروینگ باقی نگذاشتند. در ح

تواند داوری کند که اوانز های او را خوانده باشد به سادگی مییکی از زندگینامه

بگذریم از دستمزدی که او بابت این شرمانه دروغ گفته است. در دادگاه بی

ی گمنام به سرعت ترقی دروغگویی دریافت کرد، و بگذریم که همین نویسنده

ی رسید و کلینتون هم او را در زمان کرد و در آمریکا به استادی دانشگاه

 منصوب کرد. « ی هلوکاستی ویژهکمیته»اش به ریاست زمامداری

ای اش برو زندگی ایروینگ پس از باختن در شکایتش ورشکست شد و خانه

میالن مصادره شد. بعد هم وقتی برای سفری به ی دادگاه مکپرداخت هزینه

.م سه سال 2005ا به حکمی قدیمی در اتریش رفته بود دستگیرش کردند و بن
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زندان برایش بریدند! ایروینگ حدود نیمی از این مدت را در اتریش زندانی بود 

ی های تند و تیز دربارهو بعد که آزاد شد باز هم به سفرهای پیاپی و سخنرانی

عقایدش ادامه داد. موج دشمنی با او به قدری شدید بود که در بسیاری از جاها 

.م وقتی به همایشی علمی و 2008انجامید، چنان که در انهای سیاسی میبه جری

معتبر در نروژ دعوت شد، برگزار کنندگان و مدیران همایش در برابر پس گرفتن 

ی او مقاومت به خرج دادند و در نهایت زیر فشارهای گوناگون وادار دعوتنامه

 اش شدند. به استعفا و طرد سخنرانی

ک ی یی مورخی معتبر به هاویهوینگ و سقوط او از مرتبهسرنوشت دیوید ایر

برانگیز است. تردیدی نیست که در زا و چالشای دغدغهخانمانِ زندانی، مسئلهبی

توان با تکیه به باورهای او عناصر نادرست و خطاهای آشکار وجود دارد و می

ا این همه . بی خونین قرن بیستم پایبندی او به فاشیسم را مردود دانستتجربه

انگیز های عمومی و گروههای فشار بر سر او آوردند بسیار عبرتبالیی که رسانه

ی آور است. واقعیت امر آن است که خود من هم تا مدتها دربارهو شگفت

 کردم لعبتی است در حدودانگیز او چیزهایی خوانده بودم و فکر میسرنوشت غم

 کتابهایش را بر اینترنت یافتم و دیدم که باپورپیرار خودمان، تا آن که برخی از 

اش، تفاوتش با مورخان معتبر و آبرومند دیگر نظر از باورهای شخصیصرف

 چندان نیست که این بگیر و ببند را توجیه کند. 

جریانهایی از این دست پژوهشگران کنجکاو را به بازبینی باورهای مستقر و 

دارد. حتا اگر این بازبینی و بازخوانی با گشت های جا افتاده وا میبازخوانی تاریخ

زدن در متونی بدنام و مطرود همراه باشد که مورد لعن و نفرین همگان هستند. 

تعقیب و دادگاه و زندان و جریمه به  پورپیرار، که بی« دوازده قرن سکوت»

 های رنگارنگ دولتهایآسودگی زیست و کتابهایش را فروخت و از پشتیبانی

که  ایروینگ« جنگ هیتلر»هم برخوردار بود، بخشی از این متون است، و  نوظهور

اش انجامید هم بخشی دیگر. در یکی ممکن است مانند به در به دری و بدبختی
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ن ی چنیی پرورندهشناسی جامعهی آسیبآثار پورپیرار فهمی عمیقتر درباره

ثار دیگر مانند آ به همراه مشتی چرند دستگیرمان شود، و در یکینویسندگانی 

به  هایی پذیرفتنی نیزایروینگ ممکن است ردپاهایی دیگر تشخیص دهیم و داده

 مان بخورد.چشم
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 غزل بیدل دهلوی ی ابیاتی ازگزیده

 

  ز عارض و خط خوبان جز این نشد روشن

 آغوشندها همه با دود دل همکه شعله

   غرور در این محیط چو گرداب، بیخودان

 ز گردش سر بی مغز خود قدح نوشند

   ز عبرت دم پیری کراست بهره که خلق

 ی مهتاب پنبه در گوشندچو جام باده

 فریب الفت امکان مخور که مجلسیان

 چو شمع تا مژه بر هم نهی فراموشند   

 

 نقاب از فکر عاشق غافل استحسن چون شد بی

 گل همان در غنچگی دارد دل بلبل به کف    

 کند دریا حباب و موج رامحو کردن می

 جزو از خود رفته دارد دستگاه کل به کف    
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 در هیچ حال با نفس آیینه نیست صاف تحقیق را به ما و من افتاده اختالف

 گو وهم، تار و پود خیاالت ننگ باف اندپیوندها به روی گسستن گشوده

 ایست اشارتگر لحافف پنبهاین بر چون مو سپپید شد سر دعوا به خاک دزد

 

 

 

 

 

 

 تا به پیشانی از ابرو راه مقصد دور نیست

 گر هالل آید به چشمت ماه خواهی یافتن    

 شرم دار ای ذره تا کی هستی موهوم را 

 گاه گم خواهی نمودن گاه خواهی یافتن    

 هر چه یابی اختیاری نیست در تسلیم کوش

 یافتنمرگ را چون زندگی ناگاه خواهی     

 

 بستن درین ویرانه تا کی خواهی احرام هوس

 جهان جایی ندارد گر توانی در دلی جا کن 
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 از خود آرایی به جنس جاودان لنگر مکن

 آبرو را سنگسار صنعت گوهر مکن    

 ای ادب ، بگذار مژگانی به رویش وا کنم 

 جوهر پرواز ما را چین بال و پر مکن    

 ت باید کشیدتا به کی چون خامه موی حسرت

 اینقدر خود را به ذوق فربهی الغر مکن    

 دردسر بسیار دارد نسخه ی تحقیق خویش

 ست هیچ از بر مکن جز فراموشی اگر درسی    
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 از شعرهایم:

 

 آدم بعید

 مثل مهتابِ خواب ناهنگام  من عجب آدم بعیدی بود

 مثل میدان شهرک اوهام   مثل پولی ز ارج افتاده

   

 نیمرخ، محو، دور و فرسوده   ای، شاهیمثل نقشی به سکه

 رفته بر سطح نقره آسوده  چون شکوهی ز یادها رفته

 

   سینه از یاد چهره ماالمال   ای غبارآلودمثل آیینه

 غرق زنگارِ صد  هزاران سال  ی زروانواپسین صبح چرخه

 

 د؟خوانها میآن منی که قصه  ور بود یا که خنیاگر؟پیله

 ارمغانش چه بود و تا کِی ماند؟  زخم تنبور یا که بیتی عقل

 

 جانبر نشسته بر استری کم  گردی، قلندری شایددوره

 تاج جمشیدِ کِی شده پنهان   زیر خورجین زبرِ ژولیده

 

 در خروش سپید آهنِ شاد  من هیاهوی اسب و جوشن بود

 یدادسرخ گردونِ خسته از ب  اندازسبزِ جنگل به شعر چشم

 

 شکلِ هستیِ این شکفته وجود   نابهنگام بود و نامرسوم

 من عجب آدم بعیدی بود  ، شعر نامفهومخط ناخوانده
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 آبان

 باز ابر دژم، بر پگاه شد فراز شور مهر گشته کم، در اَبان ماه، باز

 ساززمزمه کرد باز، تندر فتنه  تندباد، بادِ سرد، زمزمه ساز کرد

  از تبِ سوز سخت، شاخه هذیان نواز ل شوربختیخ زده بر درخت، بلب

 ت بار منجمدْ خفت در خواب نازهف رود ایران خروش چون که از یاد برد

 در رگِ سرخ، خون، یخ زده از نیاز  مردمان از ستوه بزدلند و زبون

 ناامید و خراب، رفته راهِ دراز دیشب از ماهتاب، پیکى آمد به خواب

 کنى زود بازآنچه کِشتى، درو، مى  شنوىدل، مى ماه نو، خفتهگفته
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  شاخ ـ داغ 

   :کالبدها از نظر ساختار و کارکرد با هم تفاوت دارند. اصل شاخداران

هایی هستند که شکل ظاهری و رفتارهای ها و بدنی تنهای دارندهدر نتیجه من

ای که ها در دامنهبدنها و دهد. تمایز میان تنمتفاوتی را از خود بروز می

چون ها همشود، و تنکند، نادیده انگاشته میهنجارهای اجتماعی را تعیین می

کند. اما کالبدی که بیش از صاحب کالبد جلوه می نمودی از هویت شخصی فردِ

های هنجارین تفاوت داشته باشد، حدی با میانگین شکل تنها و کارکرد بدن

ی که این عنصر غیرعادی عنصری در راستای شود. در صورتانگشت نما می

ارجمند و  چون ویژگیشود و همافزایش قلبم ارزیابی شود، شاخ نامیده می

ی کاهش قلبم تلقی شود، داغ شود. اگر این عنصر ناهنجار مایهنیکویی فهم می

 کاهد.اش را فرو میشود و پایگاه اجتماعی دارندهخوانده می

   :ی هویت فرد در تمام سطوح چون نمایندهغ همشاخ و داتوهم سرشت

شان، که به سطح زیستی محدود شوند. در نتیجه، ماهیت راستینفراز قلمداد می

 شان با تعمیم یافتن به سطوح دیگرشود و معنای اصلیاست، نادیده انگاشته می

 گردد. فراز تحریف می

  ص تی اگر نشانگر نقزیستیِ ناهنجار و نامعمول، ح هر صفتِ ی نرگس:تله

 اش را کمشود و قلبم دارندهخوردگی تلقی میچون داغهم و اختاللی هم نباشد،

 کند.می
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  :توانند با مدیریت های کالبدی میی ناهنجاریبخش عمده راهبرد زال

های درست، به شاخ تبدیل شوند. هدف از مدیریت کالبد، تبدیل تمام ویژگی

 است. غیرعادی و خاص آن به شاخ

Z  های صریحی به داغ و شاخ وجود دارد؟آیا در ادبیات و اساطیر ما اشاره 

دهند؟ چرا یک ها را به دست میها و شاخباورهای عامیانه چه فهرستی از داغ

شود و دیگری داغ؟ آیا این برداشت به متغیرهای صفت غیرعادی شاخ تلقی می

 فرهنگی و اجتماعی وابسته است؟ 

O ها به های خود را شناسایی کنید و راهی برای تبدیل داغداغها و شاخ

 ها بیابید.شاخ

 

 

  پیر ـ جوان  

   :سیستمی است که در مسیر زمان دستخوش دگرگونی  کالبد،اصل سن

قالب  گردد که درهایی ژنتیکی باز میشود. بخشی از این دگرگونی، به برنامهمی

شوند. برخی دیگر به تغییر شکل تن و یهای فیزیولوژیکِ پیاپی اجرا مدوره

 شود. ترکیب ایندگردیسی کارکردی بدن زیر فشار عوامل محیطی مربوط می

ا سنِ شود که آن رگذاریِ تغییراتی در کالبد منتهی میعوامل، به انباشت و رسوب

ى بارورى، حجم اطالعات درجههایی مانند با شاخصسن نامیم. فرد می

 .شودارزیابی می ، مهارت و توانمندى بدنىه(تجرب)میزان فظه شده در حاانباشته

  ی پوشهای درونی یادشده یا چشمنادیده انگاشتنِ برنامهِزمانی: توهم بی

انجامد که کالبد همواره شکلِ از تأثیر عوامل بیرونیِ فرساینده، به این توهم می

 کنونی خود را خواهد داشت و دگرگون نخواهد شد. 
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  ها و کردارهای شود تا خواستباعث می انکارِ سن، وارگی:ی کودکتله

شود، شناختیِ حاکم بر کالبدش که تحت تأثیر سن تعیین میمن با شرایط زیست

وانایی گیرد که با تخوانی نداشته باشد. در نتیجه من رفتارهایی را در پیش میهم

 شود. اندن به وی میو شرایط زیستی کالبدش سازگاری ندارد و باعث آسیب رس

  که ترتیب و توالی و تأثیر عوامل مربوط باور استوار به این ی زَرمان:تله

شود تا من بر حسب وضعیتِ به سن همواره ثابت و همسان هستند، باعث می

ِ خودش، خود را سالخورده و از کار افتاده فرض کند و به سنمیانگین مردمِ هم

ز حالت تر و تواناتر اتواند سالمهینه از کالبدی که میی باین ترتیب، از استفاده

 میانگین باشد، صرف نظر کند. 

  :بهینه ساختنِ روندهای سالخوردگی، که به مهار  راهبرد زَمیاد

انجامد، و از سوی دیگر از هر وضعیت ها میها و جلوگیری از آسیبفرسودگی

 ند. مانند زمین، جوان شدن بعدکبدنی و هر سنی باالترین کارآیی را استخراج می

 از دورانی از فرسودگی و سستی.

Z  ای ژنتیکی برای پیر نمودهای پیری در سطوح فراز چیست؟ آیا برنامه

شدن وجود دارد؟ سودهای تکاملی پیر شدن در موجودی مانند انسان چیست؟ 

ان از توتوان روندهای تأثیر سن بر کالبد را مهار یا مدیریت کرد؟ آیا میآیا می

چون تدبیری برای بیشتر کردن کارآیی و مهارت افزایش سن و سالخوردگی هم

 و توانمندی استفاده کرد؟

O های سالخوردگی را در خود تشخیص دهید. کدام بخش از آن نشانه

ساختاری و چه سهمی از آن کارکردی هستند؟ چه بخشی از آن قابل پیشگیری 

 یا مدیریت است؟
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 خشونت

 پرستاری

 گوارش

وپیرگ   تناسلی  

 پرهیزگاری

 ولنگاری

 پاکی

 ناپاکی

 تناسلی

 دفعی

 نرینه

 مادینه

 شور

 شهوت

 پیر

 جوان

یورزیدگ  

 سستی

 زورمندی

زوریکم  

 شایستگی

 ناشایستگی

 عصب

 عضله

 سالم

 ناسالم

 سیری

 گرسنگی

 تن

 بدن

 ساختار

 کارکرد

 ایستا

 پویا

 لوله

 عضو

 غریزه

 انحراف

 شاخ

 داغ
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 دو کلید ماندگاری حافظ

 :21/7/1393شنبه / سهی روزنامه اعتمادبه ضمیمه م یادداشت

های تمدن ایرانی پیوستگی و تداوم آن است. در شرایطی یکی از شگفتی

 یای کمتر از هزار سال دارند، خاطرهی کشورهای دنیا پیشینهکه تقریبا همه

ابد. در یسه هزاره پیشتر گسترش می تاریخی مردم ایران زمین به سادگی تا دو

کشورهای قدرتمند دنیا )انگلستان، فرانسه، آمریکا، روسیه و...( کسی از میان 

مردم عادی قادر به خواندن متنی که هزار سال پیش در زادگاهش نوشته شده 

باشد نیست، چرا که دیگر کسی زبان ساکسونی، فرانکی میانه، سرخپوستی یا 

داند. اما مردم ایران با سادگی و روانی با اشعار فردوسی و روسی کهن را نمی

کنند و اغلب دست کم چند بیتی از رودکی و عنصری و اسدی ارتباط برقرار می

اینها را هم در حافظه دارند، و اینها متونی هستند که هزار و صد سال پیش پدید 

 اند. آمده

شاید هیچکس به  ی تمدن ایرانی،در میان شاعران و معناسازان حوزه

زیبایی حافظ این پیوستگی و تداوم تاریخی را نشان ندهد. اشعاری که از حافظ 

رسد. اما همین به یادگار مانده به نسبت اندک است و به پانصد غزل هم نمی

ی ایرانیان امروزین گره خورده ی زیستهحدود پنج هزار بیت به قدری با تجربه

ی ترینِ ایرانیان هم اگر در گوشه و کنار حافظههسوادترین و نافرهیختکه حتا بی

الغیب را در آن خود جست و جو کند، دست کم ده دوازده بیتی از سخن لسان

اند تا گاه و بیگاه از دیوان خواجه فالی خواهد یافت، و همچنان همگان مشتاق

ند. گذاری عید نوروز ببگیرند و کتابش را به همراه هفت سین و قرآن بر سر سفره

آساست، همچنان برای چرا که روانی و زیبایی سخن حافظ که به راستی معجزه

ایرانیان خوانا و مفهوم و دلپذیر باقی مانده و نقدهای اجتماعی و اخالقی تند و 
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آمیز را مورد اش که بیش از هرچیز سلوک ریاکارانه و زهد دروغتیز و رندانه

اندار است که هم حرف دل مردمان دهد، همچنان نقدی زنده و جحمله قرار می

 نماید.است و هم مفهوم و روان و آشنا می

 

 

 

 

 

 

 

 

گذشته از پیوستگی زبان و فرهنگ در ایران زمین که پنج هزاره تمدن 

ی زبان پارسی نویسا و دو و نیم هزاره دولت مستقر و یک و نیم هزاره سیطره

ی خاطر ایرانی دغدغه های دیگر تمدنشود، یکی از شگفتیدری را شامل می

است.  «انسان کامل»اندیشمندان و رهبران فکری آن برای تعریف و تبلیغ مفهوم 

ی تمدنها و فرهنگها مفهومی از انسان کامل وجود دارد که در اصل در همه

کند. تصویر غایتهای اخالقی و آرمانهای انسانی را در آن تمدن صورتبندی می

وانان و قهرمانان و نامدارانی در دل روایتهای انسان کامل اغلب در قالب پهل

وامعی شود. جشود و از نسلی به نسلی منتقل میاساطیری یا تاریخی گنجانده می

ای دارند، این مفهوم را در دل که تمدنی پیچیده و بنیاد معنایی استوار و غنی

های علمی و روایتهایی دینی یا عرفانی رمزگذاری نظامهای فلسفی، انگاره

اراست را د« انسان کامل»کنند. ایران زمین کهنترین جریان پیوسته از تعریف می

و تصویرهایی که سه هزاره پیش از انسان کامل در این تمدن ساخته شده )مانند 
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جمشید و سیاوش و کیخسرو( همعنان با تصویرهایی دیرآیندتر و نوتر همچنان 

ی ین این تصاویر ماهیتی اساطیردهد. طبیعی است که کهنتربه بقای خود ادامه می

دارند و در قالب شخصیتهایی داستانی مثل فریدون و گشتاسپ و رستم بازنموده 

اند. اما اهمیت تمدن ایرانی در آن است که تصویرهای فلسفی و شدهمی

های دقیق و انتزاعی از این مفهوم نیز خیلی زود در متون نمایان شده پیکربندی

متنی که تصویری دقیق و انتزاعی و غیراساطیری از انسان  است. در واقع کهنترین

 هایدهد و ساختی فلسفی و عقالنی دارد، گاهان یا سرودهکامل را به دست می

 زرتشت است که بیش از سه هزار سال قدمت دارد. 

در این زمینه است که باید ستون فقرات معناهای نهفته در آثار بزرگانی 

و سعدی و حافظ را فهم کرد. چرا که هریک از این مانند موالنا و سهروردی 

ا اند. تصویری که باندیشمندان تصویری از انسان کامل را پرورده و بیان کرده

بستر تمدنی ما و مفاهیم پیشین پیوستگی و در هم تنیدگی دارد و در عین حال 

مه ه نگرد، و با اینتکرار آن نیست. از زوایایی نو به پرسش از غایتِ انسان می

. در گذاردخردِ گرد آمده از زوایای پیشینیان و دیدگاه نیاکان را از دست فرو نمی

ای درخشان است. او با معرفی شخصیتی به نام رند، این بستر هم حافظ باز چهره

داده، یمعنی م« دینیجسور در کفر و انکار شریعت، بدنام به خاطر بی»که در اصل 

نند قلندر و خراباتی را که پیشتر هم در آثار عارفان هایی ماها و انگارهمایهبن

تماعی و ای اجایرانی با دقت توصیف شده بود، یک قدم پیشتر برد و به آن جلوه

برند تند و تیز انقالبی بخشید. مخاطبان امروزین حافظ نه تنها از اشعار او لذت می

خوانند و یو اعجاز ایجاز و بازیهای شگفت خیال را در بیتهای غزلیاتش م

گوارند، که با آن نقد اجتماعی و با این تصویر از انسان کامل نیز ارتباط برقرار می

کنند. این که تصویری از انسان کامل از هفتصد سال پیش تا به امروز چنین می

استوار و محکم دوام آورده باشد و همچنان منشأ الهام باشد، بسیار جالب است 

کند. یعنی گویا حافظ چیزی مهم و بنیادین را می و از حقیقتی تکاملی حکایت
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در ساخت شخصیت مردمان و سرشت جوامع انسانی دریافته و آن را به 

ترین صورت در زبانی بسیار زیبا و شیوا بیان کرده است. از این روست استادانه

اند و هنوز هم پس از گذر هفت قرن که از نامیدهالغیب میکه گفتارش را لسان

یشتر فرهنگها و کشورهای جهان افزونتر است، آن را با اشتیاقی مثل روزگار عمر ب

دهند. خالصه آن کنند و سرمشق قرار میخوانند و حفظ میزندگی خودش می

خوانند، و باید از آن آموخت، که حافظ را امروز باید خواند، چنان که همگان می

ن پارسی زیبا و پیوستگی اش زباآموزند. خواندنچنان که خردمندان از او می

ی کند، و اندیشیدن دربارهی فرهنگ و تمدن ایرانی را به همگان گوشزد میدیرینه

ی مرکزی سخن او که انسان کامل باشد، پاسخی ارجمند و آزموده شده هسته

 کند. را به خواص پیشنهاد می« چگونه شدن»و « چگونه بودن»برای پرسش 
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 ی مرگدرباره

 

 .1385ر ی، ت4ی ی فرهنگی همشهری(، شمارهخردنامه )ماهنامه

 (است تصویرها از جنگ جهانی دومی همه)

 

. قطعی ترین چیز درباره ی زندگی، مرگ است. با این وجود، شیوه 1

های رنگارنگِ انکار مرگ، الگوهای متنوعِ واژگونه ساختن معنای آن، و روشهای 

ارند د هوشمندانه ی بازتفسیر و بازخوانی کردنِ این رخداد طبیعی، چنان رواجی

که هر ذهنِ کنجکاوی را در رویارویی با این مفهوم دچار سردرگمی می سازند. 

 گویا ابهامی که در مفهوم زندگی تنیده شده است، به مرگ نیز نشت کرده باشد.

در نگاه دانشمندان علوم تجربی راز بزرگی در مرگ وجود ندارد. مرگ،  

مرزهای سامانه ایست که به  از کار ایستادن سازواره ی زنده است. ویران شدن

طور موقت، و در تعادلی شکننده، قلمروی درونی و زنده را از محیطی بیرونی و 

بیجان تفکیک می کرده است. مرگ پایان یافتنِ اعالم استقاللِ سیستمی زنده است 

در برابر فشار زورآور  -در حد عمر اندکِ جانداران –که برای مدتی بسیار کوتاه 

ی اش مقاومت به خرج داده است. مرگ ظهور تعادلی ترمودینامیک محیط پیرامون

است، در میان درون و برون سیستمی که به ضرب و زور ساختارهای اطالعاتی، 

جریان ماده و انرژی را به شکلی هم افزا سازماندهی کرده بود. در چشمان روشن 

نها نقطه ی تبین و دقیق دانش تجربی، مرگ چیزی شگفت آور یا نامنتظره نیست. 

پایانی است، بر ماجرایی موقت و کوتاه مدت به نام زندگی. این زندگی است که 

در پویایی غیرمنتظره اش، در پیچیدگی افزاینده و پیش بینی ناپذیرش، و در 

الگوهای تکامل یابنده و گوناگونش شگرف و غریب می نماید. مرگ، برعکس، 
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ندی معقول، طبیعی، و قطعی، که تمام امری عادی و پیش پا افتاده می نماید. رو

سازواره های جاندار را در می رباید، نظم و پیچیدگی درونی شان را منهدم 

سازد، و در سیری شناخته شده و قابل پیش بینی، عناصر بغرنجِ اندوخته شده می

های جاندار را دستخوش تجزیه و پراکندگی و تباهی می سازد. در درون سیستم

اینجا، دلیلِ مردنِ جانداران نیست، که ماهیت جان و چگونگی پرسش بزرگ در 

 زنده بودنشان است.

از دید نظریه پردازان علوم انسانی اما، مرگ امری رمزآلود است. بر خالف  

علوم تجربی ای که بر شواهد آزمایشگاهی و دگردیسی حاالت گوناگون ماده 

ها و میل هایشان سر و کار تمرکز کرده اند، در علوم انسانی با آدمیان، خواست

داریم. در اینجا معنایی که آدمیان برای زندگی خویش بر می سازند، و شیوه ای 

که آن را به کردار و رفتار تبدیل می کنند، موضوع بحث است. از این رو، در 

دامنه ی علوم انسانی مرگ همچون امری رازآمیز و شگفت جلوه می کند. در 

روشن پنداشته می شود. چیزی ملموس و تجربه  مقابل زندگی امری واضح و

 شده که نزدیک و آشنا می نماید و بر بنیاد شهود روزانه ی ما استوار شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

در این قلمرو، مرگ معمایی بزرگ است. نقطه ی پایانی که رشته ی آشنا  

 و امنِ عمر را قطع می کند، حادثه ای گریزناپذیر و عمومی که همگان با آن

روبرو خواهند شد، و با این وجود زمان و مکان وقوعش قابل پیش بینی نیست. 
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مرگ است که به قهرمانانه ترین سرگذشت ها معنا می بخشد، و مرگ است که 

پیش پا افتاده ترین زندگی ها را پوچ می سازد. پیشامدی است که قطعا فرا 

و نامنتظره است. خواهد رسید، و با این وجود فرا رسیدنش همواره غیرقطعی 

تجربه ایست که در دامنه ی مشاهدات ما، موضوعش همواره دیگری است، اما 

بی تردید توسط خود ما نیز درک خواهد شد. مرگ از این رو، وحدت اضداد 

است. امری است مشاهده پذیر و درک ناپذیر، گریزپا و تعقیب کننده، قطعی و 

ن شاید مرگ به دلیل در هم آمیخت غیرقابل پیش بینی، و معنابخش و پوچ کننده.

 این صفتهای متضاد به معمایی چنین بزرگ تبدیل شده باشد. 

 

 

 

 

. درباره ی مرگ، سه اصل موضوعه ی عمومی وجود دارد که در تمام 2 

فرهنگ ها و تمام مقاطع تاریخی، به شکلی صریح یا تلویحی مورد پذیرش بوده 

سوفان، روحانیون، و دانشمندان، توسط است و مستقل از نظریه پردازی های فیل

 عامه ی مردم پیش فرض گرفته می شده است. 

نخستین ومستحکم ترین پیش فرض، به رابطه ی زندگی و مرگ باز می 

گردد. تضاد آشتی ناپذیر این دو، و آرایش یافتن شان در قالب یک دوقطبی 

سازد.  بی نیاز میمعنایی، چنان آشکار و آشناست که ما را از بحث و شرح بیشتر 

مرگ، همواره در قالب متضادِ زندگی تعریف شده است، و همچون امری مخالفِ 

حیات فهمیده می شود. مرگ، غیاب زندگی است و زندگی، غیاب مرگ، و این 

 پیش فرض چنان بدیهی می نماید که ذکرش در اینجا شاید غریب بنماید.

ی ناخوشایند و منفی دومین پیش فرض، آن است که مرگ با مفهوم امور 

همچون درد و رنج و بیماری و پیری ارتباط دارد. از دیرباز، مرگ را همچون 
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رنجی عظیم و دردی التیام ناپذیر فهمیده اند، و بیماری هایی کشنده مانند طاعون 

را با نام مرگ سیاه نامگذاری کرده اند. سالخوردگان همچون کسانی تصویر شده 

و شفا یافتن بیماران همچون رستن از چنگال  "گور استیک پایشان لبِ "اند که 

 عفریت مرگ تلقی شده است. 

به این اصل است که جفتِ  -معموال ناخودآگاه–سومین پیش فرض، باورِ  

متضادِ مرگ/ زندگی، با جفتهایی کلیدی مانند آشوب/ نظم، غیاب/ حضور و ... 

 پیوند دارد، یا حتی مترادف آنها می باشد.

ار را برای آن می نویسم که نادرست بودن این سه پیش فرض این نوشت

را نشان دهم، و برای دستیابی به این هدف، از چارچوب نظری روانکاوانه در 

مقام یکی از نیروهای اثرگذار بر تکامل نگرش ما درباره ی مرگ، بهره خواهم 

 جست، هرچند در کل، از زاویه ای روانکاوانه به روان آدمی نمی نگرم.

 

. مرگ و زندگی از دیرباز همچون دو دشمن سازش ناپذیر تجسم شده 3 

اند. زندگی امری اهورایی و مقدس، و مرگ سانحه ای شیطانی و ناگوار تلقی می 

شود، و تمایز میان این دو از دیرباز به قدری برجسته و چشمگیر بوده که معموال 

سمانی )اهورامزدا در برابر در فرهنگهای باستانی آنها را با دو خدا و دو مرجع آ

اهریمن، زئوس در برابر هادس، و...( و حتی دو قلمرو مکانی متفاوت )معموال 

 روی زمین در برابر زیر زمین( هم ارز می دانسته اند. 

با این وجود، چنین می نماید که تعارض میان این دو مفهوم چنین آشکار و 

 بدیهی نباشد.

ز مخلوط شدن دو مفهومِ متفاوتِ چیزِ قطب بندی یاد شده، تا حدودی ا 

دیداری پ -مثل سنگ و رودخانه و ابر–مرده و چیزِ بیجان بر می خیزد. چیزِ بیجان 

است که به خاطر ساختار و کارکرد ویژه اش، حامل حیات و پیچیدگی های 

اری پدید -مانند جسد–خاص آن نیست و نمی تواند باشد. در حالی که چیز مرده 
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م برای مدتی زنده بوده، اما به خاطر فرا رسیدن مرگ پیچیدگی است که دست ک

و پویایی ویژه ی آن را از دست داده است. این بدان معناست که امر بیجان و امر 

مرده مترادف هم نیستند، قلمرو محیط طبیعی بیجان را نمی توان عرصه ی تاخت 

 و تاز مرگ دانست. 

نخست به نظر می رسد، بدنِ النه ی مرگ، بر خالف آنچه که در نگاه  

جاندار است. تنها جاندار است که می تواند بمیرد. و تنها در زمانی کوتاه پس از 

زنده بودنش همچون چیزی مرده دوام دارد. پس از مدتی کوتاه، پدیدار مرده به 

پدیداری بیجان تبدیل می شود و به این ترتیب از حوزه ی قدرت مرگ می 

یه شد و به خاک تبدیل شد، و جسدی که فاسد شد و به گریزد. الشه ای که تجز

مواد آلی سازنده اش تجزیه شد، دیگر پدیده ی مرده محسوب نمی شوند، که 

بخشی از طبیعت بیجان هستند. قلمرو ماده ی بیجان، زمینه ایست که دژهای 

شکننده ی بدن زنده را محاصره کرده است، و در جریان روندی مستمر دیواره 

دژ را فرو می کوبد و آن را به بدنی مرده تبدیل می کند که تنها برای  های این

مدتی کوتاه دوام دارد. یعنی زمانی که کافی است تا جسدِ مرده توسط زمینه ی 

کور و بی هدفِ پیرامونش بلعیده شود. از این روست که عرصه ی حکمرانی 

 ه مرگ و زندگیمرگ نیز مانند زندگی، بدن است. بدن، نقطه ی پیوندی است ک

در آن با هم تالقی می کنند. هریک برای مدتی کوتاه می تواند در آن النه کند، 

و حضور هریک حضور دیگری را کمرنگ می سازد. به همین دلیل هم بدن در 

همچون امری  -و تمدنهای امروزین با تفسیری دیگر –تمام تمدنهای کهنسال 

مرکز تابوها ومحرمات نیز بوده قدسی تلقی می شده و در عین حال نقطه ی ت

 است. 

زندگی و مرگ، از این رو، در قلمرو زمانی و مکانی مشابهی مستقر شده  

اند. از دید سوژه ای که تعادل پویایی مرگ و زندگی را در درون بدنش تجربه 

می کند، ممکن است مرگ و زندگی متعارض و متضاد بنمایند. اما اگر از بیرون، 
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به این دو بنگریم، یین و یانگی در هم تنیده را باز می یابیم که و به شکلی عینی 

هیچ کدامشان بدون حضور دیگری معنا ندارند. مرگ تنها در بدنی زنده ظهور 

می کند، و زندگی تنها در کشمکش با مرگ و مقاومتی که در برابر مردن از خود 

م و مرتبط با هنشان می دهد، تثبیت می شود. این دو، مفاهیمی در هم پیوسته 

 هستند. چنان که تمام زوج های متضاد معنایی دیگر نیز چنین هستند.

  

    

 

 

 

 

. ارتباط نهادین مرگ و زندگی، و سوار شدن هر یک بر روی دیگری، 4 

درکی است که برای مدتهایی طوالنی در شاخه هایی از علوم تجربی و به ویژه 

ر د، این برداشت برای مدتی بسیازیست شناسی سابقه داشته است. با این وجو

طوالنی تیول دانشمندان و گروهی اندک از نخبگان فکری محسوب می شد. کسی 

که در فراگیر شدن این ادراک و تبدیل شدن این شناخت به امری عمومی نقشی 

 به سزا ایفا کرد، فروید بود. 

 ی تحریر .م یکی از مشهورترین رساله های خود را به رشته 1919فروید در سال 

لذت شناخته می شود.  "فراسوی اصل"در آورد. نوشتاری که امروز با عنوان 

فروید در این متن، به بازنگری در آرای پیشین خود پرداخته، و این نقدِ مخالفانش 

را پذیرفته که باور به اصلِ لذت و جریان لیبیدو، برای توضیح تمام رخدادهای 

با قالب روان پویایی  روانی آدمیان کافی نیست. فروید که

(Psychodynami sm)  مشهور خود به روان آدمی می نگریست، چارچوبی ِ
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تقریبا مکانیکی را در مورد نیروها و متغیرهای درون ذهن آدمی ابداع کرده بود 

 که از چند نظر انقالبی می نمود. 

نخست آن که امرِ ناخودآگاه را به رسمیت شناخته بود. آن هم نه همچون 

ر چنان که د–ای تاریک و منفی و دست و پاگیر از نفسِ سرکش بشری  سویه

بلکه همچون خزانه ای از اندوخته های  -آثار روحانیون مسیحی تصویر می شد

روانی که بخش عمده ی شخصیت آدمیان را شکل می داد و کردارهایش را تعیین 

 می کرد.  

ی امری فلسفی و دومین ابداع مهم فروید، آن بود که لذت را از مرتبه 

اخالقی فرو کشیده بود و آن را با تعبیری زیست شناختی به عنوان محور پویایی 

روان بشر معتبر ساخته بود. فروید با الهام از قالب نظری مکانیکی ای که در زمانه 

اش مسلط بود، این لذت را با جریانی از نیروها و فشارها و اندرکنشهای شبه 

 که در قالب مفهوم لیبیدو تبلور می یافت. فیزیکی همتا دانسته بود

سومین عنصر انقالبی در نظریه ی فروید آن بود که کل دستگاه نظری 

اش را به شیوه ای از روان درمانی پیوند داده بود و کلیت این مجموعه را در 

قالب زنجیره ای از مشاهدات تجربی و تفسیرهای مبتنی بر آزمون، به علم مدرن 

 ود. نزدیک ساخته ب

اهمیت دیدگاه فروید، از آن روست که نخستین چارچوب مدرن علمی 

درباره ی روان انسان را صورتبندی کرد، و این کار را در شرایطی انجام داد که 

دو مفهوم کلیدی ناخودآگاه و لذت در نگرشش به جایگاهی کلیدی و مثبت 

القیات ر تاثیر اخدست یافته بودند. این دو مفهوم، برای مدتی بسیار طوالنی زی

مسیحی و آرای ارسطویی کلیسای کاتولیک همچون عناصری شیطانی و ناپسند 

ی روان سالم و توانمند کنار تلقی می شدند و همواره از دایره ی اندیشه درباره

گذاشته می شدند. برداشت ویژه ی فروید، با مخالفتی که نسبت به سرکوب اصل 

د که برای دروان درمانی ابداع کرده بود، لذت داشت، و شیوه هایی گاه کارآم
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گره خورد و نگرشش را به نوعی نظریه ی فراگیر تبدیل کرد که همه چیز را به 

شکلی نوآورانه توضیح می داد، و در عین حال مدعی رسالتی انقالبی و رهایی 

 بخش هم بود.

در این زمانه و در این زمینه بود که فروید مقاله ی فراسوی اصل لذت 

نگاشت. متنی که برای حل کردنِ معمای خشونت انسانی اختصاص یافته بود.  را

فروید، به ویژه در جریان جنگ جهانی نخست، به بازبینی در آرای خود پرداخت 

و دریافت که محور گرفتن نتیجه ی مستقیم میل به لذت )یعنی غریزه ی جنسی(، 

چون کشتار همنوعان و به تنهایی برای توضیح دادن رفتارهایی ویرانگرانه هم

شهوتِ خونریزی و آزار دیگران کافی نیست. از این رو، در این نوشتار، غریزه 

ی تازه ای را به میلِ جنسی افزود. فروید پیش از آن لذت را با میل به بقا و 

گرایش عمومی جانداران برای تداوم زندگی مربوط دانسته بود، و از این رو 

ا زندگی مترادف می دانست. از این رو، وقتی قصد غریزه ی جنسی )اِروس( را ب

و آن  ی مرگ نامیدکرد تا قطبی در برابر میل به زندگی تعریف کند، آن را غریزه

را تاناتوس نامید که در اساطیر یونانی برادر خدای خواب )هوپنوس( پنداشته 

 بود. "مرگ"می شد و اسمش به معنای 

که لذت، نه تنها با بقا و زندگی، که فروید در این نوشتار ادعا کرده بود 

با مرگ هم در ارتباط است. سازواره های زنده، به همان شکلی که بقای خویش 

دهند، به طور فعال در و زنده ماندن خود را محور انتخاب رفتارهایشان قرار می

پی نابود کردن رقیبان و دشمنان نیز هستند و از دستیابی به این اهداف نیز لذت 

ند. به این ترتیب، اصل لذت که در منظومه ی فرویدی جایگاهی مرکزی می بر

داشت، به طور همزمان با دو نیروی متعارضِ زندگی و مرگ پیوند خورد. زندگی 

خویش، و مرگ دیگران. فروید دراین رساله و در نوشتارهای دیگرش، زندگی و 

 شیوه ای که امروزه مرگ را با دو اصل بنیادینِ زن و مرد نیز مربوط دانست، و با

را بر انگیخته است، عنصر نرینه را با  (Femenistگرا )نقدِ شدید متفکران زن 
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نظم و قدرت، و عنصر مادینه را با آشوب و ابهام مترادف دانست. فروید معتقد 

بود که به دلیل همین همخوانی معنایی جفت متضادِ زندگی/ مرگ با  مرد/ زن )و 

زنان در اساطیر ملل گوناگون به صورت موجوداتی  البته نظم/آشوب( است که

آشوبگر و گاه مرگبار تصویر شده اند. در حالی که قدرت ویرانگر مردانه در 

قالبی اجتماعی سازمان یافته و شکلِ حامی نظم مستقر را به خود گرفته است. 

البته روند استدالل فروید برای دستیابی به این تفسیر قابل نقد و خدشه پذیر 

است. چنان که شواهد پشتیبان این ادعاها، طیفی بسیار وسیع و ناهمگن از داده 

ندان ی فرج دهای بحث پذیر را در بر می گیرند: از عنصرِ اساطیری کابوس گونه

vagiدار ) na dentata گرفته تا این مشاهده که تمام سالح های جنگی به )

 فالوس )آلت نرینه( شباهت دارند. 

خاص فروید از ارتباط دوقطبی های زندگی/ مرگ و مرد/ زن، و با وجود تفسیر 

پیوندی که میان این عناصر با لذت برقرار می کند، مقاله ی فروید از این نظر 

اهمیت دارد که یکی از نخستین نقدهای اثرگذارِ جدید بر ارتباطِ سنتی مرگ با 

 درد و رنج محسوب می شود.
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ز شواهد بالینی و زیست شناختی، می دانیم که . بر مبنای مجموعه ای ا5

فروید در مورد ارتباط مرگ و لذت، و گسست مفهوم درد و رنج از مرگ تا 

نشان می  -همراستا با شهود همگان-حدودی بر حق بوده است. شواهد بالینی 

دهند که مرگ، نقطه ی پایان درد و رنج است. مرگ آن لحظه ایست که تقابل 

از میان می رود، و برای کسانی که به بیماری های پیش رونده میان لذت و رنج 

مبتال شده اند، لحظه ی رهایی از رنج محسوب می  -مانند سرطان–ی دردناک 

شود. داده های فیزیولوژیک هم نشان می دهد که بر خالف تصور عمومی، لحظه 

 "مرگ درد ندارد!"ی مرگ با رنجی همراه نیست. یعنی 

عناست که پیوند رایجی که بین مفهوم مرگ و رنج این ها همه بدان م

وجود دارد، مبنای علمی و شواهدی پشتیبان تجربی ندارد. مرگ در شرایطی که 

به دنبال بیماری ای پیش رونده و زمینگیر کننده فرا برسد، همچون نوعی بی 

حسی و رهایی از درد تجربه می شود، و در شرایطی که در اثر سانحه ای ناگهانی 

بر بدنی سالم و فعال عارض شود )مانند کسانی که در جنگ کشته می شوند( و 

به دلیل ترشح افراطی آدرنالین و آندورفین ها، گاه با مقدمه ای شوق انگیز و 

هیجان آور همراه است. در هر حال این نکته آشکار است که بدنِ در حال مرگ، 

شود، مجموعه ای از در صورتی که در اثر لطمه ای ناگهانی با مرگ روبرو 

داروهای ضد درد و هیجان آور را در خود تولید می کند. تنها استثنا در این 

مورد، مرگهایی است که با فاصله ای زمانی بعد از سانحه ای دردناک )مانند 

سوختگی( فرا می رسند. حتی در این موارد هم، چنین می نماید که درد و رنجِ 

است که توسط بدنِ زنده تجربه می شود و  ناشی از سانحه ی یاد شده، امری

با نوعی بی حسی و رهایی از رنج همراه  -چنان که گفته شد-لحظه ی مرگ، 

است. از این رو، پیوند مرگ و رنج، رابطه ای ذهنی و موهوم است. از این رو، 

چنین می نماید که این مصرع از شعر  ایرج میرزا به لحاظ علمی درست باشد 

 ."ل ضعیف شد، بعد مُردهر قوی او"که 
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. یکی از نویسندگان معاصر فرانسوی که بسیار در مورد مرگ نوشته 6 

است، ژرژ باتای نام دارد که از جنبه هایی پیرو فروید هم محسوب می شود. 

باتای به ویژه به ارتباط میان تابو و مرگ عالقه مند بود و در مورد مناسک 

نکاش فراوان کرده است. مراسمی که از سویی دوپهلوی تدفین و سوگواری ک

برای احترام گذاشتن به خاطره ی فرد متوفی و بازماندگان وی تخصص یافته اند، 

و از سوی دیگر معموال با نجس و تابو پنداشتن جسد و روشهایی برای خالص 

شدن از شر آن همراه هستند. از دید باتای، مناسک بی اثر کردنِ مرده، و هنجار 

ن خاطره ی متوفی، روشهایی عام و فراگیر هستند که در تمام جوامع انسانی نمود

وجود دارند، و به ماهیت ویژه ی مرگ و پیوند ناگسستنی اش با زندگی داللت 

 دارند. 

دو "هر عضو جامعه، کنشگری فعال و مولد است که از دید نظریه ی  

د طبیعی و یک بعد ، حامل دو بعدِ متمایزِ محسوب می شود. فرد، یک بع"جسم

اجتماعی دارد. بعد طبیعی به ساختار بدنش، سنش، جنسیتش، و خصوصیات 

زیست شناختی اش مربوط می شود، و بعد اجتماعی اش به نقشهایی که بر عهده 

دارد، تخصصش، و منزلت و جایگاهش در سلسله مراتب قدرت اجتماعی باز 

زائل می کند، بی آن که می گردد. مرگ، رخدادی است که بعد طبیعی فرد را 
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بدن را از میان بردارد، و بعد اجتماعی را دستخوش نابودی می سازد، بی آن که 

 خاطره ی فرد متوفی در ذهن اطرافیانش را حذف کند.

از این رو، مرگ نوعی عدم آسیب اجتماعی است که توازن رایج در میان  

ای، مناسک تدفین و دو بعد یک سوژه ی انسانی را بر هم می زند. از دید بات

سوگواری روشهایی هستند که توسط بازماندگان و نظام اجتماعی برای ترمیم این 

آسیب ابداع شده اند. مرگ، مانند زندگی در بدن اقامت می کند و به همین دلیل 

با فرا رسیدنش، بعد طبیعی یک عضو جامعه به امری متضاد با خود بدل می شود. 

ل جاندار بودنو برخورداری از ماهیت زندگی امری بدن، که تا به حال به دلی

مقدس و صاحب حقوق پنداشته می شد، ناگهان از مرتبه ی خود فرو می افتد و 

به جایگاه مرگ تبدیل می گردد. مرگی که هم از نظر زیست شناختی و هم روانی، 

بازماندگان را تهدید می کند. فرآیند فساد و تالشی جسد، چیزی است که از نظر 

–بهداشتی و زیستی بیماری زا و خطرناک تلقی می شود، و خودِ حضورِ جسد 

حقیقتِ تحمل  -یعنی دیگری ای که با وجود زنده نبودن، هنوز حضور دارد،

ناپذیر قطعی بودنِ مرگ را به من گوشزد می کند. از این رو، مرگ گذشته از 

ه ی وگانه ی سوژحذف بازگشت ناپذیر دیگری، اختاللی تهدید کننده در ابعاد د

 انسانی هم محسوب می شود. 

این اختالل باید به کمک مراسمی جمعی و مناسکی گروهی خنثا شود.  

به این ترتیب مناسک تدفین که از دید باتای در حالت اولیه اش با ابراز خشونت 

نسبت به جسد همراه است، بدنِ مرده را  ماهیتِ اتماعی پیشینش تهی می سازد 

ورت چیزی طبیعی و اجتماع زدوده مسخ می کند. مراسم مرده و آن را به ص

سوزان، مناسک فرو نهادن جسد و تدفین مجدد بقایای آن، یا رها کردن جسد در 

مناطقی خاص برای آن که طعمه ی درندگان شود، نشانه هایی هستند که از 

خشونت آمیز بودنِ مناسک تدفین حکایت می کنند. گذشته از آن، خودِ روند 

اکسپاری که معموال با مهار کردن جسد مرده در تابوت یا کفن همراه است و خ



   59      چهار و نود و صدماه هزار و سیو ششم/ آبان سی یشماره/سیمرغ

 

در نهایت به مسدود کردن ارتباط وی با جهان زندگان )به کمک سنگ قبر( ختم 

 می شود، می تواند به شکل کرداری خشونت آمیز تعبیر شود.

بدن مرده، گذشته از خشونتی که تحمل می کند، مرجع خشونت هم تلقی  

ود. در تمام فرهنگ های کهنسال و امروزین، مفهومِ مرده ی از قبر گریخته می ش

و عناصری اساطیری مانند زامبی و خون آشام وجود دارند. عناصری که عمومیت 

و ریشه دار بودنِ تهدید نهفته در بدنِ مرده را نشان می دهند. خشونتی که با 

ه اعمال می شود، نشانه مفهوم مرگ گره خورده است، و خشونتی که بر بدن مرد

هایی هستند که بر ارتباط نزدیک مرگ و زندگی در فضای ذهنی ما داللت می 

کنند. مرگ، چیزی کامال بیگانه با زندگی و متعارض با آن فرض نمی شود، که 

همواره همچون شکلی از ریخت افتاده و ناقص و خراب شده از زندگی بازنمایی 

ناک می نماید و کنترل کردنش به تابوهای می شود، و از همین روست که خطر

 مورد نظر باتای نیاز دارد. 

. باتای از خالل نوشتارهای گاه پراکنده گویانه اش، به چرخه ای اشاره 7 

می کند که مرگ و زندگی را به هم پیوند می دهد و این دو را در رابطه ی 

هومی اط این دو با مفدیالکتیکی نزدیکی با هم ادغام می کند. از دید باتای، ارتب

به نام فساد برقرار می شود. فساد و گندیدگی، فرآیندی است که ماده ی زنده را 

ی مرده تبدیل می کند. بدن طبیعی زنده، وقتی از این فرآیند متاثر شود، به ماده

به جسدی خطرناک و تهدید کننده تبدیل می شود. فساد، روندی است که به یک 

ی ریشه دارد. فساد همواره در ماده ی زنده آغاز می شود اندازه در مرگ و زندگ

و همواره به جسد بیجان ختم می شود. اما ممکن است بدنی زنده در برابر فساد 

مقاومت کند و یا حتی آن را خنثا نماید. فساد، از سوی دیگر، به خشونتی عام و 

ی د. خشونتبی هدف می ماند که از سوی طبیعت بر بدن زنده/ مرده اعمال می شو

مانند تشریح بدن مرده، قطع اندامها، مرده سوزان و ...،  "مرده کشی"که مناسک 

 مشتقی از آن محسوب می شوند. 
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سخن باتای در مورد فساد به مثابه پیوندگاه زندگی و مرگ، با برداشت  

فروید شباهتی دارد. فروید نیز به وجود چنین پیوندگاهی باور داشت، اما به جای 

بر فرآیند فساد و روند تبدیل شدن بدن زنده به مرده تمرکز کند، طبق آن که 

سنت مطالعاتی خود، غریزه ی جنسی و روند آمیزش را مورد توجه قرار داده 

بود. از دید او، دو عنصر نرینه و مادینه که نمایندگان دو نیروی زایندگی و مرگ 

لحظه ی آمیزش  محسوب می شدند، در شرایطی با هم ادغام می شوند، و آن

است. آمیزش از دید فروید، شباهت زیادی با فساد از دید باتای دارد، و چه تفکر 

برانگیز است که در بسیاری از نظام های اخالقی و برداشتهای عامیانه این دو به 

 عنوان تعابیری مترادف به کار گرفته می شوند.   

س زده شدن لحظه ی اوج لذت جنسی، با نوعی زائل شدن هشیاری، پ 

خودآگاهی، و رها شدن ناخودآگاه همراه است. از این رو، آمیزش و ارگاسم 

اموری ترسناک و تهدید کننده محسوب می شوند که بر مبنای باورهای عامیانه 

برای سالمت روان، و از دید اخالقی راست کیشانه برای پایداری جامعه تهدید 

خاستن از سوژه ای مرده، به اختالل کننده است. درست مانند فساد که به دلیل بر

 و تهدیدی مشابه داللت می کند. 

فروید، در بخشهایی پراکنده از آثار خود، به طور مفصل به ارتباط 

روانشناختی آمیزش و مرگ پرداخته است. آمیزش و بچه دار شدن، از سویی 

نقطه ی شروع زندگی است و زاده شدن هر عضو جدید جامعه از مجرای آن 

ق می شود، و از سوی دیگر )به ویژه در دوران پیشا مدرن( همواره با مرگ متحق

ارتباط  تنگاتنگی داشته است. در گذشته، مرگ مادران هنگام زایمان به قدری 

رایج بود که آمیزش زنان را به امری مخاطره برانگیز تبدیل می کرد، و به همین 

سنین  و میر نیز بیشتر بهترتیب، به دلیل عقب مانده بودن فنون پزشکی، مرگ 

پایین کودکی و به ویژه نوزادان مربوط می شد. از این رو، از دیرباز مرگ نیز 

همچون زندگی با زایمان پیوند معنایی داشته، و امروزه نیز به شکلی متقارن تر و 
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عادالنه تر در میان دو جنس، از مجرای امراضی مانند ایدز این رابطه احیا شده 

 است.

روست که موازی با مناسک خاکسپاری و سوگواری، مراسمی هم از این 

برای آمیزش وجود دارند. اعضای جامعه، از مجرای مناسک سوگواری موفق می 

شوند به خاطره ای مشترک، همگون، هنجارین و خنثا از فرد متوفی دست یابند 

مه یو غیاب برگشت ناپذیر او را به این ترتیب پر کنند. مراسم خاکسپاری هم ن

ی دیگر کار را به انجام می رساند و شیوه های خنثا کردنِ جسدِ خطرناک و فسادِ 

 النه کرده در آن را به سرانجام می رساند. 

چنان که پیروان جدیدتر فروید در مکتب فرانکفورت نشان داده اند،  

مناسک مربوط به آمیزش نیز نقشی مشابه را بر عهده دارند. آنها نیز فرآیند زیست 

شناختی آمیزش دو بدنِ نرینه و مادینه و دستیابی به اوج لذت جنسی را 

سازماندهی و هنجارین می سازند و قالبی حقوقی و اجتماعی را بر می سازند که 

 این حادثه ی تهدید کننده را  فهمیدنی، پیش بینی پذیر، و قانونمند می نماید. 

 مرگ و زندگی مشترک آنچه که در نگاه باتای و فروید در مورد پیوندگاه

ا شان باست، مفهوم آشوب است. آمیزش و فساد، گذشته از رابطه ی استعاری

هم، از یک نظر با هم شباهت دارند و آن هم پیوندشان با مفهوم آشوب است. 

هردوی این مفاهیم، بر گسسته شدن قانونی مرسوم، و شکسته شدن مرزبندی هایی 

ما، که زمینه ی کردارهای هنجارین مان را  معمول داللت دارند. جهان روزمره ی

بر می سازد، بر مبنای مرزبندی ها و قاعده هایی منظم شده است که زنده را از 

مرده، بدن طبیعی را از نقش اجتماعی، و زن را از مرد جدا می سازد. لحظه ی 

تداخل مرگ در زندگی )فساد(، یا زندگی در مرگ )آمیزش( از این نظر خاص 

ها را در می نوردند و قواعد حاکم بر زندگی شوند که این مرزبندیتلقی می 

 هنجارین را به طور موقت به حالت تعلیق در می آورند.  
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آشوب از این رو، امری منسوب به مرگ و در تعارض با زندگی نیست،  

که خاصیتِ مقاطعِ در هم آمیختگی این دوست. مرگ نیز مانند زندگی از نظم 

خوردار است. نظمی که پس از پایان یافتنِ روند فساد، با ویژه ی خویش بر

بازگشتنِ بدنِ مرده به طبیعت )به طور نمادین، با تبدیل شدن جسد به اسکلت( 

برقرار می شود و همان است که بر جهان بیجان سیطره دارد. آشوب، محصول 

 رخنه ی نیروهای مرگ در زندگی است، که در قالب مرض و آسیب کالبدشناختی

و فساد تجلی می یابد. و یا به نفوذ نیروهای زندگی در مرگ مربوط می شود که 

تبلورش را در آمیزش جنسی و بسته شدن نطفه ی فردی جدید می توان دریافت. 

آشوب، همچون لذت، امری است مرتبط با مرگ و لذت، و محسول اندرکنش 

 این دو، و به تعبیری، نشانه ی ماهیت مشترک این دو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخن گفتن از مرگ، چنان که فروید اشاره و باتای تاکید کرده است،  .8 

امری ناخوشایند، ناپسند، خطرناک، و بدشگون پنداشته می شود. همگان در تالش 

برای محصور کردن مرگ در شرایطی ویژه مانند جنگ، مکانی ویژه مانند 

ی توطئه ی بیمارستان، و افرادی ویژه )مانند بیماران و سالخوردگان( در نوع
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ناگفتنی همدست هستند. از این رو سخن گفتن از مرگ و هم طراز پنداشتنش با 

زندگی کاری است به لحاظ نظری دشوار و ناپذیرفتنی، و به لحاظ عملی نامطلوب 

 و نامرسوم. 

با این وجود، چنان که هایدگر گفته، مرگ گرانیگاهی است که زندگی  

مرگ، غایتی قطعی و پایانی گریزناپذیر  همه ی ما گرداگرد آن در چرخش است.

است که داستا ن زندگی ما در پیوند با آن معنا می یابد، یا پوچ می شود. از این 

رو نگریستن به آن، به یاد آوردنش، و فهمیدنش، وظیفه ایست که جویندگان 

 زندگی معنادار ناچارند برآورده اش سازند. 

گمانه زنی معاصرمان در مورد مرگ، بی  دایره واژگان امروز ما، و قلمرو مجازِ

تردید وامدار فروید و جنبش روانکاوی است. نقص های رویکرد فرویدی هرچه 

که باشد، و نقدهای وارد بر نظام روانشناختی اش به هر قدرتی که باشند، باید 

نقش مهم و اثرگذار وی را بر گشوده شدن حوزه هایی از بحث و اندیشه قدر 

 ردید مرگ یکی از آنهاست. شناخت، که بی ت
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 اعتراف دوازدهم: 

 کنم که آالمُد نیستم.اعتراف می

 

هایی که از زبانهای فرنگی در پارسی وامگیری شده، در میان کلیدواژه

یکی از آنهایی است که محتوایی فشرده را در خود جای داده است. در « آالمُد»

تهایی پذیر نیست و عبارات ویژه بودنِ معنایش همین بس که به پارسی ترجمهاثب

ودن( روز ب«ِ مد»پوشی و «شیک)»اند که همچون برابرنهادی برایش پیشنهاد کرده

 a la : اند. آالمُد )به فرانسویهمچنان بند نافشان را با فرهنگ مدرن حفظ کرده

mode دارد و به  معنای آماری روشنی( یعنی روی مُد قرار داشتن، و مُد هم

ای که تنها و تنها کند. فراوانیفراوانی زیاد یک چیز در یک جمعیت اشاره می

 دهد و نه بهینه بودن، و نه حتا لزوما میانگین بودن را. بودن را نشان می« زیاد»

م؟ کناما آالمد بودن واقعا چیست که من دارم به فاصله داشتن از آن اعتراف می

کند که به خصوص برد عامیانه، این کلمه به شاخصهایی ظاهری اشاره میدر کار

 شود. کسی که لباسهایها مربوط میی ظاهری و پوشاک و آرایهبه ریخت و قیافه

هایی آراید، از آرایهخرد، موهای سرش را طبق مدِ روز اصالح میدار میمارک

کند، و شود استفاده مید می)مثل ساعت و گردنبند و دستبند و انگشتر و...( که م

کند، آالمد است. خالصه آن که آالمد خود را با موجهای دنیای مد سازگار می

ن پوشند و بر مبنای آبیند مردم چطور لباس میکسی است که مراقب است و می

 کند. پوشاک خودش را تعیین می

ابیم که یدر می شناختی بنگریم،تر و جامعهاگر بخواهیم به کاربردی فنی

در میان صنایعی که بعد از جنگ جهانی دوم شکوفا شد، صنعت مد از نظر تاثیری 

 ی نخستین شکل مدرنکه بر سبک زندگی مردم داشته از همه مهمتر است. ریشه

شود تا ماشینی شدنِ صنعت نساجی انگلستان در پایان قرن طراحی مُد را می
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گرایی و ضرورتِ خرید مصرف اش که باهجدهم دنبال کرد. اما شکل امروزین

مدام لباس پیوند خورده، امری جدید است که از جهانی شدن اقتصاد در سی 

سال گذشته ناشی شده است. در همین زمان کوتاه و به طور خاص پس از فرو 

ریختن حصار دورادور اردوگاه کمونیسم، شکلی از اقتصاد جهانی شکل گرفته 

 رزمینهای توسعه نیافته و استفاده از نیروی کارکه با انتقال صنایع آالینده به س

ارزان کشورهای پرجمعیت همراه بوده است. به این ترتیب آمریکایی که تا چهل 

از آن را خود  ٪3ی پوشاک مردمش خودکفا بود، حاال تنها سال پیش درباره

کند و باقی به طور عمده در چین و هند با دستمزدی بسیار اندک تولید تولید می

 ی نیروی کار بوده که باعثشود. این واگذار کردنِ تولید و پایین آوردن هزینهیم

شده بهای پوشاک چندان کاهش یابد که در کشورهای توسعه یافته کمابیش به 

ی بدل شود. در حدی که حجم لباسهایی که یک خانواده« یکبار مصرف»کاالیی 

 ل چهار برابر شده است! ریزد، از بیست سال پیش تا به حاآمریکایی دور می

 

 

 

 

 

 

 

سود ناشی از این اقتصاد جهانی است که صنعتی غریب به نام مُد را 

کند و کارکرد آن هم تبلیغ سبکی از زندگی است که خرید مداوم پشتیبانی می

کند. دگرگونی در شان را ایجاب میاین کاالهای ارزان و جایگزین کردن دایمی

تبلیغات چهل پنجاه سال پیشِ شرکتهای محتوای این تبلیغات هم جالب است. 

اش بزرگ پوشاک بر دوام پارچه، جنس مرغوب آن، رنگ ماندگارش، و راحتی
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کردند. اما تبلیغات امروزی بیشتر به زیبایی، و پیامد هیجانی و در تن تاکید می

عاطفی پوشیدنِ آن تاکید دارند. یعنی قبال در تبلیغاتی چاپی حرف بر سر مرغوب 

دِ کاال بود، اما حاال در تبلیغات سینمایی قصه اینجاست که هرکس این بودنِ خو

 -و گاهی هم باهوش!–لباس را بپوشد خوشگل و محبوب و موفق و ارجمند

 شود.می

ایران در این بازار جهانی پوشاک و مُد، قلمروی عجیب و غریب است. 

یست طی ب مان که نیرومند و شکوفا هم بوده،صنایع تولید کفش و لباس بومی

منابع  ایرانیان در پوشاک که در ی بومیکن شده و سلیقهسال گذشته تقریبا ریشه

شود، با های کهنسال دیده میتاریخی فراوان بدان اشاره شده و بقایایش بر کتیبه

ای جایگزین شده است. در نوعی پیروی چشم و گوش بسته از تبلیغات ماهواره

 بزرگ چندملیتی به این نظام ابدمدت مقدس این زمینه باید از طرف شرکتهای

تبریک بگوییم که همزمان هم توانسته یک رقیب محلی مولد را از میدان به در 

شان، ی لباس پوشیدنکند و هم با فشار نابخردانه بر ملت و دخالت در سلیقه

باعث شده پوشیدن فالن پیراهن آستین کوتاه و بهمان شلوار جین در حد شورش 

 ه سیاسی اعتبار یابد! و مبارز

آالمد شدن ایرانیان به این ترتیب امری پیچیده است. چون ایرانیان در 

 شان با همتمند بودنگنجند و با وجود نفتی بازار نیروی کار ارزان نمیجرگه

شوند. ایران در ضمن یکی از دزدان رفیق قافله، دیگر ثروتمند هم محسوب نمی

ای بر ضد مد جهانی دارد و غات رسمی و دولتیمعدود جاهای دنیاست که تبلی

ای و ناکارآمد انجام های جذاب به قدری غیرحرفهاین کار را در غیاب گزینه

آورد. از این روست که ایرانیان را در هر جای دهد که اثری واژگون به بار میمی

شان در لباس پوشیدن و اصرار بر آالمد بودن در میان شود با وسواسدنیا می

شان را هم بر خالف مصرف جمعیتی چند ملیتی شناسایی کرد، و این رفتار

ست. لوحانه از تبلیغاتی تلویزیونی فرو کاتوان به پیروی سادهکنندگان غربی نمی
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تر نمایان است که ترکیبی است بغرنج از تاثیرپذیری از در اینجا رفتاری پیچیده

ن سبک ای دلپذیر، اثبات عملی مدرن بودتبلیغات، اشتیاق برای دستیابی به انگاره

 ی تغییر دین!اومت سیاسی و مخالفت ایدئولوژیک، و گاه بیانیهزندگی، مق

 حاال با این مقدمه برسیم به اعتراف خودم: 

ماجرای این اعتراف از جایی شروع شد که چندی پیش از دوستانم بر 

ای که از من در ذهن دارند را برایم بنویسند، و دوستی بوک خواستم انگارهفیس

از من زیر تاثیر این نکته قرار داشته که زمانی جایی اش نوشت که اولین برداشت

ام رفتهای سر کالس میام و با کفش ورزشی عادیکردهدر دانشگاه تدریس می

و این برایش خیلی عجیب بوده و به این نتیجه رسیده که البد آالمد بودن اینقدرها 

دم جمع بستم دیهای دیگران ی این دوست را با انگارههم مهم نیست. وقتی انگاره

حق با ایشان است، یعنی باید اعتراف کنم که من به هیچ تعبیری آالمد نیستم و 

 کنم. هنجارهای مرسومِ مربوط به پوشش و حفظ ظاهر را رعایت نمی

اش آن که روزی ام. یک نمونههای بامزه در این مورد هم کم نداشتهتجربه

ود رسیدم، در تاالر برای خودم برای سخنرانی به دانشگاهی رفته بودم و چون ز

نشسته بودم. یکی از مخاطبان آمد و پرسشی کرد و نشست. بعد اعتمادش جلب 

ام شناسم یا نه؟ گفتم او را دیدهرا می« این یارو شروین وکیلی»شد و پرسید که 

شناسم. بعد کمی گپ زدیم و وقتی جمعیت جمع شدند، با او و تا حدودی می

سخنران باید پیرمردی رو به موت باشد، شرط بستم بروم کرد که هنوز فکر می

سخنرانی کنم. بعدش هم رفتم و سخنرانی « اون یارو وکیلی»باالی تریبون و جای 

ام یبندکرد دارم بر اساس شرطام تا اواسط کار هنوز فکر میکردم و دوست تازه

پس از یک مان در اکباتان که ی دیگرش همین دربان خانهروم! نمونهپیش می

ر دکت»ای با عنوان گذرد، هنوز وقتی برایم نامهمان میکشیسال که از اسباب

جون من راستشو بگو، واقعا تو دکتری؟ نامه مال »گوید آورد، میمی« وکیلی

 «بابات نیست؟
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ام با تصویر ذهنی مردم از شکل ظاهری یک این ناسازگاری ریختی

گردد که مدِ مرسوم برای این رده از ا بر میسخنران یا استاد یا نویسنده، به اینج

ی کنم دلیلش آن است که سلیقهکنم. اعتراف میبزرگان و اقطاب را رعایت نمی

لبته دهم. ای خودم را بر محتوای نهفته در آالمد بودن ترجیح میشناسانهزیبایی

پوشند و چطور ریختی خاص را برای خود همیشه این که آدمها چطور لباس می

 ام. اما هیچهایش را دنبال کردهکنند، برایم جالب بوده و دگرگونینتخاب میا

وشم پام. از این رو همیشه لباسی را میوقت خود را به مد متعهد یا عالقمند ندیده

که در تنم راحت باشد، یا رنگ و شکلش را دوست داشته باشم، مستقل از این 

یچ اش هم برایم هس و کشور سازندهی لباکه مد هست یا نه. شرکت تولید کننده

دهم. بیشتر ترجیح می« دارِ خارجیمارک»اهمیتی ندارد، و کاالهای ایرانی را بر 

های ونهبهتر از بیشتر نم -اگر که هنوز تولید شوند–شان به این خاطر که کیفیت

 است.بنجل خارجی )یعنی در واقع چینی( 

 و عمر لباسهایم با مد تعیین کنم که به همین ترتیب کارکرداعتراف می

شود و معموال به خصوص کفشهایم شود. در کل لباس زیاد به تنم بند نمینمی

کنم و به همین خاطر وقتی از چیزی خوشم بیاید معموال را سریع پاره می

قیدِ این که شاید بعدها از مد خرم، بیچندتایش را به عنوان زاپاس یک جا می

ز اولش هم مد نیست. عمر لباسها هم بسته به عمرِ خودشان بیفتد، چون که اصوال ا
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نوردی شود و نه عوامل بیرونی. ممکن است شلواری را موقع صخرهتعیین می

اش کنم و لباسی دیگر )مثل همان پیراهن پشمی آبی بپوشم و همان بار اول پاره

کفش  ز آنمشهورم!( پانزده سالی بر تنم بند شود. صد البته که باید در اینجا ا

ام هم یاد کنم که کل کوه بسیار راحت و محکم اما از ریخت افتاده و بدقواره

نپال و هند و ترکمنستان و ازبکستان در پایم بود و بعد در کوههای تاجیکستان 

 طی شورش خونین همسفرانم ناچار شدم همان جا با احترام به خاکش بسپارم! 

، ای به نظرم ناپذیرفتنی هستندای ماهوارههکنم به همان ترتیبی که مداعتراف می

هم چنین هستند. برای همین بود  -شانهای دولتیبه ویژه نسخه–مدهای دیگر 

که سالهای اول تدریسم در دبیرستان عالمه حلی چون بر خالف مدِ مرسوم معلمان 

نداشتم، « کیف سامسونت-کت-عینک-ریش»ی ارجمند گانهآن روزگار چهار

شدم. طوری که روزِ اول تدریسم در همان دان اشتباه گرفته میمدام با شاگر

دبیرستان، وقتی وارد کالس شدم، شاگردان نیمکتی را خالی کردند و با این تصور 

 «. بیا اینجا بشین!»که شاگرد جدیدی هستم گفتند 

کنم مستقل از فرهنگ مصرفی غالب، بر اساس آنچه آراسته و اعتراف می

ام را مناسب دیده ای از پوشاکشان ردهبنا به راحتی و آسودگیدانم و خوشنما می

هایی مثل ساعت و انگشتر و گردنبند هم ی آرایهام. دربارهو همان را هم برگزیده

ی اید همگی هدیهام و آنهایی که نزدم دیدههیچ گاه نیازی به استفاده از آنها ندیده

ده شان واقعا خوب بوتراف کرد سلیقهاند، که... خوب باید اعدوستانی عزیز بوده

 است!

کنند را درست در کنم دلیل این که مردم از مد پیروی میاعتراف می

یابم. چون آشکارا برخی از لباسها که مد هم هست، بر برخی از بدنها خوش نمی

نشیند، و بسیاری از کاالهای خارج از جریان مد است که انگار بر فالن بدن نمی

کنم این که یک دفعه فالن رنگ یا فالن طرح لباس مد ند. اعتراف مینشیبهتر می
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شود و آدم بر مبنای آن ظاهر خودش را تغییر دهد، به نظرم توجیهی ندارد. این 

کنم که از خرید لباس و پوشاک و این جور چیزها لذت خاصی را هم اعتراف می

در واقع راستش را  کنم.برم و بنابراین کمترین زمان را صرف این کار مینمی

کنم در حد دقیقه است، ی زمانی که صرف خرید یک لباس میبخواهید سرانه

خرم. شاید روم و یک دفعه حجم زیادی خرت و پرت میچون سالی یک بار می

ام به این خاطر است که طی هفتاد هشتاد سال گذشته کمابیش شکل ظاهری

انه هِی دوباره و دوباره مد یکسان بوده و همین هم هر از چندی با چرخش زم

 افتد!شود و از مد میمی

هدف از این اعتراف آن است که دوستان خوبم که آالمد نبودن و فاصله 

پسندند، این خلق و خو را بر من ببخشایند. شاید ی زمانه را نمیام با سلیقهداشتن

زیبا و این شکلی که من هستم، مد یا بهینه یا مرسوم نباشد، اما امیدوارم نا

ترین و هموارترین است و دست ناخوشایند نباشد. مهم اینجاست که برایم راحت

 ام.کم آن که خودم انتخابش کرده
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 شناسیافزایی در زیستی همفصلی از رساله

 

(توجیه پویایی پیچیدگی3-2

 

برای بیش از نیم قرن است که زیست شناسان سیستم زنده را به عنوان 

نوعی ساختار پردازش انرژی در نظر می گیرند. سیستمی که با جذب انرژی از 

محیط ریخت و عملکرد خود را تغییر می دهد و به کمک این تغییرات سازماندهی 

( . Lotka ,1913, 925پایداری در مختصات فضایی و زمانی پیدا می کند )

تغییرات انرژی در سیستم زنده بر دو نوعند. نوع نخست، فرآیندهای گرمازا را در 

بر می گیرد که تولید گرما را در جریان به هدر رفتن انرژی شامل می شود. نوع 

دیگر فرآیندهای انباشتی است که به ذخیره ی این انرژی در مولکولهای گوناگون 

ندها، همان مواردی هستند که محتوای اطالعاتی آلی منجر می شود. این نوع فرآی

( . این Maurer&Brooks,1992درون سیستم زنده را زیاد می کنند . )

تغییرات انرژی، آنتروپی تولید می کنند. به این معنا که واکنشهای نوع اول آنتروپی 

گرمایی، و نوع دوم آنتروپی ساختاری سیستم را افزایش می دهند. ساختارهای 

امروز به عنوان نوعی ساختار انتشاری در نظر گرفته می شوند که به طور  زنده،

موقت آنتروپی گرمایی را به آنتروپی ساختاری تبدیل می کنند، و به این ترتیب 

با به دام انداختن انرژی در داخل ساختار خود، نظم درونی سیستم را نیز افزایش 

 ( .Pregogine ,1967,1980می دهند )

م سیستم زنده، انرژی درون سیستدر نهایت، بنابر اصل بنیادی باز بودن 

به تدریج در محیط پراکنده شده و از بین خواهد رفت . اما بین این دو نوع انرژی 

تفاوت مهمی وجود دارد، و آن هم این است که پایداری انرژی به دام افتاده در 
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ساختار سیستم، خیلی بیشتر از انرژی گرمایی است .به این معنی که همواره 

ن انرژی گرمایی از انرژی وابسته به ساختار )اطالعات ( بیشتر سرعت هدر رفت

است . به این ترتیب بین این دو جریان انرژی فاصله ای پدید می آید که همان 

مهلت زندگی سازواره ی مادی است . این عقب افتادن دفع انرژی ساختاری 

ت اسنسبت به گرمایی، در واقع کلید اصلی پدید آمدن ساختارهای انتشاری 

(Brooks ,1992. ) 

نمایش دهیم،   اگر یک فرآیند انتشاری ویژه را در سیستم زنده مان را با

 می توانیم بگوییم : 

tam 

نماد فرآیندهای  a نشانگر فرآیندهای انباشتی نوع دوم، و mکه در آن 

هم نشانگر کل رندهای موجود در درون سیستم  t گرمازای نوع اول است .

 ت . از سوی دیگر می توان برای فرآیندهای انباشتی نوشت : اس

mbmim 

 نشانگر روندهای منتهی به افزایش محتوای اطالعاتی ژنوم، و miکه در آن 

mb  : معرف روندهای منجر به افزایش زی توده است . به این ترتیب

mbmia+ =mat=sid 

 قدار نظم درونی سیستم. برابر است با م sid ه در آنک
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ن سیستم زنده، ما را به این نتیجه می این نگرش به جریان انرژی در درو

رساند که کل تغییرات آنتروپیک درون سیستم زنده را می توان به دو دسته تقسیم 

کرد. گروهی که تعادل گرمایی / انرژیایی سیستم با محیطش را تنظیم می کنند 

(a و گروهی دیگر که با پیچیده تر کردن سیستم، فضای فاز،فضای آن را ،)

( . در این جریان، همیشه سرعت Frautschi ,1988می کنند )گسترده تر 

انبساط فضای فاز بیشتر از سرعت عمل تکامل است . یعنی ساختارهای زنده با 

سرعتی کمتر از شتاب افزوده شدن امکانات ممکن، فضای فازِ معرف این امکانات 

عت سررا پر می کنند. این پر کردن همان افزایش پیچیدگی، و آن کمتر بودن 

 نسبی تکامل، همان افزایش آنتروپی در سیستم های زنده است .

حاال با پشتوانه ای که از تعاریف و مفاهیم معرفی شده داریم، می توانیم 

وارد بحث در مورد توجیهی که مورد نظر این نوشتار است بشویم . شاید در 

چند  ده،بخش گذشته متوجه شده باشید که نظریه ی اطالعات مورد توجه نگارن

تفاوت با نظریات کالسیک دارد. نخست این که در نگرشهای سنتی، همواره 

سازماندهی ماده/ انرژی در سیستم، از نظر تعیین پویایی بر اطالعات برتری داشته 

است . اما در دیدگاه مورد عالقه ی من، اطالعات است که کانالهای ورود و 

ند، و بنابراین در نهایت نقش آن خروج ماده و انرژی در سیستم را کنترل می ک

 در تعیین پویایی کل سیستم غیرقابل رقابت است .

دومین تفاوت، در این حقیقت نهفته است که اطالعات درونی )یعنی 

اطالعات ساختاری ( در نظریات سنتی معموالً نادیده انگاشته می شدند. چرا که 

ه وشتار، اطالعات درونی بفرض گیرنده ای برای تحلیل آنها دشوار بود. در این ن

اندازه ی اطالعات بیرونی )یا کارکردی ( اهمیت دارند، چرا که حجم توصیفات 

 مورد نیاز ما را از تنوع رفتاری سیستم به شکلی معنی دار افزایش می دهند.

 در چهارچوب تفاوتهای یاد شده، به شرح دیدگاه خود می پردازم .
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عداد ابعاد فضای فاز، و این کمیتی است عبارت است از ت maxHچنانکه دیدیم، 

که از معادله ی بیشینه ی اطالعات سیستم مشتق شده است . این مفهوم، همانطور 

  که گذشت، بر پایه ی دو مفهوم حالت خرد و کالن سیستم بنا شده است .

برای این که اطالعات در درون سیستمی قابل تحلیل باشد، باید سه 

 ویژگی داشته باشد:

این که اطالعات در آنها آرایه ای فیزیکی با وجود عینی و خارجی را  نخست

تشکیل دهد. دوم این که تمایز بین حاالت خرد و کالن به خوبی تعریف شده 

باشد، و سدیگر اینکه فضای فاز سیستم توسط حاالت کالن سیستم، و حاالت 

 کالن توسط حاالت خرد سیستم تعیین شوند.

ولی است که برای تحلیل پذیر بودن اطالعات درون یک اینها ابتدایی ترین اص

سیستم باید برآورده شوند. سیستم های زنده، هر سه شرط یاد شده را رعایت می 

 کنند، و بنابراین در چهارچوب تحلیلهای مورد عالقه ی ما می گنجند.

مسئله ای که در پیش روی ما قرار دارد این است که سیستم های زنده در طول 

پیچیدگی درونی خود را افزایش می دهند و در ظاهر بر خالف )یا دست زمان 

کم مستقل از( قانون دوم ترمودینامیک رفتار می کنند. این پدیده ای است که به 

نوعی باید توجیه شود، و توجیه ما در اینجا در پیروی از دیدگاه معرفی شده 

ی ظریهکالسیک و ن توسط وایلی و بروکس، تالش برای آشتی دادن ترمودینامیک

 سیستم های پیچیده است .
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دیدگاه سنتی تکاملی، که این خدشه بر قانون دوم را نمودار می کرد، دو 

ایراد عمده داشت، که شاید با برطرف کردن آنها، بتوان تناقض آزاردهنده ی 

موجود را هم از بین برد. نخست این که در دید سنتی، مقدار کل اطالعات موجود 

سپهر، ثابت فرض شده است . یعنی چنین فرض می شود که مقدار در زیست 

بیشینه بی نظمی موجود در سیستم های زنده در طول زمان مقداری ثابت است، 

محور زمان  موازی با نسبت به زمان، خطی صاف و maxHو نمودار نمایشگر 

 است .

 

 

 

 

 

این دیدگاه، افزایش پیچیدگی در سیستم های زنده پذیرفته شده بود، در 

چرا که شواهد فراوانی مانند قانون کوپ و نیول مدتهاست شناخته شده است . 

نشانگر بی نظمی بیشینه  maxHاز آنجا که سطح زیر منحنی )در اینجا خط صاف ( 

 زولی بودن منحنیی موجود در سیستم زنده است، افزایش نظم در آن به معنای ن

( نسبت به زمان است . در این مدل، چون اطالعات obsHآنتروپی قابل مشاهده )

بنابر مشاهده افزایش می یابد، راهی جز کاهش یافتن بی نظمی باقی نمی ماند، و 

 بنابراین قانون دوم به این ترتیب خدشه می پذیرفت .

ف ناشده و ظریاما مشکل اصلی این مدل در این است که پیش فرضی نقد

را در دل خود پنهان کرده است . این پیش فرض هم این است که ابعاد فضای 

 فاز سیستم های زنده، همیشه ثابت است .

H 

Hmax 

 

 

 نظم
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نسبت مستقیم دارد. بنابراین  maxHچنانکه گفتیم، تعداد ابعاد فضای فاز، با مقدار 

عداد دن تثابت فرض کردن این کمیت در طول زمان، در نهایت به معنای ثابت مان

 ابعاد فضای فاز سیستم های زنده در طول زمان هم هست .

اما این پیش فرض نادرست است . مشاهده به خوبی نشان می دهد که 

 مرتب -چه از راه دگرگونی در حاالت خرد و چه کالن -تعداد ابعاد فضای فاز، 

ه درباره کدر حال افزایش بوده اند. مثالهایی که در گفتار گذشته زدیم و قوانینی 

ی افزایش اندازه و تنوع جانداران ذکر کردیم، همه به این معنا بود که در طول 

 زمان تعداد ابعاد فضای فاز در سیستم های زیستی افزایش می یابد.

اگر بخواهیم ساده انگارانه تر بحث کنیم، می توانیم به گفتار یکی از 

ضای فاز یک ف"می گفت :  پیشگامان تعریف این مفاهیم سیستمی استناد کنیم که

 ( . Layzer ,1980) "سیستم زنده، هم ارز است با ژنوم آن سیستم .

من شخصاً فکر می کنم این تعریف از فضای فاز سیستم زنده خیلی سرراست و 

ساده باشد، اما به هرصورت به عنوان یک آغاز برایمان مفید است . اگر گفتار 

در طول زمان، بر حجم و تنوع اطالعات  لَیزر را هم بپذیریم، خواهیم دید که

ژنومی مرتب افزوده شده است و تک یاخته ای هایی با ژنوم چند هزارکیلو 

نوکلئوتیدی به موجودات پیچیده ی پریاخته ای مانند انسان تبدیل شده اند که 

سانتی متر دارند. به بیان دیگر، در مسیر  173در هر یاخته ی خود ژنومی به طول 

انات موجود برای حضور موجودات گوناگون، افزایش یافته است . زمان، امک

تعداد گونه ها، و تنوعهای ممکن برای هر دودمان تکاملی، همراه با انباشت 

اطالعات در طول زمان، به شکلی تصاعدی زیاد می شود، و مفهوم تشعشع  در 

 مبحث گونه زایی تکاملی در عمل بازتابی از این معناست .

جم اطالعات نهفته در ژنوم جانداران، در واقع عبارت است زیاد شدن ح

( موجود در سیستم زنده . امکانات maxHی )از بیشتر شدن مقدار آنتروپی بیشینه
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مختلف برای ترکیبات ممکن وراثتی در یک زیست کره، همزمان با بیشتر شدن 

 ستحجم ژنوم موجودات حاضر در آن زیست کره بیشتر می شود، و این همان ا

 که به بیشتر شدن آنتروپی بیشینه می انجامد.

باال رفتن تعداد ابعاد فضای فاز در جریان گذر زمان، چیزی است که در 

همه ی سطوح زندگی قابل مشاهده است . ما هر سیستم زیستی ای را که در نظر 

بگیریم، و بخواهیم پویایی پیچیده ی آن را در جریان زمان نشان دهیم، نیازمند به 

عریف چندین متغیر خواهیم بود که بتوانند معادالت رفتاری سیستم مورد نظر ما ت

را صورتبندی کنند. زیاد شدن تعداد ابعاد فضای فاز به این معناست که همراه با 

گذر زمان، تعداد این عاملهای تعیین کننده ی رفتار سیستم مورد نظر ما هم افزایش 

مه ی سطوح سلسله مراتبی ساختارهای خواهند یافت . این گزاره، در مورد ه

 زنده، راست است . 

در سطح ژنومی، با تکامل روبرو هستیم، پدیده ای که انباشت اطالعات وراثتی 

در طول زمان را معنا می دهد و زایش ژنومهایی به عظمت ژنوم انسان را از 

 الگوهای اولیه ی تک یاخته ای ممکن می سازد. اگر بخواهیم رفتار ژنوم یک

پروکاریوت شیمیوسنتز کننده ی ابتدایی را در سه و نیم میلیارد سال پیش بر 

اساس معادالتی بیان کنیم، به متغیرهایی نیازمند خواهیم بود، که تعدادشان بی 

 تردید از تعداد متغیرهای مطرح در ژنوم مهره داران کنونی کمتر است .

 به پریاخته ای،در سطح یاخته ای خودِ تبدیل موجودات تک یاخته ای 

جهشی در تعداد متغیرهای الزم برای بیان رفتار موجود را به دنبال دارد. آنچه که 

در معادالت بیان کننده ی پویایی رفتار یک موش معنا دارد، اصالً در موجودی 

مانند آمیب مطرح نیست . در ابعاد کالنتر هم گفتار ما صادق است . اگر بخواهیم 

ا هم در همین چهارچوب نگاه کنیم، خواهیم دید که با معادالت بوم شناختی ر

وجود نوسانات فراوان رخ داده در محتوای اطالعاتی بوم های طبیعی، همواره 
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پیچیدگی کلی شان در حال رشد و بالیدگی بوده است . پدیده ی انقراض جمعی 

) چیزی است که به وضوح سطح پیچیدگی یک بوم را کاهش می دهد. اما با این 

ود، همه ی این انقراضات با گونه زایی های انفجاری )تشعشع ( همراه بوده وج

است . اگر در کل به این طرح واره نگاه کنیم، می بینیم که با وجود این وقفه 

های ناگزیر در مسیر افزایش پیچیدگی سیستم های زنده، همیشه رشدی منظم در 

چیدگی جهان سطح پیچیدگی زیست کره ی زمین وجود داشته است . پی

پرکامبرین به هیچ عنوان با آنچه که در اوایل دوران مزوزوئیک وجود داشته قابل 

مقایسه نیست، و به همین ترتیب پیچیدگی بوم های دوره ی تریاس را نمی توان 

 با آنچه که در الیگوسن وجود داشته هم وزن فرض کرد.

 محتوای اطالعاتی بوم هایدقت کنید که تا اینجا ما به این ادعاپرداخته ایم که : 

طبیعی در طول زمان افزایش یافته است . )یا به بیان دیگر پیچیدگی زیست کره 

 در طول زمان زیاد می شود.(

این دو ادعا، به دلیل در دسترس نبودن بوم های دورانهای گذشته، به نظر 

 دیبلندپروازانه جلوه می کند. اما من مایلم در اینجا به طور مختصر به شواه

 اشاره کنم که اجازه ی این نوع نتیجه گیری را به ما می دهد.

نخستین دسته از شواهد مورد استناد من، شواهدی هستند که نشان می 

دهند که کل انرژی مصرف شده توسط سیستم های زیستی حاضر بر زمین، در 

طول زمان افزایش یافته است . اگر بخواهیم همین مفهوم را به شکلی جزئی تر 

کر کنیم، باید به این گزاره ی مشهور تکاملی اشاره کنیم که : در طول زمان، ذ

تکامل طوری عمل می کند که حجم کل انرژی مصرفی توسط گونه های جانوری 

به بیان دیگر،  0( Sewertzoff ,1934وابسته به یک دودمان، بیشینه شود )

 جزای تکاملی آندر هر شاخه ی م -و انتخاب طبیعی -روندهای تصادفی تکامل 

گروه هایی را گزینش می کنند که مصرف انرژی پایه شان نسبت به واحد جرمشان 

بیشتر است . عام بودن این قانون، نشانگر این مطلب است که سطح قبلی تغذیه 
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یعنی -و سطح بعدی  -یعنی تولید کننده ها-کننده ی انرژی این موجودات 

ین قانون رفتار می کنند. چرا که هم تا حدودی بر اساس ا -مصرف کننده ها

تعادل انرژیایی موجود در یک بوم طبیعی، اگر در ابعادی چنین کالن بررسی 

شود، ناگزیر به تعمیم های کلی به ساختارهای زنده ی موجود در بوم خواهد 

انجامید. این قاعده در نهایت به اینجا رسیده که افزایش متابولیسم پایه در مسیر 

تیجه پیچیده تر شدن سیستم های زنده به عنوان یک پیش فرض تکامل، و در ن

. این امر تا آنجا پیش 0( Dolkin et al ,1969تکاملی در نظر گرفته شود )

رفته که پژوهشگران آهنگ ثابتی را هم برای این تغییر متابولیسم پایه در طول 

  Kg/Ywatt/ 5/8 *  10 -9 زمان به دست داده اند. این مقدار برابر است با

( Zotin et al ,1990 )0 حتی توجیهاتی هم در این راستا وجود دارند که .

روند رشد تمدن انسانی و صنعتی شدن جوامع را بر اساس همین ضرورت تکاملی 

 .0( Zotinetal,1996بیشتر شدن انرژی در جریان سیستم توجیه می کنند )

ول فی در سیستم در طناگفته پیداست که این مفهوم، یعنی افزایش انرژی مصر

زمان، نمایانگر همان بیشتر شدن پیچیدگی سیستم در طول زمان است . هرچه 

سیستم پیچیده تر باشد، مقدار ماده و انرژی درگیر در درون آن بیشتر خواهد بود، 

هم از اندرکنش همین اجزا پدید می  -که شاخص پیچیدگی است -و اطالعات 

 آید.

ین مبنا استوار هستند که خونسرد یا خونگرم دومین گروه از شواهد، بر ا

بودن موجود، شاخصی مناسب از پیچیدگی بوم را به دست می دهند. شواهد 

دیرین شناسی فراوانی در دست هستند که روند تکامل فیزیولوژی خونگرمی  را 

به ما نشان می دهند. شواهد یاد شده، در واقع همان ادعای قبلی را با واژگانی 

ر می کنند. می دانیم که خونگرمی در واقع نوعی حد در افزایش تازه تکرا

متابولیسم پایه ی جانوران است، بر این مبنا، این اصل که تکامل در جهت خونگرم 

 شدن دودمانهای پیچیده عمل کرده، تأییدی بر گزاره ی قبلی ماست .
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هرچه متابولیسم موجودات باالتر باشد، سرعت زاد و ولدشان بیشتر، و 

اخصی ش -یعنی خونگرمی -مرشان کمتر است . همچنین باال بودن متابولیسم ع

برای راهکار بوم شناختی موجود هم محسوب می شود. به این معنا که بوم های 

دارای گونه های خونگرم و دارای آهنگ سریع زندگی، انباشته از تنوع زیستی 

جانداران خونگرم  هستند و رقابت در آنها زیاد است، و برعکس بومهای دارای

ساده ترند و تعداد گونه ها و پردازه هایشان کمتر، و آشیانهای خالیشان بیشتر 

است . به بیان بهتر، در بومهای خونگرم، پیچیدگی بیشتر از بومهای خونسرد 

است . شواهد دیرین شناختی نشان می دهند که روند تکامل همواره به طور کلی 

تی حشرات هم در درون دودمان پرتنوع خود در جهت خونگرمی بوده است . ح

 -درجه سانتی گراد مثالً در زنبورها 45با دمای ثابت -به شکلی از خونگرمی 

دست یافته اند. پس باال رفتن تدریجی تنوع زیستی در بومهای موجود در زیست 

کره در نهایت به اشباع پردازه های محیط، و بیشتر شدن رقابت و سریعتر شدن 

تکاملی جانوران موفق تر )خونگرم ها( خواهد انجامید  ضرب آهنگ

(Bakker ,1986 این امر را می توان به عنوان مفهومی موازی با پیچیده تر . )

شدن کل زیست کره در نظر گرفت . در مورد این ادعا کتابهای زیادی نوشته 

 بشده است، اما به عالقمندان توصیه می کنم بحث زیبای رابرت بکر را در کتا

 بخوانند.  "افول دایناسورها"مشهورش 

بر اساس آنچه که گذشت، آشکار است که در طول زمان تنوع و پیچیدگی زیست 

کره در کل بیشتر می شود، و در تمام سطوح این افزایش پیچیدگی با بیشتر شدن 

ابعاد فضای فاز هم معناست . اما تمام تنوعات گوناگون ممکن در یک فضای فاز 

ن ظهور پیدا نمی کنند. چنانکه در مبحث فضای فاز سیستم ها عنوان ژنومی امکا

کردیم، هر سیستمی با هر ترکیب خاصی از ژنوم ها و گونه ها، تنها بخشهای 

خاصی از احتماالت را به عنوان فضای مجاز می شناسد. بخش مهمی از کل 

فضای فاز هرگز توسط سیستم تجربه نمی شود. چون شرایط خاص حاکم بر 
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تغیرهای سیستم، ورود به آن محدوده ها را منع می کنند. به این شکل پس از م

کنار گذاشتن فضاهای غیرمجاز، تنها بخش کوچکی از فضای فاز سیستم زنده 

باقی می ماند، که در واقع همان جهان واقعی ماست . جهان قابل مشاهده برای 

ره است . از میان ما، در عمل یک نمود لحظه ای از فضای فاز سیستم زیست ک

بیشمار ترکیبات گوناگون ژنومی که به لحاظ آماری امکان دارند، تنها بخش 

کوچکی می توانند در شرایط خاص بوم شناختی موجود در یک بازه ی زمانی 

بقا داشته باشند، و همین بخش کوچک، نمود واقعی فضای فاز بسیار گسترده ی 

 ما را در جهان خارج تشکیل می دهد. 

این ترتیب، ما با دو مفهوم سر و کار داریم . نخست کل احتماالت ممکن، که به 

فضای فاز را در معنای عام آن نشان می دهد، و ما پیش از این آن را با نماد 

maxH  نشان دادیم . دیگری چیزی است که قابل مشاهده است و در واقع به

این همان مفهوم آنتروپی  عنوان پدیده در دسترس مشاهده و تجربه ی ما قرار دارد.

 نمایش داده شد. obsHقابل مشاهده را به دست می دهد که با 

چنان که گفتیم، در طول زمان، تعداد ابعاد فضای فاز سیستم های زیستی افزایش 

می یابد. اگر بخواهم کمی متمرکزتر در این مورد اظهار نظر کنم، باید بر این 

در واقع یکی از ویژگیهای عام سیستم  نکته پای فشارم که این پویایی خاص،

های زنده محسوب می شود. سیستمی جاندار است که در طول زمان تعداد ابعاد 

 فضای فاز خود را زیاد کند. 

در صورتی که مقدار آنتروپی بیشینه در سیستم زیستی تغییر کند، دیگر موازی 

همین دلیل  بودن خط معرف تغییرات آن با محور زمان درست نخواهد بود، به

 استناد کرد. الگویی که دیدیمهم دیگر نمی توان به 

در این حالت، منحنی نمایشگر تغییرات آنتروپی سیستم نسبت به زمان، به این 

 :شکل در می آید
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با گذشت زمان افزایش می یابد  maxHچنانکه می بینید، در این شکل 

، چنانکه دیدیم obsHمنحنی  هم همگام با آن زیاد می شود. سطح زیر obsHو

درون سیستم را نمایش می دهد، و می  -یعنی بی نظمی -مقدار آنتروپی سنتی 

بینیم که در اینجا درست در تطابق با قانون دوم ترمودینامیک، همراه با گذشت 

زمان بی نظمی هم زیاد شده است . اما نکته در اینجاست که سطح دیگری هم 

 maxHآن هم عبارت است از فاصله ی بین دو منحنی در این شکل وجود دارد و 

. سطح زیر منحنی آنتروپی بیشینه که به این ترتیب محصور می شود،  obsHو 

فاصله ی حداکثر بی نظمی را از آنچه که مشاهده می کنیم به دست می دهد. این 

فاصله، در واقع همان نظم موجود در سیستم است . می بینیم که در شکل این 

همراه با گذر زمان بیشتر می شود. این امر همان صورت مسئله مشهور سطح 

ماست . زندگی در طول زمان پیچیده تر می شود. چه در معنای فردی  و چه در 

مفهوم دودمانی . اما این افزایش اطالعات در درون سیستم با اصل دوم 

چهارچوب  ترمودینامیک تضادی ندارد، چرا که می توان هردوی این حقایق را در

مدلی ساده درست پنداشت . مدل غیرثابت بودن آنتروپی بیشینه، که از تغییرات 

 تعداد ابعاد فضای فاز در طول زمان ناشی می شود. 

برابر است با نظم  Q. در ضمن،  که در آن  obs>H maxH 0<در اینجا، همیشه 

کالن موجود در سیستم . این کمیت، چنان که می بینید با افزایش زمان بیشتر می 

 شود، و به این ترتیب گرایش سیستم های زنده به نظم را می توان توجیه کرد. 

H 

 

Hmax 
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ده، مثل حلزونی در بر اساس این مدل، اطالعات درون سیستم های زن

حال رشد است که در درون صدف فضای فاز خود می بالد و رشد می کند، اما 

هرگز به شتاب بیشتر رشد صدف نمی رسد. در این استعاره، صدف بی نظمی و 

حلزون نظم است . هردو پابه پای هم رشد می کنند و رشد یکی وابسته به دیگری 

 دی و مقدسی خدشه دار نمی شود.است، و به این ترتیب، هیچ قانون بنیا

در تکامل، گزاره ای هست به نام قانون دولو. بر اساس این قانون، پدیده 

های تکاملی برگشت ناپذیرند. یعنی هیچ عاملی نمی تواند باعث شود تا یک 

سیستم که روند تکاملی خاصی را طی کرده است، بار دیگر این راه را به طور 

( . می Dollo et al ,1988ست خود باز گردد)معکوس طی کند و به جای نخ

دانیم که در فیزیک، تمام قوانین و معادالت به دست آمده نسبت به محور زمان 

متقارنند. یعنی فرقی نمی کند که در معادالت مربوط به حرکت یا میدان، زمان 

 آیندرا با عالمت مثبت یا منفی نشان دهیم . در هر دو حالت معادالتی به دست می

 که در اصطالح ریاضی همریخت هستند. در فیزیک تنها جایی که تقارن زمان

می شکند، اصل قانون ترمودینامیک است . تنها در اینجاست که به زمان به عنوان 

 -در واقع تغییر دهنده ی آنتروپی سیستم -یک عامل مهم تغییر دهنده ی سیستم 

چیزی را داریم . اگر به اشاره می شود. در معادالت زیست شناختی هم چنین 

دنبال همانندی ها باشیم، باید قانون دولو را همتای اصل دوم ترمودینامیک در 

 نظر بگیریم .
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این مدل، به اشکال گوناگون توسط نظریه پردازان گوناگونی مورد توجه 

و تحلیل قرار گرفته است . در مورد چگونگی زیاد شدن پیچیدگی ژنوم در طول 

دن تعداد ابعاد فضای فاز ژنوم، کارهای فراوانی انجام شده که زمان، و بیشتر ش

نتایجش با مدل مورد نظر ما سازگار است . استوارت کافمن، که یکی از 

بنیانگذاران مدلسازی تکامل ژنومی است، این کار را به کمک فضای فاز 

چندبعدی فرضی ای انجام می دهد که حاالت گوناگون هر ژن، و درجه ی 

آن را نسبت به شرایط محیطی بازنمایی می کند. می دانیم که ژنها به شایستگی 

صورت یک کل عمل می کنند و دید مندلی سنتی در مورد عملکرد مستقل ژنهای 

( . در این مدلها، MonoD&Jacob,1977منفرد چندان هم درست نیست )

قاط ن اندرکنش بین ژنها هم در نظر گرفته می شود و در منحنیهای به دست آمده،

بهینه ی موضعی و کلی چندی محاسبه می شود که در واقع نشانگر نقاط مکث 

پویایی ژنوم است . این مکث موقت ژنوم پویا و متغیر، در واقع همان عمل گونه 

زایی است . ژنومی که در یکی از این چاله های پتانسیلی می افتد، نوعی 

می ماند  نابراین در آن باقیشایستگی نسبی برای زیستن را به دست می آورد، و ب

و گونه ی خاصی را پدید می آورد. وقتی شرایط به اندازه ی کافی تغییر کنند، 

این چاله ی امن در نمایه ی تغییرات سیستم هم به شیبی ناخوشایند بدل می شود 

و ژنوم پویا ناچار می شود از آن عبور کند تا در نقاطی دیگر بر فضای فاز، در 

( . به این ترتیب، هر نقطه بر فضای Kauffman,1992بیفتد )چاله ای دیگر 

فاز ژنومی جانداران، معرف یک گونه ی بالقوه است . مجموعه ی این نقاط همان 

(. اما آنچه که در جهان maxHاست که بیشینه ی آنتروپی ما را به دست می دهد )

ن له هایی در ایواقع مشاهده می کنیم، این انبوه احتماالت نیست . بلکه تنها چا

فضاست که زیستن با شایستگی بقای نسبی خود را معرفی می کنند. این نقاط 

گونه های بالفعل ما هستند، و همان هایی هستند که در طول زمان بر تعداد و 
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تنوع خود می افزایند و در نتیجه پیچیدگی کل سیستم ما را افزون می کنند 

 (obsH.) 

به را می توان در مورد پویایی سیستم نکته ی جالب اینکه تحلیل مشا

ی در پدیده های شناخت-و عصبی  -در پدیده ی ریخت زایی -های بافت شناختی 

عنوان کرد. تکامل سیستم عصبی جانداران ابتدایی با همین روشهای سیستمی،  -

و به کمک مدلهای متأثر از تورینگ، به خوبی تحلیل می شوند. به ویژه در زمینه 

مدلها  کاربرد این -که سیستم ساده تری دارند-تی مانند مگس سرکه ی مغز حشرا

بیشتر است . بر اساس این مدلها می توان پدیده هایی مانند سازمان یافتن شبکه 

های عصبی مربوط به بینایی و اتصاالت سیستم های پردازش اطالعاتی با دستگاه 

الب زیادی انجام شده های حسی را به خوبی توجیه کرد. در این زمینه کارهای ج

است و آثار زیادی هم وجود دارد. یکی از کتابهای گویا و روان در این مورد، 

عه است که عالقمندان را به مطال "رویکرد سیستمی به عصب شناسی تکوینی "

 ( .Raymon et al,1989ی آن تشویق می کنم ) 

ن حرفها ایدر پایان، بحث را با بیان چهار خاصیتی ختم می کنم که بنابر 

 در ساختارهای زنده یافتیم :

: که همان قانون دولو و هم ارز با قانون نخست ( اصل برگشت ناپذیری 

دوم ترمودینامیک است . این برگشت ناپذیری را می توان در چهار کنش اصلی 

سیستم های زنده بازیافت،که عبارتند از رشد، تولیدمثل، سوخت وساز و گونه 

 زایی .

: این اصل در واقع از مورد پیش ناشی می شود. گانگی دوم ( اصل ی

صل این ا "تکامل به عنوان آنتروپی "بروکس و وایلی در اثر جالب توجه خود 

را با شکلی دیگر مطرح کرده اند. ایشان ابتدا عملکرد تکاملی را منحصر به زمینه 

قوانین  اای با متغیرهای پیوسته دانسته اند، و بعد لزوم وجود سطحی پیوسته ب



   86      چهار و نود و صدماه هزار و سیو ششم/ آبان سی یشماره/سیمرغ

 

طیفی و غیرحدی را گوشزد کرده اند که باید به عنوان رابط بین سطح زیست 

شناختی و ترمودینامیک در صورتبندی های یاد شده عمل کند. بر اساس نظر این 

دانشمندان، عوامل گسسته ای مانند پراکنش آلل های منفرد در جمعیتها، به تنهایی 

ر گرایش به سمت نظم بیشتر باشند. ب نمی توانند توجیه کننده ی عمل تکاملی

اساس دیدگاه تکاملیون بزرگی مانند هنینگ، ریدل، و گلدشمیت، ایشان، سلسله 

مراتب نتیجه ای است از اثر تبدیلهای برگشت ناپذیر بر عوامل یکپارچه، که البته 

می توانند شاخصهای گسسته ای را هم در دل خود جای داده باشند. چون ما 

را در موجودات زنده می بینیم، می توانیم وجود سیستم زمینه ای  سلسله مراتب

 یکپارچه ای را هم فرض بگیریم . 

من با یکپارچگی سیستم زمینه ی عملکردهای تکاملی موافقم و همگن 

بودن صورتبندی های ترمودینامیک با معادالت زیست شناختی را در سطح 

نحصر کردن روندهای تکاملی به باالتری از تحلیل می پذیرم . اما به گمانم م

متغیرهای پیوسته کار درستی نباشد. چرا که مدلسازی های جدید انجام شده در 

دانش زندگی مصنوعی ، امکان بروز پدیده های تکاملی مشابهی را در سیستم 

 ؟( . Langton ,1992های گسسته هم نشان می دهد )

ای نیده با متغیرهنتیجه اینکه کل سیستمهای زنده ساختارهایی درهم ت

فرعی گسسته هستند که در نهایت سازواره هایی یکتا و منفرد را پدید می آورند. 

-این یکتایی، به عمل ویژه ی متغیرهای تکاملی بر ماده های خام منحصر به فرد 

 از نظر ترکیب حاالت خرد) برمی گردد.

شهور این امر در واقع بیان همان مفهوم م سوم ( اصل محدودیت داخلی :

است که شرایط خاص سیستم زنده، برایش در فضای فاز کلی، فضاهای مجاز 

خاصی را تصویر می کند و حاالت آن را به این محدوده ها منحصر می سازد. 

بر اساس این اصل، پیچیده تر شدن سیستم زنده پرسش اصلی نیست، چرا که 

ان ر طول زمسیستم زنده، نوعی ساختار شیمیایی انتشاری است که ناگزیر د
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اطالعات درون خود را به طور موقت افزایش خواهد داد. آنچه که غریب است 

و نیازمند توضیح، این است که چرا ساختارهای زنده از وضع کنونی خود پیچیده 

تر نشده اند. در واقع یک زیست شناس کنجکاو باشد علت حذف سایر احتماالت 

این کار در واقع عبارت است از ممکن برای گونه های مفروض را توجیه کند. 

 بیان علت غیرمجاز بودن بخشهای مشخصی از درون فضای فاز.

با یک نگاه دقیقتر، می توان تشخیص داد که شرایط اولیه ی سیستم زنده، علت 

اصلی غیرمجاز شدن بخشهایی از فضای فاز است . شرایط اولیه، مهمترین 

و در نتیجه محدود کننده ی  شاخص تعیین کننده ی رفتار سیستم در آینده،

 احتماالت بیشمار ممکن است .

اگر بخواهم خیلی فهرست وار شاخصهای اصلی تعیین کننده ی این 

محدودیت را ذکر کنم، این چهار عنوان را انتخاب می کنم : شرایط ژنومی 

)وابسته به تکامل دودمانی (، شرایط تکوینی )وابسته به رشد جنینی (، شرایط 

ی )وابسته به رفتار گذشته ی فرد(، و شرایط زادآوری )وابسته به تاریخچه ا

 شایستگی  زیستی موجود(.

که همان تکرار ویژگی پایداری  در فیزیولوژی  چهارم ( اصل جبران :

کالسیک است . بر اساس این اصل، نظم درونی سیستم، نسبت به عوامل آنتروپیک 

راموش نکنیم که سیستم های محیطی واکنشی جبرانی از خود نشان می دهد. ف

زیستی، سازواره هایی هستند که قول هرمان هاکن، در حالتی نزدیک به تعادل، 

اما نه متعادل به سر می برند. در هر مقطع زمانی، فشارهای معموالً کاتوره ای  

محیطی، تغییراتی را در ساختار درونی سیستم اعمال می کند که در نهایت به 

 لت شبه پایدار قبلی منجر می شود. بازگشت سیستم به حا

تذکر یک نکته در اینجا مهم است و آن هم اینکه تمام این حرفها، تنها 

در بازه ی زمانی کوتاه و به طور موقت معنا دارد. هیچ سیستم شیمیایی انتشاری 

نیست که به طور نامحدود از انرژی محیطی تغذیه کند و اطالعات درون خود را 
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قع، هر سیستم زنده ای، مرتب در حال نبرد با شرایط آشوبناک زیاد کند. در وا

محیطی است این نبردی است که پیروزی ندارد. یعنی در نهایت سیستم زنده 

ناچار است تا به فشارهای محیطی تسلیم شود و با محیط به تعادل ترمودینامیک 

ل قع شکبرسد. این رسیدن به تعادل، همان است که مرگ نامیده می شود و در وا

 پایه و عادی سیستم های مادی است .

  

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم ( نتیجه 

  

 نباید در مورد چیزهایی که نمی توان درباره شان حرف زد، حرف زد. 

 ویتگنشتاین

  

آنچه که در این نوشتار مورد نظر بود، پرداختن به پرسشی بود که به 

ی، آنقدر اندازه ی عمر اندیشه قدمت دارد. ادعای پاسخگویی به چنین مشکل

سترگ است که فروتنی چندانی برای گریز از آن الزم نیست . این رساله ادعای 

حل این معمای عمیق را ندارد، اما این گمان را در درون خود پنهان کرده است 

 که راهی مناسب برای پرداختن به آن در دسترس وجود دارد.

ن، و سنگی بدبختانه مفاهیم مطرح شده در این نوشتار به قدری عمیق و

زمان ارائه ی آنها به قدری اندک بود که کل متن به چیزی در حد یک فهرست 

بلند باال از عناوین مورد توجه من کاهش یافت . آشکار است که این رساله ی 
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کوتاه نمی تواند جانشین متون حجیمتر و دقیقتری شود که در این رابطه نگاشته 

 شده است .

دیم، یکی از بنیادی ترین اصول رایج در تمام امکان بروز خطا، چنان که دی

ساختارهای اطالعاتی است . و این نوشتار نیز چنین است . من خود را آدم چندان 

فروتنی نمی دانم و چنین ادعایی هم در اینجا ندارم، تنها می خواهم به این 

 دحقیقت ساده پافشاری کنم که تمام آنچه که در این متن خوانده شد، اگر با وجو

اختصار زیاد و گذرا بودن توضیحات مفهوم شده باشد، تنها یک حدس و توجیه 

نظری محض است . هیچ دلیل وجود ندارد که آن را دارای اطالعاتی فراتر از 

 آنچه که دارد بدانیم .

با وجود تمام این ابراز ضعف ها، فکر می کنم تنها راه حلی که در پیش 

یدگی وجود دارد، از این گذرگاه می گذرد. روی عالقمندان به مشکل تکامل پیچ

دانش تحلیل سیستم ها، و نظریه ی سیستم های پیچیده، گستره هایی هستند که 

آواهای نویدبخش امکان پاسخگویی به برخی از دشوارترین پرسش های تاریخ 

زیست شناسی از آنها به گوش می رسد. شاید آنچه در این رساله عنوان شد 

 . اما پاسخ چیزی در همین حوالی است . پاسخ نهایی نباشد
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 «ی سغد و خوارزمسفرنامه»کتاب از بخشی 

  88فروردین  2 –مارس  22 یک شنبه روز سوم:

 

 مقدم روایت پویان

صبح باید صبر  8به مرو یا ماری رسیدیم، تا ساعت  4:40صبح ساعت 

میکردیم تا گیشه بلیت فروشی به کار بیفتد، پس فرصت خوبی بود برای این که 

نوشتن سفر نامه یا چینی کارهای عقب افتاده را انجام دهیم، کار هایی مثل 

خواندن و ریش زدن شروین و شستن ظرف های کثیف شام دیشب و حتی 

 حمام رفتن من با آب دست شویی بدون کندن لباس ها!

بر عکس اشک آباد، ایستگاه قطار مرو، توالت های محقری داشت،  

توالت های فرنگی که  چه در قسمت مردانه و چه زنانه، تعدادشان سه عدد بود 

و با یک  دیوار از هم جدا شده بودند ولی درِ ورودی نداشتند. اگر میخواستی به 

توالت آخری بروی و دو توالت جلویی پر بودند، مردم را میدیدی که دارند 

کارشان را میکنند. از این به بعد در طول سفر، این الگو مدام دیده می شود. فرقی 

در هر صورت اگر عمومی باشد احتماالً نمیکند که توالت، فرنگی باشد یا ایرانی، 

در ندارد و باید شرم و حیا را کنار بگذاری وگرنه رنج خواهی کشید.ضمناً در 

این توالت ها خبری از شیلنگ آب و آفتابه هم نیست.  باید با این وضعیت خو 

 بگیری.

که شد، از دست شویی کمی آب برمیداریم و با  8:00ساعت نزدیک 

ه آورده ایم ، آب جوش درست میکنیم برای نسکافه، کمی گازسفری و کتری ک

 هم کالباس از دیروز مانده که با نان، صبحانه مان را تشکیل میدهد. 

از بوفه دار ایستگاه خواهش میکنیم، باطری ها و موبایل هایمان را شارژکند، که 

 میپذیرد.
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با  یاین استراحت در ایستگاه خیلی چسبید، ما هم البته خیلی خودمان

فضا برخورد کردیم به شکلی که بعد از مدتی کم کم اطرافمان خالی شد. صندلی 

، شروین و  8:00های آن قسمت ایستگاه را به تمامی، تسخیر کرده ایم. ساعت 

پدرام به گیشه فروش بلیت مراجعه می کنند و من در این فاصله مشغول جمع و 

است . خوانندگان مختلف  جور کردن وسایلم هستم. تلویزیون ایستگاه روشن

ترکمن را نشان میدهد که به مناسبت نوروز می خواندند، موسیقیی که از تلویزیون 

سال پیش خودمان که از  40پخش میشود سنتی است ، مانند خواننده های 

تلویزیون نمایش داده می شد، است. پس از پرس و جوی مجدد از باجه فروش 

فروخته میشود و قطار هم  7:00از ظهر ساعت بلیت، معلوم میشود که بلیت بعد 

نیمه شب حرکت میکند ، دیگر ایستادنمان در ایستگاه بی معنی  12:00ساعت 

است. ولی برای مطمئن شدن از زمان حضور مجددمان و طول زمان سفر ، تصمیم 

میگیریم به زبان بین المللی متوصل شویم و روی کاغذی شکل ساعت را بکشیم 

را بنویسیم و سواالتمان را تکرار کنیم، در حال سوال از مردم کنار و نام شهر ها 

ساله با موهایی کم پشت، با  کت شلواری  35گیشه بودیم که مردی کوتاه قد و 

 تیره به کمکمان آمد و دیگر مطمئن شدیم که باید بعد از ظهر برگردیم.

بعد فکر کردیم برای امروز برنامه ریزی کنیم، از همان مرد سراغ دیدنی  

های مرو را که بر روی نقشه، نمایش داده شده بود ،گرفتیم.  شروع کرد به توضیح 

دادن، ولی باز ما خوب متوجه نشدیم، دست ما را گرفت و ما را به طبقه باالی 

 وش سفید و کارتش را نشانمانایستگاه برد و به داخل اتاقی دعوتمان کرد، روپ

داد، متوجه شدیم که دکتر ایستگاه قطار است و میخواهد، اگر ما دوست داریم، 

در ازای کرایه حمل و نقل با ماشین خودش، ما را به مرو قدیم ببرد و برگرداند. 

تومان(  15000منات ) حدود  200000کیلومتر،   50دقیقه راه است و  45میگویید 

میشود. کرایه اش با توجه به کرایه های ایران معقول به نظر میرسد هم کرایه اش 

و  فعالً گزینه بهتری نداریم، چون اگر بخواهیم اتوبوس پیدا کنیم حتماً زمان 
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میبرد، ضمناً گپ زدن با دکتر ترکمن که تَرک پست میکند هم برایمان جالب 

 است، می پذیریم و میرویم. 

ز سرعت آقای دکتر ) نامش دولت بود( نکته جالب این که در راه هرگ

کیلومتر بر ساعت بیشتر نشد و پلیس واقعاً کنترل زیادی دارد و آنهایی که  60از 

سرعتشان بیشتر میشود را جریمه سنگین میکند. جلوه شهر مانند اشک آباد تروتمیز 

است و ساختمان های تازه ساز با نمای سفید رنگ و خیابان های پهن و تمیز و 

مه هایی که بیشتر به مخدومقلی و ارطغرل و کوراغلی اشاره میکند و البته مجس

عکس های رئیس جمهور، بسیار زیاد است. از شهر که خارج میشویم کم کم 

میگوند پنبه را. چند کیلومتر دورتر سمت  1مزارع پنبه خود نمایی میکند، پخته

                                                 

 

1 Pakhteh 

ارد و در انتهایش شمال جاده، دیواری شروع میشود که چند کیلومتری ادامه د

پرچم ترکیه و ترکمنستان را زده اند، دکتر میگوید که این مزرعه پرورش اسب 

ترکمنی است که با سرمایه گذاری ترکیه احداث شده. از قیمت بنزین میپرسیم 

لیتر بنزین  40که نکته جالبی را گوشزد میکند، در ترکمنستان هر ماشین ماهانه 

و نقل در درکمنستان خیلی ارزان تمام میشود، مفتی دارد به همین دلیل حمل 

والبته این که ترکمنستان هم نفت دارد و هم جزو چهار کشور برتر دارای ذخایر 

 گاز دنیاست در این ارزانی بی تاثیر نیست.
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 یک بنای دولتی در مرو

 است  "بایرام علی"نام محلی که از آنجا شهر قدیم مرو شروع میشود آبادی  

که با قطار یک ایستگاه با مرو جدید یا ماری فاصله دارد مسافت جاده ایش هم 

 کیلومتر.  50کیلومتر است نه  35

 

 

 در مرو باستان:

است که ماشین های فراوانی برای پیاده و سوار کردن مسافر،  بایرام علی آبادی

 آنجا جمع شده اند. تاکسی، ون و اتوبوس به تعداد زیاد به چشم میخورد .

راه فرعی از راه اصلی جدا میشود به سمت شمال میرود، دو طرف این راه فرعی،  

تماً قع برگشت حویرانه هایی از یک بارو دیده میشود. با بچه ها قرار میگذاریم مو

اینجا را ببینیم! ) راستش توی دلمان هم از دکتر دولت، کمی دلخوریم که اینجا 

 نمی ایستد تا بیشتر ببینیم، غافل از این که چه گنجی در مقابلمان منتظرمان است(
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جاده فرعی، ده کیلیومتری ادامه میابد و گردا گردش پر از ویرانه های شهر  

اشین درکنار گنبد بلندی از جنس آجر و کمی کوچکتر باستانی است، باالخره م

 است. 2از گنبد سلطانیه می ایستد، اینجا  مقبره سلطان سنجر

 

جمعیت زیادی از ترکمن ها برای بازدید آمده اند، به وضوح پیداست که 

تعطیالت است، بیشتر بازدید کنندگان بچه و جوان هستند، دختر های ترکمن با 

ومیشان ، پسر ها و چند گروه سرباز، اتوبوس ها به سرعت لباس های رنگارنگ ب

می آیند و  مسافران جوانشان را کنار آرامگاه سلطان سنجر پیاده میکنند، دکتر 

برایمان با افتخار از سلطان سنجر صحبت میکند، معلوم است که در اینجا سلطان 

                                                 

 

 میالدی   1157تا  1085آخرین پادشاه امپراطوری سلجوقیان  2 

ده. ی شسنجر سلجوقی، مانند کورش به عنوان بنیان گذار ترکمنستان، معرف

 30آرامگاه،  بنایی است آجری با تزئناتی از بیرون و درون و به ابعادی حدود 

متر دارد و سقف بنا گنبدی  40متر و مربع شکل که ارتفاعی حدود  30متر در 

است که از داخل گچ کاری شده. سنگ قبری در وسط بنا به صورت برجسته 

اری شده، چیزی که بیشتر وجود دارد که روی آن، نام و نشان سلطان سنجر حج

 از همه جلب توجه میکند، پول گذاشتن مردم بر روی قبر است.

هر از چند گاهی هم که مقدار پول ها زیاد میشود، یکی پول ها را جمع میکند  

و درون صندوق صدقاتی که در گوشه ای، تعبیه شده می اندازد، معلوم است که 

 با اعتقاد قلبی، صدقه میدهند.
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 صدقه دادن مردم!

 

 

 

 

 

 تزئینات گنبد از داخل!

در حال عکاسی هستیم، که یکی از ماموران بنا سر میرسد. از بلیت ورودیمان 

میپرسد، مجبور میشویم بلیت بگیریم، من و شروین برای خرید بلیت که در گیشه 

 منات میخریم.  150000ای ، کنار بنا میفروشند، میرویم و سه بلیت به قیمت 

م که بهانه کارش را گرفته، من یک نقشه هم میخرم، نقشه شهر قدیم مرو. دکتر ه

میخواهد برگردد، میگوییم ما چگونه برگردیم ، میگوید با اتوبوس، میگوییم 

منات 100000منات ) تقریباً مجانی( به دکتر  500اتوبوس چند میگیرد، میگوید 

تومان( میدهیم تا برود، کمی هم حس دماغ سوختگی داریم ولی به هر  7500)

 حال این هم حکمتی داشته!

بعد از نیم ساعتی گشت و گذار در داخل آرامگاه و اطرافش ، تصمیم میگیریم به 

 سمت دیگر بخش های این شهر برویم. 
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ادامه جاده فرعی که از بایرام علی جدا شد، به سمت شمال میرود و در نقشه  

هم، قسمت هایی از شهر را که در سمت شمال گسترانیده شده نشان میدهد، 

 ین خرابه های شهر حرکت میکنیم. موازی جاده از ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریبی دارد این شهر، انگار نه انگار که در کشوری دیگر با صد ها غعجب حس 

کیلومتر فاصله با ایران امروزمان حرکت میکنیم. تصور این که دویست سال پیش 

یلیون ند نیشابور یک ماینجا پایتخت خراسان بوده، تصور این که اینجا زمانی مان

نفر ایرانی زندگی میکرده اند که مغوالن قتل عامشان کرده اند، تاریخ کشورمان 

را به یادمان میآورد. وابستگی ما ایرانی ها در اطراف ایران زمین. راستی این 

مرزهای سیاسی آیا میتوانند هویت ما ایرانی ها را محدود کنند، که گفته مرو 

 ایرانی نیست؟ 

بسیار لطیف است ، ابری در آسمان گسترده شده، هر چند دقیقه، قطره هایی هوا 

از باران به صورتمان میخورد ولی خیس نمیشویم. شهر ویران، ما را در خود می 

بلعد، هر کجایش را که نگاه میکنی، هجوم داستان های فروخفته بر تو میتازد. 

رایت تعریف کنند. نمیدانم حیف که آوار، زبان ندارند تا سخنشان را با صدا، ب

شما هم تا بحال این حس را داشته اید، مکان های باستانی ، چه شهر ها و چه 
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عبادت گاه ها ، روح دارند، با دیگر فضا ها متفاوتند، اینجا معنی دارد و تو را از 

 خود، بیخود میکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر باستانی مرو

همین طور که میرویم، از دور کاروان بزرگ شتری را میبینیم که در حال گذر از  

جاده است. پیشقراوالنشان، در باروی خرابه ای، تپه مانند در مشرق جاده گم 

میشوند، به سمتشان میرویم، از باروی خراب که باال میرویم، قسمت محصوری 

ن ا ارگ حکومتی بوده، به کاروااز شهر در برابرمان گسترانیده میشود، شاید اینج

که میرسیم تقریباً همه شان  جاده را رد کرده اند و فقط چند بچه شتر و مادرشان 

نزدیکمان هستند، مرد شتر بان نسبتاً جوانی با چهره ای آفتاب سوخته و کمی 

ساله در پی ماروان در حرکتند و دو تا سگ  12،  10چاق و سه پسربچه تقریباً 

 د.گله هم دارن

از شتر ها عکس برداری میکنیم و با شتر بان و بچه ها چاق سالمتی. چهره شان 

 مهربان است ، خدا حافظی میکنیم و دور میشویم.
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 !)راست( فرزندو مادر )چپ( 

متر آن طرف تر پشت دیوار خرابه ای، آب انارمان را به سالمتی اتحاد ایران  100 

زمین، مینوشیم. ) راستی باید اعتراف کنم، نوشیدنی رسمی این سفرمان آب انار 

 بود، و چقدر خوش طعم بود این آب انار های شیشه ایشان!(

دل انگیز است  است، و ما صبحانه نخورده ایم، هوا هم چنان 10:00ساعت حدود 

که دل کندن از این جا ممکن نیست. تصمیم میگیریم در همین  جا بساط صبحانه 

را علم کنیم. در همین فکر و ذکر هستیم که کم کم شتربانان هم نزدیکمان میشوند، 

شروین کمی خرما تعارفشان میکند، و دو باره با هم به گپ زدن مشغول میشویم، 

ساله،  31حانه بخوریم. میپذیریم، نام مرد جوان دعوتمان میکنند که با هم صب

دولت است، اینجا در بین ترکمن ها دولت نام رایجی است پسر ها هم محمد و 

مقصد و دولت نام دارند. محمد، باچشم های روشن و قیافه  زیرک، زودتر ارتباط 

برقرار میکند. مقصد و دولت بزرگ و  دولت کوچک هم مهربانیشان را با درست 

دن آتش و پهن کردن کاپشن هایشان به عنوان زیر انداز برای نشستن ما نشان کر

 میدهند، چقدر اینها صمیمیت دارند.

بغض گلویم را گرفته، چقدر این مردم دوست داشتی هستند، لذت حقیقی که  

میگویند همین است، دمی با این مردم بودن. انسان هایی که برای تو کُد و نماد 

عتبار و پول و مقامشان را به رخت نمیکشند، خودشان را ارائه نشان نمیدهند، ا

نگرفته اند، در طبیعت بزرگ شده اند و هرچه  میکنند، آدم هایی که دغل بازی یاد

 دارند طبیعی است.
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آنچه در بین ما رد و بدل میشود کالم نیست، زبانی فراتر از کالم است، پس این 

ی چندان مهم نیست. یادصحبت امیر حسن که ما فارسی حرف میزنیم و آنها ترکمن

ماحوزی ) امیر حسین دوست خوب ادیبمان است که هم زمان با ما به آسیای 

میانه سفر کرده( افتادم، چند روز قبل از سفر، با هم صحبت میکردیم، پرسیدم 

برای مردمی که در سفر میبینیم، چه چیزی سوغات ببرم، هم برای سفر آسیای 

چین. گفت خود واقعیت را سوغات ببر. راستی چقدر این جمله میانه و هم برای 

 کلیدی است. این شتربانان ترکمن خود واقعیشان را به ما نشان دادند . 

ما در دنیای کُد گذاری شده و ماشینی امروز، تشنه دیدن خود واقعی آدمها  

هستم. جالب است که خود واقعی انسان ها فرو دست و فرادست نمیشناسد، نه 

از طرف ما و نه از طرف دوستان ترکمنمان، حسی از رفتار پایین به باال نبود، 

چیزی مربوط به گذشته و آینده نبود، هرچه هست همین لحظه است، هر چه 

هست هجوم انکشاف است. کشف است که بین ما جاریست. نه ما اعتبار و 

آن  را ، به همین دلیلمدنیتمان را به میدان آورده ایم و نه آنها مشغله گرفتاریشان 

شد که یکه و یگانه بود و هست و خواهد بود و دیگر تکرار نمیشود. این که 

پژمان  ) پژمان نوروزی دوست قدیمیم( میگوید،  هم سفره گی، هم دلی می آورد 

 راست است. وقتی با دیگری، هم سفره شدیم، هم دل هم میشویم.
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انگار سالهاست که ما  همدیگر را میشناسیم و دوباره داریم یکدیگر را 

میبینیم، صبحانه مان در هوای خنک و در کنار آتش گرم صرف شد. ترکیبی از 

قارچ کبابی شده و چای سبز که در ابریق دم کشیده بود، و خوراکی از ترکیب 

بی کوهان شتر و گوشت شتر نمک سود شده ، که در شیشه ای سیب زمینی و چر
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شبیه شیشه سس مهرام، قرارداشت و خوب در کنارهم عمل آورده شده بودند. و 

 نان های محلی سبزی دار خیلی خوشمزه. مربای خانگی هم داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 ی چای نوشیدن شروین!سندِ رسواگرانه

 

چای را در پیاله های چینی صرف میکنیم، جالب است که حتی شروین 

هم چای مینوشد، ساعتی با هم هستیم، که متاسفانه زبان از توصیف لذتی که 

بردیم، ناتوان است. امید وارم شما هم اگر به سفری میروید، هستی را به یاری 

ا لذت سفر ربطلبید که اجازه دهد کشفش کنید، چون تنها کشف کردن است که 

بخش میکند. امید وارم گرچه سفر هایتان را برنامه ریزی میکنید، ولی خود را در 

چهارچوب برنامه هایتان محصور نکنید، چون هستی خیلی فراتر از چهارچوب 

برنامه های ماست و گرچه این بزرگی و هیبت، ممکن است نا امن به نظر برسد، 

 ولی در عوض پاداشش خیلی بزرگتر است!

بعد از این صبحانه شاهانه) بی شک بهترین صبحانه عمرم بود(، از بین بارو های 

 شمالی ارگ، خارج شدیم.
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از راست به چپ: دولت، محمد، شروین، مقصد، دولت بزرگ، پدرام ) در 

 عکس ها نمی خندند!(

ز ا طبق نقشه در یک کیلومتری شمال غرب مقبره یوسف همدانی قرار دارد، که

صوفیان قرن پنجم است. به نظر بنای جدیدی می آید، ولی تصمیم میگیریم به آن 

سمت حرکت کنیم، وارد جاده میشویم و به ورودی آن محوطه وارد میشویم.  

انگار اینجا هم یکی از چندین ورودی سایت باستانی شهر مرو است ، چون 

ساط کرده اند و خنزر پارکینگ بزرگی دارد و در کنار پارکینگ دوره گرد ها ب

پنزر میفروشند. گیره سر، کاله ، مجسمه های گلی، روبان و جواهرات بدلی و 

چیز هایی از این دست، جداً این تعداد زیاد بچه ها در خانواده های ترکمن 

سال  20جالب توجه است، فکر کنم سه چهارم جمعیتی که ما دیدیم سنشان زیر 

 است.
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دختر ها با لباس های محلی میگردند و پسر ها با بلوز و شلوار معمولی،  

انتهای پارکینگ که میرسیم، محوطه سنگ فرش میشود، بعد از چند پله، به محوطه 

 سنگ فرش دیگری میرسیم. 

بعد از آن صبحانه صبح و مهمان نوازی گرم ساربان های ترکمن ، گاردمان کامالً 

ر شوق سالم میکنم و آنها هم تحویل میگیرند. از این که باز شده، به همه باشو

 دعوتشان میکنیم با ما عکس بگیرند، خوشحال میشوند.

 

 

 

 

 

 

در محوطه سنگ فرش به سمت غرب که حرکت میکنی، دست راست، 

متر  5اول به مسجد قدیمی میرسی با نمای آجری و بعد بنایی مربع شکل به ابعاد 

متری باالتر از  1متر، ایوان مانند با مصالح آجری که اطرافش باز و کَفَش  5در 

خواجه ابویعقوب یوسف پسر ایوب کف سنگ فرش است و درونش مقبره 

 است. سقف مقبره، طاق ضربی سرسلسله، خواجگان یا فرقه نقش بندیه  همدانی

یچ در پ و آجری است. پشت این مقبره بنای کوچک گنبد داری است با فضایی

 پیچ، احتماالً فضاهایی برای چله نشستن بوده.

متری  10سمت غرب همین مقبره هم مناری است که درونش پله میخورد و 

  ارتفاع دارد. از فراز آن شهر مرو به تمامی در زیر پایت گسترده است.

به باالیش میرویم و همراه ما، گروه گروه بچه ها و جوانان ترکمن هم باال می 

  بر فراز منار قرار میگیریم.آیند. 
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از باالی منار، خانواده بزرگی از ترکمن ها را میبینیم که وارد محوطه 

سنگ فرش میشوند. ریش سفیدان خانواده که دو تن هستند با لباسی نیلی و 

نفری میشوند. ظاهراً این  30کالهی همرنگ در پیش. برای زیارت می آیند حدود 

هستند، بچه ها، چه پسر و چه دختر لباسهای پلو دو پیرمرد، پیر و مرشدشان 

خوریشان را پوشیده اند و تمیزیشان حسابی توی چشم میزند. همه خیلی مرتب 

با مو های شانه کرده و قیافه های ترگل ورگل، بقعه را طواف میکنند و دعا 

میخوانند و بعد سمت شمالش میروند و مانند صف نمازگذاران روی زیر اندازی 

ار برای همین منظور پهن شده مینشینند و مرشدانشان در پیش و همه دست که انگ

دقیقه ای به این حالت ادامه دارد.  ما هم  10به دعا بر میدارند و ذکر میگویند. 

 از منار به زیر می آیم.

ساله دورمان  12یا  10وقتی روی منار بودیم، چند پسر بچه نو جوان حدود  

جمع میشوند و با چند کلمه انگلیسی که میدانند، سعی میکنند با ما ارتباط برقرار 

کنند. به کمک ترکی پدرام و نقشه ای که داریم، حالیمان میکنند که در جنوب 

ن تر از آرامگاه سلطان سنجر غربی این شهر باستانی مرو، چند کیلومتر پایی

ظاهراً بزرگ و قابل توجه  که KIZ KALAبا نام ساختمانی است مخروبه 

است و داالنی زیر زمینی دارد و دوست دارند ما را به آنجا راهنمایی کنند. ما که 

هنوز یاد نگرفته ایم به این بچه ها میشود اعتماد کرد، اول سعی میکنیم دست به 

عد از چرخیدن در اطراف مقبره خواجه یوسف همدانی، به سرشان کنیم، پس ب

 سمت جنوب محوطه که جویباری روان است و برخی از مردم محلی هم میروند

 میرویم. ظاهراً داریم از محوطه دور میشویم و انتظار نداریم چیز جالبی ببینیم.
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 جماعت در حال طواف بقعه

 

 

 

 

 

بچه ها همراهمان می آیند، کمی جلو تر در وسط راه لحافی گل گلی 

انداخته اند و پای زنی از زیر آن بیرون است، از بچه ها میپرسیم این چیست، 

میگویند، چاهی است که زن ها با سر بردن زیر لحاف و نگاه کردن در چاه و 

ب نند. اولین کشف جالدخیل بستن بر روی میله های چاه، حاجتشام را طلب میک

بود، بعد به پلی میرسیم باریک که بر روی نهر آب زده اند، یک نفر، یکنفر میتوانیم 

نفره که کنار مقبره در حال دعا بودند و  30گذر کنیم. در پشتمان آن خانواده 

مرشدانشان، در حال نزدیک شدن به ما هستند، ما و بچه ها از پل رد میشویم، 

ثل قبرستان میماند ولی خوب که نگاه میکنیم میبینیم، انگار جای جالبی است، م

آدمها در مسیر مشخصی قدم بر میدارند و هر از چند گاهی روی زمین کلوخ 

به هم تکیه داده شده اند. هر وقت میخواهیم از  8هایی را میبینیم که بصورت 

با  بر داریم،مسیر خارج شویم بچه ها به ما یاد آوری میکنند که باید در راه قدم 

فاصله کمی بعد از پل به محوطه ای میرسیم که یک درخت کهن سال وجود 
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دارد، معلوم است که درخت مقدسی است، چون کلی دخیل به آن بسته شده. 

درخت بیشتر از آن که بلند باشد، پهن است، مثل درختان مناطق کویریست، 

 ه خوابیده روی زمینبرگهایی نیمه سوزنی دارد و شاخ و برگ پیچ و تاب خورد

متر، پخش شده. خوب  6متر است و در شعاعی حدود  4. ارتفاعش در حدود 

که نگاه میکنیم از این گونه درخت، چند، تایی کنار هم روییده و انگار این 

 مجموعه مقدس است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفره بر روی پل! 30دو پیر خانواده 

زوار، گردا گرد درخت میچرخند و دخیل میبندند و گاهی مینشینند و دعا   

میخوانند و بعد دستشان را به صورتشان میکشند. کنار درخت قبر هایی وجود 

دارد که بجای سنگ قبر بر رویشان به شکل گرده ماهی با آجر طاقی کوتاه زده 

متر و  2باشد، طولش اند مثل قطاعی از توپ بیس بال که از زمین بیرون آمده 

عرضش در وسط یک متر و ارتفاعش در وسط نیم متر ودر محیط قبر یک دیوار 
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متر کشیده اند که کسی وارد محوطه  1.5در  2.5حائل حدود نیم متری به ابعاد 

نشود، درخت را دور میزنیم و خانواده یاد شده با نظم و ترتیب زیارتشان را انجام 

 که پیر مردان خوش رویی هستند، با ما عکس میگیرند.  میدهند و میروند، مرشد ها

 

 

 

 

 

 

 

 درخت مقدس!

 

این که آدم ها متعصب نیستند برایم جالب است، اینجا هم مثل نپال ) 

سفری که قبالً با شروین رفته بودم( در بسته ای نمیبینیم، مردم با این که مذهبی 

سشان پذیرایی میکنند، کم کم هستند ولی با روی گشاده از تو در مکان های مقد

به بچه های همرا همان هم خو میگیریم، می فهمیم که تینتشان پاک است، اینجا 

واقعاً توریستی نشده. شاید امروز هم چون نوروز است خانواده ها برای ادای 

احترام به نیاکان آمده اند.  هنگام برگشت از کنار درخت مقدس به سمت پل ، 

قرارداده شده نمایش نذری  8د که کلوخ هایی که به شکل بچه ها توضیح میدهن

است که آدم ها میکنند و نباید آن ها را خراب کرد تا نذرشان براورده شود. به 

همین دلیل مسیر حرکت منحصر به فرد است، ما هم برای احترام به این رسم ، 

 نیت میکنیم و دعایی کلوخی میسازیم!!
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 دعایی از جنس کلوخ

م برگشت، چون سر چاه خلوت است، لحاف گل گلی را کنار میزنیم تا بهتر هنگا

 60متری آب دارد با دهنه ای به قطر حدود  4ببینیم، چاهی است که در عمق 

سانتیمتری است.  15سانتیمتر و درپوشش از شبکه میلگرد با چشمه هایی حدود 

ه همراه بچه ها دو باره به محوطه سنگ فرش میرسیم. دیگر متقاعد شده ایم ک

برویم، ساعت یک بعد از ظهر است ولی صبحانه قویی که خورده ایم چنان بود 

 که شکممان سیر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 چاه حاجت زنان!
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پس میرویم، راه، نسبتاً طوالنی است ولی حضور بچه ها سرخوشمان کرده،  نام  

یکیشان شرف است  و سردسته بقیه، نام بقیه را فراموش کردم ولی این شرف و 

یکی دیگر خیلی خوب ارتباط میگیرند و ترجمه پدرام هم کمک بزرگی است. 

ا یاد میگیرند. شاید، هر چه میگویند پدرام ترجمه میکند و آن ها هم فارسیش ر

اگر یک ماه به این منوال سر کنیم، ما ترکمنی یاد بگیریم و بچه ها فارسی.  در 

میانه راه آواز میخوانیم و سرخوشانه راه پیمایی میکنیم و هر کدام از اتوبوس 

های قراضه رنگارنگ که از کنارمان میگذرد، برایش دست تکان میدهیم. جو 

بر تعداد راه پیمایان افزوده میشود شاید جمعیتی بالغ خوبی شکل گرفته. کم کم 

 نفر در حال راه پیمایی اند، چند دختر جوان هم همراهمان شده اند. 30بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرخوشانه، آواز میخوانیم و راه میرویم، کیلومتر ها!

یک جایی شرف از من پرسید با خودت سکه ایرانی داری، پدارم هم یک 

اشت و من و شروین هم دویست تومانی داشتیم، پول ها را بین تومانی د 50سکه 

بچه ها تقسیم کردیم. وبعد یک واکنش غیر قابل پیشبینی که برایم خیلی آموزنده 

بود. بچه ها بالفاصله چند سکه منات به عنوان یادگاری به ما هدیه دادند. هر چه 

ن ها واقعاً اخالق دیم، ایبیشتر با بچه ها اخت میشدیم، بیشتر به فرهنگشان پی میبر
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دارند و این نشانه خوبی است، شاید چون هنوز در ترکمنستان صنعت توریست 

وارد نشده. مردم اینجا سنتی زندگی میکنند. هیچ کس ایمیل ندارد، اینترنت اینجا 

مفهوم ندارد. مردم آن قدر پیچیده نیستند که نشود آدم ها را شناخت، حتی آن ها 

یشه خورده دارد، به راحتی قابل شناساییند . به خوبی  می که کمی جنسشان ش

فهمی که رابطه ات را تا کجا باید ادامه دهی تا چه حد میشود اعتماد کرد بدون 

 آنکه گاردت را ببندی.

به همراه بچه ها کیلومتر ها راه آمده را برگشتیم، و گروهمان بزرگ و 

م، خیلی از ماشین هایی که بزرگ تر شد، کم کم برای مردم محلی آشنا میشدی

قبالً ما را دیده بودند، این بار آن ها برایمان دست تکان میدادند، از چند بنای 

                                                 

 

3 Kiz kala = قلعه دختر 

رسیدیم،  3"کیز کاال"قدیمی آرامگاهی بازدید کردیم و باالخره به ورودی 

جمعیت زیادی در انتظارند. احتماالً از همان هایی هستند که با ماشین و اتوبوس 

ته اند و ما برایشان دست تکان داده ایم، مرد میانسالی با اصرار از کنارمان گذش

ما را به وسط میدان میبرد و دختر هایش را کنار ما می ایستاند تا با آنها عکس 

بگیریم، این دیگر از عجیب ترین رفتار های این ترکمن هاست، چون خودشان 

و هیچ امکان مبادله دوربین ندارند و عکس ها را ما با دوربین خودمان میگیریم 

عکس هم نداریم ولی آن ها خوشحالند که ما با آنها عکس گرفته ایم، چنین 

 نمایشی به دفعات در ترکمنستان برایمان تکرار شد. باور کنید!
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 عکسی اسطوره ای که به اصرار پدر دختر ها گرفته شد!

 

 

 

 

 

 جماعتمان زیاد و زیاد تر می شود!

میشویم. بنایی بزرگ و خشت و گلی است که از بیرون  وارد کیز کاال

مقطع دیوارش به صورت نیم استوانه هایی تزیین شده، سقفش فروریخته، گویا 

متر است و بر باالیش که  100متر در  100قصری بوده، چند طبقه. وسعتش 

میرویم، ما را به محرابی که به زیر زمین میرود هدایت میکنند، چراغ قوه ها را 

وشن می کنیم، داالنی است زیر زمینی که چند متری عمق دارد و در انتها با ر

آوار بسته شده. اینجا هم مثل بنا های تاریخی ایران، این قصه رایج است، که 

فالن راه زیر زمینی، کیلو متر ها ادامه دارد و از فالن چاه یا داالن دیگر سر بر 

 می آورد!

 لی جالب است.چراغ رو سریهایمان برایشان خی 
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بر میگردیم در میانه بنا. با دوستان ترکمانمان عکس یادگاری میگیریم و 

برای برگشت آماده میشویم، شرف میگوید برای رسیدن به ایستگاه اتوبوس میتوان 

 از میان مزارع میانبر رفت، پس دوباره اعتماد میکنیم و میرویم. همچنان با فاصله،

ساله به جمعمان  16جمعیتی از دختر و پسر در پی مان می آیند، دو نفر جوان 

اضافه شده اند که معلوم است الکل مصرف می کنند، بوهای عجیبی میدهند، 

قیافه هایشان هم غلط اندز است، بچه ها تک تک هر کداممان را یواشکی 

ا خالف کارند و میخوانند و به زبان ایما و اشاره حالیمان میکنند که این ه

همراهیشان نکنیم، گرچه خودمان هم فهمیده بودیم ولی این که بچه ها نسبت به 

ما احساس مسئولیت میکردند، خیلی خوش آیند بود. به جاده که رسیدیم، چند 

 دقیقیه ای می ایستم تا دو خالف کار از ما دور شوند و دوباره راه می افتیم.

 

 

 

 

 

 

 

خالفکار ترکمن در حالی که بوی مشروبشان فضا را  گاری با دو نفرعکس یاد

 گرفته بود!

نکته: کالً به بچه ها راحت تر میشود اعتماد کرد. چون گاردشان باز است 

 و روراست ترند.

در راه جایی بچه ها از شروین چیزی میخواهند و شروین کیف پولش را نشان 

ه ها عوض میشود مثالً میدهد که پر از پول است. از این به بعد کمی رفتار بچ
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یکی از آنها پیشنهاد میدهد که وقتی به ایستگاه رسیدیم در غذاخانه برویم و 

 چیزی بخوریم.

نکته: همیشه به مقدار مصرف روزتان پول دم دست داشته باشید و بقیه 

پول ها را دور از چشم بگذارید، تا روابط انسانی مخدوش نشود. حیف است 

 ک جور دیگر بشوند از خودشان تهی شوند!آدم های به این خوبی، ی

بعد از ظهر است که به بایرام علی میرسیم. هر سه نفرمان  2:30ساعت حدود 

 تصمیم میگیریم به نوعی از بچه ها تشکر کنیم، شروین جدا میشود تا چیزی

برایشان بخرد و یکی از بچه ها هم برای این که شروین گم نشود سریع دنبالش 

سیر را ادامه میدهیم تا ایستگاه اتوبوس های مرو، من و پدرام ربع میرود، ما هم م

ساعتی منتظرشان میمانیم. باالخره می آیند. شروین میگوید هیچ چیز بدرد بخوری 

پیدا نکردم، سر آخر با کمک همراهش، برای بچه ها نوشابه میخرد.از بچه ها 

 خداحافظی میکنیم، خانه شان نزدیک است.

مرو قدیم هم دارد تمام میشود، خسته و مانده سوار اتوبوس  یک روز گردش در 

میشویم اینقدر خسته ام که به محض نشستن در اتوبوس خوابم میبرد و زمان 

زیادی که اتوبوس منتظر می ماند تا مسافرانش سوار شوند، نمی فهمم. باالخره 

نارش بعد از ظهر راه می افتد، پدرام با دو دختری که ک 4:00اتوبوس ساعت 

نشسته اند گرم صحبت است، هر دو جوانند ولی خاله و خواهر زاده هستند و 

 30همراه مادر دختری که خاله است به مرو میروند. از این که میبینند ما بیش از 

 16سالمان است و ازدواج نکرده ایم خنده شان میگیرد، میگویند اینجا دختر ها 

 زدواج میکنند. سالگی حتماً ا 22سالگی و پسر ها هم تا 

 

 بازگشت دو باره به مرو جدید ) ماری(:

دقیقه است، بعد از کمی جستجو به پاساژی   4:45به مرو که میرسیم ساعت حدود 

که سمت شمال خیابان است وارد میشویم. خیلی گرسنه ایم از دخترکی که کفش 
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 ممیفروشد آدرس رستورانی که بشود ششلیک خورد را میگیریم. به طبقه سو

راهنماییمان میکند، طبقه دوم مزون عروس است، و طبقه سوم یک کافه و یک 

جایی شبیه رستوران. وارد که میشویم، خیلی تاریک است، از  دختر و پسری که 

روسی با هم صحبت میکنند، میپرسیم غذا دارید، دختر که انگار دو رگه است و 

تماالً بار و دیسکو است، ولی احترکی هم بلد است، میگوید بنشینیم.  ظاهراً اینجا 

 شب ها کارشان شروع میشود ، ما کمی زود رسیده ایم.

 

 

 

 

 

 

یک ساعت و اندی معطل میشویم تا باالخره شش لیکمان حاضر شود در 

این فاصله کمی صحبت میکنیم. به دختر و پسر صاحب بار که با هم آیکیدو کار 

غذا را می آورند ، غذایش چرب است و   18:20نگاه میکنیم، ساعت میکنند 

مقدارش کم، آب هم ندارند. فقط مشروب و سودا، سودا را جای آب همراه غذا 

مینوشیم. به هر حال برای تشنگی بد نیست، محیط اصالً برای غذا خوردن مناسب 

غذایمان که نیست چون اینجا را برای رقصیدن درست کرده اند نه غذا خوردن! 

 تمام میشود بیرون میرویم ولی هنوز گرسنه ایم.

گذشته که به ایستگاه راه آهن میرسیم به قول خودشان  7:00ساعت از 

(Vakzal).  خیلی شلوغ است ولی به هر حال بلیت گیرمان می آید، اما بلیت

 مدرجه دو، به خیالمان که باید تا چهارجو ) مرکز والیت لباب که ترکمن آباد ه

خوانده میشود( نشسته برویم ولی بعداً متوجه میشویم که کوپه اش شش تخته 

 تخته بود.  4است و تفاوتش با قطار درجه یک قبلی این است که قبلی 
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خیالمان که از بابت خرید بلیت راحت شده، میرویم به گردش، خورشید غروب 

 کرده و هوا در حال تاریک شدن است، هر سه نفرمان خسته ایم.

نکته: در سفر های اینچنینی خیلی باید مراقب خستگی بود چون به راحتی 

بیمار میشویم وبیماری در سفر فاجعه است، ضمناً همین خستگی باعث کج خلقی 

 میشود که تنش عصبی بوجود می آورد.

خیابان ها   هم اشک آباد و هم مرو ) ماری( یک خوبی بزرگ دارند و آن افق باز

های بلند، محدود کننده دید نیستند، چون شهر ها متراکم شان است. ساختمان 

ساخته نشده اند. اگر جایی ساختمان بلندی هم در دست ساختمان است، دور و 

اطرافش آن قدر فضای سبز هست که احساس دل بازی میکنی. خیابان ها هم به 

شکل دست و دلبازانه ای، عریض هستند که به این احساس دل بازی کمک 

 میکند.

نسیم خنکی می آید و آرام به سمت مسجد بزرگی که صبح دیده بودیم حرکت 

میکنیم، معماری مسجد شبیه همان مسجد ارطغرل در اشک آباد است، به گمانم 

این را هم ترکیه ساخته باشد شاید هم مطابق گفته شروین با سرمایه گذاری 

 وهابی ها؟

 

 

 

 

 

 

 

 



   116      چهار و نود و صدماه هزار و سیو ششم/ آبان سی یشماره/سیمرغ

 

 میرسیم. بنایی بزرگ با چهار منار بلند و گنبدینیم ساعتی راه میرویم و به مسجد 

نماز گزار جا  2000الجوردی، خیلی بزرگ است، این جا هم شاید به راحتی 

شوند، بدنه از سنگ چینی است و نورپردازی خوش رنگ آن به هیچ وجه توی 

 ضلعی است مانند مسجداالقصی. 8ذوق نمیزند. پالن مسجد 

نیم تا به در باز برسیم. در چوبی بزرگ و منبت سه چهارم محیط مسجد را دور میز

کاری شده ای که در باالی پله ها قرار دارد، وارد که میشویم، تعدادی پسر بچه 

نوجوان با عرق چین های سپید، به عنوان کفش دار ایستاده اند، کوله هایمان را 

ان شگوشه ای میگذاریم و پدرام میماند، من و شروین برای یافتن طهارت خانه 

میرویم. از پسر بچه های کفش دار سوال میکنیم، ناگهان همه به خدمت حاضر 

میشوند، نزدیک به ده نفر جلو می افتند که ما را به طهارت خانه هدایت کنند، 

دیگر راه برگشتی نیست باید برویم. به دست شویی که میرسیم، بچه ها جلو 

د، ه هر کداممان یک آفتابه میدهنمیروند و با یک آفتابه پر از آب بر میگردند و ب

منتظر میمانند که کارمان تمام شود، به وضوخانه هدایتمان میکنند، همه جا خیلی 

 تمیز است و به هیچ وجه خساست نکرده اند.

وضو خانه اش سالن بزرگی است که راه آبی کاشی کاری شده در کناره ها  

آب بنشینند و شیر های آب را دارد و نمازگذاران میتوانند در سکوهای کنار راه 

باز کنند و پایشان را بشویند، من و شروین  هم که می دانستیم خیلی کثیفیم، از 

فرصت استفاده کردیم و پاهایمان را کامالً شستیم، بعد بلند شدیم که بیایم بیرون 

 که پسر بچه ها به دست شویی هدایتمان کردند، انگار باید قسمت بعدی وضو را 

ام میدادیم، ما هم به یک دست شستن ساده بسنده کردیم چون وضویمان اینجا انج

را در همان دست شویی قبلی گرفته بودیم و خارج شدیم. نیم ساعتی در مسجد 

 استراحت کردیم. من جوراب ولباسهایم را عوض کردم .
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کم کم مسجد شلوغ شد و ما هم بیرون آمدیم تا توی چشم نباشیم. بیرون 

های جوان، دختر و پسر نشسته بودند، انگار پارک دور مسجد، تفریح  مسجد گروه

گاه شهر است. داشتیم میرفتیم که دختر تپلی با هیجان به ما سالم کرد و سعی 

کرد به انگلیسی به ما خوش آمد گویی کند ولی متاسفانه زبانش خوب نبود، به 

رد، جمع شدیم هر ترتیبی بود به ما حالی کرد که میخواهد با ما عکس بگی

 دوستانش آمدن و با هم عکس گرفتیم.

 

 

 

 

 

 

شب بود، تصمیم گرفتیم  9کم کم داشت دیر میشد، ساعت حدود 

برگردیم و سر راه فروشگاهی هم پیدا کنیم تا چیزی برای شام بیابیم. دریغ از 

خیلی زود مغازه ها میبندند. خودمان را به ایستگاه فروشگاه باز، در این شهر 

میرسانیم. ایستگاه قطار خیلی شلوغ است. هیچ کدام از صندلی ها خالی نیست. 

درست در کنار ایستگاه، سمت غرب ، رستوران روبازی وجود دارد که روی 

یکی از صندلی هایش مینشینیم. چون هنوز گشنه ایم، سه پرس کباب ترکی هم 

با ماست، آب میوه هم برای فردا صبح. هوای خوبی است و در کنار  میگیریم

 شلوغی جماعت که احتماالً بسیاریشان مسافرند، خوش میگذرد!

به ایستگاه بر میگردیم، هنوز یک ساعت و نیمی تا  10:30حدود ساعت 

پدرام سرغ بوفه ایستگاه میرود تا مثل صبح باطری  حرکت قطار وقت داریم.

 ارژکند. به ما میگوید، در اتاق نماز خانه پریز برق هست.هایمان را ش
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این اتاق نمازخانه کشف خوبی بود، یک اتاق خلوت که کفَش موکت 

شده. هر سه نفر میرویم آنجا، چراغ را خاموش میکنیم، موبایل و باطری ها را به 

دقیقه کوک میکند  11:45برق میزنیم ، شروین هم زنگ موبایلش را برای ساعت 

تخت میخوابیم. ایستگاه خیلی شلوغ است و جای سوزن انداختن نیست در  و

دو نفر ازبک برای  11حالی که اینجا سکوت حکم فرماست. فقط حدود ساعت 

شارژموبایلشان میآیند که ما خیلی با آن ها کاری نداریم و بعد هم میروند. فکر 

 کنم هیچ کس بجز یک ایرانی در نماز خانه نمی خوابد؟!

 سوار قطار شده ایم. 12:00دقیقه بیدار میشویم و ساعت  11:45ت ساع

 قطار مرو به ترکمن آباد ) لباب، چهار جوی(

است، بجز من و شروین و پدرام، یک خانم و آقای و دو  کوپه ما شلوغ

ساله هم که موهای  18یا  17ساله در کوپه هستند و دو دوختر  14و  12دختر 

با لباس ورزشی آبی روشن و دیگری با لباس بور و چشم آبی هستند، یکی 

ورزشی قرمز، بیرون کوپه نشسته اند. در بدو ورودمان به کوپه، مادر خانواده که 

فکر کنم حد اقل یک رگ روس هم دارد، دماغش را میگیرد، انگار که ما بوی 

بدی میدهیم، این پیف پیف کردن مادر، ما را عصبی میکند. کامالً مادر ساالر 

مرد میانسال ترکمنش مثل موش نشسته و خانم یک دم در حال رتق وفتق است، 

امور. کم کم یخ خانم باز میشود و میپرسد از کجا آمده ایم، در همین حین پدرام 

هم با یک شیشه کوچک عطر بیک سر میرسد. تصمیم میگیریم عطر نزنیم، چون 

 رفتار خانم بهمان خیلی برخورده. 

م واقعاً نیت بدی ندارد و بیشتر از این طریق به زودی میفهمیم که خان

می خواسته با ما سر صحبت را باز کند، چون خیلی سریع با هم رفیق میشویم. 

برایمان میگوید که یک ایستگاه بیشتر همراهمان نیست، چون در بایرام علی 

 زندگی میکنند و در آنجا از ما جدا میشوند.



   119      چهار و نود و صدماه هزار و سیو ششم/ آبان سی یشماره/سیمرغ

 

دار است، دست جوان ایرانی را میگیرد و  مسئول واگن که از ایرانی بودن ما خبر

به داخل کوپه می آورد، به نظرش این اتفاق خوبی برای ماست که هم وطنمان 

را ببینیم. پسر اهل رفسنجان است و برای کسب وکار به ترکمنستان آمده. روی 

صورتش، باالی دماغ ، اثر زخم سالک دیده میشود، این بهانه خوبی برای خانم 

مان است که دوباره پیف پیف کند، و دماغش را بگیرد، پسرک هم هم کوپه ای

بعد از یک سالم و احوالپرسی گرم و کوتاه کوپه را ترک میکند.  بعد از پیاده 

شدن خانواده قبلی ، ما تصمیم میگیریم بخوابیم در پی آماده سازی بسترمان بودیم 

دارم این است که بچه  که دو زن و چند بچه به کوپه می آیند. تنها خاطره ای که

هایشان شیر خواره اند. من و شروین در طبقه سوم میخوابیم و پدرام در طبقه 

دوم، این قدر خسته ام که تا سرم را میگذارم، به خواب عمیقی میروم با خواب 

های خوش، تواتر اتفاقات این قدر زیاد است که خواب های یک سالم را یک 

 !شبه و به صورت زیپ شده میبینم
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 «فارابی» رمان تاریخیاز بخشی 

 شده به سفارش بنیاد فارابی برای ساخت سریال(نوشته )

 

 بخش نخست: راهزنان

 

 های برف گرفته و مرتفعِ کوهستانیسپردند. بریدگیدو روز بود که راه می 

را در سحرگاه روز قبل پشت سر گذاشته بودند، و از آنجا به راهی سرسبز و زیبا 

 نشیبِ زمینوارد شده بودند که از میان مرتعی پرگل و گسترده، در دل فراز و 

 یخواست و همگان سرمستِ منظرهرفت. بوی بهار از زمین و زمان بر میپیش می

رفتند. آمدند و میابرهای سپیدی بودند که با بادهای تند بهاری بر فراز سرشان می

برخی از مردمان خوارزم که همسفرشان بودند، گاه با دیدن رعد و برقهایی که از 

خواندند و در آن خدای بادهای دسته جمعی سرود می درخشید، دور در ابرها می

 ستودند. بزرگ را می "وای"خوش، 

محمد، یکی از کاروانیان بود. هنوز پانزده سال بیشتر نداشت، اما به خوبی 

ی کرد. همهفهمید و گاه زیر لب همراه با آنها زمزمه میشعرهای خوارزمیان را می

از استعداد عجیبش برای یادگیری زبان  آمدند،هایش که از فاراب میهمشهری

اش به زبان خودشان دیدند با همسفران خوارزمیآگاه بودند و از این رو وقتی می

کردند. محمد در آن هنگام گذشته از زبان فارسی گوید، تعجب نمیسخن می

اش بودند، ترکی و خوارزمی را نیز آموخته بود، دری و پهلوی که زبانهای مادری

ا هی خوارزمیکرد، سرخوشانه با دستهاش را فراموش میکه غم و غصه و گهگاه

خواند. صدایی زیبا داشت و مانند سایر شد و به همراهشان آواز میهمنوا می

ی فاراب، از کودکی نزد مغانی که به راز و رمز موسیقی آگاه کودکان بزرگزاده

زبانهای کهن سکایی و  بودند، تعلیم دیده بود. همین مغان بودند که الفباهای
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خوارزمی و پارسی را به او آموخته بودند، و مقدمات اخترشناسی و گاهشماری 

 را به او آموزش داده بودند. 

 یوقتی مادرش درگذشت، این استادان اصرار داشتند که محمد به شیوه

زرتشتیان مراسم سوگواری او را به جا بیاورد، و به خصوص او را از مویه و 

جسد مادرش منع کرده بودند، چرا که اشک ریختن بر مرده را گناه  زاری بر

دانستند. این در حالی بود که ی اهریمن میدانستند و در کل غم را آفریدهمی

اش پدرش محمد طرخان که اسالم آورده بود، در خانه در سوگ زنِ از دست رفته

ار ا ببینند هم عریخت و از این که دیگران گریستنش ربه پهنای چهره اشک می

گذشت، نداشت. محمد در آن روزی که به همراه کاروان از میان دشتِ سرسبز می

ی ترین شیوهبه عالمت سوگ مادر کبود پوشیده بود، اما در این مورد که درست

 ای قطعی نرسیده بود.سوگواری چیست، به نتیجه

شتند، از گذپدرش، در آن هنگام که از کنار جویبار زالل و زیبایی می 

نگریست و در فکر فرو رفته بود. محمد در این هنگام جوانی برومند دور به او می

زد و سوارکاری را نیک آموخته بود. پدرش و دالور شده بود. خوب شمشیر می

خود بر آموزش او با سختگیری تمام نظارت کرده بود و ازآنجا که بهترین کمانگیر 

آموخته بود. با این وجود، محمد دل به فنون  فاراب بود، خودش این فن را به او

ز ها، کمان را اداد و بیشتر درگیر فکر و خیال خودش بود. از میان سالحرزم نمی

کرد این همه بیشتر دوست داشت و تا مدتی پدرش، محمد طرخان، گمان می

شیفتگی بدان دلیل است که خودِ فن کمانگیری را دوست دارد. تا این که یک 

های کمانی را باز کرده بود و آن را به دو ای مچش را گرفت، که زهگوشهبار در 

-ای بسته بود، و با زخمه زدن به آن و کوک کردنش داشت میی چوبیشاخه

کوشید تا آلتی موسیقی بسازد. آن روز محمد طرخان از پسرش سخت ناراحت 

ور، د طرخان دالدیدند محمد فارابی، پسر محمگفتند اگر میشده بود. مردم چه می



   122      چهار و نود و صدماه هزار و سیو ششم/ آبان سی یشماره/سیمرغ

 

 -گذراند و کمان نیرومندترین سردار خوارزم، وقت خود را با ساز و آواز می

 کند تا از زهِ آن صدایی متفاوت بیرون بیاورد؟را اوراق می -این سالح مقدس

محمد از همان کودکی، چندان حرف شنو نبود. در یادگیری آنچه پدرش  

این زمینه بیشتر به هوش سرشارش باز اش در خواست، کوشا بود. اما کامیابیمی

گشت، تا دل دادنش به استادان، یا عمل کردن به اندرزهای پدرش. هنوز ده می

سال بیشتر نداشت که بیشتر استادانش را با طرح پرسشهایی مسئله آفرین به تنگ 

آورده بود. مار میناپوش که رهبر مانویان فاراب بود و در خوشنویسی و سرودن 

بود، وقتی کوشید اصول مانویت را به این شاگرد تیزهوش بیاموزد، با  شعر استاد

پرسشهایی روبرو شد که در نهایت او را خشمگین ساخت و باعث شد تا از 

تدریس به او چشم پوشی کند. یکی دیگر از استادانش نیز، که موبدی پیر و بسیار 

، ا نادرست حل کردهای نجومی رمحترم بود، وقتی محمد به او نشان داد که مسئله

ناراحت شد و قهر کرد و دیگر به منزل محمد طرخان نیامد. هرچند یکی از 

 شد. دوستان قدیمی پدرش محسوب می

در کمانگیری و شمشیرزنی هم، هرچند از نوجوانان هم سن و سالش سر بود، اما 

 کرد. حتی حرف پدرش را.رفت و حرف کسی را گوش نمیبه راه خود می

ن، بر اسبی سیاه و بسیار تنومند نشسته بود و پیشاپیش کاروان محمد طرخا

کرد. یک رسته از سواران جنگاور مانند ستونی در میان کاروان پخش حرکت می

-شده بودند و گوش به فرمانش داشتند. همه مانند طرخان زرهپوش بودند و نیزه

انگیز و زمین های بلندشان را آماده در دست نگه داشته بودند. هرچند هوا طرب 

سرسبز بود، اما جنگلها و دشتهای خوارزم و سغد ناامن بود و هر لحظه ممکن 

 بود راهزنان از گوشه و کنار سر برسند و راه  را بر کاروانیان ببندند. 

محمد طرخان بار دیگر به پشت سرش نگریست و با دقت کاروانیان ر 

ها، با به همراه خوارزمی از نظر گذراند. پسرش محمد، که بعد از آواز خواندن
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های مخصوص خودش، آنها را شگفت آنها رفیق شده بود، داشت با یکی از حقه

کرد. اطرافش را مردان بور و تنومند خوارزمی گرفته بودند، که کالههای زده می

 های فاخری پوشیده بودند. همه بازرگانانیپوستی دراز بر سر داشتند و پوستین

سیردریا به فاراب آمده بودند و قصد داشتند به مرو و از آنجا بودند که از آنسوی 

به ری بروند. خودشان مردمی دالور و بزن بهادر بودند و به همین دلیل هم وقتی 

به فاراب رسیدند، محمد طرخان مهمانشان کرد و فرصت را برای به راه انداختن 

یک کاروان تعیین  ها ناامن بودند و شمار مردانِکاروان خودش مناسب دید. راه

کردند قصد محمد طرخان از راه اش بود. همه گمان میی شکست ناپذیریکننده

انداختن این کاروان، آن است که به مرو برود و با آشنایانش در آنجا و به ویژه 

با والی خلیفه در مرو تجدید دیداری کند. اما حقیقت آن بود که همه چیز به 

 شد.پسرش محمد مربوط می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شمان آبی محمد طرخان بر پسر نوجوانش ثابت ماند که چیزی را در چ 

ها گفت و او را شگفت زده کرد. پیرمرد خوارزمی که ی خوارزمیگوش سرکرده
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ریشی بلند و ظاهری بسیار محترم داشت، با احترام و کمی ترس به او نگریست 

د نیز و زیر لب چیزهایی گفت و همه از این حرکتش به خنده افتادند. محم

 خندید.می

لبخندی کمرنگ بر لبان محمد طرخان نشست. اسبش را هی کرد و کمی از 

ای بر سر راهشان برود و نگاهی به اطراف کاروان سریعتر تاخت تا به باالی تپه

ای آرام گرفت. شنل پوست سمورش در باد خنک بیندازد. بر باالی تپه برای لحظه

. یافتاه تا حریم جنگلی انبوه ادامه میخورد. در برابرش رعصرگاهی تکان می

این جنگلی بود که بخشی از مسیرشان را ناچار بودند در دل آن ادامه دهند. 

اند، و از این رو ورود بدان ای از راهزنان در آنجا النه کردهدانست که دستهمی

در تاریکی شبانگاهی درست نبود. محمد طرخان کالهخودش را از سر برداشت 

 اش رخنه کند. دشت زمردینتا باد خنک در البالی موهای بلند و بافته و گذاشت

 یزیرپایش همچون حباب عظیمی بود که بر دریای درختان سر به فلک کشیده

 جنگلی مرموز شناور باشد. 

 ی اسبش را کشید و به سمت کاروان بازگشت. محمد طرخان دهنه

نش، پاها را سست کاروان مردم فاراب و خوارزمیان با دیدن ایستاد

ر زنیم. تپه نوی همین تپه اردو میامشب را در سایه "کردند. محمد طرخان گفت:

های نامحرمانی که شاید در جنگل کمین کرده باشند، پنهان آتشهایمان را از چشم

 "کند که نتوانند به ما شبیخون بزنند.کند. و اطراف را به قدری روشن میمی

ر کاروان خوارزمیان بود و در همین یکی دو پیرمردی تنومندی که رهب 

مان امیر، گ "ای شکل گرفته بود، پیش آمد و گفت:روزِ سفر میانشان دوستی

 "کنید خطری از جانب جنگل در انتظارمان باشد؟می
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چنین گمانی دارم، اما سرورم واَلش در اندیشه نیفتد.  "طرخان گفت: 

پاسدارانی خواهیم گماشت و اگر مردان فاراب دلیرند و چشمانی تیز دارند. 

 "خطری باشد، غافلگیر نخواهیم شد.

هرچند  "والش چاچی که مخاطبش بود، رو به مردان خود کرد و گفت: 

ما اهالی چاچ چشمان تیزبین فارابیان را نداریم، اما گوشهایمان از روباه تیزتر 

که فردا  آیداست. بگذارید نیمی از شب را ما پاس بدهیم. هرمز را خوش نمی

 "تر سفر کنند.مردان فاراب از چاچ خسته

. شودهرطور پسندتان باشد همان می "محمد طرخان لبخندی زد و گفت: 

 "دهند.پاس نخست را فارابیان می

 "و پاس دوم را نیز مردمان خوارزم. "والش هم گفت: 

به این ترتیب در چشم بر هم زدنی اسبان از رنج بار سوارانشان آسوده  

د. همه از اسبها فرود آمدند و چادرها را برافراشتند و آتشها افروخته شدند. شدن

محمد طرخان و والش با مردان خود سخنانی گفتند و پاسهای شبانه را بین خود 

پخش کردند و در دقایقی که از روز باقی مانده بود، گراگرد اردوی خود خطی 

یاید، سی به سویشان پیش باز چوبهای خشک و باریک کشیدند تا اگر شبانگاه ک

 ها هشدارشان دهد.صدای خش خش گامهایشان و شکسته شدنِ ترکه

آنگاه محمد طرخان فرصتی یافت تا به آسودگی زره از تن بیرون بیاورد  

، پدر "و در کنار آتشی بنشیند. محمد نیز نزد پدرش آمد و هیجان زده گفت:

و با گرز ابرهای بارانزا را فرو گفتند وایخواندند؟ میشنیدی خوارزمیان چه می

 گفت ابرها مقدسکردند.مگر موبد نمیکوبد و به این دلیل او را ستایش میمی

 "ی نگهبانشان است؟هستند و تیشتر فرشته

محمد طرخان با محبت دستی به سرِ پسرش کشید و موهایش را به هم  

 م چاچ و خوارزمگفت. اما دینِ مردچرا پسرم، موبد چنین می "ریخت. بعد گفت:

با اهل سغد یکی نیست. همانطور که در میان مسلمانان خارجی و معتزلی و 
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اشعری داریم، زرتشتیان و بوداییان و مسیحیان نیز گروه گروه هستند. فقط 

 "برند.اند که از رهبری یگانه فرمان میمانویان

 گفت مغانی هستند که دینشانمغان چه؟ مار میناپوش می "محمد گفت: 

 "کند و آنان نیز تنها یک رهبر دارند.ایم فرق میبا زرتشتیانی که ما دیده

این داستانی بیش نیست. مغانی جز همین موبدان  "محمد طرخان گفت: 

که  هاییبرند. افسانهدر کار نیستند. آنها هم از موبدان موبدشان در ری فرمان می

 "رگرمی است.گویند، بیشتر برای سدر مورد انجمن مخفی مغان می

اما اگر راست  "زد پرسید:محمد در حالی که چشمان درشتش برق می 

 "باشد چه؟ فکرش را بکن!

 "محمد طرخان دلش نیامد شور و شوق پسرش را از بین ببرد. پس گفت: 

 "داند؟شاید هم راست باشد. کسی چه می

بینی؟ نی عجیبی پدر، آن بانو را در کنار آن خیمه می "محمد گفت: 

شود نواخت. میاشت که خیلی دراز بود و از سوراخی در پهلویش آن را مید

 "بروم و از او نواختنش را یاد بگیرم؟

برو پسرم. فقط از اردو دور نشو که دشت در  "محمد طرخان گفت: 

تاریکی خطرناک است. در ضمن، نواختن نی تازه کاری نیست که یک شبه یاد 

 "بگیری.
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ا فردا وقت داریم تا به مرو برسیم. تا آن موقع آری، اما ت "محمد گفت: 

 "یاد خواهم گرفت!.

 کرد دوید. بانوبعد هم بلند شد و به سمت بانویی که لبخند زنان نگاهش می

پسری داشت که چند سالی از محمد کم سن و سالتر بود. محمد طرخان با چشم 

تش ارش پهلوی آاو را دنبال کرد. تا این که والش سر رسید و به سنگینی در کن

 "بینی سفرمان را؟خوب، سردار، چطور می "نشست. والش گفت:

تا به اینجای کار که امن و آرام گذشته است. اما همین  "محمد گفت:

 "آید.کند. به نظرم آرامش پیش از توفان مینگرانم می

کنی از دیدن این همه شمشیرزن در یک کاروان فکر نمی "والش گفت: 

 "از حمله به آن منصرف شده باشند؟ ترسیده باشند و

شاید. اما نباید بی احتیاطی کرد. وقتی ببینند مردان زیادی  "محمد گفت: 

زنند البد خراج یا کاالی گرانبهای بازرگانی را در یک کاروان هستند، حدس می

شوند و ی راهزن با هم متحد میکنیم. آن وقت است که چند دستهجا به جا می

 "د.زننشبیخون می

 "تر از شبهای پیش هستی.امشب نگران "والش گفت: 

رسیم. رسم رهزنان آن است که شبها حمله فردا به مرو می "محمد گفت: 

 "کنند. بنابراین فقط امشب را وقت دارند. آری، امشب نگرانتر هستم.

والش نگاهی به محمد انداخت که همراه بانو و پسرش کنار آتش دیگری  

 "آن نوجوان پسرتان است؟ "زدند. والش گفت:شتند نی مینشسته بودند و دا

آری، چون چشمانش همرنگ خودم بود، به نام خودم  "محمد گفت: 

 "اش کردم.نامگذاری
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پسری بسیار باهوش  "والش با لحن مردی سرد و گرم چشیده گفت: 

-است. این حرفم را به یاد بسپار. او به جاهای بزرگی خواهد رسید. از من می

ی. بگذار درس بخواند و دبیر شود. تا به حال جوانی به هوشمندی او ندیده شنو

 "بودم.

آری، به راستی باهوش است. تمام استادانش در فاراب  "محمد گفت: 

اند چیزی بیشتر ندارند که به او بیاموزند. برای همین هم اند و گفتهجوابش کرده

شمندی که دارم بگذارم. به قدری روم تا او را در آنجا نزد دوستان دانبه مرو می

 نماید. من دوستبزرگ شده که شهری مانند فاراب برای رشد کردنش کوچک می

داشتم همچون خودم سرداری ورزیده شود. اما گویا به نواختن نی بیشتر از حمل 

 "نیزه عالقه داشته باشد...

برای ما شعبده کرد. ملخی را در دست گرفت و بعد آن  "والش گفت: 

د از کردنبه پری سپید تبدیل کرد. بعد هم آن را غیب کرد. همراهانم گمان می را

 "مغان است.

گویی؟ او که هنوز برای موبد بودن مغان؟ موبدان را می "محمد گفت: 

 "کوچک است. تازه، ما مسلمان هستیم.

ام. والی خلیفه در مرو ثروتی آه، بله، شنیده "والش لبخندی زد و گفت: 

م گروند. منتها منظورد و مردان دالور بسیاری به تدریج به آیین او میبسیار دار

 "گویم. مغانِ مرموز را...موبد نبود. مغان را می

والش عزیز، چنین چیزی وجود  "این بار محمد بود که به خنده افتاد: 

بیند و ندارد. آن مغان جادوگری که همه جا هستند و هیچ کس آنها را نمی

زند...این داستانهایی است که عیاران و گوسانان از آنها سر میکارهایی شگفت 



   129      چهار و نود و صدماه هزار و سیو ششم/ آبان سی یشماره/سیمرغ

 

گویند. اما اینها نیز شان بسیار میاند. در فاراب هم خنیاگران دربارهسر هم کرده

 "های رستم و سهراب است.ی افسانهاز رده

ری تو چه سردا "والش ابروهای پرپشت سپیدش را باال انداخت و گفت: 

هایت بودند. دانی؟ آنان اجداد و سرمشقاب را افسانه میهستی که رستم و سهر

 "ای؟ای به آیین نیاکانت چنین بدبین شدهشاید چون مسلمان شده

نه، ربطی به این موضوع ندارد. در  "محمد به آتش خیره شد و گفت: 

کنم اینها همه افسانه است. ببین، موبدان فاراب با داستانِ تیشتر کل، فکر می

فهمیدند، و شما با ایزد وایو آن را توصیف کردید. آنچه که روز را میی اممنظره

 "اش همه داستان است.واقعا وجود داشت، ابری بود و آذرخشی. همین. بقیه

این برای یک سردار بیش از اندازه فیلسوفانه نیست؟ یا  "والش گفت: 

 "شاید بدبینانه؟

بود، تکیه زد و  محمد به زینی که همچون بالشی بر پشت خود نهاده 

با  کنم باید داستانهای تازه را پذیرفت ونه، من بدبین نیستم. اما فکر می "گفت:

زمانه سازگار شد. رستم و سهراب را دوست دارم، اما در حد یک داستان، و بقیه 

بینی؟ مردم فاراب بیشترشان زرتشتی را هم به همین ترتیب. همین محمد را می

ان هم در آنجا قدرتمند هستند. برایش هم از میان موبدان هستند. اما جماعت مانوی

و هم از بین استادان مانوی کسانی را آوردم تا درسش بدهند. حتی یک بار که 

جاثلیقی مسیحی از اینجا گذرش افتاده بود، پولی دادم تا یک ماهی نزدم بماند و 

ین ا بیاموزد. با اکنم باید تمام داستانها ربه او درس بدهد. برای این که فکر می

 گوید. خودش قهرگفت این پسر از فلسفه سخن میوجود، همان استاد مانوی می

کرد و به او درس نداد. اما اندرزم داد که او را به مرو ببرم تا در آنجا فلسفه 

بخواند. استادان معتزلی و اشعری نیز در مرو زیاد هستند. من تنها تا حدودی قرآن 
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او آموختم. اما راستش را بخواهی برای جایگیر کردنش در را بلد بودم که به 

 "ام.آنجاست که به این سفر آمده

-چیزهایی که در مورد داستانها می "والش مدتی سکوت کرد و گفت: 

م. او اگویی جالب هستند. اما مغان داستان نیستند. من خودم یکی از آنها را دیده

این پسر در نهایت وارد گروه آنان  یک بار جان مرا نجات داد. مطمئن هستم که

-خواهد شد. با وجود سن و سال کمش، هر از چند گاهی به اندیشه فرو می

 "رفت...

ها روی محمد اخم کرد و برای دقایقی به آتش نگاه کرد. قرمزی شعله 

 "ریخت. باالخره گفت:ریش بلند و پر پیچ و تاب و چشمان درخشانش فرو می

نه از فلسفیدن. هنوز یک هفته نشده که مادرش درگذشته آن اندیشه از غم است، 

 "است. سر زا رفت.

اندوهگین نباش. همه  "دید محمد هم ناراحت شده، گفت:والش که می 

 "میریم.می

 "میریم.آری، همه می "محمد لبخندی غمگینانه زد و گفت: 

ای برخاست. والش و محمد به در همین هنگام، صدای مسحور کننده

 نواخت.ی صدا نگاه کردند، و بانو را دیدند که با مهارت نی میچشمهسمت سر

رد، به کای نگذشته بود که محمد فارابی که با شیفتگی نواختنش را نگاه میدقیقه

ای بود به یاد مادری خواندن سرودی آغاز کرد. آوازی به زبان سغدی، که مرثیه

بود که همگان در اردوگاه  از دست رفته. نوای نی و صدای محمد به قدری گیرا

وش ی اسبان نیز خامرسید صدای پرندگان و شیههسکوت کردند. حتی به نظر می

شده است. والش متوجه شد که چشمان محمد که هنگام خواندن سرود به هیزمی 

نیم سوخته دوخته شده بود، از اشک خیس است. آنگاه متوجه محمد طرخان شد 

 ریزد. و دید او نیز اشک می
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توانستند راهزنانی را ببینند که در تاریکی ز جایی که آنان نشسته بودند، نمیا

جنگل کمین کرده بودند، و با شنیدن این نوا، شمشیرهایشان را بر زمین نهادند و 

 برای دقایقی خود را به جریان سحرآمیز موسیقی سپردند.

 

 

 

 

 

 

 

ود محمد طرخان، با نجوای مردی در گوشش بیدار شد. چشمانش را گش 

ای را که کنار دستش روی زمین گذاشته و به سرعت از جا پرید و شمشیر برهنه

 "بود، برداشت. مردی که در کنارش روی زمین زانو زده بود، به آرامی گفت:

 "اند.سردار، برخیزید. گویا راهزنان

محمد هوشیارانه نیم خیز شد و بدون سر و صدا زرهش را در بر کرد.  

چه  "د و هنوز کبودی آسمان باقی بود. زیر لبی پرسید:شهوا داشت روشن می

 "شده؟ مه از کی شروع شده؟

ی اطرافش در ابهام مهی سنگین فرو رفته بود و بیش از چند تمام منظره 

توانست ببیند. مردی که بیدارش کرده بود، جوانی قدم جلوتر از خود را نمی

بناگوش در رفته داشت.  دالور بود که ریشهایش را تراشیده بود و سبیلی از

اش به وی شباهتی داشت که معلوم بود از خویشاوندانش است. به محمد چهره

هایی از آنها را در میان مه تشخیص چند ساعتی است که شروع شده. سایه "گفت:

ایم. حدس ایم و آمادهکنند. کمانها را زه کردهدانم چرا حمله نمیدادیم. اما نمی

 "با روشن شدن هوا حمله کنند.زدیم شاید بخواهند 
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 "اید؟بقیه را بیدار کرده "محمد گفت: 

، ایم برای آخرِ کارکنیم. خوارزمیان را گذاشتهداریم چنین می "مرد گفت: 

 "کنند.خیلی سر و صدا دارند و دشمن را هوشیار می

 "سرورشان والش را بیدار کن. "محمد گفت:  

نشست، که در همان نزدیکی با  بعد هم برخاست و با چاالکی بر اسبش 

میخی به زمین بسته شده بود. در میان مهِ سنگین کند و کاو کرد و وقتی محمد 

را دید  که کمان به دست به همراه سایر مردان در جایی موضع گرفته است، 

خیالش راحت شد. منتظر ماند تا خوارزمیان هم بیدار شدند و سالحهای خود را 

ه دوستش گفته بود، این کار را با هیجان و سر و صدای برگرفتند. همان طور ک

ای مه کنار رفت و دید که به راستی در آنسوی آن زیادی انجام دادند. برای لحظه

 هایی وجود دارند.سایه

والش نیز بر اسب نشست، و انگار این عالمتی برای مه باشد، ناگهان بادی تند 

 ها همچنان در آن میان پابرجا بودند. وزیدن گرفت و مه به تدریج رقیق شد. سایه

آهای، سایه، کیستی؟ اگر راهزن  "محمد بر رکاب ایستاد و نعره زد:

 "ند.انیستی خود را معرفی کن تا آماج تیر نشوی که کمانگیران ما چیره دست

دالور،  "گفت:بر خالف انتظارش، صدایی از میان مه برخاست که می 

 "گوییم.که اگر امان دهی میایم. اما کاری داریم راهزنان

محمد طرخان با حیرت به والش نگاه کرد که داشت اندیشمندانه با  

بینیم راهزنان قبل از بار اولی است که می "کرد. والش گفت:ریشش بازی می

 "خواهند.کنند و اجازه میحمله خود را معرفی می

 ".نشنوید قصد نداریم حمله کنیم. مگر آن که سخنانمان را "صدا گفت: 

 "امان دادم، پیش بیا و حرفت را بزن. "محمد طرخان گفت: 
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ای سوار بر اسب از میان مه پیش آمد. مردی غول پیکر بود که لباسی سایه 

سنگین از پوست خرس بر تن داشت. سرِ خرس را با دندانهایش همچون 

یده د کالهخودی بر سر کشیده بود. مه هنوز چنان بود که جز تصویری محو از او

 شد. نمی

 "من گرازان هستم... "مرد گفت:

گرازان؟ گرازانِ راهزن؟ همان که هربار کاروان  "محمد اخم کرد و گفت: 

 "برد؟زند و همه را از پیر و جوان سر میخراج خلیفه را می

ام را سر بریدند و از آری، خودم هستم. تازیان خانواده "گرازان گفت: 

 "برم.میایشان هر که را بیابم سر 

ند اکشی تازی نیستند. سغدیانمرد، آنان که می "محمد خشمگین گفت: 

 "کشی.و خوارزمیان. ایرانیان را داری می

 "هرکه با تازیان همراه شود تازی است. "گرازان گفت: 

خواهی؟ من محمد طرخان هستم. سردارِ حاال چه می "محمد گفت: 

ای دانی برای سرت چه جایزهرد. میفاراب و همان که واثقِ خارجی را نابود ک

 "اند؟تعیین کرده

-شناختم. میآه، محمد طرخان، باید از صدایت تو را می "گرازان گفت: 

دانم که جوانمرد و دلیر هستی. روزی با هم دست و پنجه نرم خواهیم کرد، 

 "هرچند شاید امروز نباشد.

خواهی؟ یبس است دیگر، رجز نخوانید. مرد، تو چه م "والش گفت: 

اگر قصد غارت کاروان را داری بجنگ تا بجنگیم. این همه سخن و غوغا برای 

 "چیست؟

ایم و دیدید که مه نیز یاور ما بود. از دیشب کمین کرده "گرازان گفت: 

ام، چون اگر راست بگویید شاید اما بهترین زمان برای حمله را نادیده گرفته
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نید؟ کبدانم. در این کاروان گنجی را حمل میکاروانتان را آسوده بگذارم. بگویید 

 "اید؟مالی از خلیفه را؟ یا خراجی را که به زور از دهقانان ستانده

نه، راهزن، این کاروان بازرگانان خوارزمی است که برای  "محمد گفت: 

-روند، و خویشاوندان من که برای آموختن به همان شهر میتجارت به مرو می

اریم که بخواهی غارتش کنی و کسی از تازیان همراهمان روند. زرو گوهری ند

 "نیست که آتش انتقامت را تیز کند.

-شما را به مهر سوگند می "گرازان آهی از سر آسودگی کشید و گفت: 

 "خواند؟دهم راست بگویید. آن که بود دیشب آن آواز را می

 عنیی "والش و محمد با حیرت به هم نگاه کردند. والش زیر لب گفت: 

 "اند؟این قدر به ما نزدیک بوده

زد خواند، . بانویی که نی میاو محمد پسرم است که می "محمد گفت: 

 "رود.از کاروانیان خوارزم است که برای دیدار با فرزندانش به مرو می

اگر عهد کنید تا با ما نجنگید، ما نیز به شما کاری نداریم.  "گرازان گفت: 

از گزند راهزنان دیگر در امان خواهید بود. تنها بدان  همراهتان خواهیم آمد و

 "شرط که آن بانو همچنان بنوازد و آن پسر بخواند و بگذارید تا ما هم بشنویم.

نیرنگی از این بهتر به ذهنتان  "ای کرد و بعد گفت:والش به محمد اشاره 

د و ن رخنه کنیخواهید با این ترفند به میانمااید و مینرسید؟ مردانی دالور دیده

 "ما را بکشید؟

ات معلوم است که سرور خوارزمیان ای مرد، از لهجه "گرازان گفت: 

ردیم. کخواستیم تیغ در کاروانتان بیندازیم، دیشب چنین میهستی. ما اگر می

خواند وارد شود، و چنین نکردم. ترسیدم چشم زخمی به آن کس که چنین زیبا می

ود تا شمار ما را ببینی و بدانی که از مردانتان ترسی در ضمن بگذار مه از بین بر

 "نداریم.

 "ای گرازان، نیرنگی در کارت نیست؟ "محمد طرخان گفت: 
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مکری نداریم. عهد کنید تا بخوانید و ما بشنویم، و در  "گرازان گفت: 

 "دهیم تا به سالمت بگذرید.مقابل راه می

ار دینار جایزه تعیین والی مرو برای سرت ده هز "محمد طرخان گفت: 

 "ترسی ما به تو بتازیم و کارت را یکسره کنیم؟کرده است. نمی

دانم اگر عهد کنی، پیمان نخواهی ام، میات را شنیدهآوازه "گرازان گفت: 

 "شکست. قول بده نبردی در میانمان نباشد، و خونی ریخته نخواهد شد.

من والش  "او، گفت:ی والش با تردید به محمد نگاه کرد و با اشاره

دهم بر شما تیغ نکشیم و قصدی بد نداشته چاچی از سوی خوارزمیان قول می

 "باشیم، مگر آن که بر ما بتازید.

چنین  "محمد طرخان هم شمشیرش را با سر و صدا غالف کرد و گفت:

های مرو دهم نبردی در میان ما نباشد، تا زمانی که ما از دروازهباشد. قول می

 "پس از آن، اگر باز تو را بیابم، خواهمت کشت. بگذریم.

کنی ساده کشتن من چندان هم که گمان می "گرازان خندید و گفت:  

-نیست. روزی با هم خواهیم جنگید، اما امروز نخواهد بود. من هم سوگند می

های مرو خورم نگذارم آسیبی به کاروانتان وارد شود، تا آن هنگام که از دروازه

 "بگذرید.

به این ترتیب، کاروانیان از وضعیت جنگی خارج شدند و با کمی نگرانی   

ی خود شدند. محمد طرخان و والش ترجیح دادند وقتی مشغول بستن بار و بنه

را صرف خوردن چاشت نکنند. پس همه با سرعت بر اسبانشان نشستند و به راه 

ف شد. ت و مه بر طرافتادند. هنوز کمی پیش نرفته بودند که باد تند وزیدن گرف

تازه در آن هنگام بود که محمد طرخان و والش دریافتن در میان شماری بسیار 

روند. شمار راهزنان دست کم سه برابر کاروانیان بود و زیاد از راهزنان پیش می

معلوم بود حدس محمد طرخان درست بوده و گروههای متفاوت از ایشان به 

 اند. شده طمع دستیابی به گنجی با هم متحد



   136      چهار و نود و صدماه هزار و سیو ششم/ آبان سی یشماره/سیمرغ

 

وقتی مه برطرف شد، همه دیدند که راهزنان سالحهای خود را غالف  

اند و آمادگی جنگی ندارند. ساعتی گذشت تا کاروانیان به حضور راهزنان کرده

عادت کنند، اما محمد طرخان و گرازان که هریک پیشاپیش گروه خویش حرکت 

و اثری از بدگمانی در کرد، به ظاهر به قول یکدیگر اعتماد کرده بودند می

 شد. کردارشان دیده نمی

 

 

 

 

 

 

ی وقتی خوف حضور راهزنان به تدریج از میان رفت، محمد با اشاره

تایید آمیز پدرش، سه تاری را از خورجین اسبش بیرون آورد و به کنار بانو که 

نی خود را به دست گرفته بود، اسب تاخت. بعد، محمد به نواختن سه تار آغاز 

ز لختی بانو نیز با نوای نی به او پیوست. وقتی محمد به خواندن کرد و پس ا

سرودی آغاز کرد، سکوتی کامل بر جمعیت انبوه کاروانیان و راهزنان سایه افکند. 

کردند، و نواختن و خواندن محمد و بانو، هر از چندگاهی، با هم پچ پچی می

انگیز هایی گاه غمکردند. محمد از سرودهای آرام و شعرسرودی نو را آغاز می

اش درگیر است. اما وقتی آغاز کرد و معلوم بود همچنان با یاد مادرِ از دست رفته

از جنگل خارج شدند و به دشتِ مشرف به مرو رسیدند، لحنِ محمد تغییر کرد 

و نواختن و خواندن سرودهایی حماسی را آغاز کردند. سرودی به زبان سغدی 

ویژه با استقبال راهزنان روبرو شد و شماری بسیار  که شرح حالی از رستم بود، به

از ایشان، همراه محمد دم گرفتند و بندهایی از سرود را دسته جمعی خواندند. 
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ی جنگهای ایرانیان و تورانیان، به همین ترتیب دلها را به هم سرودی دیگر درباره

هم شماری  نزدیک کرد. به ویژه که به زبان خوارزمی بود و گویا هم راهزنان و

زیاد از اهالی فاراب آن را از حفظ بودند. گروه بزرگ ایشان، همچنان 

 سرودخوانان پیش رفت، تا به یک تیرپرتابی مرو رسیدند. 

اش در این هنگام، هم محمد و هم بانو که کار دشوار نواختن نی بر عهده 

ی به یبود، خسته شده بودند. پس سکوتی سنگین بر همه جا حاکم شد. گروه، گو

فرا رسیدن زمان جدایی آگاه شده باشد، قدم سست کردند، و محمد طرخان و 

 راندند، ایستادند. گرازان که پیشاپیش همه و دوشادوش هم اسب می

گرازان برای شکستن سکوت مدتی دراز درنگ کرد. بعد به محمد طرخان رو 

ویش سوی خ اگر از این پیشتر بیاییم، سپاهیان والی مرو را به "کرد و گفت:

خواهیم کشاند. اینجا باید از هم جدا شویم. ما به قول خود عمل کردیم و شما 

واند خنیز چنین کردید. حاال نیکی را به انجام برسان و بگذار کسی که آواز می

 "را ببینم.

محمد، پسرم، پیش  "محمد طرخان به پشت سر نگریست و فریاد زد: 

 "بیا.

رفت. گرازان از دیدن سن و سالِ اندک محمد اسبش را هی کرد و پیش  

 "سردار، گویا دروغی گفته باشی. "او جا خورد. بعد گفت:

شنیدن این سخن از تو بعید است.  "محمد طرخان اخم کرد و گفت:

  "گویند.تازیان شاید، اما ایرانیان دروغ نمی

گفته بودی گنجی در کاروان نداری، اما فرزندت گنجی  "گرازان گفت: 

 "است.گرانبه

ی او گذاشت. گرازان مردی بعد رو به محمد کرد و دستش را روی شانه 

بسیار تنومند و غول پیکر بود که با پوست خرسی که بر دوش افکنده بود و جای 
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زخمهای فراوانی که بر سر و صورت داشت، بیشتر به دیوی مهیب شبیه بود. به 

 اش دید، کمی ترسید.همین دلیل هم محمد وقتی دست سنگین او را بر شانه

پسر جان، نام من گرازان  "گرازان گویی هراس او را دریافته باشد، گفت:

است. من سرور راهزنان هستم. از مرو تا چاچ و از مرورود تا سیردریا، کاروانیان 

دهند. اما تو هرگز از من و مردان من از شنیدن نام من آرام و قرار از کف می

 "دهم.را قول می چشم زخمی نخواهی دید. این

محمد که کمی خیالش راحت شده بود، سرش را باال گرفت، و برای  

ای چشمانش در چشمان گرازان گره خورد. چشمانی که از سویی وحشی لحظه

 رسید.و درنده خو بود، و از سوی دیگر به شکلی غریب مهربان به نظر می

را از دست کنم تو مادرت پسر جان، گمان می "گرازان ناگهان گفت: 

 "داده باشی.

محمد با تعجب به پدرش نگاه کرد، و محمد طرخان با اشاره نشان داد  

آوازی که در سوگ مادرت  "که او حرفی در این مورد نزده است. گرازان گفت:

خواندی با هر آنچه بعد از آن خواندی متفاوت بود. مرا به یاد زمانی انداخت که 

 "من نیز مادرم را از دست دادم.

آن  "ی محمد را فشرد و گفت:بعد با انگشتان کلفت و نیرومندش شانه

همان روزی بود که من راهزن شدم. یادت باشد، به خاطر خشم از دست دادن 

 "کسی، راهزن نشوی!

محمد با بهت سرش را تکان داد. بعد گرازان او را رها کرد و به محمد  

ی که با هم در میدان روبرو سردار، خداوند نگاهت دارد، تا روز "طرخان گفت:

 "شویم.

 "تا آن روز! "محمد طرخان خندید و گفت: 



   139      چهار و نود و صدماه هزار و سیو ششم/ آبان سی یشماره/سیمرغ

 

گرازان پس از شنیدن این حرف اسبش را برگرداند و در چشم به هم زدنی راهزنان 

های پیرامون دشت ناپدید شدند. محمد طرخان که در فکر فرو رفته در دل جنگل

مرو پیش رفت. در حالی که های بود، مهمیزی به اسبش زد و به سوی دروازه

د، بی آن آینتوانست از دور ستونی از سربازان را ببیند که به تاخت پیش میمی

 که امید داشته باشند به راهزنان برسند.

 

آمدند، خراسانی تنومند و سرخرویی بود که رهبر سربازانی که از مرو می 

ود. او نیز مانند ریش آراسته و بلندش از زیر کالهخود درخشانش بیرون زده ب

سربازانش از دور گریختن راهزنان را دیده بود و بنابراین چندان برای رسیدن به 

می ساالر خوارزکاروانیان شتاب نکرد. وقتی به ایشان رسید، نخست با کاروان

روبرو شد و با او خوش و بشی کرد و از چند و چون کارشان پرسید. والش 

که نوجوانی در کاروانشان بوده که با خواندن  چاچی، با هیجان برایش تعریف کرد

و نواختن ساز راهزنان را از جنگیدن منصرف کرده است، و با دست محمد را 

ی مرورودیان در این لحظه عقبدار کاروان نشان داد که به همراه پدرش و دسته

 شده بودند. 

سردار مروی با دیدن محمد و پدرش پاشنه را به پهلوی اسب کوفت و  

رفت، کالهخودش را از سر برداشت و حالی که به سوی ایشان پیش می در

موهای بلند و خیس از عرقش را نمایان کرد. وقتی به آنها رسید، فریاد بلندی 

 "دوست گرانمایه، محمد طرخان، این تو هستی؟ "کشید و گفت:

محمد طرخان که در این هنگام سرش به گفتگو با پسرش گرم بود، وقتی  

 "آه، این مازیار است؟ "ید، به پهنای صورتش خندید و گفت:او را د

بعد هردو همان طور که سوار بر اسب بودن به سمت هم پیش رفتند و با  

شادمانی از فراز اسب همدیگر را در آغوش کشیدند. محمد که از دیدن هیبت 

سردار مروی جا خورده بود، با تعجب پدرش را دید که چگونه مانند کودکان 
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نوازد. محمد طرخان مردی درشت اندام ی او میایی دوستانه بر سر و شانهمشته

 ماند.و ورزیده بود، اما این جنگاور زرهپوش در برابرش به کوهی بزرگ می

 "محمد طرخان پس از احوالپرسی گرمی با او، رو به پسرش کرد و گفت: 

ویم یتش هرچه بگبیایید با هم آشنا شوید. این پسرِ من محمد است، از هوش و درا

ام، و زنده ماندمان در این راه نیز مدیون اوست. پسرم، این مازیار است، کم گفته

 "سردار دالور مرو.

 "سردار مروی لبخندی مودبانه زد و با عالقه محمد را نگریست و گفت: 

-ای از کاروانساالرتان شنیدم که اگر راست باشد سخت غریب است. میافسانه

تان کرده و چون او برایش آواز خوانده، گزندی به زن محاصرهگفت گرازانِ راه

 "کاروانیان نرسانده است. این راست است؟

رقیب آری، ساز و صدای محمد در فاراب بی "طرخان با افتخار گفت: 

شناسند و هر وقت یکی از آنها از است. خنیاگران و گوسانان بسیاری او را می

کند. از هریک از آنها تابی میبرای دیدنش بی شود، محمدی شهر وارد میدروازه

 "چیزی را آموخته است.

چه آموزش غریبی برای فرزند یک جنگاور  "سردار به محمد گفت: 

 "است!

از  "طرخان که سرزنش مالیمی را در سخن دوستش دریافته بود گفت: 

ت رای که اشراف خراسانی و خوارزمی همگی به فنون نواختن ساز و مهایاد برده

 "خواندن مسلط هستند؟

بازند. آری، اما بیش از آن به شمشیر زدن دل می "سردار مروی گفت: 

 آموزی که در میدان اسببگو ببینم پسرجان، چه چیز در صحبت خنیاگران می

 "ای؟دوانی و مشق نیزه بازی یاد نگرفته
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مشق نیزه و درس کمانگیری هم لطف و لزوم  "محمد با آرامش گفت: 

دانند که در میدان نبرد نظیر ندارد، اما دارد. اما خنیاگران چیزها می خود را

 "ی مردان برای نبرد است.برانگیزاننده

 ای کهمثال چه از آنها آموخته "مازیار ابروهایش را باال انداخت و گفت: 

 "به کار جنگ بیاید؟

 

 

 

 

 

 بی کیخسرو و افراسیاداستان رستم و اسفندیار و رزمنامه "محمد گفت: 

دانم و سرودهای سغدی و خوارزمی و ختنی در این باره را در حافظه را نیک می

 "دارم.

پسر جان، با این سن و سالت مگر چند زبان  "مازیار با تعجب گفت: 

 "دانی؟می

تفریحش یاد گرفتن واژگانِ به زبانهای دیگر است.  "طرخان گفت: 

ان شرقی چینی هم یاد گفت اگر رهایش کنیم از بازرگانمادرش به شوخی می

 "خواهد گرفت.

بعد از گفتن این جمله، برای چند لحظه سکوتی در میان جمع برقرار شد.  

معلوم بود طرخان با یادکردن از مادرِ محمد، هم او و هم خودش را به یاد سوگِ 

ی درگذشتنش انداخته است. طرخان چون متوجه شد که محمد نیز سر به تازه

احتیاطی خود لعنت فرستاد و سعی کرد کرده است، به بیزیر انداخته و اخم 
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پوشِ مازیار نهاد و ی چرمموضوع سخن را عوض کند. پس دستش را بر شانه

پسرم، این سردار مازیار هرمزان است. دلیرترین سوارِ مرو، که بارها در  "گفت:

االی میدان نبرد جان مرا نجات داده است. ما از آن روزهایی که هم سن و سال ح

تو بودیم در دشتهای کنار آمودریا به زد و خورد با راهزنان و حرامیان مشغول 

 "بودیم.

مازیار با شنیدن تعریفی که طرخان از او کرد، لبخندی زد و فروتنانه  

ای که در جنگ پل سرخ که بود که به میان صفوف هان، گویا از یاد برده "گفت:

ب خود سوار کرد. پسرم، حرفهای دشمن بازگشت و منِ زخمی را بر ترک اس

پدرت را جدی نگیر، در میدان نبرد از من دالورتر است و اگر نبود اکنون من نیز 

 "نبودم.

در همین هنگام از پیشروان قافله سر و صدایی برخاست. کاروانیان دم  

؟ چه خبر شده "کردند. طرخان با تعجب گفت:گرفته بودند و محمد را صدا می

 "ر دارید؟با محمد چه کا

داد سر و صدا را او آغاز کرده است، والش چاچی با لحنی که نشان می 

رسیم، فرزندمان محمد را ی مرو میداریم به دروازه "از جلوی کاروان گفت:

 "پیش بفرستید.

خوب برسیم، با او چه  "طرخان که هنوز از تعجب در نیامده بود، گفت: 

 "کار دارید؟

 "پرستی متهم شود، بیطرفانه گفت:به خرافه ترسیدوالش که گویی می 

گویند این طوری گویند او باید نخست گام به شهر بگذارد. میکاروانیان می

 "ماند.شگونِ حضورش در سراسر سفر با کاروان خوارزم باقی می
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گویند کاروانیان هنگام آری، در این حوالی می "مازیار خندید و گفت: 

شهرهای  ییابند که از میانشان نخست از دروازهس میسفر سرنوشتی شبیه به آن ک

بزرگ عبور کند. معلوم است همسفرانت برای این محمدِ جوان ما تقدسی قایل 

 "اند...شده

پدر،  "کرد، پرسید:محمد که با کمی شرمزدگی به پدرش نگاه می 

 "بروم؟

برو پسرم، فقط بخت بلندت را بیهوده بذل و بخشش  "طرخان گفت: 

 "نکن!

محمد با خوشحالی رکاب کشید و به جلوی کاروان تاخت در حالی که 

 کردند.همسفرانش با سر و صدای زیاد او را تشویق می
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 گاره: شانزدهمین جشن مهرگان به روایت تصویرن

 ها از نیما بزرگی()نگاره
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 ی دریافت سیمرغگوشزدی درباره

کنم، و می شی کوچکی برای دوستانم منتشربه عنوان هدیه ایست کهنشریهسیمرغ 

 دوستان تانِچرا که دوس .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را برای هرکس که میمانعی نمی

من، دوستان من هم هستند. همچنین برای پرهیز از ایجاد مزاحمت برای آنها که شاید وقت و 

رای فرستم که به شکلی باش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را برای کسانی میی خواندنعالقه

تان در تخودتان یا دوس دریافتنش ابراز عالقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی

  sherwinvakili@yahoo.comنشانی  بهمیل خود را ایفهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

. نیدبه همین جا ارسال ک همچنین بازخوردها و پیشنهادهای خود را برای بهبود سیمرغ. بفرستید

: این نشانی در، خواهید یافتمی من تارنمای رسهای پیشین سیمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa 

mailto:sherwinvakili@yahoo.com
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
http://soshians.ir/fa

