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 کهنسالی برای ستودن چیزی و کسی هر متن دیرینه و

ی منابع کالسیک اروپایی بندهایی طوالنی و مشهور نامدار شده است. تقریبا همه

ه اند و برا به ستایش از امپراتوران و فرمانروایانِ عصر خویش اختصاص داده

ویژه در بزرگداشت مسیح و اعتقاد به شریعت ترسایان جمالتی پرشور و ماندگار 

های ها و تاریخاند. به همین ترتیب است بندهای پرطمطراق اسطورهدهرا پدید آور

کالسیک چینی که در آن امپراتورانِ مستقر همچون موجوداتی آسمانی و نیروهایی 

 اند.گون ستوده شدهیزدان

ی فردوسی توسی به در میان این متون، منابع ایرانی در کل و شاهنامه 

هایی خالی است. در طور خاص از این نظر ویژه است که از چنین بزرگداشت

ای خاص که ابتدا و انتهای دفترهای قدیم آن بوده و شاهنامه فقط در چند ج

وکی خورده، تک و تچشم دبیران حکومتی و دیوانساالران دولتی بیشتر بدان می

ه خورد که آن هم پراکندبیت در ستایش شاه زمانه و شریعت مستقر به چشم می

و آبکی و فرمایشی است و اغلب همچون بخشهایی اصیل از شاهنامه خوانده و 

 ظ نشده است. حف

ستم یا سردارانی شورشی مانند هایی مانند ردر مقابل، در شاهنامه ابرانسان 

اند و این الگویی است که در تاریخ رسمی و شده بهرام چوبین بیشتر ستوده

ایش نماید. به همین ترتیب به جای ستانگیز میکالسیک یک تمدن بسیار شگفت

وریم. خدین و مذهبی خاص یا شریعتی ویژه، بارها و بارها به ستایش خرد بر می

ه را در کنار تاریخ ملی ایرانیان، باید متنی باشکوه و رسا در بر این مبنا شاهنام

ورزی عقالنی دانست. گواهِ این سخن همین چند بیت بس ستایش خرد و اندیشه

 شوند:که پیش درآمد و آغازگاه این کتاب شگفت محسوب می

  برخورد زو نیوشنده گوش که   خرد از بیار داری چه تا کنون



   3      چهار صد و نود وماه هزار و سیو هفتم/ آذر سی یشماره/سیمرغ

 

  داد راه از به را خرد ستایش   بداد ایزد چه هر از بهتر خرد

  سرای دو هر به گیرد دست خرد   دلگشای خرد و رهنمای خرد

  کمیست وزویت فزونی وزویت   غمیست وزویت شادمانی ازو

  زمان یک شادمان همی نباشد   روان روشن مرد و تیره خرد

  برخورد از گفتار ز دانا که   خرد مرد خردمند آن گفت چه

  ریش خویش یکرده از گردد دلش   پیش ز ندارد را خرد کو کسی

  ورا داند بیگانه خویش همان   ورا خواند هدیوان هشیوار

  ببند دارد پای خرد گسسته   ارجمند سرای دو هر به ازویی

  نسپری جهان شادان چشمبی تو   بنگری چون جانست چشم خرد

  پاس سه آن و جانست نگهبان   شناس را خرد آفرینش نخست

  گمانبی بد و نیک رسد سه کزین  زبان و وگوش است چشم تو پاس سه

  شنود یارد که ستایم من گر و   ستود یارد که را جان و را خرد
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 اخبار روزهای گذشته:

یشامگاه جمعه اول آبان میزبان دوستانی قدیمی بودم که زمانی در مدرسه 

 نشستیم. این مهمانی که به مناسبتحلی( پشت یک نیمکت میتیزهوشان )عالمه

ده تن از دوستان قدیمی کالس شدنمان برگزار شده بود، شانزسی سالگی هم

شرکت داشتند و شمار زیادی از دوستان هم که مقیم خارج از تهران و ایران 

 مان کردند. بودند با فرستادن پیام شادمان

 

 

 

 

  ی گام از دورههفتمین

. دبرگزار ش« شناسی ایرانیاسطوره»

در این دوره به این پرسش 

آیا فهرست مفاهیم و »پرداختیم که 

نیروهای مقدس در منابع اوستایی 

از یک چارچوب عقالنی و قالب 

ند؟ کاندیشیده و سنجیده پیروی می

یا این که به سادگی حاصل انباشت 

و تراکم مفاهیم گوناگون و پراکنده 

عقالنی و منظم در پشت  دیدگاه من آن است که ساختاری«. در کنار هم است؟

ی منابع نامها و نهادهای اوستایی وجود دارد و در این دوره این دعوی با مقایسه

اوستایی با متون اساطیری هندی و یونانی به محک آزمون نهاده شد. بخشی از 
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بود  منتشر شده« ساختار امرقدسی در یسنه»ی محتوای این دوره پیشتر در مقاله

 ام.ر سیمرغ این شماره هم آوردهکه بخشی از آن را د

 برگزار شد. موضوع این نشستها، تاریخ « تاریخ تمدن ایرانی»هفتمین گام از

دین در دوران هخامنشی بود. از این رو تحول ادیان زرتشتی و عبرانی در پیوند 

با سیاست هخامنشیان وارسی شد و ادیان بودایی و پوتاگوراسی در مقام دو دینِ 

 یل قرار گرفت. های ایرانی مورد تحلپیرامونیِ متاثر از آیین

روزهای « دیدگاه زروان: نگاهی سیستمی به من و نهاد»ی گام هفتم از دوره

های اجتماعی پرداخته شد و مدارهای یکشنبه برقرار بود و در آن به نمایشنامه

د کند مورقدرتی که امر هنجار و ناهنجار را در نقشها و نمایشها از هم تفکیک می

 پرسش قرار گرفت. 

 که در انجمن  «آیین مهر»ای داشتم با عنوان سخنرانی آبان 9ظهرگاه شنبه

راهنمایان گردشگری برگزار شد. در این نشست تاریخ مختصری از تحول آیین 

 های مربوطمهر ایرانی در قلمرو روم مورد بحث قرار گرفت و به ویژه رمزپردازی

 به کیش مهر وارسی شد.

 

 

 

 

 

 

 

  اد هویت ملی ایران و ابع»ماه در همایش  آبان 19شنبه ظهرگاه روز سه

ای ی ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، سخنرانیکه در دانشکده« ایرانیان
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در این نشست دوستان و «. ساخت قدرت و هویت ایرانی»ارائه کردم با عنوان 

 استادان گرامی دکتر پیروز مجتهدزاده و دکتر عطاءاهلل عبدی نیز سخنرانی کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای داشتم با عنوان در کانون معماران معاصر سخنرانی آبان ماه 25روز دوشنبه

در ابتدای کار این که موضوعی «. سازی در حشرات اجتماعیرفتار النه»

ی رفتارشناسی حشرات برای گروهی از مخاطبان عمومی و به تخصصی در زمینه

نمود، اما سخنرانی با خصوص معماران جذاب و مفهوم باشد، برایم نامنتظره می

آمد که درکی بال چشمگیری روبرو شد و از پرسش و پاسخها بر میاستق

 ی مفهوم مدیریت فضا و مکان در نشست فراچنگ آمده است.ای دربارهرشتهمیان

 ی ادبی سیمرغ با بحث ی حلقهان ماه نشست ماهانهآب 25دوشنبه شامگان

دکتر ی اشعار و آثار مهدی اخوان ثالث برگزار شد. در این نشست درباره

های ادبی شعر اخوان ی سویهامیرحسین ماحوزی و آقای سامان اصفهانی درباره

 سخنرانی کردند.
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 اخبار روزهای آینده:

 18:30-17:00ساعت شناسی روزهای چهارشنبه ی اسطورهتم از دورهشگام ه 

ای از کتاب چکیدهشود. در این دوره در کانون معماران معاصر برگزار می

پرسش اصلی بر سر آن است که  شود.تدریس می« شناسی آسمان شبانهاسطوره»

شان چگونه و در کجا ابداع شده و این گانه و نمادهای فلکیبرجهای دوازده

رمزگان نجومی چطور با دانش گاهشماری و اخترشناسی باستانی گره خورده و 

ز ای پراکنده و چندرگه اکند یا شبکهآیا این نمادها روایتی کالن را نمایندگی می

که  چنان .هاست که از سنتها و باورهای گوناگون برخاسته استعالمتها و نشانه

س یدر کتاب یاد شده بحث شده، دیدگاهی که با نقل گواه و سند فراوان تدر

ی ی منسجم و یکپارچهشناسانهخواهد شد آن است که یک چارچوب اسطوره

مهرپرستانه بر رمزگذاری آسمان شبانه حاکم بوده است و همان در پیوند با دانش 

ی زرتشتی به تصویر کالسیک مردمان از آسمان و برجها و گاهشماری و فلسفه

 انجامیده است.
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 18:30ی تاریخ تمدن ایرانی روزهای چهارشنبه ساعت تمین گام از دورههش-

به فروپاشی  در این گاممعماران معاصر برگزار خواهد شد.  در کانون 20:00

شناسی تاریخی دورانی که به دولت هخامنشی، تاریخ اسکندر مقدونی و جامعه

ی نشستهای این دوره چنین برنامهنام سلوکی شهرت یافته خواهیم پرداخت. 

 است:

 دیادوخینشست نخست: مرگ اسکندر و جنگهای 

 ی دولت هخامنشینشست دوم: جغرافیای تاریخی تجزیه

 نشست سوم: فراز آمدن ارشک بزرگ

 نشست چهارم: تاسیس دولت اشکانی و مفهوم هلنیسم

 

 

 دیدگاه زروان: رویکردی سیستمی به من و نهاد»ی تمین گام از دورههش »

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

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

پیوند میان نظم گفتار و نظم 

کردار در بستر نهادهای 

اجتماعی خواهیم پرداخت و 

ساختارهای انضباطی و 

ان مدارهای قدرت حاکم بر زب

 را بررسی خواهیم کرد.
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 ها با همکاری استاد و دوست ی نخست آذرماه عصرگاه سه شنبهاز هفته

را  «شناسی تاریخی فضا و مکانجامعه»ای به نام ارجمندم دکتر پرویز پیران دوره

تدریس نشست اول و سوم از چهار در کانون معماران معاصر برگزار خواهم کرد. 

ها خواهم ای که بدانی من است و پرسشهای کلیدیی این دوره بر عهدهجلسه

 پرداخت چنین است: 

مفهوم خانه از کجا آمده »عبارتند از:  یمحور ینشست پرسشها نیدر نخست

 یاماندهس د،یچطور تول یو مستمرِ در جوامع باستان داریپا ستِیز یفضا« »است؟

تون چطور و خشت و س رکیمعمارانه مانند د یعناصر» «شده؟یم تیریو مد

«ست؟یچ یرانیتمدن ا درمعمارانه  میها به مفاهاشاره نیکهنتر» «اند؟افتهیتکامل 

ضا و مکان مربوط به ف ینهاییآ افزار و باورها ونرم لیبه تحل شترینشست ب نیسوم

 یخامنشعصر ه یبر معمار دینشست با تاک نی. در اشودیستان مربوط مبا رانیدر ا

 یانریزمان و مکان ا زدانیا»عبارتند از:  یمرکز یپرسشها دیتخت جمش یو بنا

 نِیزم رانیمردم ا یباورها» «اند؟تهداش ییمایو س یشکاری( چه خوی)زروان و وا

به  یعموم یفضاها یبندمیتقس« »مکان مقدس چه بوده است؟ یباستان درباره

 وندیپ شهر یداشته و چطور با نقشه یکاخ و معبد در جهان باستان چه شکل ژهیو

مکان  یبه کار گرفته شده در سامانده یو نمادها هاهیآرا« »است؟ خوردهیم

 «است؟ دهچه بو یرانیا
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 در دانشگاه فردوسی مشهد « هویت ملی»در همایش آذرماه  25ه روز چهارشنب

در  «.جهانی شدن و دگردیسی هویت ایرانی»ای خواهم کرد با عنوان سخنرانی

ای سخنرانی کردند که به زودی گزارشی این همایش دوستان و استادان گرانمایه

 از آن را منتشر خواهم کرد.

 

 ها: خورشیدیمرور خاطرات 

 1382تیرماه ، زده سال پیشدوا، دشت الراردوی 
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 گزارش نشست

 

ت که با هم« ایران و ابعاد هویت ملی ایرانیان»ای که گذشت، در همایش شنبهسه

ی ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار انجمن دانشجویان آزادیخواه در دانشکده

ی زاده و دکتر عطاءاهلل عبدشد، همراه با دوستان و یاران گرامی دکتر پیروز مجتهد

 اش چنین است:ی خیلی فشردهای داشتم که چکیدهسخنرانی

مدارهای قدرت و ساخت نهادی ملیت ایرانی با آنچه که در سه قرن گذشته  -

انی و گرایی ایرزیربنای نهادی ملیدر اروپا تکامل یافته متفاوت است. از این رو 

ناسیونالیسم اروپایی متفاوت است. در ایران زمین هویت ملی در جریان انباشت 

خاطرات مشترک و منشها و معناهای همگانی طی چندین هزاره تکامل یافته است. 

در بخش بزرگی از تاریخ، گفتمان حاکم بر هویت ایرانی نه تنها از گفتمان سیاسی 

حاکم بر ایران مستقل بوده، که گاه )مانند دوران اموی، ایلخانی، بخشی دولتهای 

از عصر عباسی و...( با آن ناسازگار و ضد هم بوده است. از این رو سرشت 

بینیم متفاوت است. همه جا هویت ملی ایرانی با آنچه که در کشورهای دیگر می

عد گیرند و بتیار میآیند و قلمروی سرزمینی را در اخنهادهای سیاسی پدید می

سازند. در ایران زمین گفتمان مسلط ملی را گفتمانی ملی را بر جمعیت مسلط می

ایم و نهادهای سیاسی یا با آن از ابتدای کار )بیست و شش قرن پیش!( داشته

 اند.شدهشده و منقرض میاند، و یا با آن سرشاخ میماندهسازگار شده و می
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ای از نزدیک به بیست کشور ریز و ایران زمین در حال حاضر مجموعه -

ه روزگاری کرا به یادگار « ستان-»درشت است که بیشترشان همچنان پسوند 

های استعمار در قرن گذشته در حال استانی از ایران بودند، با خود دارند. آرواره

بلعیدن ایران نیز بود، و گرداگرد سرزمینهای ایرانی را با اشغال نظامی، 

اسی زدایی سیزدایی و کشتار روبرو کرد. روندی که پیامد ماندگارش ایرانیهویت

این کشورها بوده است و به کشمکشهای قومی  زدایی زبانی و فرهنگیو پارسی

و نفرت مذهبی در منطقه انجامیده است. کشور ایران کنونی کمتر از یک چهارم 

ی دیو ی آروارهگیرد و بخشی است که در میانهقلمرو ایران زمین را در بر می

اش جان به در برد. همین بخش در قرن گذشته استعمار مقاومت ورزید و با نابودی

 ی این هاویه بوده است.ی ثبات و خردورزی در میانهزیرهج

های سنگینی بر ایران زمین وارد آمده و امروز یکی از با آن که لطمه -  

ترین نقاط جهان است، همچنان وضعیت هویت ملی ایرانیان امیدبخش آشوبزده
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شان هرگز مثل امروز جمعیتی حدود صد میلیون نماید. ایرانیان در سراسر تاریخمی

اند. جمعیتی که بیشترشان شهرنشین و باسوادند، زبانان نداشتهنفره از پارسی

شان در فعالیت اجتماعی و سوادآموزی با مردان همپایه و بلکه برترند و زنان

زدیک به هشت میلیون نفر سازند که نی متوسطی عظیم را بر میطبقه

 ی متوسط و تحصیلدهد. طبقهها را در دل خود جای میی دانشگاهآموختهدانش

کرده اصوال آگاهی و شناخت بیشتری نسبت به سایر اقشار جامعه دارد و امروز 

ی ایرانشهری و هویت ملی ایرانی در همین هم شاهد شکوفایی چشمگیر اندیشه

شناسانه داوری کنیم، بر اساس شاخصهای جامعه گروه هستیم. اگر بخواهیم

ای مرکزی از ها( در دست هستهی فرنگیی ایران زمین )همان خاور میانهآینده

 دهند وچند ده میلیون نفر ایرانی است که منافع ملی خویش را تشخیص می

 دهند و چه بساآفرینند و توسعه مینهادهای سیاسی و فرهنگی خاص خود را می

ند با تکثیر این هویت و احیای نظمی پارسی که پیشتر در این قلمرو وجود بتوان

 داشته، بر آشوب در پیرامون ایرانشهر نیز چیره شوند. 
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خواندم، ی جانورشناسی درس میزمانی که در رشته

اه هایی هستند که گهای زنده بودم. اینها گونهی فسیلشیفته

گنان اند و بر خالف هماز دورانهایی بسیار بسیار دوردست تا به امروز تداوم یافته

اند به شکلی در اند و توانستهشان منقرض نشدهباستانی همزمانهای و گونه

آورند، بی آن که به چیزی دیگر تبدیل شوند و به کشاکش روزگار دوام بی

 ای نو دگردیسی یابند. گونه

آید، این موجودات بر می« فسیل زنده»برای دیرزمانی، چنان که از نام  

با  دانستم که به تصادف بند شده وباستانی را ساختارهایی کهنسال و فرسوده می

اند. اما این دیدگاه به محض آن که با یک خرچنگ نعل قضا و قدر باقی مانده

اسبی اسبی زنده برخورد کردم، فرو پاشید و بر باد رفت. خرچنگ نعل

(Limul us Pol yphemus ) در واقع نه خرچنگ است و نه نعل اسبی، بندپایی

نسال از خاندانی نزدیک به عقربها که شاید بتوان آن را نزدیکترین است بسیار که

ها به حساب آورد. این گونه یکی از نخستین ی تریبلوبیتخویشاوند زنده

های جانوری بوده که صدها میلیون سال پیش از اقیانوسها بیرون آمد و برای نمونه

ند و بار دیگر دمی در خشکی زیست، تنها در آن حد که در ساحل تخمگذاری ک

 و بعدش –ای زنده از آن را در چین از نزدیک دیدم به دریا بازگردد. وقتی نمونه

برای نخستین بار دریافتم که در قدمت و  -تشریحش کردم و بعد هم خوردمش!

هایی از این دست چیزی باشکوه و پرعظمت وجود دارد. یعنی سالی گونهدیرینه

ندی اند، که چیزی نیرومند و ترفها تنها از سر تصادف نبوده که باقی ماندهاین گونه

شان درتنیده بوده که در عین زیرکانه و پویشی چاالک و نیرومند در سرشت

اند اند دست نکشیدهشان، همچنان از آنچه که بودهچیدگی چشمگیر و افزایندهپی

 اند.و در برابر تالطم امواج دگرگونی تاب آورده
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ی روبرو شود که برای ای جانورشناس هوشمندی وقتی با گونههر زیست

ی ی راهبردهای ویژهصدها میلیون سال تداوم یافته، باید پیش از هرچیز درباره

 های زنده، بختی بلند استزیست وی پرسش کند. کشف گاه به گاهِ این فسیل

نده های زدهد. فسیلکه چگونگی دست و پنجه نرم کردن بقا با مرگ را نشان می

ک بکشند، اما در واقع موجوداتی شکوهمند و سخت شاید نامی ناخوشایند را ید

در  ای تکاملینیرومند و چاالک هستند. موجوداتی که به خاطر انباشتن تجربه

زمانی بسیار طوالنی، نسبت به همتایان جوانتر خویش مقتدرتر و زورمندتر 

 رود.  شان مینمایند و امیدی بیشتر به باقی ماندنمی

اسی شنتوان در همه جا یافت و تنها به قلمرو زیستهای زنده را میفسیل

توان ای وجود داشته باشد، میی تکاملیشوند. هرجا که سیستم پیچیدهمربوط نمی

های تکاملی دیرینه و پیروزمندی را بازجست که برای زمانی غیرعادی و مسیر

توانند نامنتظره باقی و پایدار باقی مانده باشند. در قلمرو فرهنگ این سیستمها می
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ها و باورهایی صورتبندی شده باشند، و در سطح اجتماعی با روایتها و نظریه

ز شک ایران زمین یکی اکه بی تمدنها و کشورها و دولتهای دیرینه روبرو هستیم

 آنهاست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش از چگونه باقی ماندنِ آنچه که باقی مانده، و تحلیل راهبردها و 

و  وقفهیدر نبردِ بهای پیاپی و پیگیرِ سیستمهایی ویژه را هایی که پیروزیشیوه

اندازی خردآفرین را برابرمان گیر با مرگ و نابودی ممکن کرده، چشمنفس

بهره ی امر کهنسال بینگرانهگشاید که از آسودگی و آسایش بزرگداشت سادهمی

ی نوگرایان و نوجوانان هم نسبتی ندارد. اما در برابر، است و با تفرعن خواربینانه

آورد که چه بسا کلیدِ دستیابی به آب را به ارمغان میای نگریخردی و ژرف

 حیاتی و اکسیری ماندگار باشد.
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 «(فتیله»آمیز ی توهینبه برنامه« خودجوشِ مردمی»ی واکنش )در حاشیه

شوند؟ چه کسی یا کسانی ساخته می طی چه فرآیندیها ها و شوخیجوک

ای سر و کار داریم ها با شخصیتهایی کلیشهسازند؟ چرا در جوکها را میجوک

که همتایی در جهان خارج ندارند؟ چرا این شخصیتهای اغلب قومیت، شکل و 

یت در هو شمایل یا شغل و پیشه و جنسیت خاصی دارند؟ آیا وجود این شاخصها

ای که به آن ی جوک و شنوندهقهرمان یک جوک، بدان معناست که گوینده

 خندد با نیتی دشمنانه قصد تخریب شخصیت افرادی با آن شاخصها را دارند؟ می

هویت جنسی اغلب قهرمانان جوکها مذکر شود گفت چون با این حساب، می

ای پنهانی )و قاعدتا ناخودآگاه!( در میان مردان وجود دارد تا با است، توطئه

ساخته شده، هویت و شخصیت و خودشان ی خندیدن به جوکهایی که درباره

ی ها و جوکهایی که درباره؟ آیا شوخیکن کنندریشهرا  خویشاعتبار اجتماعی 

های اجتماعی و پیروان مذاهب گوناگون های سنی، طبقهقومیتها، مشاغل، گروه

ای برای مبارزه با ایشان، برای تخطئه و ویرانسازی شود تالشی و دسیسهساخته می

 آیا در گذر تاریخ جوکهاییارج و اعتبار ایشان، و برای نابود کردن ایشان است؟ 

 که برای این گروهها ساخته شده زیانی به ایشان رسانده است؟

ی گویی و شوخی کردن راهی برای تخلیهشناسان که جوکی جامعهآیا این یافته

تنشهای بینافردی است، درست است؟ آیا این آمارِ فراگیر و جهانی که 

شوند و مسیری ها بر اساس تنشهای اجتماعی برگزیده میشخصیتهای جوک

ن تواجویانه و راهی مهربانانه برای صورتبندی اختالفها هستند را میآشتی

غل ی یک قومیت یا شگویی دربارها بپذیریم، آیا جوکها رپذیرفت؟ اگر این داده

ها و یا جنسیت خاص به معنای یاری رساندن به ایشان برای ترمیم گسستگی
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ی تفاوتهای قومی و تنشهای اجتماعی نیست؟ آیا مردم با جوک ساختن درباره

 سازند؟دینی و زبانی و جنسی خویش، این تفاوتها را پذیرفتنی و نرم و آشنا نمی

 آیا شوخی کردن تدبیری جایگزین برای دعوا نکردن نیست؟

قدر خندند چکند و کسانی که بدان میای را تعریف میکسی که جوکی یا شوخی

دارند؟ کسانی که جوک را آگاهی و نیت ی علمی و نظری ی این پشتوانهربارهد

از و کارهای روانی شناختی جوک یا سی کارکرد جامعهسازند چقدر دربارهمی

خندیدن بدان اطالعات دارند؟ آیا اصوال خالقیتِ منتهی به زایش یک شوخی 

سازی یک کردار یعنی فرآیند جوک امری خودآگاه و ارادی و قصد شده است؟

هیجانی و خالقانه که در -مند است، یا واکنشی عاطفیارادی و هدفمند و برنامه

 شود؟یزیان صورتبندی مقالبی زبانی و بی

ی اجتماعی و یک گروه خاص را از جوکهایی که اگر یک قومیت، یک طبقه

 ؟ فرض کنیم قانونیافتدشود محروم کنیم، چه اتفاقی میاش ساخته میدرباره

ی فالن مقام مملکتی یا فالن گروه قومی بگذارند که طبق آن جوک گفتن درباره

ثیر توان جلوی ساخت و تکیا دینی با مرگ کیفر داده شود. آیا به این ترتیب می

ی جوک در این مورد را گرفت؟ اگر بتوان چنین کرد، آیا اعتبار اجتماعی، وجهه

یابد ی جوکها، افزایش میگروهِ استثنا شده از دایره عمومی و ارج و اهمیت آن

 یا کاهش؟ 

ه ک ی خودش در حدی خشمگین و آزرده شوداگر کسی از شنیدن جوکی درباره

ی شوخی است، یا به خشونت و دشمنی روی آورد، ایراد در جوک و گوینده

ی سستی و شکنندگی هویتِ گروه یا فردِ آزرده نیست؟ خودِ فرد؟ آیا این نشانه

نین شود چشان ساخته میآیا به طور طبیعی مردم در برابر جوکهایی که درباره

ندسی شده دارد و از دستکاری دهند؟ یا چنین رفتاری ماهیتی مهواکنشی نشان می

 خیزد؟های ناآگاه بر میسیاسی توده
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 ی ماهنگاره
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  در میان نویسندگان و مترجمان ایرانی شمار کسانی که

زنند و به شکلی روزآمد و ای تخصصی قلم میدر شاخه

میاب کنند، کهای اصلی در آن زمینه را به زبان پارسی تدوین میمنظم منابع و داده

دکتر غالمرضا آذری موقعیتی ام دوست گرامیشک شان بیر میانشمارند. دو کم

یژه ای ودر زمینهی علمی چشمگیری با پشتوانهدر این مسیر ویژه دارد، چرا که 

های موجود برای صورتبندی و ی رسانهدارد و از همهگام بر می)ارتباطات( 

ترجمی منویسنده و دکتر آذری برد. بازسازی این مفاهیم در فرهنگ ایرانی بهره می

های آموزشی را هم به پارسی برگردان دست است و گذشته از کتاب، فیلمچیره

 کند و تمرکز خود را به شکلی تخصصی بر دانش ارتباطات قرار داده است.  می

نوانها این عتوان به در میان کتابهایی که از این نویسنده منتشر شده، می

های بنیادین علم اندیشه»، «ای بر اصول و مبانی ارتباطاتمقدمه»اشاره کرد: 

پاول فلیکس »)با همکاری علی فرهنگی(، « مبانی ارتباطات»، «ارتباطات

و  ،«جمعی ـ های ارتباطات: انسانینظریه»، «گذار رادیو پژوهیالزارسفلد: بنیان

و در ا. اما دستاورد اصلی «ایهرسان مطالعات و ارتباطات علوم توصیفی فرهنگ»

ی ارتباطات است. در میان کتابهایی معرفی آثار جدی در زمینه یترجمهی زمینه

توان کرده به این موارد می که دکتر آذری به تنهایی یا با همکاری دیگران ترجمه

الوئری و ملوین -نقاط عطف در پژوهشهای ارتباط جمعی/ شرون ای»اشاره کرد: 

ی زندگی و اندیشه»، «مطالعات انتقادی ارتباطات/ هانو هانت»، «فلورال دی

پیشتازان علم ارتباطات/ 

 ای برمقدمه»، «ویلبر شرام

، «اصول و مبانی ارتباطات

تاریخ تحلیلی علم »
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ی ارتباطات/ کستانتین بودوریس و فلسفه»، و «ارتباطات/ اورت میچل راجرز

 . «جان پوالکاس

سازند که ای به هم پیوسته را بر میاین مجموعه از کتابها منظومه

 ی علوم ارتباطات را پوششجربی اصلی در زمینههای تی نظری و یافتهاندوخته

های تخصصی گوناگون آن را با زبانی پخته و شیوا به پارسی دهد و شاخهمی

است که  «ی ارتباطاتفلسفه»ترین متن کند. در میان این کتابها، نظریمنتقل می

ر و در این شماره از سیمرغ بیشتر ب چند ماه پیش با همت نشر ققنوس منتشر شد

 . کنمنقد آن تمرکز می

ی تخصصی و بسیار خواندنی از هفده پژوهشگر را این کتاب هفده مقاله

حلیل ی ارتباطات انسانی را تهای گوناگون فلسفیدن دربارهگیرد که سویهدر بر می

اش کیشوند و یها به افالطون و سه تا به ارسطو مربوط میکنند. پنج تا از مقالهمی

 ی میان آرای این دو فیلسوف یونانی است. از این رو کتاب در کل پایهقایسهم
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ها و مفاهیمی که کوشد به کمک کلیدواژهی یونان باستان دارد و میدر اندیشه

ی سیستمهای ارتباطی نو های افالطون و ارسطو وجود دارد، دربارهدر متن رساله

به قلم دیوید هافمن است که  سازی کند. در میان این جستارها، تنها یکیمفهوم

از این جریان اصلی ارجاع به ارسطو و افالطون خارج شده و به شرح آرای 

 پردازد. ها میرقیبِ ایشان یعنی سوفیست

 

 

 

 

 

یونانی باستان و تفسیری که از  ی رویکرد نویسندگان به منابعدرباره

کنند و مفاهیمی که به متون منسوب های افالطونی و ارسطویی میکلیدواژه

سازند، جای بحث و نقد فراوان هست. اما نکته در اینجاست که این کتاب می

 وزهی این حای عالی از دقیقترین و روزآمدترین بحثهای متخصصان دربارهنمونه

است. خواندن آن از سویی بدان خاطر آموزنده است که  را در خود جای داده

را  استخراج معنا از متون باستانیدامنه و گستردگی تفسیر و امکانهای رنگارنگ 

ران ی ایای دربارهدهد. از سوی دیگر، از آنجا که تقریبا هیچ بحث جدینشان می

ی مدرن در زمین و دولت هخامنشی در کتاب وجود ندارد، محدودیتهای اندیشه

دهد. باید به این نکته دقت کرد که هم های فلسفی را نیز نشان میبرخورد با داده

زیستند ی بزرگترین دولت تاریخ باستان میافالطون و هم ارسطو در عصر سیطره

ر قلمرو دولت هخامنشی و همچون ی عمرشان را دو هردویشان بخش عمده

اند و نوشتارهایشان هم انباشته از ارجاع شهروندی از این نظام جهانی زیسته بوده

شان است. در کنار این حقیقت تاریخی، باید به ی کشورداریبه پارسیان و شیوه

دار این نکته هم تاکید کرد که تاسیس دولت هخامنشی به انقالبی فراگیر و برنامه
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ی ارتباطات انسانی منتهی شد که نمودش را در گسترش بازرگانی، رواج مینهدر ز

خطهای گوناگون، درآمیختگی ادیان و باورها و تاسیس ادیان نو )بودایی، جین، 

ای، پوتاگوراسی،...( و ویراست و بازنویسی ادیان کهن )زرتشتی، عبرانی، اورفه

 شناختیی جامعهکل این زمینهبینیم. از این رو نادیده انگاشتن مصری...( می

ندارد،  زبانان توجیهی عقالنیای از قلمرو یونانیپیچیده و تمرکز بر بخشی حاشیه

ی پژوهشهایی از این دست در کشورهای ی مرسوم و جا افتادههرچند که شیوه

 توسعه یافته است.  
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 شعرهای نوذر پرنگای از گزیده

 

 

 

دست معاصر است که نام و نشانش در زیر تلنباری نوذر پرنگ از شاعران چیره

خودش به های پوک و پوچ پنهان شده است. ای و کارنامههای رسانهاز شهرت

« 1365فرصت درویشان/ »-انتشار اشعارش توجهی نداشت و دو کتاب شعرش 

ستاد غزل را دوستانش گردآوری و چاپ کردند. ا« 1382در آنسوی باد/ »و 

 هم ایگونهکابوسهای خواندنی و چهارپارهاست و پیرو حافظ، اما در این میان 

کنند. از سبکهای شان گویی یک داستان ترسناک را روایت میدارد که هرکدام

 آورم:هایی را میگوناگون سخنش نمونه

 

 گذشت از سر بازار سحرخیزان دوشمی

 پیر خورشید گران شب شکن آینه پوش   

 بردی قامت چه بگویم میمن ز هنگامه 

 ی صدبار قیامت بر دوشپیر ما مژده   

 مهر لعل لب آن بت به لبت تا کی و چند 

 چند چون غنچه چراغت خورد آتش خاموش   

 ی فهم طبیعت آموزی را قاعدهدیده 

 خواهی ار فهم کنی معنی پیغام سروش   

 نشنوی شیون افتادن مهتاب در آب 

 یاس از در و دیوار نیاویزی گوشتا چو    
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 گفتمش کارت چرا پیوسته آزار من است

 گفت دارد هرکسی کاری و این کار من است   

 گفتمش نرگس به دور چشم تو بیمار کیست؟

 گفت با من کرده همچشمی و بیمار من است   

 گفتمش پرهیز کن از میل اشک سرکشم 

 زن بدین سیالب دیوار من استگفت سیلی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب نازکتر ام چه لبانی زمکیده خواب نازکتر ام چه نگاهی زربوده

 عطر زلف پریشان خواب نازکتر ز ام سرزلفی چوآه نیمه شبیکشیده 

 ای به میان از شهاب نازکترستاره فتاده ام به میان ستاره ای که مپرس 

 ی حرم ماهتاب نازکترپرده ز ام شب دوشی رازی دریدهنهفته پرده 

 ام به دلی از حباب نازکترنشسته ظرایف حرکات رجال عشق ببین 

 بیت حافظ عالیجناب نازکتر ز مصرع رنگین رسیده بر لب نوذر دو 

 ستبعد خواجه که این بنده از حواشی او ز 

 کسی نگفته از این شعر ناب نازکتر  
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   شبی که تورفتی چه دردآوربود

 من هم سیاه روتربود سیاه روی ز

 مانستهای تودرحال گریه میبه چشم 

 ای دور و دیگربودی شب هکه از سالله

  

 نمناک و ی من سرد و تیره فضا چو دیده

 هزار اختر بود ریز هزارانبرگ ز

 درآن غروب زمین غریب رادیدم 

 خود شناور بود که همچو آب درآواز



   27      چهار صد و نود وماه هزار و سیو هفتم/ آذر سی یشماره/سیمرغ

 

 رگان رفتنددرآن شب آینه ها با ستا 

 که عصر رجعت تصویرهای بی سر بود

 تمام پنجره ها بسته شد درآن شب،چون 

 مکدر بود «دیوارها» تظاهر از« در»

 کردندم گریه میگیاه ها همه آرا 

 اشک و خون تر بود پر ترنم مرغان ز

 رفته بودی وطرح تنت هنوز به جای تو 

 ی خوابناک بستر بودبه روی گستره

 مجال گریه در آن شب نیافتم هرچند 

 که آن جدایی بیگاه گریه آور بود

 

 

 

 

 

 نوح در غوغای گیر و دار توفان مانده است

 کوه از آرامش روح تو حیران مانده است

 ای رخت مجموعه ی خوبی در این آیینه ها 

 تاب تعبیر سر زلفت پریشان مانده است
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 قامتت را سرو خواندم نازنین، گفتی به مهر

 این میان یک نکته ی باریک پنهان مانده است

 ساقیا گردشگه چشمم به دور گشت تو 

 استی پرگار دوران مانده پایگاه پایه

 دوش در مستی ز دست سالکی افتاد جام 

 گفت رندی ای دریغ این هم مسلمان مانده است

 پیر گشتم، پشتم از بیداد بشکست ای جوان 

 زان شکوه بام دولت، طاق ایوان مانده است

 گوش معنا آشنایی نیست نوذر بهر آن 

 گوهر پاکت چنین بر طاق نسیان مانده است
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 غروب بود غروبی غریب و وحشتناک

 ی من آرزوی باران داشتزمین چو دیده   

 غروب بود و زنی مرده در اتاقم بود 

 که کشته بودمش اما هنوز جان داشت   

  

 آمد صدای زاری بادصدای باد می 

 ی برگهای تاریکیصدای همهمه   

 خواندکسی به زمزمه در من مرا به خود می 

 که دور بود ز من با تمام نزدیکی   

   

 مرددر آن شب آن شب قطبی شبی که او می 

 آور بودنبودی آه ببینی چه وحشت   

 دیدمببینی که هرچه می آه نبودی 

 جنازه بود که در خون و خون شناور بود   

  

 آمد صدای زاری بادصدای باد می 

 صدای روح صدایی چو ریزش مهتاب   

 آمد بنفش سرخ سیاهصدای رنگ می 

 صدای پرت شدن نعره و سقوط در آب   

  

 در آن شب شب قطبی تمام شب در خود 

 کردمکنار پنجره آرام گریه می   

 خاستکشتمش به پا میچه دردناک چو می 

 کردم؟اش چه میکشتماگر دوباره نمی   
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 زن بی سر

 

 در غریو سهمناک باد  انعکاس شیونی گم شد

 نعش مردی بر زمین افتاد یی در سرسرا پیچید خنده

 

 ی مرموز شومی بودخانه  ی ما در کنار شهرخانه

 وحشت انگیز وغبار آلود   ماجراهای شگفتی داشت

 

 در غریو سهمناک باد   انعکاس شیونی گم شد

 نعش مردی بر زمین افتاد یی در سرسرا پیچیدخنده

 

 برجا ماند یی،لحظه  کسی پشت اتاق من  و

 چون دهان مردگان واماند قفل چرخی خورد و الی در

 

 چشم خود را دوختم بر در  من زجا برخاستم از بیم 

 نعش عریان زنی بی سر  ناگهان رویید از درگاه 
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 غیر ما آیا کسی اینجاست ؟- پرسید  کس(دانم چهاو ؟)نمی

 ی سنگی زجا برخاست گربه  من از روی میز ناگهان،

 

 خنجری را در فضا آویخت   دستی از الی در آمد تو 

 خون داغی روی قالی ریخت   گربه فریاد غریبی کرد

 

 موج زد غرق تالطم شد. ای تاق و درو دیوار لحظه

 زیر و رو شد، دور شد گم شد یی بر آب چون سایه نعش زن،

 

 چون غباری در فضا پاشید ی من بود(یی )این خندهخنده

 خندیدعکس من در قاب می چه وحشتناک  روی گرداندم،
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 از شعرهایم:

 

 کمخونی

 1385اردیبهشت 

 توان از تن، شکوه از آسمان رفتهرمق از خون، 

 نمانده نبض در رگها، که نور از دیدگان رفته   

 شکسته محور قدرت، به ره بگسیخت گردونه 

 و آن رفته ستبین کاین یک به جا ماند عروج چرخ   

 نه شورى در سر و دلها، نه در آیینه حاصلها 

 خرد از او و صبر از من، قرارِ جملگان رفته   

 نه در سر شور، نه در دل نور، نه یک قطره حضور اندک 

 نمانده هیچکس اینجا، غیابى نیست کآن، رفته    

 عروج رنگ و طرح آیا، سپهر پوچ آکنده؟ 

 جان رفتهبه خاکستر چو و یا مانده کمى اخگر،     

 رگ و پى سست، بیجان خون، نهاد عضوها ابتر 

 شده فرتوت و بیچاره، چون از پیکر روان رفته    

 تیامت مارآگین شد، فکنده پوست بر شهرم

 ز بابل برج مغرورى، نگونسار از میان رفته
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 آدمها

 1386شهریور 

 ی تنگهزار سکه، هزار گوهر، هزار پیله

  ی رنگ ی ناگفته بر کتیبههزار قصه    

   هزار طرح غریبه به بال پروانه

 هزار فلس پر از رنگِ جور جور قشنگ

   هزار چهره و صدها هزار شکل وقوع

 ندارد منِ چون خروش رنگارنگ شمار

   شکفته فاش هزاران شگفت بودنِ خام

 ی تنگدریده باز گریبان ز شور غنچه

 عجیب طرز حضوری که زد به هستی موج

 غریب طرح شکوفای رندِ قوم تُرَنگ
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 سطح روانی

 

  وضعیت موجود ـ وضعیت مطلوب  

   :تر شده باشد، ای که از حدی پیچیدهدستگاه شناختیاصل تنش

. نیافته از هستی را داردبازنمایی حالتی ممکن و محتمل اما هنوز تحققِ توانایی

آیند یعنی همگام با تکامل دستگاه عصبی، در سطح روانی این امکان فراهم می

کل مورد شهایی موازی، رقیب، محتمل و قابل انتظار در که منِ شناسنده وضعیت

هستی را تصور کند و بر اساس احتمالِ بروز هر یک رفتار خود را تنظیم نماید. 

های ممکن برای هستی، بر اساس محتوای قلبمی که در هریک از این وضعیت

شوند. این ماجرا به تفکیک وضعیتِ موجود اند، توسط من ارزیابی میخود نهفته

هی توانست تحقق یابد و نیافته( منت)که تحقق یافته( از وضعیت مطلوب )که می

شود. وضعیت موجود آن شکلی از هستی است که در گذشته یا حال تحقق می

. کندکند و مقداری مشخص از قلبم را از آن دریافت مییافته و من لمسش می

وضعیت مطلوب شکلی محتمل اما شکلی از هستی در حال یا آینده است که 

میان این  یآن بیش از وضعیت موجود است. فاصلهتحقق نیافته و محتوای قلبم 

 شود. تنش شکافدر دستگاه روانی من به صورت تنش تجربه می دو وضعیت،

 میان امر موجود و امر مطلوب است.

   :ست.ا ایتنش چیزى قابل پیشگیرى، استثنایى، و حاشیهتوهم طرد تنش 

لِ ممکن از شر آن تنش امری ناخوشایند و نکوهیده است که باید به هر شک

 خالص شد. 
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  نادیده انگاشتن تنش و تمرکز بر وضع موجود و  ی پخته:ی قورباغهتله

 این که وضعیت موجود همان وضعیت مطلوب است، به نهادینه شدنِ فرضِ

 شود.ناتمامیت )شکاف با وضع مطلوب( در من منتهی می

  نادیده انگاشتن تنش و تمرکز بر وضع مطلوب و تحریف  ی کاندید:تله

آن به شکلی که با وضع موجود همسان انگاشته شود، ناتمامیت را در من نهادینه 

 سازد.می

   :کاف میان ش پافشاری برای دیدن تنش به هر قیمتی، فهمِ راهبرد اسفندیار

ت اه را برای مدیریکند و روضع موجود و مطلوب را به اولویتی مرکزی تبدیل می

 سازد.آن هموار می

Z   وضعیت موجود و مطلوب بر اساس چه متغیرهایی از هم تفکیک

شوند؟ آیا صرفِ تشخیص وضعیت مطلوب، به ظهور راهبردی برای دستیابی می

انجامد؟ آیا به ازای هر وضعیت موجود، وضعیت مطلوبی یگانه وجود بدان می

 دارد؟ 

O های زندگی خود را فهرست کنید و وضعیت موجود و ترین تنشمهم

مطلوب را به ازای هریک تشخیص دهید. چه عناصری در وضعیت مطلوب وجود 

ی هایی تنشداشته که در وضعیت موجود غایب بوده است؟ همین کار را درباره

 که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستید انجام دهید. 

 

 

 

 

 تنش

تنشرفع   

 موجود

 حضور مطلوب

 غياب
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 بوکی یادداشت فیس

 

 در ستایش شبکه

بوک و تلگرام و وایبر هایی مجازی مانند فیسی این که شبکهدرباره

ی مردم ی جدایی آدمها از هم و اختالل در کنش متقابل گرم و صمیمانهمایه

ایم. راستش من چنین نظری شوند، شکایت و اعتراضهای فراوانی را شنیدهمی

ای ی تازهآوری نو و ظهور هر رسانههر فنکنم پیدایش ندارم. یعنی گمان می

هد و درا افزایش می« بودن با هم»امکانهای در دسترس برای ارتباط با دیگری و 

شود به خودِ گرما و صمیمیت و محتوای پیامی که در این میان داد و ستد می

شود. باقی همه نارضایتی و ناخشنودی فرستندگان و گیرندگانش مربوط می

ی هاند، که آن هم به نوبتری خو گرفتهکه به ابزار ارتباطی قدیمی کسانی است

خود هیچ طبیعی یا بدیهی نیست و زمانی به همین اندازه مورد نکوهش بوده 

بوک و تلفن دو قدم در تکامل نظامهای ارتباطی هستند است. یعنی به نظرم فیس

 گیرند. قرار میی روندهایی تکاملی مانند پیدایش زبان طبیعی که در ادامه

تباهی تمدن به خاطر گسترش »ی پس تا اینجای کار معلوم شد که من با نظریه

 موافق نیستم. « های نورسانه

ها یک دلیل دیگر هم دارم. اما من برای خوشنودی از حضور این رسانه

تالل خهایی از جنس فیسبوک و تلگرام دارند خأل ارتباطی و اآن هم این که رسانه

کند که ایرانیان طی چند نسل پیش با آن دست به گریبان ای را درمان میگفتاری

سواد و پرادعا از به بعد نسلی بی 1340ی اند. به طور خاص از دههبوده

روشنفکران تازه به دوران رسیدند که راه و روش گفتگوی متین و عقالنی را 

منطق گفتمانی به تدریج از  درست نیاموخته بودند. از این هنگام ارتباط و
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های جامعه نیز رخت بر بست و متانت و عقالنیتی که در بیشتر ترین الیهنخبه

های عصر مشروطه تا آن هنگام وجود داشت، جای خود را به ها و روزنامهنشریه

ای بازی و شارالتانیسم داد که تا پیش از آن تنها به شکلی حاشیهترکیبی از لمپن

ی گفتمانی همچنان در شد. این فضای سرد و نمناک و تیرهدیده می در میان عوام

های توان در فحاشیاش را میایران زمین حاکم بود و هنوز هم هست و نمونه

تا اند. حشان با القاب دانشگاهی هم تزیین شدهمداوم بیمارانی دید که بسیاری

ر مورد موضوعی ی دانش و فرهنگ هم هنگامی که دبسیاری از نامداران عرصه

هایی جدی را در خرد و کنند، کاستیمحل اختالف سخنی با هم رد و بدل می

، خوردی امیدی که به چشم میگذارند. در این میان تنها روزنهادب به نمایش می

ند یابدر آن مجال می -و نه فقط نخبگان–ی مردم هایی نو هستند که تودهرسانه

کاری تا با هم سخن بگویند، بحث کنند، و یاد بگیرند بدون جامه دریدن و کتک

 موضعی داشته باشند و بر سر آن بمانند و عاقالنه با هم مخالفت کنند. 

در  های نوگذشته از این تمرینِ گفتگو که ارجمند است و اثربخش، این رسانه

اخباری که مردم از اند. یعنی شمار های انبوه سنتی شدهعمل جایگزین رسانه

کنند، به تدریج با آنچه از رادیو و فیسبوک و اینترنت و تلگرام دریافت می

گیرند وارد رقابت شده است، اگر که نگوییم شکلی از ها میتلویزیون و روزنامه

 جایگزینی در این زمینه رخ نموده است.

 

 

 

 

 

دهی ساالرانه برای شکلهای اجتماعی در ضمن فضایی مردمهای نو و شبکهرسانه

وام روشنفکران، مردم ایران زمین از به افکار عمومی هم هستند. بر خالف نظر ع
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اند و فشار ی پیچیده و بزرگ از ارتباطهای مدنی غیردولتی داشتهدیرباز یک شبکه

شان چندان نیرومند و تعیین کننده بوده که رخدادهای تاریخی را افکار عمومی

توان فهم کرد. طی یکی دو سال گذشته من پژوهش جز با ارجاع بدان نمی

ام که نیکوست بوک انجام دادهی موجهای هیجان عمومی بر فیسکوچکی درباره

اش را با شما در میان بگذارم. در هر سال حدود سی موج هیجان عمومی اگر نتیجه

نوردد. این هیجان ممکن است مثبت و شادمانه باشد )مانند ی ما را در میجامعه

ی به واکنش به اسیدپاشی برجام دیدیم(، یا منفی و خشمگینانه )مثل آنچه درباره

زنان اصفهانی(. با توجه به این که شمار دوستان من بر فیسبوک زیاد است و سر 

توان فرض کرد موجهایی که در این بستر دیده زند، میبه چند هزار تن می

ی متوسط شهرنشین و جوان ایرانی باشند. ی طبقهای از کل جامعهشوند نمایندهمی

وانم تام و میها را بررسی کردهیک به صد تا از این موجطی چهار سال گذشته نزد

های عمومی مردم، یعنی آنچه باعث گیریدر این حد بگویم که انگار موضع

ر ای که از آن بگیریشود، و موضعشود، نوع هیجانی که تولید میشان میهیجان

 گذشته بوده است.« درست»خیزد، روی هم رفته خردمندانه و از نظر اخالقی می

شوند )مثل توضیح داده می« جَوْگیری»از تک و توکی موجهای هیجانی که با 

ی مشهور رنگین کمانی شدن عکسها(، افکار عمومی نسبت به مسائل جدی قضیه

دهد و نوع این واکنش و گفتمانی که آن را به نتیجه و مهمی واکنش نشان می

ی آن مواردِ آمیخته مار و دامنهرساند هم ماهیتی خردمندانه و عقالنی دارد. شمی

ان شبه جوگیری هم به نسبت اندک است و در چهار سال گذشته حاصل جمع همه

ها، و جزر و مد تصادفی رسانه از ده کمتر است. گذشته از این نوفه

های عمومی اغلب بر چهار محور متمرکز بوده که عبارتند از اخالق گیریموضع

وج شدن کاپیتان تیم فوتسال زنان(، منافع ملی الخری ممنوعو حقوق )قضیه

)سخنان اباذری(، و « مردم»ی جمعی )داستان برجام(، پاسبانی از انگاره

ردم ام، بیشتر می منا(. تا جایی که من دیدهگیری نظری یا سیاسی )فاجعهموضع
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دهند و شکل و یکدست واکنش نشان میی این چهار محور به شکلی همدرباره

ی طهشود در نهایت به نقبوک انجام مینظرهایی که در فضای فیس تبادل بحثها و

گراید که عاقالنه و پذیرفتنی است. مثال توهین اکبر عبدی به یکی از تعادلی می

هایی ها و بحثاقوام ایرانی )اعراب( به سرعت با نقد و نکوهش روبرو شد و تحلیل

ی منا در فضای اعش و فاجعهی رخدادی تاریخی مانند برجام و دکه درباره

شود هم از نظر سبک بیان و ادبیات و هم به لحاظ محتوای عمومی رد و بدل می

های جمعی گیریها چشمگیر و جالب توجه است. موضعاطالعاتی و حجم داده

محیطی، نمودهای ناشایست رفتار های سیاسی، بحران زیستی مخاطرهدرباره

ست که مبنای عقالنی هاییاکنان قومی نمونهپرغیراخالقی و تبلیغات نفرت

 دهد.های جمعی را نشان میهمگرایی

اعی فضایی نوظهور هستند های اجتمهای نو و شبکهنتیجه آن که به نظرم رسانه

 عمومی جویند تا افکارکه ایرانیان به درستی و با کارآیی چشمگیری از آن بهره می

یش از تا پ« رایزنی با هم»و « با هم اندیشیدن»خویش را تنظیم کنند. این فضای 

 جویی از دنیایی که تا ده سال پیش بهاین وجود نداشته و توانایی مردم برای بهره

ناخته بوده، به راستی درخشان و خیره کننده است. باید این فضاها را کلی ناش

بیش از پیش گسترد، دستگاهی اخالقی و عقالنی را بر گفتمانهای جاری در آن 

های ها و اخبار نادرست و دروغ و تحریکحاکم کرد، از پخش شدن شایعه

رد، یری کزنند، جلوگهیجانی منفی که به خشم و نفرت و کین و ترس دامن می

و به شکلی خردمندانه و درست با گفتمانهای سودجویی که در پی ناتوان ساختن 

ی ایرانی هستند، مقابله کرد. شاید بعدها وقتی به این ی معنایی جامعهشالوده

رای ای که هیچ بند نافی بی آشوبزدهنگریم، دریابیم که در زمینهدوران تاریخی می

آورانه و نمانده بود، ظهور ناگهانی موجی فنمتصل ساختن مردم به هم باقی 

های هوشیاری مردمی که با هم اندیشیدن را برگزیدند، کلیدی بود که از تباهی

 های مهیب پیشگیری کرد...پردامنه و فروپاشی
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 ی جشن مهرگاندرباره

 11/8/1394، دوشنبه 25ی ، شماره«مستقل»ی نامهام با هفتهمصاحبه

 

دکتر مهرداد بهار معتقد است پیش از آریایی ها جشن مهرگان در س: 

بین النهرین رواج داشته در آنجا مردوک خدای بابل غولی که مادر همه غول 

هاست به نام تیامت  می کشد و از تن این غول جهان را می سازد این جشن 

و آریایی ها این جشن را ایرانی کرده اند. چقدر به  جشن بنا نهادن جهان است

 چنین باوری قایل هستید؟

نماید که بزرگداشت اعتدال بهاری امری عمومی و دیرینه چنین می ج:

باشد که بسیاری از فرهنگهای مستقر در ایران زمین با آن آشنا بوده و برایش 

مه اری میانرودان باستان از هاند. در میان این فرهنگها، منابع نوشتآیینهایی داشته

تر و مشهورتر است و استاد بهار بر این مبنا جشن بابلی آکیتو را شناخته شده

معیار این آیینها گرفته است. به نظر من شکل کنونی و دقیق جشن نوروز که بر 

 شود، دراعتدال بهاری تاکید دارد و آشکارا به تقویمی خورشیدی مربوط می

ان شرقی ریشه داشته است. چون نظام گاهشماری میانرودان فرهنگهای مقیم ایر

جشن  اند.قمری است و ساختار منظم و معقولی برای تشخیص ابتدای بهار نداشته

و آغاز  گرفتهآکیتو هم تنها به شکلی حدودی و تخمینی در ابتدای بهار قرار می

ود. یعنی ششدنش از نوروز به پس از استیالی قدرت پارسیان بر بابل مربوط می

این نظام گاهشماری خورشیدی تازه در ابتدای دوران هخامنشی و با چیرگی 

اسی در بابل مفاهیمی که به اخترشن یابد. پیش از آن همپارسها بر بابل رسمیت می
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 هاگیرد، در دوران ورود کاسیشود و دوازده برج فلکی را در نظر میمربوط می

ها شود و کاسیشان بر میانرودان دستخوش جهشی میو زمامداری پانصد ساله

 نیز از شرق زاگرس و اقلیم ایران مرکزی به آن سو کوچیده بودند. 

ادش به تفصیل اسن« ی آسمان شبانهاسطوره»اب بنابراین چنان که در کت

ی تقویمی نوروز و ساز و کارهای علمی و نجومی ام، به نظرم شالودهرا آورده

قرن  یتشخیص آغاز سال نو در ایران شرقی ریشه دارد و تنها دیرتر و در فاصله

م سهشتم تا ششم پیش از میالد به میانرودان وارد شده است. در عین حال میان مرا

شود شده و نوروز ایرانی شباهتهایی دیده میسال نوی بابلیان که آکیتو نامیده می

که مهمترینش دوازده روز جشن گرفتن و خروج از شهر در روز سیزدهم بوده 

ی این بخش درست است، هرچند باز است. به نظرم سخن استاد بهار درباره

آن  ایرانی غایب است و اصوال خوانی انوماالیش در آیینهایمراسمی شبیه به شبیه

چارچوب چندخدایی میانرودانی را در رمزگذاری بهار و آیینهای نوروزی 

یکی  بندی کنم. باید بگویم آکیتو تنهابینیم. یعنی اگر بخواهم پاسخم را جمعنمی

شک در اشکال و حالتهای از جشنهای آغاز بهار بوده که در ایران زمین بی

د داشته است، و تنها چون در بابل رواج داشته و منابع گوناگون از دیرباز وجو

 اند، شهرت بیشتری یافته است. نوشتاری بابلی فراوان هستند و خوانده شده

ی دقیق نوروز که با اعتدال بهاری همزمان است و قالب گاهشمارانه

اخیز سازی رستصورتبندی معنایی آن که با بازگشت فروهرها به زمین و شبیه

تردید در ایران شرقی و ا فرشگرد و آخرالزمان همراه است، به نظرم بیگیاهی ب

آیین زرتشت ریشه دارد و بنابراین دیدگاه استاد بهار در این زمینه به نظرم 

شک آکیتو یکی از چندین و چند آیینی بوده که در نادرست است. هرچند بی

ژه ماجرا، به وی گیری نهایی آیینهای نوروزی نقشی ایفا کرده و بخشی ازشکل

 ای از آن دانست.دوازده روز جشن و یک روز سیزده به در را باید بازمانده
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دو برداشت مهم در چنین جشن هایی وجود دارد یکی نگاه اسطوره  :س

ای  به این جشن ها است و دیگری کاربست نجومی و این اعتقاد که پدید آمدن 

رینش این جشن ها بر اساس باورهای نجومی است اما در هردو باور موضوع آف

 بسیار پر رنگ است این موضوع را چگونه می توان بررسی کرد؟

ی متمایز دارد. یکی چنان که گفتید هر آیینی از این دست دو الیه ج:

ها و باورها و گاه دانشهایی )مانند اخترشناسی و گاهشماری( که در اسطوره

های کاریانحصار نخبگان و کاهنان بوده و چارچوب عمومی آیین را و ریزه

ه شکلی زنده و داده است. دیگری خودِ آیین که باش را سازمان میرمزپردازانه

ی شناختی )همبستگشده و کارکردی جامعهی مردم انجام میپویا با مشارکت توده

یاپی های پگذاری دورهاجتماعی، مشروعیت بخشیدن به نظم سیاسی حاکم، نشانه

ی بخش دوم چون فرهنگی رسانده است. دربارهکشت و کار( را به انجام می

داریم و در نتیجه باید توجه کنیم که  هایی بسیار اندکنانویسا بوده، داده

د که شوگرایانه محدود میای نخبههایمان همواره به سطحی فرهنگی و الیهتحلیل

 توانسته تا دوران ما باقی بماند. گرفته و میشکلی نوشتاری به خود می

در آیینهای ایرانی نوروز و مهرگان آشکارا با یک دستگاه نظری منسجم 

ای روبرو هستیم که هم ساز و کار آفرینش های کالن و بسیار پیچیدهو اسطوره
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دهد، و هم جایگاه انسان ی شر را در چارچوبی زرتشتی توضیح میجهان و مسئله

کند. نه صورتبندی میدر هستی و پیوندش با امر قدسی را با مضمونی مهرپرستا

ی دستگاه نظری، باید این دو جشن را ترکیبی از دستگاه یعنی به نظرم از زاویه

فلسفی زرتشت با نظام اساطیری و روایی مهرپرستان دانست. آکیتو و سایر 

شک پیشتر از عصر هخامنشی در ایالم و گوتی و ماننا و ای که بیجشنهای بومی

ی نظری افزوده شده و همچون زیرسیستمی بدنه شهرسوخته رواج داشته به این

ی آن را  ای که بتواند بدنهاند، اما از نظم و عمق نظریدر دل آن تداوم یافته

 اند. دستکاری کند، برخوردار نبوده

گیری آیین زرتشت در ایران باید این را در نظر داشت که اصوال شکل

شه بوده و چنان که در کتاب زند سابقه در عالم اندیی مهم و بیشرقی یک حادثه

ام، به تکامل نخستین دستگاه فلسفی انتزاعی انجامیده است. از گاهان نشان داده

کند. این رو با تثبیت این دستگاه نظری نوعی گسست در آیینهای جمعی بروز می

نی ای پشتیباشان را دستگاه فلسفیای که دیندر جهان باستان و جوامع ساده

ی عملیاتی و ی معنایی و نظری و پوستهی میان آن هستهصلهکند، فانمی

مناسکهایش بسیار اندک و باریک است. اما در ایران زمین به خاطر چیرگی دیدگاه 

ی ی نظری فربه و پیچیده و استوار شده و تا حدودی از گوشتهزرتشتی آن هسته

 رزانها نوعی رازوآمیزش فاصله گرفته است. یعنی در ایران زمین بمردمی و مناسک

شدن محتوای آیینها روبرو هستیم و برداشت و معنای منسوب به مراسمی مانند 

 ی مردم متفاوت شده است.نوروز و مهرگان برای نخبگان و توده
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به همراه دارد مانند کشته اسطوره هایی که جشن های کهن ایرانی س: 

 شدن ضحاک به دست فریدون در جشن مهرگان را چگونه می توان بررسی کرد؟

ی متفاوت نماید که جشن مهرگان و نوروز دو مرحلهدر کل چنین میج: 

از تاریخ اساطیری هستی را در دید ایرانیان رمزگذاری کرده باشد. نوروز که با 

شود و به فروشی/ فروهر )یعنی نیرویی در روان انسان( ماه فروردین آغاز می

کند و نوروز و ه میاشاره دارد، به فرشگرد و نوسازی هستی در آخرالزمان اشار

گیرد. در این جا با احیای زندگی گیاهی را نمادی و سرمشقی از آن در نظر می

ی تاریخی کهن زرتشتی سر و کار داریم که بر مبنای آن تاریخ هستی از فلسفه

دوازده هزار سال تشکیل شده که در پایان هر هزاره رخدادی مهم و تاریخی واقع 

سال در نگاه ایرانیان با دوازده ماه سال همسان انگاشته شود. این دوازده هزار می

شده، پس از شده و از این رو آغاز آفرینش که با نوروز همسان انگاشته میمی

ی سه هزار ساله که با چهار فصل سه ماهه برابر است، به گذر از چهار دوره

یتی، ی گبارهرسیده که همانا پایان اسفندماه و رستاخیز دوفرجامی آخرالزمانی می

یعنی بازگشت نوروز باشد. رمزگان مربوط به نوروز و حتا نام ماهها و جشنهای 

 تقویمی کهن ایرانی را باید در این چارچوب فهم کرد. 

از سوی دیگر در مهرگان با چیرگی تدریجی سرما بر گرما و تاریکی بر 

مهرگان  ی پشتیبان جشننور و پایان تابستان و آغاز پاییز روبرو هستیم. اسطوره

ی از بینیم متفاوت است و به یکی تاریخ دین زرتشتی میبا آنچه که در فلسفه

ید ایزدی به نام مهر که با خورشگردد. در این آیین آیینهای کهنتر از زرتشت باز می

شود، و حافظ عهد و پیمان و عشق و دوستی است، از دل همسان انگاشته می

شود و با راهنمایی کالغی سنگی در غاری، یا از دل آب در افق دریایی زاده می

کند یابد، که گاوِ نخستین باشد. او گاو را قربانی مینخستین جانور قربانی را می

ب آفریند. به این ترتیسازد و با بدنش هستی را میزمین را بارور می و با خون او
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در اینجا با آیینی یکسره متفاوت روبرو هستیم که مبنایش به آیین قربانی در کیش 

 گردد. کهن هند و ایرانیان باز می

ی مهر زایش نور از دل ظلمت اهمیت در این روایت اصوال در اسطوره

ترین شب باعث شده جشن زادروز مهر را در تاریک دارد و این همان است که

شود و به تدریج سال برگزار کنند. مهری که در تاریکترین شب سال زاده می

ر ضحاک ترین برش تاریخ بشود، به فریدونی شبیه است که در تیرهنیرومندتر می

های مشابه دیگری مثل چیرگی کند، و به همین ترتیب اینها با اسطورهغلبه می

ی اردیبهشت بر آز در آخرالزمان شباهت دارند. یعنی کیخسرو بر افراسیاب یا غلبه

شناختی و آخرالزمانی و فلسفی است داریم: یکی نوروز که هستی ما دو اسطوره

و روان انسانِ کامل و نقش فرشگردسازی او تاکید دارد، و دیگری مهرگان که 

نیروهای نور بر ظلمت در  حماسی و جنگاورانه و اخالقی است و به چیرگی

 کند.ترین شرایط اشاره مینامحتمل

 

 

 

 

 

 ارتباط جشن مهرگان و آئیین مهر را چگونه می بینید؟س: 

تردیدی نیست که آیین مهرگان از جریان دینیِ مربوط به ایزد مهر ج: 

های منسوب بدان، و آیینهای های آن، نامبرای ما به یادگار مانده است. رمزگذاری

کنند. اما باید توجه داشت که آیین مهر هرگز کهنش همگی این حدس را تایید می

نبوده است. در دوران یک دین مستقل و متمرکز مانند آیین زرتشت یا اسالم 

پیشازرتشتی کیش مهر دینی مستقل نبوده و تنها جریانی در دل آیینهای چندخدایی 

شده است. در آن دوران خدایانی پرشمار آسمان را کهنسال ایرانیان محسوب می
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هایی پیچیده از روابط خویشاوندی و داستانها و روایتها پر کرده بودند که در شبکه

دند. در این معنا مهر در دوران پیشازرتشتی هرگز ایزد یکتا خوربا هم گره می

ان ای از خدایی جنگاور نیرومندترین ایزد در میان شبکهنبوده و تنها نزد طبقه

 شده است. قلمداد می

بعد از ظهور دین زرتشت هم دین مهر همچون آیینی مستقل بروز نکرد. 

ام، آنچه امروز از آیین مهر پس چنان که در نوشتارهای دیگری مفصل شرح داده

بینیم، شکلی دگرگون شده از آن است که همچون از ظهور کیش زرتشتی می

ی با ب نظرگرایشی عرفانی در دل دین زرتشتی باقی مانده و به کلی در چارچو

ی زرتشتی گره خورده است. یعنی آیین مهرگان یا هر رمزپردازی دیگر مهر فلسفه

برای  هاییتواند از کیش زرتشتی جدا ساخت. هرچند شاید بتوان تبارنامهرا نمی

دانیم که زمان برگزاری این  که در برخی از عناصر آن به دست داد. مثال می

آن است که در « داریوش دادگر»تاب مهرروز مهرماه است و حدس من در ک

ابتدای کار هفتمین روز از هفتمین ماه سال خورشیدی بوده و بعدتر با افزوده 

شدن ایزدان زرتشتی به ابتدای ماه سی روزه، به روز شانزدهم منتقل شده است. 

همچنین تقدس عدد هفت که خاستگاهی مهری دارد و در جشن مهرگان زیاد 

مفهوم هفت اختر ریشه دارد و میراثی اخترشناسانه است  شود خود درتکرار می

که به نظرم در ایران شرقی ابداع شده و کهنترین متنی که بدان اشاره دارد برخی 

 های اوستاست.از یشت

گاهی می توان رد پای مهرگان را در مناسک باورها و جشن ها یی س: 

شویان مشهد اردهال که امروز هم برگزار می شود جستجو کرد مانند آیین قالی

ی ا چنین برداشتانار ب جشن و جشن انگور در ارومیه، تاکستان، مالیرکاشان یا 

 موافق هستید؟

نی دارند. ای بسیار طوالتردیدی نیست که بسیاری از این آیینها پیشینهج: 

اند، به شان و این که طی فرهنگی نانویسا تداوم یافتهاما با توجه به مردمی بودن
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ی پیوند دادن الگوهای امروزین و دیرینه احتیاط به خرج داد. نظرم باید درباره

چون به دالیلی سیستمی و کارکردی اصوال شباهتهایی عمومی میان مراسم جمعی 

تباری و پیوستگی تاریخی یکی دانست. عناصر و وجود دارد و این را نباید با هم

و غیرعادی و غیرهنجارین بنمایند و نمادها و آیینهایی که منحصر به فرد باشند 

در متون کهن بدان اشاره شده باشد، اگر در مراسم امروزین هم مشاهده شود 

توان تا حدودی به تداوم و پیوستگی آیینی کهن حکم کرد. خارج از آن می

 احتیاط علمی به نظرم سزاوارتر است. 

ه دارد کی مرکزی انتزاعی و نظری چنان که گفتم، هر آیینی یک هسته

ای تهای و پوسی معنایی در گوشتهکند، و این هستهرمزگان آن را معنا و تنظیم می

یابد که ممکن است معنایش برای اجرا از رفتارها و کردارها و مناسک بازتاب می

تباری آیینها و خویشاوندی ی همکنندگانش هم روشن نباشد. برای داوری درباره

ری توجه کرد و نظام نمادین آن را تحلیل کرد، چرا ی نظمناسک باید به آن هسته

 های ظاهری همسانیهایی اجرایی و ریختکه گاه مناسکی با معانی متفاوت شکل

 گیرند، بی آن که در اصل ارتباطی با هم داشته باشند. به خود می

چه بپذیریم و چه قبول نکنیم بخش عمده ای از جشن ها و آیین س: 

کتاب ها باید جستجو کرد مردم امروز کمتر به برگزاری آن می های ایرانی را در 

پردازند از جمله جشن مهرگان که البته سابقه رکود و به حاشیه رفتن این جشن 

به دوره مغول ها برمی گردد و در سال های اخیر اتفاق نیفتاده برای بازشناسی و 

 بازیابی این جشن ها چکار می توان کرد؟

کنم طی بیست سال گذشته نوعی نوزایی نمایان و راستش فکر میج: 

وتاه ای در زمانی چنین کبینیم و چنین دگرگونیپرشور جشنهای کهن ایرانی را می

نماید که ایرانیان در را در دورانهای تاریخی پیشین سراغ ندارم. یعنی چنین می

ندیشی و بازسازی ی ما به آن تعلق داریم، به نوعی بازاهمین نسلی که همه

اند و دستاوردها ی خود دست گشودهدار آیینها و مراسم و جشنهای دیرینهریشه
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نماید. تردیدی نیست که این جریان و نتایج آن هم چشمگیر و جالب توجه می

باید به شکلی عقالنی و خردمندانه سامان یابد و راهِ آن بازاندیشی در تاریخ و 

د ت، و دستیابی به دستگاهی نظری و تحلیلی که بتوانجغرافیای آیینهای ایرانی اس

ها را روشن سازد و پیوندهایشان با هم و ارتباطشان ی آیینشناسانهتبار اسطوره

شان نشان دهد. به عبارت با نهادهای اجتماعی ایران زمین را در بستر تاریخی

 شکلی دیگر، باززایی آیینهای ایرانی که این روزها شاهدش هستیم زمانی به

ی کردارها و خردمندانه و درست پیش خواهد رفت که در سطح آن گوشته

ای یای علمی و نمادشناسپردازیی نظریهی مناسک باقی نماند و از پشتوانهپوسته

 اش هم برخوردار باشد.ی معناییی هستهدقیق درباره

در اهمیت این جشن همین بس که اعراب به جای واژه جشن از س: 

مهرگان )مهرجان( استفاده می کنند، اما در ایران قرن هاست این جشن به صورت 

عمومی برگزار نمی شود عالوه بر فشار مغول ها چه دلیل دیگری می توان بیان 

 کرد؟

منسوخ شدن تدریجی جشن مهرگان از آن روست که این جشن بر ج: 

خالف نوروز که از همان ابتدای کار در اسالم پذیرفته شد، در ایران بیشتر به 

شده است. این را هم باید در نظر داشت که احتماال تا عصر زرتشتیان منسوب می

ی جمعیت ایران زمین از ایلخانی یعنی تا قرن هفتم هجری همچنان بخش عمده

عنی اند. یزرتشتی بوده شده که بیشترشانکشاورزان و دهقانانی تشکیل می

ی مغول دین اسالم همچنان دین دهد تا حدود حملههایی هست که نشان میداده

اند. در ی جمعیت روستایی همچنان زرتشتی بودهاقلیتی شهرنشین بوده و توده

 ٪80جمعیت روستایی ایران، که تا همین سه چهار نسل پیش همواره بیش از 

ی قرن ششم و هفتم هجری به اسالم روی دادند، در فاصلهجمعیت را تشکیل می

گری گره خورده و تا حدودی هم به آوردند و این تا حدودی با گسترش شیعه
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شود. در این چارچوب گیر شدن عرفان ایرانی و تصوف مربوط میتوسعه و همه

شده و تا حدودی در مقابل مهرگان به این گروه مربوط می تاریخی، جشن

گرفته، و البته با نوروز پیوند داشته که جشنهای اسالمی فطر و قربان قرار می

ی مغول است ی ادیان ایرانی بوده است. پس از حملهجشن ملی و عمومی همه

بر  متحرکشود و قبایل ی کهنسال زندگی اجتماعی در ایران دریده میکه شیرازه

شوند. از همین دوران زوال تدریجی زبان پارسی در مناطقی روستاها نیز چیره می

مثل آذربایجان و عراق عرب و آناتولی و آسیای میانه و پاکستان امروزین را 

بینیم و این به خاطر کشتار سخت مغوالن است و جایگزین شدن جمعیت می

اتار هستند. در این هنگامه است که بومی ایران با مهاجرانی که مغول و ترک و ت

 شود.بسیاری از آیینهای دیرین از جمله مهرگان نیز منسوخ می

آنچه از سروده های شاعران بر می آید این است که مهرگان را جشن س: 

شاهان و خسروان دانسته اند اما بر اساس داشته ها و یافته های اساطیری و 

تاریخی این جشن به صورت عمومی در بین مردم و کشاورزان هم برگزار می 

 شده چگونه می توان این موضوع ها و تقسیم بندی هارا تمیز داد؟ 

 

 

 

 

 

 

ای مردمی داشته و به ویژه با چنان که گفتم جشن مهرگان جنبهج: 

کشاورزان زرتشتی پیوند داشته است. اما چون این طبقه جمعیت بزرگی از ایران 

اند. کردهاند، شاهان هم این جشن را با شکوه فراوان برگزار میدادهرا تشکیل می

تر بوده نوروز جدی ی شادخوارانه و خوشباشی مهرگان ازطوری که انگار جنبه
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نامند و نه نوروز. نوروز و به همین خاطر در زبان عربی جشن را مهرجان می

انگار ماهیتی بیشتر آیینی و درباری و ملی داشته و وحدت اقوام ایرانی را نشان 

ی تر و رهاتر بوده و تا حدودی بازماندهداده، در حالی که مهرگان مردمیمی

 شده است. استانی قلمداد میآیینهای کهنسال خسروان ب

بهره گیری از جشن های ایرانی برای تقویت روحیه شادمانی و نشاط س: 

 اجتماعی در جامعه امروز چگونه می تواند اتفاق بیفتد؟

تردیدی در این نکته نیست که ایرانیان امروز با نوعی قحطی شادمانی  :ج

بنیادیِ ساختهای اجتماعی تولید شادی رنج روبرو هستند و از سردرگمی و بی

شان به آیینها و جشنهای باستانی یکی از راهبردهایی است برند. روی آوردنمی

سطحی از جشنها و  هایکند و بر خالف وامگیریکه چنین نقصی را بر طرف می

شوند، کوشش برای بازسازی این مراسمی که از راه سینما و ماهواره تبلیغ می

ی شادمانی جمعی که معنایی چشمگیر و رمزگانی غنی مسیرهای بومی و دیرینه

نماید. از این رو به نظرم اند، اندیشیده و درست و خردمندانه میرا در خود نهفته

های تاریخی گوناگون خرد مردم ایران زمین در دورهنباید بیهوده نگران بود. 

اند و همچنان با نمایش گاه به گاه عقالنیتی تاریخی جمعی خود را نشان داده

شود به این شوند. از این رو به نظرم میزدگی پژوهشگران میی شگفتمایه

گاه اعتماد کرد و روندی که آغاز شده را پادزهری برای تلخکامی و تکیه

پرستی نوظهوری دانست که در قرون اخیر و انحطاط تدریجی تمدن ایرانی رنج

 ریشه دارد.
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کنم دخترانی که زیبا اعتراف میاعتراف سیزدهم: 

 هستند و خوشحالم که زیبا هستند!نظرم زیبا به هستند، 

 ی زیبایی و قدرت()گفتاری درباره

خواهم بنویسم شاید داد و هوار بسیاری را بر آسمان بلند آنچه که می

 کند، پس پیشاپیش هوشیار باشید و گوش به زنگ!

ی که دیدم، و نه دلیلراستش در ابتدای کار نه برای نوشتن این متن ضرورتی می

زحمت هزار عفریت و غول را ای را باز کنم که اهل و عیالِ پاندورا به درِ جعبه

درش چپانده بودند. اما خواندن متنی و شنیدن حرفی باعث شد این متن نوشته 

شود و این هردو با واسطه بود، یعنی متن را کسی برایم نقل کرد و حرف را هم. 

یا یادداشتی  ی اعترافات بگنجانمدانم که باید در ردهاین نوشتار را هم نمی

 اش را دریابید  و ببخشید.م. از این رو دورگه بودنتر قلمدادش کنجدی

 آجین، به نسبت شیوا و سلیس وآنچه که خواندم: متنی بود بسیار الیک

ای هکایت از حماقت دختران ایرانی، که جا به جا با اشاره به کلیدواژهغرّا در ش

و « فرهنگ مردساالر»، «هژمونی غالب»، «کاالیی شدن»گرایان از جمله چپ

ه هایی کآراسته شده بود، تا ناسزاها و فحش« داریی کشورهای سرمایهدسیسه»

سد. وشنفکرانه به نظر برشده بود، ر« دختران و زنان ایرانی»در آن با صراحت نثار 

د خواهندر کل محور بحث این بود که چرا دختران عالقه به خودآرایی دارند و می

شان و اندامی سکسی و جذاب داشته باشند؟ این میل دماغهایی عمل کرده و سینه

خوردگی و چیزهایی از این دست به چیزهایی مثل حماقت و بالهت و فریب

ن ی انحطاط زنان ایرانی که مایی تعمیم یافته دربارهمربوط شده بود، با تعبیره

شناسم، اما دستخط شدم. )نویسنده را نمیاگر جای زنان ایرانی بودم آزرده می

شد که از دید خودش به قدر کافی زیبا و جذاب نبود و خانمی درش دیده می

 رسید!(از زیبایی و جذابیت خانمهای دیگر ناخرسند به نظر می
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اش زنیوند بود که پرسهی خداآنچه که شنیدم: گفتار یکی از بندگان نرینه

اش برای آشنایی با بانوان زیبا و دایمی در مکانهای پرجمعیت و تالش مذبوحانه

بر تمام جاندارانِ هوشمندتر از کلم بروکلین نمایان و آشکار است، و با این وجود 

ران ایرانی دخت« بصیرتیبی»محتوای گفتارش شکایت از سطحی بودن و نادانی و 

راف کنند. )اعتپوشند و در آرایش خویش افراط میی رنگارنگ میبود که لباسها

ی خدا هم به نظرم بیشتر از این که چرا این بانوان به او توجه دوم: این بنده

 کنند عصبانی بود تا امور معنوی و متافیزیکی(نمی

مدار، بگذارید چند نکته را بگویم و ی متنحاال بر مبنای این دو مشاهده

 ای بکنم و بعد لب به اعتراف بگشایم:گیریموضع

نخست: ایران تنها کشور دنیاست که در آن زیبا بودن جرم محسوب 

شود. بیش از سی سال است دختران و زنانی که به شکلی خودآگاه چهره و می

جامه و اندام زیبا و چشمگیری داشته باشند به طور رسمی در معرض خطر 
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زندان و جریمه و توهین و چیزهایی از این دست قرار دارند. بیشتر بازداشت و 

هم از سوی مامورانی که امنیت همین بانوان به دستشان سپرده شده و به ندرت 

از سوی خودِ مردم. دیگر چیزهایی شگفت مثل جرم بودنِ برنزه بودن پوست 

ی حملهبماند، و همچنین این که ممکن است دختری تنها چون زیباست مورد 

یک مریض روانی اسیدپاش قرار بگیرد که چه بسا برای این جنایت گواهینامه و 

 مجوزی هم از جایی داشته باشد.

کشور دنیاست که در آن دو جناح فکری و سیاسی به دوم: ایران تنها 

ی یک نکته توافقی کامل دارند و آن هم حمله به هویت و کلی ناسازگار، درباره

جایگاه اجتماعی زنان و دخترانی است که به شکلی غیرمجاز زیبا هستند! از 

د دهسویی جناحی را داریم که خود را مذهبی و اصولگرا و پرهیزگار نمایش می

گرا برچسب دولتی دارد. از طرف دیگر جناحی دیگر که روشنفکر است و چپ و

و ضدمذهبی و ضددولتی. خالصه این که احمد خاتمی و یوسف اباذری در یک 

ی راستگرایان مذهبی متعصب و زنند. آماج حملهزمینه انگار حرفی همسان می

حمله  کند و آن همی نامنتظره تالقی میچپگرایان ضدمذهبی انقالبی در یک نقطه

د با ی خوبه تمایل زنان و دختران است به خودآرایی، به زیبا بودن، به مقایسه

های عمومی جهانی. از نظر هردو زنان کشورهای دیگر، و به تاثیرپذیری از رسانه

ی و مغزی زوال و تباهی اخالقی، خودباختگی و غربزدگی و سبکاین امر نشانه

 بالهت است.

سوم: ایران کشوری پیشتاز است که با وجود سرکوب پلیسی علنی و 

ی و های دولتی رسانهوقفهخشن زنان و دختران در خیابانها، تبلیغات مداوم و بی

همین  رهای روشنفکر ضددولتی، و خشونتهای گاه و بیگاه مردانِ بزهکار، دتریبون

ی بیمار، رشد و شکوفایی چشمگیر و انکارناپذیری را در زدهفضای جنسیت

ی زنان تجربه کرده است. تمام شاخصهای مربوط به استقالل و کنشگری حوزه

فردی و اجتماعی دختران و زنان طی سی سال گذشته همچون موشکی اوج گرفته 
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ز باال رفتن سن ازدواج است. از میزان سوادآموزی تا درصد دانشجویان دختر، ا

و کم شدن شمار فرزند تا درصد زنان شاغل و استقالل مالی دختران و زنان از 

سط مردانه ی متوی متوسط زنانه که با طبقهگیری یک طبقههایشان، تا شکلخانواده

 رود. زند و مسیر خود را میتفاوت دارد و ساز خود را می

این که زنان و دختران در ایران با چالشی جنسیتی روبرو هستند  نتیجه

که بر خالف نظر شیوخ راست و لیدرهای چپ، نه حفظ گوهر عفاف و تقوا است 

ق بلشویک. چالش پیشاروی زنان و دختران طی و نه منسجم ساختن صفوف خل

 ای که به طور خاصی قدرت سیاسیسی چهل سال گذشته این بوده که در سایه

زدگی ورزد، و در فضایی که از فرط جنسیتبا زیبایی و استقالل زنان دشمنی می

. )زندگی «شان را بکنندزندگی»به حد انفجار رسیده، به سادگی با کیفیتی خوب 

دار با زیبا نمودن در چشم جفتِ بالقوه خوب هم در تمام جانوران مهرهکردن 

 داران تعلقهای مهرهنسبت مستقیم داشته و دارد. منکران این قضیه یا به رده

شان در اثر اختاللی هورمونی از قید امور نفسانی و ندارند، یا در دوران جنینی

های گذشته ختران در دههاند!( رفتار جمعی زنان و دبند تمایز جنسی رسته

هایی از کنشگری اجتماعی و گاه شورش علنی بر قدرت را از خود نمایان رگه

اش بیش از آن که معناگرا یا سیاسی باشد، به سادگی ساخته است، اما جهتگیری

 سرخر!آزادیخواه است و در راستای خواستِ زندگیِ خوش و خوب و بی
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 گیری: و اما چند موضع

ی آدمهایی که در نهای همهنخست: بدن اصوال امری سیاسی است. بد

ی نظامهای قدرت قرار داشته و اند، زیر سیطرهتمام جوامع در کل تاریخ زیسته

های فیزیولوژیک آن در تار و پود های زیستی، ریخت ظاهری، و چرخهآوریفن

نهادهای اجتماعی رمزگذاری، معنایابی و تنظیم شده است. چیزی به اسم بدنِ 

ارتی است ایدئولوژیک که هرکسی برای به کرسی نشاندن طبیعی نداریم و این عب

گیرد. بانویی در حجاب اسالمی ی مورد نظر خود به کارش میالگوی اقتدارزده

کامل در مراسمی مذهبی، خانمی با شال و کاله سرخ و مشتهای گره کرده در 

مراسم اول ماه مه، و دختری خودآرا در یک پارتی که پروتزی در برخی از 

مهای مگو دارد، همگی از شکل بدن و پوشش و معناهایی بار شده بر خویش اندا

اند. برخوردارند که آن را زیر فشار نهادها و نیروهای اجتماعی به دست آورده

های تنظیم ی ماشینی آنها به تعبیری زیر تاثیر و به تعبیری دیگر مسخ شدههمه

ا نی تنظیم شده، دیگری بی اجتماعی هستند. یکی با نظامی سنتی و دیکننده

یعی گرا. هیچ یک طبای حزبی، و سومی با یک نظام تبلیغاتی مصرفایدئولوژی

نیست و اصوال انسانِ اجتماعی شده دیگر بدان سان که جانورانِ غیراجتماعی 

 انِج»شریف است، به « تنِ آدمی»دارند، طبیعی نیست. « طبیعی»کالبدهایی 

و کارهای درهم تنیده و پیچاپیچِ قدرت و  که عبارت باشد از ساز« آدمیت

اولم: هرکس بابت تاثیر قدرت بر بدن زنان  گیریرمزگذاری اجتماعی. پس موضع

ای از بدنی طبیعی را در افسوس خورد و مویه و شیون کرد و مدعی شد نسخه

اند و اختیار دارد، یا نادان است و یا فریبکار. بدنها همه دستکاری و تنظیم شده

 .شان کندشوند، مهم آن است که چه کسی با چه قصدی تنظیم و دستکاریمی

دوم: در این میان اگر زنی بر خالف جریان آب شنا کرد و رزمایش 

نظامیان غیور و طعن روشنفکران نامدار را به هیچ گرفت تا به سادگی شکل و 

اش را خود انتخاب کند، نمودی از انتخاب فردی و استقالل رای را به نمایش قیافه
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گذاشته است. حاال گیریم که این انتخاب و استقالل در خأل فرهنگِ امروزمان با 

پر شده باشد. بخشی از مدهای زیبایی  ای هممحتوای چرندِ فالن تبلیغات ماهواره

است، پیامد مستقیم سیاستهای سطحی  بار و سطحی و ابلهانهامروزین که بالهت

ی جمعی گیری و تکامل یک سلیقهستیزانی است که از شکلی زیباییو ابلهانه

 اند و با جداسازی دخترانکرده سالم و طبیعی در فضایی امن و معقول جلوگیری

و تفکیک جنسیتی، هر زنی را برای هر مردی به طعمه و هر مردی را و پسران 

 اند. بالهتی اگر در این میانبرای هر زنی به سنگر شورش و انقالب تبدیل کرده

 باشد، از جای دیگری است!

ی برای هایشناسانه و شیوههایی زیباییسوم: در هر نظام اجتماعی با سلیقه

زیباسازی یا هنجارسازی بدن روبرو هستیم که در بسیاری از موارد به اختاللی 

که در برمه با افزودن زند. آن زنانی در ساز و کارهای زیستیِ بدن دامن می

د، سازنهایی به دور گردن خویش و کشیدن و دراز کردن آن خود را زیبا میحلقه

ی دهد از قاعدهرسانی بر بدنش انجام میهمچون زنی که عمل جراحی آسیب

کند. داستان زنان حرمسراهای عصر قاجار که پیروی می« بکش و خوشگلم کن»

کردند نیز چنین است، و همچنین افراط می به سودای زیبا نمودن در چاق شدن

که امروز به سودای الغری شدید  Anorexia nervosaماجرای زنان مبتال به 

 شوند. به سوءتغذیه دچار می

ن ها و حتا اروپاییاها و چینیاگر کسی با آداب زیباسازی در سنت آزتک

شک مدهای امروزینِ زیباسازی را بسیار قرن هجدهم و نوزدهم آشنا باشد، بی

ا عمل کرده و رژیم غذایی گرفته زیان خواهد یافت. زنی که دماغش رمالیم و کم

که پاهایش  ایو سینه و باسنش را هم با پروتز تغییر شکل داده نسبت به زن چینی

از کودکی ناقص شده و زن آزتکی که پوستش و دندانهایش آسیبهای مداوم و 

شود یا از کودکی در سایه دیده و دختر بیگناهی که ختنه میزا میعفونت

کند، بسیار رسایی استخوانی و نقص حرکتی پیدا میشود و نانگهداری می
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اری که شود: تنها معیگیری دوم چنین میتر هستند. به این ترتیب موضعتندرست

برای ارزیابی سود و زیان یک سنت تعریف زیبایی یا هنجارِ کالبدی داریم، 

تندرستی و شادمانی و نیرومندی و معنایی )یعنی همان قلبم( است که تولید 

 ای جز اینها در کار نیست.کند. در جهان عینی سنجهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اما اعترافات: 

 کنمبرم و فکر میکنم که از دیدن دختران زیبارو لذت میاعتراف می

مشکل دارند، و یا به « دیدن»و « زیبایی»م منکران این نکته یا در تعریف و فه

گویند. اصوال هم این که کسی بدنش را دریابد و به رسمیت سادگی دروغ می

ترین و زیباترین شکل تغییر دهد، به نظرم بشناسد و بکوشد آن را به تندرست

 ای ارجمند و ارزشمند است.ویژگی

 ی زیبایی دختران ومان دربارهکنم گذشته از برداشتی که همهاعتراف می

آنها را امری نیک و ارزشمند و « شدن»و زیباتر « ماندن»زنان ایرانی داریم، زیبا 

 ی ناهموار و بیماریینه و زمانهیابم. زیبا ماندنِ دختران ایرانی در زمستودنی می

شان است، نه ی عقالنیت و زیرکی و توانمندیکنند نشانهکه در آن زندگی می

خوردگی و فساد اخالقی و هزار چیز دیگر. در شرایطی که ستایندگان لزوما فریب
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زشتی هم قلم را و هم شمشیر را در دست دارند، زیبا بودن و زیبا ماندن کنشی 

 حماسی است.

ترین گرایشها، و ها، مریضترین سوگیریکنم شهوانیاعتراف می

ی ه و رهایی جنسیت را از مدعیان اخالق پاکیزها در حوزهترین طلبکاریآزمندانه

ت اند و نسبت بدان با دسام که به ظاهر نکوهشگران زیبایی بودهای دیدهسیاسی

سندند پاند. در مقابل در آنها که به سادگی زیبایی را میورزیدهو زبان خشونت می

 ام. فتهزیان نیایابند، چیزی جز میلی طبیعی و سالم و معموال بیجویند و میو می

ه هم در ای کی التقاطیستیزانهکنم در برابر گفتمان زیباییاعتراف می

ای سندانهپفضای روشنفکرانه و هم فضای رسمی سیطره دارد، به گفتمان زیبایی

ی جمعیت کشورم با عقالنیتی جمعی در راستایش لق خاطر دارم که بدنهتع

کنند و در این رهگذر خشونتهای زبانی و نازبانی دیگران را به ریشخند حرکت می

ی یقهپسندانه چقدر با سلگیرند. مستقل از آن که محتوای این گفتمان زیباییمی

اده جلوه کند، هر روایتی از آن من جور باشد و تا چه پایه به نظرم پخته و جا افت

را چشم بسته بر هر روایتی که با عقده و کینه و خودکهتربینی و خشونت همراه 

 دهم.است، ترجیح می

ای کنم به نظرم زیباترین شکل از زیبایی، آن است که با سلیقهاعتراف می

شخصی و انتخابی فردی درآمیخته باشد و بیشینه کردن قلبم را آماج کرده باشد. 

یبایی به بهترین و پایدارترین شکل از ز« زیبا شدن»یعنی به نظرم انتخابهایی برای 

ای که «من»و شادکامی و معنا را در  انجامند که همزمان تندرستی و توانمندیمی

اش موضوع زیبایی است، بیشینه کند. در این معنا من هوادار رخسار و بدن

سندم که پای را میشناسانههستم، و سیاستِ زیبایی« نهاد»در برابر « من»ی سلیقه

. ای دهدج« آنها»و « نهاد»را با افزودن بر بیشترین مقدار قلبم در بستر « ما»و « من»

ای ناسیشتا زمانی که چنین سیاستی مجال بروز عمومی نیافته و چنین زیبایی

 امکان تحقق هنجارین پیدا نکرده، من دوستدار آن نظامی از تولید و نمایش زیبایی
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 های شخصی در راستای بیشینه کردنهستم که به این انتخابهای فردی و سلیقه

 انِ بیشتری بدهد.توانمندی و شادمانی و تندرستی و معنا مید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   60      چهار صد و نود وماه هزار و سیو هفتم/ آذر سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 ی مرض افتخار به نادانیدرباره

ر ی دانشگاهی و روشنفکترین شکلِ نادانی که در طبقهترین و وخیممزمن

انگیز که در ضمن در میان ی شگفت، افتخار به نادانی است. این پدیدهامدیده

تادن شود، گریز از یادگیری و ایسآشفته بازار دانشگاهیان ایرانی کم کم فراگیر می

بر مسیر خواندن و دانستن و فهمیدن است. دو شکل از این بیماری را بیشتر 

 نویسم:درمان در اینجا میای سنتی برای هایش را با نسخهام که نشانهدیده

شود که گمان نخست: نشانگان ذهنِ بهداشتی؛ به کسانی مربوط می

کنند اگر آثار فالن نویسنده را بخوانند یا وارد بهمان میدان تخصصی از دانایی می

دهد و بکارت ذهنشان به باد ا از دست میشوند، مغزشان گوهر عفاف خود ر

نزد « مطرود»و « مهاجم»و « نادلخواه»و « خطرناک»های ی دانستنیرود. دایرهمی

که  ی محدودیشود و مرزهایش تا نقطهتر میتر و گستردهاین افراد مدام گسترده

کیزگی ایابد. اینها کسانی هستند که به بهداشت روان، به پرویش ایستادند ادامه می

 مطالعه، و به پرهیز از نزدیک شدن به کتابهای غیرمجاز یا بدنام پایبندی دارند. 

که دارند در تماس با آرای نو  هاییترسند باورها یا آموختهبیشترشان می

را  ی اندکهای تازه فرو بپاشد و از این رو سخت گریبان همان اندوختهو دانسته

اش این ی عملیاتیگویند. نتیجهچسبند و با افتخار از وفاداری بدان سخن میمی

 آموزند.خوانند و دیر و اندک و کند میکه کم و محدود و سبک و سطحی می

ی آموختن را رها کنید و یک دل سیر از هرچه که ی درمان: پرهیز و روزهنسخه

ی قابل قبول برای نخواندن یک دانید بخوانید و بیاموزید. تنها بهانهجذاب می

ی یک نویسنده آن است که کتابی بهتر و کتاب و پیگیری نکردن اندیشه

افته باشد. به نفع اولی خاتمه یای بهتر سراغ داشته باشید و رقابت میانشان نویسنده
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در غیر این صورت، بهداشت مطالعه تنها برچسبی است برای تنبلی و تعصب و 

هایتان در تماس با آرای نو محو نادانی برخاسته از این دو. اگر باورها و دانسته

تما های کسی بر شما تاثیر کند، حترسید اندیشهشوند، رهایشان کنید و اگر میمی

ر معرض آن قرار دهید و تاثیرش را دریابید. حتا اگر چرند محض هم خود را د

به این ترتیب در ذهنتان جایگیر شده باشد، با پایبندی به این قاعده به زودی 

تر و بهتر جایگزین آن خواهد شد، و شک نکنید که چرندتر از ای درستاندیشه

دان ها در مغزتان مینشنخواندن و ندانستن باوری وجود ندارد! به انتخاب طبیعی م

 مانند، آن را به گاوداریبدهید. مغزهای ما به جنگلهایی بارور و زیبا و باشکوه می

 ی کاشت یونجه تبدیل نکنید!و مزرعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر شود که اغلب دبدیل؛ نزد کسانی یافت میدوم: نشانگان متخصص بی

 اند ویافته -ی مشهوردر معنای آن مجله-« توفیق»دریافت مدرکی دانشگاهی 

برند. اینان تنه و ساقه و اندام عمومی دانایی اش بهره میدارند از مزایای قانونی

که  اندسمت هیچ چشم دوخته هایی واگرا بهگیرند و تنها بر  شاخهرا نادیده می

مدلی ساده و ناسنجیده از دانش است. این تصور به این برداشت خودبینانه و در 
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من در فالن رشته صاحبنظر و متخصص هستم و »انجامد که عین حال حقیر می

خواهد/...(  هیچ چیز دیگری را بنابراین نباید )مجاز نیستم/ نیاز ندارم/ دلم نمی

که تنها یک چیز را آموخته، هیچ چیز را درست نیاموخته است.  کسی«. یاد بگیرم

درخت دانش درهم تنیده و به هم پیوسته است و تمام دانشها در هم بافته و به 

یشین خود های پهم مربوط هستند. هرچه بیشتر بیاموزیم عمیقتر و روشنتر آموخته

ت و متفاوت های دوردسرا فهم خواهیم کرد و دست بر قضا با غور در شاخه

دهد. این نکته البته به جای خود ی هستی بهتر دست میدانش این فهم خالقانه

ی دانش از سرعت یادگیری هر انسانی برقرار است که سرعت تولید کل بدنه

شک توان همه چیز را آموخت. این اصل هم بیبسیار فراتر است و هرگز نمی

ا ها را نباید بدن با دانستهمقدس است که سرک کشیدن به دانشها و بازی کر

ی انسان متخصص پنداشتن خویش یکی گرفت. باز این هم بدیهی است که نشانه

اش ای استوار دربارهداند و سررشتهی آنچه نمیخردمند آن است که  درباره

ایم را، اما تمام اینها بسنده کردن به دانشی که اندوخته«. دانمنمی»گوید ندارد، می

سازد را، و به پرهیز از ز دانشهای دیگری که بینشمان را ژرف میپوشی اچشم

ه ی دنیای دانش را توجییادگیری بیشتر و ماجراجویی در سرزمینهای ناشناخته

ای کوچک را بگیرد و آن را چاهِ کند. این که کسی در اقیانوس دانایی دایرهنمی

د، یش مشغول باشبانی خواختصاصی خود بداند و عمری را به ستایش شغل چاه

 از خرد به دور است. 

مند ی دانایی دست باال با خواندن نظاممتخصص شدن کامل در یک شاخه

ی ما برای شود و عمر همهدانشگاهی ممکن می دست باال چهارصد جلد کتاب

متخصص شدن در چندین زمینه کافی است، اگر که اندیشیدن و فهمیدن برایمان 

د، اگر کننجدی باشد. پرسشهایی که دانایی را به بینش و فرزانگی تبدیل می

های همسایه و مربوط از دانشهای محترم شمرده شوند خودشان ما را به شاخه

ی بینیم آموختن در زمینهمایی خواهند کرد. آنگاه است که میدیگر راهن
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ازین ی ساسانی آغی تاریخ دورهشناسی گیاهی ناگهان فهمی عمیقتر دربارهدیرین

شناسی بخش بزرگی از بحثهای فلسفی را پوچ های عصبآورد و یافتهپدید می

لِ ندن با استدالسازد. نخواسازد و آنها را با پرسشهایی عمیقتر جایگزین میمی

نخواندن هیچ توجیهی ندارد. نخواندن به خاطر بهتر خواندن تنها دلیل پذیرفتنی 

است. رشد و گسترش دیدگاه سیستمی در نیم قرن گذشته و دگردیسی تمام 

ای در سالهای اخیر پیامدی از فهمِ رشتههای تخصصی علم به دانشهای میانشاخه

ارید متخصص باشید، در سطحی جهانی ی کلیدی است. اگر میل داین نکته

متخصص باشید و آنگاه ناگزیر خواهید شد پا به پای دانشمندان طراز اول به 

گرایی قرن نوزدهمی خروج ای مسلح شوید و از غالف تخصصرشتهنگاهی میان

 کنید.

ی ارجمندِ زنبوران و مورچگان ام به حشرات و به ویژه راستهبه خاطر دلبستگی

(Hymenopteraدلم نمی ):آید این استعاره را ناگفته بگذارم 

ای از هستی در مقام خوراک است، سرگین غلتانی که سخت در پی مالکیت پاره

اش سازد و کنده و بریده و غلتانو آن را شتابان از بخشهای دیگر جدا می

ود، در نهایت پسندد. اگر که بخت یارش باشد و توانمند و کامیاب هم شمی

بد و شتاای سرگین نصیبش خواهد شد. اما زنبوری که از گلی به گلی میپاره

ای ای به خانهسازد و شهد را از خانهی دیگران میاش را در کنار خانهخانه

 آفریند. برد، شانی سرشار از عسل را میمی

 غلتان!اینک زنبور و آنک سرگین

 

 

 

 

 



   64      چهار صد و نود وماه هزار و سیو هفتم/ آذر سی یشماره/سیمرغ

 

                                             

 

 

 ی جفتهای متضاد معناییدرباره

 

 

  شب که در بزم ادب قانون حیرت ساز بود

 اضطراب رنگ بر هم خوردن پرواز بود   

 دست ما و دامن حسرت که در بزم وصال

 عمر بگذشت و همان چشم ندیدن باز بود   

 یک گهر بی ضبط موج از بحر امکان گل نکرد

 هر سری کاندوخت جمعیت گریبان ساز بود   

 

 غیر اظهار عدم بیدل هستی ما نیست

 تا خموشی پرده از رخ برفکند آواز بود   

 

ایرانیان کهن به نظامی دوگانه از مفاهیم و معانی و حتی واژگان باور  .1 

هی های دوتایی صریح و دقیقی تشکیل یافته بود. دستگاداشتند. نظامی که از تقابل

از برابرنهادهای اخالقی و هستی شناختی که از قطبِ اهورامزدا/  اهریمن در 

 -ش اینو )که رونوشت یونانیی گیتی/ مشد و با گذر از دوگانهآسمان شروع می

  /- ی ملموس از مجرای افالطون شهرت بسیار یافته،( به دوگانه

ی اهورامزدا در برابر خرفسترهای مخلوق اهریمن و زمینی جاندارانِ نیکِ زاده

ای هشد. نظام فکری ایرانیان باستان، دستگاهی دقیق و فراگیر از تقابلمنتهی می

اش از دو ایزدِ نیکوکار و بدکردارِ آسمانی تا بود، که از دامنهمعنایی دوتایی 
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بینی تعارض دو جانور کوچک همچون زنبور و مگس ادامه داشت. این جهان

ای از دیدن جهان است، که بر اثر ترین نمودِ حاکمیت شیوهبارزترین و برجسته

 های متضاد معنایی صورتبندی شده است. جفت

جفت متضاد معنایی، عبارت است از دو مفهومِ جفت و مربوط به هم، 

که یکی از آنها متضاد دیگری باشد. به شکلی که یکی را بتوان همتای واژگونه، 

، و قطب مخالف دیگری در نظر گرفت. دو مفهومی که در قالب یک جفت متضاد

ر هریک اند. حضوها در هم تنیدهیابند، از خیلی جنبهمتضاد معنایی به هم پیوند می

شود، و به همین دلیل در بسیاری از ارز دانسته میاز آنها با غیاب دیگری هم

ردنِ کنند. تعریف کتعریف میموارد مفاهیم را با توجه به نقضِ جفت متضادشان 

ایی هنیکی به مثابه غیاب بدی، یا فهمیدنِ مفهوم سپید در تقابل با مفهوم سیاه، مثال

هند. از دهای متضاد معنایی را نشان میآشنا هستند که فراگیر بودنِ کاربرد جفت

این به بعد، این رده از مفاهیم را به صورت کوتاه شده، جمّ خواهم نامید که 

 ی جفت متضاد معنایی است.اژهسرو

ردند ریزی کایرانیان، نخستین و کهنترین تمدنی را  در جهان باستان پی

هایی سنجیده، اش به شکلی آگاهانه بر جمهای ساخت سیاسیکه شالوده

خودآگاهانه ، و مناقشه پذیر استوار بود. اما این بدان معنا نیست که ابداع این 

ی فراگیر از آنها را به این مردم منحصر، یا وابسته بدانیم. بر مبنای جفتها و استفاده

همچون  هاهای متضاد معنایی از دورترین زمانشواهد باستان شناختی، جفت

-اند. دیوارنگارههای هنری و فنی آدمیان وجود داشتهای مفهومی در آفریدهزمینه

-ی انسان خردمند محسوب میهای به جا مانده از گونههایی که نخستین نقاشی

شود، جانوران را در برابر آدمیان، و جانوران شکارچی )گوشتخوارانی مانند 

)گیاهخوارانی مانند گوزن( را به شکلی پلنگ( را در برابر جانوران شکار شدنی 

ها، به شکلی دیگر تفسیر شدنی اند که جز با فرضِ وجود جمبازنمایی کرده
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ند، کردی غار السکو را نقاشی مینیست. مردمانی که چهل هزار سال پیش دیواره

اند، و جهان پیرامون آشکارا چارچوبِ جفتهای متضاد معنایی را در ذهن داشته

 اند. رنگ و سبک به کار گرفته شدهکردهبندی و فهم میاین ترتیب رده خود را به

های گوشتخواران و ی توزیع نقشدر بازنمایی آدمیان و جانوران، و شیوه

گیاهخواران بر نقاط دوردست یا دردسترسِ غار، نشانگر آن است که اجداد دور 

دآورنده و شکارچی های کوچک گرانسان نیز، در آن زمان که هنوز در قالب گروه

 اند.فهمیدههایی دوتایی میها را در قالب قطبگذراند، مفهومروزگار می

 

 

 

 

 

 توانها را در تمام آثار به جا مانده از تمام تمدنهای انسانی میپای جمرد

ک ی حمورابی، تفکینامهبندی مردم به بردگان و آزادان در قانوننشان داد. تقسیم

خدایان از آدمیان در الواح سومری، تقابل ایزدان نیکوکار و خوب در برابر ایزدان 

 ییطان، و ...( و در نهایت سه جمِ کتیبهبد و زیانکار )مردوک/ تیامت، یهوه/ ش

بیستون )خشکی/آبادانی، دشمن انیرانی/قدرت نظامی ایرانیان، و دروغ/ راست(، 

ها هستند. هایی از این دوقطبیسازد، نمونهی ملیت ایرانی را بر میکه شالوده

به  های تاریخیها، و در تمام دورهنماید که تمام مردمان، در تمام تمدنچنین می

های معنایی متعارضی دست یافته بودند و نظام معنایی خویش را بر چنین جفت

اند. در عصر جدید، ساختارگرایانی مانند لوی کردهمبنای آن سازماندهی می

های متضاد معنایی زیربنای اند که در برشی همزمانی، جفتاشتراوس نشان داده

ند سازند، و فیلسوف/ ادیبانی مانیصورتبندی معانی در تمام جوامع انسانی را بر م
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ظری، های ناند که کانون معموال نادیدنی تمام نظامدریدا، بر این نکته تاکید کرده

 از یک دوقطبی مفهومی بدیهی انگاشته شده تشکیل یافته است. 

ایش هچنان که گفتیم، جفت متضاد معنایی را اگر کوتاه کنیم و سرواژه

رسیم که برچسبی بسیار می  "جمّ"یا همان  "جمم"را برگیریم، به عبارتِ 

شایسته برای این مفهوم است. چرا که در اساطیر کهن آریایی نیز جم، موجودی 

ای در زبانهای هند و اروپایی گرفته شده است که بوده است. جم از ریشه دوگانه

( Geminiی یمَّه سانسکریت، و جِمینی )دهد. واژهدوتایی، یا دوقلو معنا می

اند که اولی جفت و دومی دوقلو معنا در زبان التین از همین ریشه مشتق شده

 دهد و نام برج خرداد هم هست.   می

 نهد،در اساطیر ایرانی، جم همان جمشید است. موجودی که نظم را بنا می

زند، و با استفاده از نظمی هستند را لگام میدیوهایی را که نماد آشوب و بی

 کند. جم از سویی به قولنیروی ایشان کاخهایی بزرگ و شهرهایی آباد را بنا می

همچون اولین آدمی اساطیری،  ای از انسان نخستین است کهسن نمونهکریستن

گشاید، و از طرف دیگر با شاهی آرمانی برابر است دست به نظم دادن به گیتی می

ای رقیق و تاریخی شده به صورتِ سلیمان شاهِ عبربان که بعدها در قالب نسخه

ی برجسته و مهم دارد، از سویی نخستین تبلور یافته است. از این رو جم دو چهره

از سوی دیگر بزرگترین وارجمندترین شاه. در اساطیر ایرانی آدم است، و 

ود. شزرتشتی، جم در کنار این دو خصلت، نخستین گناهکار بزرگ هم دانسته می

خورد، و تقدس آتش کند، گوشت میجم همان کسی است که ادعای خدایی می

ری از بوتگذارد و به خاطر این سه گناهِ بزرگ، فره ایزدی در قالب کرا زیر پا می

ی مایندهی بازنای بسیار دقیق از اسطورهگریزد. به این ترتیب، جم نمونهسرش می

مفهوم جفت متضاد معنایی است. او همان موجود آرمانی نیکی است که با گناه 

شود. این نمادِ فر و شکوه شاهی، در عین حال به موجود آرمانی بد تبدیل می
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طانی گناهکار هم هست، و چه نمادی دقیقتر سرنمونِ بر باد رفتن فر شاهی و سل

 تواند نوسان جفتهای متضاد معنایی در یک جم را نمایندگی کند؟از این می

 

 

 

 

 

 

 

 توان با چند ویژگی تعریف کرد:یک جم را می .2 

 شناسانه، و معموالنخست آن که این جفتهای معنایی، ساختارهایی نشانه 

زبانی هستند. یعنی در ساختارهای نشانگانی فراگیر و عمومی، و به ویژه در زبان 

ای همعناست که در تمام زبانتنیده وجود دارند. این بدان  طبیعی، به شکلی پیش

شناخته شده، تقابلی دوتایی در میان واژگان و مفاهیم وجود دارد. این تقابل گاه 

مانند سه جفت مشهور کانتی )زیبا/ زشت، نیک/ بد، درست/ نادرست( به 

کنند و وضعیتی صریح دارند، و گاهی هم مانند مفاهیمی مرکزی و غایی اشاره می

تر دارند و در اطراف جفت لوی اشتراوس، خصلتی مبهمای نظام ِ آشپزخانه

 اند. صریحی مثل خام/ پخته تنیده شده

ی تمایز نشانه شناسانه را حدِ پایهدوم آن که یک جفت متضاد معنایی، وا 

است، نشانگان زبانی به شکلی منفرد و  سازد. چنان که سوسور  نشان دادهبر می

استعالیی قدرت ارجاع و بازنمایی ندارند و خاصیت زبانی خویش را تنها در 

وان تآورند. به همین ترتیب، میای به دست میای از تمایزهای بینانشانهشبکه

ای سازمان یافته از تمایزها های نشانگان، در واقع از آرایهکه تمام نظامفرض کرد 

ن تر، اطالعات محصول شکسته شداند. به بیانی دقیقها تشکیل یافتهو تفاوت
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ا هتقارن است. یعنی آنچه که به عنوان عنصری همتای ماده و انرژی در سیستم

ی جهکند، نتیتم را تعیین میهای درونی سیسیابد و کارکردها و جریانجریان می

ظهور تفاوتی است، در میان چیزهایی که تا پیش از آن همسان بوده اند. مفهوم 

هایی معنایی هستند که برای همسانی و ناهمسانی، و تشابه و تمایز، خود جفت

 ی تقارن/ شکست تقارن کارآیی دارند. گونهدرک مفهوم ریاضی

قایل  گذاری و تفاوتهای پیچیده با ایجاد کردن تمایز، و با فاصلهسیستم

کنند. همین روند، شدن در میان چیزهای مشابه و پیوسته اطالعات را تولید می

یابد. به این شکل که تقارن و شکست تقارن، شناسانه بازتاب میانهدر سطحی نش

یعنی تشابه و تفاوتی که امکان تشخیص و ادراک را برای نظام شناسنده فراهم 

آورد، در سطحِ پردازش عصبی/ روانی به نشانگانی زبانی یا شبه زبانی ترجمه می

کار  –یعنی قوانین تقارن و شکست تقارن –شوند که بر مبنای قواعدی مشابه می

-کنند. با این اوصاف، یک جفت متضاد معنایی، کوانتومی است که با بنیادیمی

ترین رخداد در سطح پردازش اطالعات همتاست. یک جفت متضاد معنایی، شکلِ 

نمادین شده و بیان شدنی شکست تقارنی است که آفرینش اطالعات و معنا را 

سازد. از این رو، جفت ح گوناگون پردازش عصبی/ روانی ممکن میدر سطو

-امی نظی در نظر گرفت که شالودهتوان همچون خشتِ پایهمتضاد معنایی را می

 سازد.های نشانگانی/معنایی را برمی

سومین ویژگی جفت متضاد معنایی آن است که عالوه بر تمایز، شکلی  

ی یک جفت متضاد معنایی، تنها از ترجیح را هم در خود نهفته است. دو سویه

دهند، بلکه به نوعی میل و گرایش شخصِ شناسنده تعارض و تفاوت را نشان نمی

کنند. نیک و بد، زشت و زیبا، و درست و از آنها نیز داللت میبه سوی یکی 

های مشهوری هستند که از دید کانت اشکال بنیادین ترجیح را نادرست، سه گانه

کنند. بنابراین دو قطب مفهومی موجود در ی شناسنده صورتبندی میدر سوژه
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 تمایزی که در ارز دانست. آنها عالوه برتوان همیک جفت متضاد معنایی را نمی

سپهر معناشناسانه دارند، در سطح روانشناختی نیز نیروها و گرایشهایی متفاوت 

انگیزند. به شکلی که معموال یکی از آنها مطلوب، خواستنی، و موضوعِ را برمی

ود. ششود، و دیگری برعکس نامطلوب و ناخوشایند پنداشته میمیل محصول می

ند، و این کبا رنج و دیگری با لذت پیوند برقرار میتر، یکی از آنها به تعبیر دقیق

 گویا جفت متضاد زیربنایی در سطح روانشناختی باشد. 

 تواند درها بر شمردیم، با یک توضیح میجم سه خصلتی که در مورد 

هم آمیخته گردد. اکنون، بیش از صد سال از زمانی که نیچه در باب تاثیر میل بر 

های هیجانی بر مسیرهای استدالل عقالنی قلمفرسایی شناخت و ترجیح انگیزه

دانیم که چارچوبهای شناختی و قواعد منطقی حاکم گذرد. امروز ما میکرد، می

ر ذهن ما، محصول فرآیندی درازپا و پیوسته از اننتخاب طبیعی و تکامل زیستی ب

د، انیسر خود اندوختهاست، و ظرفیت شناختی شگفتی که آدمیان در کاسه

، و ی لذتدستاوردی زیست شناختی است که در راستای خواست بقا، انگیزه

آشکار است که  میل به قدرت جهتگیری یافته است. از این رو، امروز برای ما

 یچارچوبهای شناختی ما، نه تنها بدیهی و از پیش داده شده نیستند، بلکه در زمینه

ای و تصادفی را از خود شان، گهگاه خصلتی کاتورهمدارانه و کارکردگرایانهمیل

 گذارند. به نمایش می
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 یعنی ارتباط میان میل و شناخت، –شاید بتوان با تمرکز بر همین مفهوم 

ا هبه فهمی عمیقتر در مورد جم -مانو قواعد حاکم بر تکامل چارچوبهای ادراکی

 دست یافت.

ه نماید کجم چنان که گفتیم، محصول شکست تقارن است. چنین می

 -جوی آدمیان نباشد،اگر محصول خالقیت ذهنِ نظم-قانون حاکم بر هستی، 

اندرکنش نیروها و  نظامی از قواعد تقارنی است که به طور موضعی، و بر اساس

ک شود. هستی شاید یک پیوستگی کالن و یعواملی پراکنده و فراگیر، شکسته می

در هم تنیدگی سترگ باشد، که وقفه، گسست، تمایز و تفاوت در آن از اندرکنش 

میان نیروهایی پیوستار گونه، و تداخل عواملی همگون و هم جنس زاییده شده 

ی پیوسته، کالن، و فراگیر است که در آن همه باشد. با این تعبیر، هستی روند

چیز با همه چیز برابر است، و تفاوتی در ذات چیزها وجود ندارد. و این تقارن 

است. اما تمایزها، گسستها و تفاوتهایی در فراز و نشیبِ این کلیت در هم تنیده 

به صورت موضعی وجود دارد، که محصول اندرکنش نیروهای فراگیر و منتشرِ 

ی این هستی است. این نیروها و عوامل هستند که تغییر را ری در تمام پیکرهجا

 کنند. در سطحی هستی شناختی ممکن می

ی غرقه در تقارن، که شکستهای تقارنِ درون آن نیز خصلتی در این زمینه

یچیدگی از پهایی دارند، هسته -و در نتیجه متقارن –فراگیر و پیوسته و منتشر 

هایی که انباشتی شگفت انگیز از اطالعات و روابط را در وجود دارند. سیستم

گذارند. زیرواحدهایی که در نهایت میان عناصر درونی خویش به نمایش می

-ی عظیمِ هستی هستند، اما همچون گرانیگاهبخشهایی موقت و  موضعی از  پیکره

رند. گذاب را از خود به نمایش میهایی موقت و کوتاه عمر، خصلتی بسیار عجی

های خرد و زودگذرِ تراکم پیچیدگی در دل مهروند، به دلیل انباشت این هسته

-ای که دارند، میاطالعات درونی خویش، و به خاطر سازمان یافتگی غیرمنتظره

توانند تقارن درونی خویش را به شکلی متمرکز، سازمان یافته، و سلسله مراتبی 
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بارت دیگر، پیچیدگی زیاد این سیستمها باعث شده است که عاملها بشکنند. به ع

نند و شکو نیروهایی که در حالت عادی به شکلی منتشر و پراکنده تقارن را می

در نتیجه الگوهایی تخت و همگون و همسان از سازمان یافتگی را در چیزها پدید 

ز تشدید کردنِ آورند، در اینجا همگرا شده، با هم تداخل کنند، و پس امی

یکدیگر، به ساختارهایی سلسله مراتبی، متمرکز و هدفمند از شکست تقارن منتهی 

 شوند. 

 

 

 

 

 

های انباشت پیچیدگی، ساختارهای زنده هستند. موجودات زنده این هسته

تی که نسبت به عمر هس –هایی هستند که برای زمانی بسیار کوتاه همان سیستم

بخشی از تقارن درونی خویش را بر اساس متغیرهایی  -قابل چشم پوشی است،

این البته جدای از سیرِ عمومی اندرکنش  شکنند، ودرونی و سازمان یافته می

نیروهای حاکم بر هستی است، که شکست تقارنهایی از جنسِ سایر چیزهای 

 آورد. هستنده را نیز در این سیستمها به بار می

حاکم  اشبه این ترتیب، در جهانی که قوانین ابرتقارنی بر ذرات بنیادی

ای که تقارن حاکم بر ساختارهای معدنی، فرآیندهای شیمیایی، است، و در هستی

اش بر اساس قواعد عام و فراگیرِ شناختیرخدادهای فیزیکی و جریانهای زمین

مهایی شود و الگوهایی برخالی یا نظزمین شناختی شسته میفیزیکی، شیمیایی، و 

کند، سیستمهایی مانند جانداران را داریم که فرآیندهای ساده را ایجاد می

بیوشیمیایی، نیروهای بیوفیزیکی، و روندهای فیزیولوژیک درونی خویش را بر 
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مرکز تاساس نوعی همگرایی همان نیروهای پیش گفته، به شکلی سازمان یافته و م

شکنند. به این ترتیب، تقارنِ حاکم بر عناصر سیستمهای زنده به شکلی در هم می

ص شکند. به طوری که تعقیب الگویی خاافزایانه میسلسله مراتبی و به شکلی هم

ی مهم در این میان آن است که سازد. و نکتهاز رفتار را برای سیستم ممکن می

ر، بر اساس متغیرها، نیروها، و عواملی تعیین این الگوهای هدفمند و جهتدارِ رفتا

گردند که خود محصول نظم همین سیستمها هستند و به شوند و هدایت میمی

خیزند. به این ترتیب، خودسازماندهی، خودزاینده تعبیری از درونِ سیستم بر می

بودن، و هم افزا بودن فرآیندهای حاکم بر جهان زنده را باید حالتی حدی، و 

ای عام و فراگیر دانست که به شکلی منتشر و پراکنده تی بحرانی در زمینهوضعی

تر زیر فرمان همان قواعد تقارنی قرار دارد و با و در سطحی نامتمرکز و ساده

 شکند.اصولی مشابه تقارن را می

واعدی شکند. یعنی قسیستم زنده، تقارن را به شکلی سلسله مراتبی می

زد، در ساکه در سطح فیزیکی پیدایش الگوهای منظم بیوفیزیکی را ممکن می

ترکیب و تداخل با یکدیگر قوانینی بیوشیمایی را در سطحی باالتر از پیچیدگی 

آورند که قواعد تقارنی نوظهوری بر آنها حاکم است و شکسته شدن د میپدی

آورند که خود به ظهور قواعد تر را پدید میآنها نیز الگوهایی تازه و پیچیده

 شود.منتهی می -مثال سطح فیزیولوژیک–تری در سطوح باالتر تقارنی بغرنج

، سطحی روانشناختی است. در این یکی از سطوح این نردبان طبیعی

شود و زیر های حسی بمباران میای که مدام توسط دادهی عصبیسطح، شبکه

ندی، بفشار ضرورتِ رفتار کردن قرار دارد، باید محرکهای حسی را به شکلی رده

تنظیم، و سازماندهی کند تا بازنمایی جهان خارج در ذهن شناسنده ممکن گردد، 

 است، به شکلی تنظیم شود که سازگاری "دارذهن"ای که پیچیدهو رفتارِ سیستمِ 

ود شسیستم را با محیطش ممکن سازد. این کار با ابداع مدلی از جهان ممکن می
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که به قدر کافی با هستی بیرونی همخوان باشد. به قدر کافی، یعنی تا آن حدی 

که در جهانی که بقای سیستم در این محیط را ممکن سازد، و رفتار  ذهنی را 

ی ازند، چندان دقیق سازد که شایستگی زیستیخودساخته دست به انتخاب می

 بسنده را برایش به ارمغان آورد.

د، شوبا شکستن تقارن در سطحی حسی/ پردازشی ممکن می این کار،

د. شوکه خود به شکست تقارنهایی دیگر در سطوح روانشناختی منتهی می

شود ذهنِ شناسنده چیزها و رخدادها را از دل شکستهای تقارنی که باعث می

بندی آش شله قلمکارِ محرکهای حسی درهم آمیخته بیرون بکشد، آنها را رده

گوهایی تکراری را در میانشان تشخیص دهد، و در نهایت به صورت یک کند، ال

 شان کند. ی مستقل و مجزا بازنمایی، رمزگذاری، و بازشناسیپدیده

ها این شکست تقارن، در سطح زبانی و خودآگاهانه، در قالب جم

شود. یک جم، در واقع کوانتومی پایه برای شکست تقارن است. سازماندهی می

تواند شکسته شود، تمایزی است که میان دو چیزِ مشابه ساده ترین تقارنی که می

وان واحدی برای ی اطالعات به عنکند. این همان است که در نظریهظهور می

-گیرد و به عنوان یک بیت شناسایی میشمارش اطالعات مورد استفاده قرار می

ها با اتکا به آن برساخته شود. در عین حال، این همان زیربنایی است که جم

شوند. چرا که یک جم، در نهایت چیزی جز یک شکست تقارن بسیار ساده می

های ای از جفتده باشد و در زمینهی دوتایی نیست که برچسبی زبانی خورشده

 مشابه بافته شده باشد. 

رفته گبه این ترتیب، میلِ سیستم برای غلبه بر آشوبی که پیرامونش را فرا 

است، و گرایشی که برای سازمان دادن به الگوهای شکست تقارن دارد، و سلسله 

ازد که سشود، بستری را بر میمراتبی که به دلیل پیچیدگی بر این زمینه حاکم می

شوند. از این روست که تمام نظامهای زبانی و نشانگانی ها از دل آن زاده میجم

 ای ازتوانند در قالب شبکهگهای موجود میشناخته شده، و تمام رمزگانِ فرهن
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ها بازشناخته شوند. چرا که آنها در اصل خود چیزی جز الگوهای رمزگذاری جم

ی خود شکلی تکثیر شده، و واحدی تکاملی ها نیستند، که آنها نیز به نوبهجم

زیستی  یبرای سازماندهی شکستهای تقارن در نظام شناختی سیستمهای پیچیده

 هستند. 

ها، یعنی اتکای آنها بر تفاوت و تثبیت شدنشان بر دومین ویژگی جم

چرا که نظام خیزد. ضدیت میان دو قطبِ جمع ناشدنی نیز از همینجا بر می

تقارنِ "هایی که به زاییشناختی ما برای تشخیص، ارزیابی، و پردازش دوشاخه

 ترین حالتکنند، نیاز به رمزگانی ساده دارد. در سادهداللت می "شکسته شده

سازد که دو سرِ طیفی تقارنی را هایی را بر میاین رمزگان دودویی است، و جم

ی این طیف، و برای محو کردن ای انکار میانهدهند، و در عین حال برتشکیل می

اند. از این رو جم، ابزاری است که و نادیده انگاشتن آن است که تدوین شده

ناخت ی شهایی گسستهشناختی را به دوگانهذهن به کمک آن پیوستارهای هستی

ر هم ی پیوسته و دکند، و به این ترتیب پردازش این زمینهشناسانه تحویل می

 سازد. ه را ممکن میتنید

سومین ویژگی جم، یعنی پیشینی بودنِ مفهوم ترجیح و حضور همیشگی 

گردد. در اینجاست که درست بودن می ها نیز به همین جا برانتخاب در میان جم

فهمد، شود. بر اساس قواعدی تکاملی، ذهن چیزی را نمیحرف نیچه آشکار می

مگر آن که بخواهد در مورد آن تصمیمی بگیرد، و کاری انجام دهد. و مواردی 

یابد، ما با نوعی کژکارکرد، یا ابرکارکردِ نوظهورِ هم که چنین امری تحقق نمی

سازد تا به کمک آنها جهانی ها را بر میروبرو هستیم. ذهن برای آن جم افزایانههم

را برای خود توصیف کند که باید رفتاری شایسته و سازگار کننده را در آن به 

ر کند که به خاطرِ و دانجام رساند. جم، شکست تقارنی شناختی را نمایندگی می

ا را هرو، سیستمی که جم امتدادِ شکست تقارنی رفتاری خلق شده است. از این

طرف نیست. ذهنِ سوژه جم را  از ابتدا برای آن آورد، در مورد آنها بیپدید می
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آورد تا بخشی از آن را بر بخشی دیگر ترجیح دهد. جم، همواره با پدید می

فرآیند  یترجیح در ارتباط است، چرا که مخلوقِ نیاز به ترجیح، و تسهیل کننده

 انتخاب است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ود و فراگیر وج. در مورد جفتهای متضاد معنایی، چند پنداشت نادرست 3 

 دارد.

ترین پنداشت، آن است که در جم چیزی عینی، بیرونی، نخستین و رایج

ها محصول ذهن ما هستند. ذهن ما جم یا واقعی وجود دارد. واقعیت آن است که

یم، ابه دلیل ساختار ما، و زیست جهانی که برای زیستن در آن تکامل یافته

شکند و رخدادها و چیزها را با این قالب پدیدارها را به این شکل خاص می

کند و از این رو برای سازماندهی این هرج و مرج حسی، خاص دریافت می

شود. شواهدی روشن وجود دارد که ای خاص میهدست به دامان این جم

ی را ی زندگها به مسیرهای حسی، و زاده شدنشان زیر تاثیر شیوهوابستگی جم

ها، زیر تاثیر دهند. یک مثال تاریخی آن است که بسیاری از جمنشان می

می تردید جاند. بیدگرگونیهای جامعه شناختی و تکامل جوامع انسانی زاده شده

اجنشین/ کوچگرد، که در تاریخ جهان پیشامدرن بسیار مهم بوده است، مانند یک
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ی پنجم پ.م و رواج کشاورزی مستقر وجود نداشته است، و به تا پیش از هزاره

الیسم یا کاری/ رادیکهای مانند سوسیالیسم/ لیبرالیسم، و محافظههمین ترتیب جم

ی یر شرایط اجتماعگرایش چپ/ راست نیز عناصری نوظهور هستند که زیر تاث

شناختی هم آن است که افرادِ کور مادرزاد که از دریافت اند. مثال روانزاده شده

هایی متفاوت با افراد بینا جهانشان را های حسی محروم هستند، با جمداده

کنند. در این افراد جمی مانند نزدیک یا دور چندان اهمیت ندارد، و شناسایی می

های مهمی شود. جمدور از دسترس جایگزین آن می جمی مانند در دسترس /

 مانند برجسته/ فرو–مانند نور/ ظلمت و زیبا/ زشت در ایشان با جمهایی دیگر 

شوند. به همین ترتیب روابط درونی میان این جمها رفته، یا زیر/ نرم جایگزین می

شود، متفاوت است. چنان که مثال عناصر زمانی نیز با آنچه در افراد بینا دیده می

به جای آن که مانند افراد بینا بر محوری مکانی  -دیر/ زود، گذشته/ آینده –

وند و شهایی فضایی ارتباط یابند، خود محوری فرض میانطباق یابند و با جم

شوند. در این افراد جمهای مربوط به محور سازماندهی جمهای دیگر تلقی می

شود، در حالی که در افراد بینا این شناوایی محور شناخت تلقی میپساوایی و 

قیم ها محصول مستهای مربوط به بینایی است که مرکزیت دارد. بنابراین جمجم

فرآیند شناسایی، و عنصر ضروری آن هستند و نخستین خطا در موردشان آن 

ضوری ح است که به صورت اموری پیشینی و بدیهی پنداشته شوند که ماهیت و

 مستقل ازذهن شناسنده دارند.  

ها دو مفهوم متعارضِ موجود در تواند در مورد جمدومین خطایی که می

و در واقع با هم تفاوت و تعارض دارند. این بدان معناست یک جفت، به راستی، 

-که دو مفهومی که قطبهای متضاد یکدیگر هستند و نقاط مقابل هم پنداشته می

عینی و واقعی در جهان خارج  "رخدادهایی"را  "چیزها"شوند، به راستی به 

ش، با هم تعارض دارند. بر اساس این نگر "در واقع"کنند که از ما اشاره می
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ر د چیزی مانند روشنایی در جهان خارج وجود دارد، که با چیزی به نام تاریکی

 عینیتی بیرونی دارند.  تضادی راستین است و این هردو مستقل از ذهن ما

عمل مخلوق روشی هستند که ذهن ما برای ها در چنان که گفتیم، جم 

شناخت هستی در پیش گرفته است. ذهن شناسنده در فرآیندی که از سویی ساده 

-انگارانه و از سوی دیگر اقتصادی و کارآمد است، محرکهای حسی و درون

-کند را به صورت عناصری دوتایی ردهدادهایی که از جهان خارج دریافت می

ها، کند. جمبه این ترتیب رمزگذاری و پردازش می کند و آنها رابندی می

حالتهایی حدی هستند که در جهان خارج وجود ندارند، بلکه به صورت حالتهایی 

ی های حسشوند تا جایگیری دادهانتزاعی، خالص، و مرزی توسط ذهن آفریده می

شده و شناختنی ممکن شود. نخستین پنداشت غلط آن است  بندیبر طیفی درجه

ه این وضعیتهای حدی با واقعیتهایی بیرونی اشتباه گرفته شوند. این همان ک

اشتباهی است که مشهورترین پشتیبانش، افالطون است. افالطون با فرض عناصر 

ها ارزشی عینی قایل شد و حتی آنها را مینوی، یا همان مثل، در عمل برای جم

ح داد. این بدان معناست های ملموس تجربی نیز ترجیهای حسی و دادهبر تجربه

 یکه او این حقیقت را نادیده گرفت که رخدادها و چیزهای واقعی، همه در میانه

های متضاد ها قرار دارند، و نقاط حدی و دو سرِ طیفی که به جفتطیف جم

شود، به لحاظ تجربی تهی و خالی است. در جهان خارج، چیزی معنایی منتهی می

ی ای ما همواره در نقطهی مطلق وجود ندارد. بلکه تجربهبه نام روشنایی یا تاریک

گیرد. به همین ترتیب، کردار یا آدمِِ خوب یا بین طیفِ روشنی/ تاریکی قرار می

ای از این دو هستند که ی کردارها آمیختهبد مطلق وجود ندارد و همگان و همه

این  الطون بری افممکن است عنصر خوبی یا بدی در آن غلبه داشته باشد. تله

ی طیف، و تمرکز بر دو سرِ جم، و اساس، عبارت است از نادیده گرفتنِ میانه

 واقعی پنداشتن آن.
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 شود، که عبارت استی افالطون، معموال به اشتباه دیگری منتهی میتله 

ی یکی از دو عنصر جم، بر از ترجیح بی قید و شرط و بدیهی پنداشته شده

هاست، بدان ی جمدیگری. این حقیقت که دستگاه شناختی سوژه آفریننده

که هر دو جفت متضاد معنایی در جریان فرآیندی مشابه و مبتنی بر معناست 

تند. ی تقارن هسها زادهشوند. به تعبیر دقیقتر، جمهایی یگانه زاده میپردازش داده

ود. شهر جم، تقارنی پردازشی است که شکسته شدنِ آن به شناخت منتهی می

شاهده در پدیدارها استنتاج ها را بر اساس انتزاعِ صفتهای رویاروی قابل مذهن جم

ای نیدهتهای مرکزی و پیشکند، و بعد بر اساس پیوندی که این صفات با جممی

دو  شود و یکی ازیابند، میانشان تمایز قایل میمانند مرگ/ بقا، یا لذت/ رنج می

متنوع  ی ما، ترکیبهاییدهد. دستگاه شناسندهسر طیف جم را بر دیگری ترجیح می

-ای از نورها و سایهی آنها آمیختهکند که همهای اقلیمی را تجربه میاز وضعیته

های حسی، دو مفهوم انتزاعی و های کم یا زیاد هستند. ذهن بر مبنای این داده

کند، و بعد بدان دلیل که به جانوری حدی روشنایی و تاریکی را استنتاج می

ی ترجیح وشنایی را بر تاریکروزخیز، با دستگاه بینایی توسعه یافته تعلق دارد، ر

و  دهددهد. به این ترتیب، در گام نخست شکست تقارنی شناختی رخ میمی

-هایی از روشنایی/ تاریکی درک میوضعیتهای مشاهده شده به صورت درجه

شوند. یعنی حاالت پیوسته و شوالیی بیرونی در قالبی مدرج و گسسته گنجانده 

ردند. در گام دوم، شکست تقارنی رفتاری بروز گشوند و بنابراین شناسایی میمی

هد، دکند. یعنی شناسنده یکی از سرهای طیف یاد شده را بر دیگری ترجیح میمی

د. در کنتر، و ارزشمندتر از دیگری قلمداد میتر، اصیلیعنی آن را بهتر، درست

این صورت ممکن است این اشتباه پدید آید که شناسنده باور کند که ترجیح 

کی از دو سرِ این طیف بر دیگری امری طبیعی، بدیهی، یا پیش داده شده است. ی

دهد که شناسنده نقش خویش در شکست تقارن رفتاری این در شرایطی رخ می

را از یاد ببرد و این ترجیح را به مراجعی بیرونی نسبت دهد. در اساطیر ایرانی، 
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که به خاطر غصب کردن  ضدقهرمان مهمی به نام ضحاک یا آژیدهاک وجود دارد

جایگاه جم و نابود کردن او شهرت دارد. جالبتر از همه آن که ضحاک با اره 

ی جم او را کردنِ بدنِ جم به دو نیمه، و به تعبیری از هم جدا کردنِ دو نیمه

کنمدر اساطیر هیچ تمدنی داستانی وجود داشته باشد که ارتباط کشت. گمان نمی

هایشان را با این دقت صورتبندی کند. ضحاک را و تله هامیان عناصر درونی جم

توان به عنوان نمودی از نادیده انگاشتنِ قواعد حاکم بر دومین گامِ شکست می

–ها در نظر گرفت. همانطور که خطا و نادیده انگاشتن گام نخست تقارنِ  جم

د، شی افالطون منتهی میبه تله -یعنی شکست تقارن شناختی و ادراکِ چیزها

غفلت از گام دوم و توجه نکردن به نقش خویش در شکست تقارن رفتاری نیز 

که من نقش خویش در ی ضحاک آن است شود. تلهی ضحاک منجر میبه تله

ترجیح یکی از دو سر جم بر دیگری را انکار کند، و آن را با ارجاع به ذات یا 

ر داده برتر و مهمتر فرض کند. به این ترتیب، شناسنده با برتماهیتی بیرونی و پیش

ستار گسلد، و پیوپنداشتن یکی از دو جم بر دیگری، ارتباط میان این را از هم می

گیرد، و این همان روشی است که ضحاک برای کشتن جم یده میبودنشان را ناد

 از آن بهره برد، یعنی دو نیمه کردنِ آن. 

ی سنمار است. ها طرح شود، تلهدر مورد جم تواندای که میچهارمین تله 

سنمار بر اساس داستانهای قدیمی عربی، معمار شاه حیره بود که برایش کاخی 

بزرگ ساخت و چندان در ساخت آن هنرنمایی کرده بود که کل این بنا به خشتی 

ریخت. در آوردند، کل کاخ فرو میبند بود و اگر آن را از جای خود بیرون می

 گرایی به کارما، سنمار نمادی است که برای برچسب زدن به برچسب دیدگاه

ی سنمار عبارت است از تالش رود. در قلمرو شناخت شناسی، تله یا عقدهمی

ن آوری نویبرای تحویل کردن همه چیز به یک چیز. این همان روشی است که فن

های میانی به ویژه در دهه–را ممکن ساخته است و در بطن روش علمی مدرن 

ی خطایی ی سیستمگرایانهنیز قرار دارد. تحویل گرایی در نگرش کل -قرن بیستم
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هایی از سازیه کارکردهای فنی سادهشناختی است که از شیفتگی نسبت بروش

ی سنمار، عبارت است از تالش برای شود. بر این مبنا، تلهاین دست ناشی می

 یبرساختن کاخی نظری بر مبنای مفهوم یا عنصری مرکزی، به شکلی که همه

مفاهیم و عناصر دیگر از نظر هستی شناختی یا شناخت شناسانه به آن تحویل 

 شوند. 

 

 

 

 

 

 

ی سنمار به صورتِ تحویل شدن یکی از جفتهای ها، تلهدر قلمرو جم 

اومِ شناخت ی سنمار به تعبیری تدیابد. تلهمتضاد معنایی به قطب مقابلش تبلور می

کرد و یکی را به ی ضحاک است. اگر ضحاک جم را دو نیمه میی تلهشناسانه

لی گرفت، سنمار به شکتر و مهمتر در نظر میعنوان بخشِ بهتر، نیکوتر، اصیل

ی دیگر را به عنوان مشتقی فرعی، گذارد و اصوال سویهتر پا پیش میافراطی

گیرد. اگر ضحاک ترجیح ای و حتی موهوم از آن بخشِ برگزیده در نظر میحاشیه

 - این برتریبودنِ یا طبیعیمانند اصیلتر بودن –نور بر ظلمت را به مرجعی بیرونی 

شود که اصوال ظلمتی وجود ندارد و تاریکی گرداند، سنمار مدعی میباز می

چیزی جز یکی از حاالت غیاب نور نیست. به این ترتیب ظلمت به نور تحویل 

شود و دو قطبِ جم، که یکبار به کمک برداشت افالطون جایگزین پیوستار می

ه دست پحاک از هم جدا شده بودند، به یک قطبِ میانشان شده بودند، و بعد ب

 شود. برگزیده فرو کاسته می
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نخستین اشتباه، باور  ها وجود دارد.به این ترتیب، چهار تله در مورد جم 

ی افالطون ها از ذهن شناسنده و زیست جهان وی است. دوم، تلهبه استقالل جم

وم، کند. سی آن داللت میاست که به عینیت دو سر طیف و نادیده گرفتن میانه

ی ضحاک است که ترجیح یکی از دو قطب بر دیگری را به دالیلی بیرونی و تله

ی سنمار دهد، و در نهایت تلهشناسنده ارجاع میای مستقل از اصول موضوعه

 کاهد. است که اصوال یکی از دو قطب را به دیگری فرو می

ت که هر چهار خطای یاد شده در داستان جمشید بسیار بسیار جالب اس 

کیانی به دقت نمادگذاری شده است. جمشید یا همان جم، مرتکب این گناه شد 

که خود را خدا نامید. یعنی خود را امری مستقل، خودبسنده و آفریننده پنداشت، 

بی آن که به مخلوق بودن، و محصولِ شرایط زمانه بودنش توجه کند )نخستین 

در نتیجه فره خود را از دست داد. به این ترتیب نوری که نشانگر اقتدار و  تله(.

نیروی پادشاهی او بود، در قالب کبوتری از سرش پرواز کرد و رفت. این را 

خش ی طیف، و بی افالطون دانست. این در واقع پیوستار میانهتوان همتای تلهمی

اللش از شناسنده، او را ترک ی تو پرِ جم بود که با ادعای استقاصلی و بدنه

ها حضور دارد، و زمانی که جم از ی جمکرد. واقعیت همیشه در میانهمی

جم  یاش اعالم استقالل کند، این بخشِ اصلی و توپرِ میانی، که پیکرهشناسنده

سازند و زیربنای ساختارش است، همچون کبوتری تیزپرواز آن را ترک را بر می

ی افالطون(. در نتیجه گذارد )تلهک و تهی را بر جای میای پوکند و پوستهمی

واند تآید. ضحاک در این شرایط میی ضحاک بر جم فراهم میشرایط برای غلبه

قدرت جم را غصب کند. او این کار را با اسیر کردن جم، و دو نیمه کردنش 

این  کند، ودهد. یعنی ارتباط میان دو سرِ طیف یاد شده را قطع میانجام می

حقیقت که هریک از این دو با پیوستاری به دیگری قابل تبدیل هستند را پنهان 

ی پیوستار و مهم پنداشته شدنِ دو سازد. این کار با توجه به کنده شدنِ میانهمی

شود. پس از دو نیمه شدن جم، ی افالطون ممکن میسرِ طیف در جریان تله
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بر جهان، با مرگ جم، یعنی فرو شود. حاکمیت گیتی ضحاک بر گیتی حاکم می

ی فاقد کارکرد همراه است. به همین دلیل هم در اساطیر کاسته شدنش به یک نیمه

ی بینیم که در زمان حاکمیت ضحاک، مغزِ آدمیان خورش سویهمان میبومی

ا، هشود. چرا که به راستی هم با فلج شدن و دو نیمه شدنِ جماهریمنی ضحاک می

یجه . در نت"شوندمغزها خورده می"بینند، و شناختی آسیب میکارکردهای اصلی 

 ها با هم تکیه داشت، فروی شناخت که بر تعادل پویای جمسپهر سازمان یافته

 سنمار(. یشود )تلهپاشد و به مفاهیمی تکینه و پوک از نظر محتوا تحویل میمی

ای که ذکرشان گذشت، این خطای رایج نیز های اصلیگذشته از تله 

ها، میل به وجود دارد که به دنبالِ  درک کارکردها و کژکارکردهای حاکم بر جم

ایی در شناسنده ایجاد شود. در بند ها از سپهر شناسرهایی از آنها و زدودن جم

بعدی بیشتر در مورد دالیل ناممکن بودنِ تحقق این میل خواهیم نوشت. اما در 

ها زیربنای هر نوع اینجا، باید به طور خالصه به این نکته اشاره کرد که جم

شناختِ خودآگاهانه و آشنا هستند، و بنابراین رهیدن از جم و حذف کردن این 

به فروپاشی ساخت شناسایی و فقیر شدن سپهر شناخت منتهی  عناصر لزوما

 -ورانجان وگویا سایر –خواهد شد. این بدان معناست که دستگاه شناختی آدمیان 

بندی دو دویی چیزها و تحویل کردنشان به قطبهایی بر مبنای الگویی از رده

دوگانه ساختار یافته باشد. این ساختار، خصلتی تکاملی دارد که در کلیت خویش 

خصلتی  -مانند لذت/ رنج –های مرکزی و حتی تا حدودی در مورد برخی از جم

اخت ها، اگر به معنای شنتنیده و ژنتیکی دارد. از این رو رهیدن از استبداد جمپیش

 -و در عین حال پذیرش حضور دایمی و سودمندشان –دقیق آنها و گذر از آنها 

 نباشد، توهمی بیش نبست.
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. یکی از پیروان الئو تسه زمانی گفته بود: زمانی که پا در راه نهادم، 4 

ی دو برابر با چهار بود. وقتی کمی در راه پیش رفتم، دیگر دو با دوی به عالوه

و همان ی دشد. وقتی باز پیشتر رفتم، دیدم به راستی دوی به عالوهدو چهار نمی

 چهار است!

ها در شرایط د. جمها آگاه نیستنآدمیان در حالت عادی، بر وجود جم

سازند، که بر حضور و نقش بنیادین ی نظامهایی شناختی را برمیمعمول شالوده

آنها آگاهی ندارند. از این روست که در شرایط معمول و هنجارین خردی اندک 

، خوردها و ماهیتشان در ذهن شناسنده به چشم میو دانشی ابتدایی در مورد جم

ها برای عمل کردن ام شناخت بسنده است. جمو همین اندک برای کارآیی نظ

ا، هتواند بدون توجه به ماهیت و ساختار جمنیازی به خوداگاهی ندارند. ذهن می

بندی و رمزگذاری کند، در موردشان تصمیم های حسی را ردهاز مجرای آنها داده

 مبگیرد، بر مبنایشان تقارن رفتاری خویش را بشکند، و بسیاری از روندهای حاک

 کند. فرض بگیرد. ذهن در عمل، چنین نیز میبر این جریان را نیز پیش

ا در هو جم زمانی که خودآگاهی نسبت به خویشتن از حدی بیشتر شود، 

ه آید که شناسنده بمی ، این مخاطره پیش"دیده شوند"جریان فرآیند شناسایی 

ها چشم بدوزد و تقارنِ حاکم بر دو سرِ طیف را دریابد. تقارنی که در دو گام جم
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ه شود، در چنین شرایطی آگاهی نسبت بشناختی و رفتاری به سادگی شکسته می

اطره برای روند عادی و معمول شناخت تبدیل تواند به نوعی مخها میحضور جم

شود. اگر شناسنده به یک جم چشم بدوزد و آن را مورد تحلیل قرار دهد، دیر یا 

هایی که در بند نخست بدان اشاره کردیم، آگاه خواهد شد. این زود به ویژگی

اش همواره به شود که دروندادهای حسیبدان معناست که شناسنده متوجه می

ی نظام فهمد که دو سرِ طیف جم آفریدهیوستار جم تعلق دارند، می یمیانه

کند که ترجیح یکی از این دو بر دیگری به پردزاشی خودش هستند، و درک می

تصمیم و خواست خودش وابسته است. در نتیجه،جم از آن جایگاه فرازین و 

ی ه در میانهکشود، و خیره ماندن به تقارنی استعالیی نخستین خود فرو کشیده می

دو جفت متضاد معنایی و در پیوستار حاوی چیزها و رخدادها النه کرده است، 

شود. ممکن است شناسنده با درک ماهیت به فلج شدنِ شکست تقارن منتهی می

جم، انگیزه، میل، یا قاطعیت الزم برای شکستن تقارن را از دست بدهد. در این 

 ل خواهد کرد. صورت، دیدن تقارن همچون نوعی تله عم

دهد. در ای خاص از خرد رخ میاین پایبند شدن به تقارن، تنها در وازه 

ند، و امکان درک تقارن حاکم بر آنها را ها را ببیشرایطی که شناسنده بتواند جم

داشته باشد، اما از فهم این که شکست تقارن آن به خودش وابسته است باز بماند 

 ها را از دست بدهد. و قدرت کافی برای گذر از این تقارن و بهره برداری از جم

تقارن امری فریبنده است. یعنی نگریستن به آن به قدری تکان دهنده است که 

ها را مختل کند. شناسنده وقتی به تقارن حاکم بر تواند کارکردهای عادی جممی

خواهد انگاشت، و آنها را ها را نادیده جفتهای متضاد معنایی دست یابد، جم

آمیز، یا دروغین فرض خواهد کرد. این باورها از آنجا فایده، فریبارزش، بیبی

سته دانها را قطعی، عینی، واقعی و بیرونی میشوند که وی در ابتدا جمناشی می

هایی استعالیی و تخیلی است که ممکن است. در این شرایطِ سرخوردگی از جم
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ها محروم شود. در این حالت، شناسنده به ه کار گرفتنِ جماست شناسنده از ب

شود که منکر هدف، سردرگم، جبرگرا و قدری مسلک تبدیل میموجودی بی

کند. این همان هاست، و از این رو خود تقارن حاکم بر آنها را نمیاهمیت جم

ها، رواج است که در دوران مدرن به خاطر آشکار شدن بخشی از ماهیت جم

 ار یافته است و نیچه آن را با نام نیهیلیسم مدرن مورد اشاره قرار داده است. بسی

ند صر است. خردی که بتواحاالنه منحی تقارن شدن، به خردی میانهشیفته 

ها و تقارن حاکم بر آنها را ببیند. اما نقش خویشتن در شکست این تقارن و جم

ایست ها را نفهمد. چنین شناسندهها در شناخت و مخلوقِ من بودنِ جماهمین جم

ها را از دست شود و امکان بهره برداری از جمکه در برخورد با تقارن فلج می

شان ها، و ضرورتشود که حضور دایمی جمسی مربوط میدهد. این به کمی

ها در نهایت برای شناخت را در نیابد، و متوجه نشود که تقارن حاکم بر جم

شکسته خواهد شد. اگر به دست خودِ شناسنده چنین نشود، شرایط محیطی و 

ه ک ی پیرامونی چنین خواهند کرد. تقارن از آنجاای یا سازمان یافتهعوامل کاتوره

کند، بر روندهایی که به دهد، و تمایز را حذف میتفاوت را مورد شک قرار می

گیری و انتخابِ قاطع ربط دارند، اثری تخدیر کننده دارد. تقارن اصوال از تصمیم

نماید که با از میان بردن تمایز و تیزی و باد و بروتِ این رو فریبنده و جذاب می

آورد. جانداران گی تخدیرآمیز را به همراه میها، شکلی از رامش و آسودترجیح

و به ویژه شناسندگانی که به ماهیت درونی انتخابهای خویش آگاهند، خواه ناخواه 

برند، و درک تقارن التیامی برای این از نوعی خستگی عضالتِ انتخاب رنج می

رنج است. اما خطر در آنجاست که ممکن است این رفع خستگی به فلج شدن 

 شود، و این به خردهای نیم بند تعلق دارد. منتهی

ا هتقارن به دلیل همین توانایی بازنمودن پوچی و خودساخته بودنِ ترجیح 

، نیرومندترین عامل برای رهایی از قید و بندهایی تکرارِ یک الگوی و تمایزها

ی ی خاصهاست. برای خردهایی که از مرتبهانتخاب و محدود ماندن سپهر گزینش
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ی، اباشند، تقارن عاملی کمکی برای انتخاب است. چنین شناسنده تر شدهپیچیده

اینجا وجود دارد. در عین فهمد که تقارنی در یابد، و میها را در میماهیت جم

کند که این تقارن باید شکسته شود. این نکته که منِ حال، این را هم درک می

وند. ششکند، به سادگی درک نمیشناسنده و انتخابهای اوست که این تقارن را می

فهم این نکته، نشانگر سطحی از پیچیدگی خرد است که انتخابِ قاطع و شکستن 

ازد. س، در عینِ توجه به حضور دایمی این تقارن، ممکن میی تقارن راپیگیرانه

به این ترتیب قاطعیت در رفتار، از پیش فرض نادرست و مرسومِ قطعیت در گیتی 

مایه هستند که قاطعیت در انتخابهای خود را بر شود. این خردهای میانمستقل می

ایی که بتواند تهیکنند. برترین خرد، آن است که فرضِ قطعیتِ تمایزها بنیاد می

از تقارن ناشی شده است را تاب بیاورد و آن را با انتخابی درونزاد بشکند. و این 

 شود...همان است که خواست خوانده می
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 «مناظره فنون»فصلی از کتاب 

 

 

 

 

 

 ( 6تمرین )

 کند دزدی در شرایطی مجاز است؟ چه کسی فکر می

دانشجو: با توجه به اینکه در منابع دینی ما آموختن علم تأکید شده و 

ت که برای توان نتیجه گرفمی« اطلبوا العلم ولو فی الصین»پیامبر نیز فرموده است 

ز کرد. علم برتر ا ترین نقاط رفت و کسب علمتوان به دوردستکسب علم می

توانید تمام امکاناتی را که برای ثروت و دارایی است، زیرا با داشتن علم می

کسب ثروت الزم است به دست بیاورید. برای دزدیدن علم توجیهی وجود دارد، 

توانیم علمش را مثالً اگر غرب از لحاظ علمی چندین سال از ما جلوتر است، می

 زدیم. توانیم بداز هر راهی که می

 روند استداللش چگونه بود؟ 

 های دینی بود. دانشجو: دیدگاه ارزشی مبتنی بر ارزش

دالل های متفاوت استخواهیم بدانیم این است که ببینیم قدمچیزی که می

 گیری کرد؟ دوستمان چگونه بود؛ کجا بود و به کجا رفت و چگونه نتیجه

های دینی توضیح داد که ارزشهای کسب علم را دانشجو: ابتدا ارزش

بود. سپس اهمیت کسب علم و برتری آن نسبت به ثروت را گفت و به این نتیجه 

 رسید که دزدی علم کار درستی است. 



   89      چهار صد و نود وماه هزار و سیو هفتم/ آذر سی یشماره/سیمرغ

 

م متصل ه توانیم بگوییم این سه قدم را داشت. آیا این سه حلقه بهبله، می

 بود؟ 

توان دزدی آن را توجیه دانشجو: با بیان اهمیت و ارزش کسب علم نمی

 کرد. 

ر وصل نبود. یعنی ی دیگی سوم به دو حلقهدرست است، پس حلقه

 توانید این سه حلقه را به هم وصل کنید؟ سرقت با طلبیدن متفاوت است. آیا می

توانیم بگوییم علم چیزی نیست که مالکیت بطلبد، بنابراین دانشجو: می

ت توانسکند، چون علم ارزش ذاتی ندارد. میرابطه پیدا می« اسرقوا»با « اطلبوا»

 ی علم معنی ندارد.  بگوید سرقت در زمینه

 ی علم اعتبار ندارد. توانست سرقت را نفی کند و بگوید در حوزهمی

یعنی بگیرید و بگیرید یعنی « اطلبوا»توانست بگوید دانشجو: یا می

 بدزدید.

 زمانی است که طرف راضی باشد. « اطلبوا»طور نیست، اتفاقاً خیر، این

 ندانشجو: به نظر من برای وصل این سه حلقه ابتدا باید از نسبی بود

ست توانکند و با آن دیدگاه میگفت و اینکه هدف وسیله را توجیه میاخالق می

 های دستیابی به علم است. ثابت کند دزدی یکی از راه

به طور خالصه دوستمان گفت علم را باید جست، علم از ثروت بهتر 

است و دزدی علم کار خوبی است. دوست دیگر برای کمک به او گفت: علم 

خوب است، علم از ثروت بهتر است، علم در مالکیت کسی نیست، پس دزدی 

توان از آن استفاده کرد. استدالل دوست در موردش معنا ندارد، در نتیجه می

م توان بنا بر شرایط انجایگرمان این بود که اخالق نسبی است و هر کاری را مید

جیره ها زنداد. علم را باید بجویید، علم بهتر از ثروت است، علم را بدزدید و این

 کند. را متصل می

 من کامالً اخالقی است. دانشجو: دزدی علم از نظر 
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توانید بحثتان را با این ترتیب بگویید که: علم ارزشمند است، علم را می

بجویید، علم بهتر از ثروت است، علمی که در غرب است از ما دزدیده شده، 

تواند نوع استدالل است. استدالل دیگر میتوانیم پس بگیریم. این یک پس می

این باشد که علم را بجویید، علم بهتر از ثروت است، در جریان تاریخیِ ما شرق 

 استعمار شده و مورد دزدی قرار گرفته، پس دزدیدن از دزد دزدی نیست. 

رایت دارد و توانیم سؤال را تغییر بدهیم و بگوییم کتابی که حق کپیمی

کنید یا خیر؟ این دزدی واهد آن را بفروشد آیا کتاب را دانلود میخنویسنده می

 است و جای بحث دارد و باید دالیلی برایش ذکر شود. 

سازی ماشینی ساخته و به نام دانشجو: فرض کنید یک شرکت ماشین

ر آن از وسایل و ابزار مختلفی استفاده کرده است. خودش ثبت کرده است که د

توانیم او را متهم کنیم که چون مخترعِ هر کدام از این ابزار افراد دیگری ما نمی

ای ندهماند که کسی نویساند پس شما مخترع این ماشین نیستید. مثل این میبوده

ما ت و بنابراین شرا متهم کند که فالن واژه را اولین بار فالنی به کار برده اس

ین که آنچه مهم است اتوانید کتابتان را به نام خودتان ثبت کنید؛ در حالینمی

 ها را چگونه به کار برده تا توانسته یک داستان بنویسد.  است که نویسنده این واژه
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خواهد حرف دوستمان را شویم، چه کسی میاکنون وارد دیالکتیک می

 تأیید کند؟ 

خواهم به شکلی تأیید کنم که برای همه قابل قبول باشد. دانشجو: من می

 شود نود درصد مطالبشگویم علم پلکانی است. هر کتابی که نوشته میمن می

پیش از این تولید شده است. مهم این است که فرد چگونه آنچه را که قبالً تولید 

ده است. تولید علم جدید شده کنار هم چیده تا نهایتاً به یک تولید علمی رسی

 ی علوم قبلی است. همیشه بر پایه

پذیر نیست. گفت علم مالکیتاین همان حرف دوستمان است که می

 توانید به این حرف حمله کنید؟ باید به دنبال نقاط ضعف زنجیره باشید. چگونه می

ی کلیت دزدی بود، نه دزدی علم. آیا ی ما در ابتدا دربارهدانشجو: گزاره

شود؟ ممکن اگر ثابت شود دزدی علم مجاز است دزدی هرچیز دیگری مجاز می

بحث را  ابتدا کلیت است در این بین استثنائاتی هم وجود داشته باشد، اما ما باید

توانیم به شرط مجاز بودن یک مسئله باقی موارد را نیز مجاز جمع کنیم. نمی

 بدانیم. 

تر مطرح کنیم. مثالً اگر شما یک راه حمله این است که بحث را کلی

غیر مجاز است و اجزائش نیز غیر مجاز است،  بتوانید نشان دهید که دزدی کالً

گویند اید به بحث دوستمان حمله کنید. در روش قیاسی معموالً میپس توانسته

شود. تر اثبات شود، به طور منطقی بقیه هم اثبات میی کلیزمانی که یک مسئله

ای انجام داد. ما در مورد دزدی بحث ولی دوستمان در ابتدا کار هوشمندانه

گویم و چارچوبش را تعیین کردیم، اما او گفت من فقط دزدی علم را مییم

 توان به او حمله کرد؟ کنم. به نظر شما در همین چارچوب میمی

 ها را زیر سؤال ببریم. دانشجو: باید نقاط ضعفش را پیدا کنیم و حلقه

ی دوم و سوم به هم وصل نبود، بحث دوستمان سه حلقه داشت که حلقه

سرقت علم را با بحثش در مورد ارزش علم نتوانست پیوند بزند. اما بعد از آن 
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توان به آن یهایی شد که این سه حلقه را به هم وصل کرد. حاال چگونه مبحث

ها بحث کنیم، البته حمله کرد؟ یک روش این است که در مورد تک تک حلقه

ترین حلقه را پیدا کنیم و به دنبال چیزی باشیم که در مورد آن بهتر باید ضعیف

 بتوانیم بحث کنیم. 

ترین حلقه بحث کنیم؟ اگر بتوانیم آن توانیم در مورد قویدانشجو: آیا می

 ریزد. ی بحث او فرو میرانقض کنیم، همه

ترین حلقه این است که ممکن است شما خطرِ قوی کار خوبی است ولی

ترین حلقه در بحث او این بود که علم نتوانید حرفتان را اثبات کنید. قوی

توانیم ها را به هم وصل کرده است. میی حلقهپذیر نیست. این جمله بقیهمالکیت

 پذیر است. به همین حلقه حمله کنیم و بگوییم که علم مالکیت

 های ادبی وهایشان، مالکیتدانشجو: بله، بسیاری از مردم دنیا مالکیت

ند سازنویسد و با آن دارویی میعلمی است. فرض کنید دانشمندی فرمولی می

ایم. هکه بسیار سودآور است. اگر ما آن فرمول را بدزدیم، مالکیت را از او گرفت

علم  توانپذیر است، بنابراین نمیی من علم ذاتاً دارای ارزش و مالکیتبه عقیده

توانیم اموال دیگران را هم را سرقت کرد. اگر مجاز به دزدیدن علم باشیم پس می

 بدزدیم. 

 کنند. می ایشان بر ارزش علم تأکید

خواهیم به هدفی برسیم و یک راه بیشتر وجود دانشجو: در نظر بگیرید می

 کند. نداشته باشد و آن هم راه مشروعی نباشد. به نظر من هدف وسیله را توجیه می

گوید چون هدف کند و میدوستمان از مسیر استداللی دیگری حمله می

 کند، پس سرقت علم مجاز است. وسیله را توجیه می

نویسد بی میپذیر است. دانشمندی کتادانشجو: اثر معنوی اتفاقاً مالکیت

شود سرقت علم، ولی اگر یک کند، این میو غرب آن را به نام خودش چاپ می

 طور کامل سرقت کرد و چاپ کرد. توان آن را بهارزش معنوی نانوشته باشد، می
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رب در مورد ما جعل نکرده البته جعل با دزدیدن علم متفاوت است. غ

است، مثالً نگفته فارابی غربی است. دزدی آثار فرهنگی رخ داده است. در بحث 

ها را تفکیک کنید. در چارچوب مصادره و دزدی علم بحث دقت کنید و کلیدواژه

 کنید. 

گوید دزدیدن درست دانشجو: باید دیدگاهمان را مشخص کنیم؛ یکی می

گوید نامشروع است. اگر از دید یک مسلمان نگاه کنیم، مالکمان نیست و یکی می

مشروع بودن یا نامشروع بودن است. در دین اسالم آمده که اگر علم دست کافر 

ر این مورد مجاز توانیم آن را به دست بیاوریم و شرع دزدیدن را دباشد می

 اشد. ی دیگری بداند. اما اگر نگاهمان غیر دینی باشد استداللمان باید به گونهمی

نید کی استدالل. شما زمانی که بحث میگردد به روند و زمینهاین برمی

یست هایش چداشتاز اینکه طرف مقابل پیش باید روشی ابداع کنید که مستقل

های استداللتان را قبول کند. فرض کنید من شمنی باشم، مثالً به گروه شمن

قرقیزستان پایبند باشم که معتقدند در آنجا درخت مقدسی هست که همه چیز به 

آن درخت بند است. هر چیزی که شبیه به برگ آن درخت است درست و هر 

ت نادرست است، یعنی معیار درستی و نادرستیِ من میزان چیزی که شبیه نیس

شباهت چیزها به برگ آن درخت باشد. اگر چنین باوری داشته باشم و بگویم 

فالن کتاب پنج درصد شبیه به برگ آن درخت است و آن کتاب دیگر ده درصد؛ 

 تر است. پس آن کتاب درست
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هایی دارد که عجیب است و داشتها پیشگاهی برخی از استدالل

تدالل ای اسمشخص نیست طرز فکر طرف مقابل چگونه است. شما باید به گونه

کنید که، حتی اگر طرف مقابلتان شمنی باشد، استداللتان برایش قابل قبول باشد. 

تی وی باشد که وقمن هم باید بتوانم حرف او را بفهمم. استدالل من باید آنقدر ق

دهم، دستگاه استداللی من بتواند در دستگاه حرف طرف مقابل را گوش می

استداللی او نفوذ کند. اگر روش استدالل دو طرف به هم ربط نداشته باشد، 

خورد و دیالکتیکی رخ نخواهد دهد، یعنی نظرها به هم گره نمیمناظره رخ نمی

دستگاه استداللی طرف را دریافت کنید و  ای استدالل کنید کهداد. باید به گونه

بتوانید به درون آن نفوذ کنید و حتی آن را منظم کنید. اگر استدالل طرف مقابل 

خواهیم به آن ایراد داشته باشد، باید کمکش کنیم آن را درست کند، چون می

 توان حمله کرد. حمله کنیم و به چیزی که وجود ندارد نمی

دانشجو: چند نکته در مورد استدالل دوستمان: اول اینکه وقتی شما 

گویید سرقت علم درست است، زمانی که از درستی و نادرستی صحبت می

کنید، باید مشخص کنید نگاهتان شرع است یا قانون. دوم اینکه باید تعریف می

هایی که دوستان زدند رقت علمی بگویید؛ خیلی از مثالخودتان را در مورد س

سوء استفاده بود، نه سرقت. دیگر اینکه یک دلیل برای رد حرفتان بُعد ذاتی 

سرقت است، یعنی سرقت ذاتاً کریه است و در نهایت اینکه اگر شما سرقت ادبی 

 ت کنند؟ دانید دیگران هم از شما سرقدانید، آیا جایز میاز دیگران را جایز می

ی قوت استداللتان این است که به گراست. نقطهاستدالل شما اخالق

طرف مقابل فراخوان دادید که این مفاهیم را تعریف کند؛ این یعنی من وارد 

ؤال ی مهم پرسیدن سنکتهام. در استدالل دیالکتیک یک ی استدالل شما شدهحوزه

شود مکالمات به هم گره است. بحث را شفاف و پرسشی کنید. این باعث می

ها به هم وصل شود. کاری که دوستمان انجام داد این بود که بخورد و استدالل
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وارد حریم دیگری شد و مکالمه را به استداللش گره زد و گفت مفاهیمی را که 

 تر بگویید. را دقیق گفتید تعریف کنید و منظورتان

کار دیگری که کرد این بود که از موضعی وارد شد که اخالقی بود و 

کاری نداشت که شما مسلمان هستید یا نیستید. ممکن است من شمنی باشم و 

توان این سؤال را پرسید که آیا تو حاضری برگ درخت برایم مهم باشد، ولی می

م نسبت به تو انجام دهند؟ این سؤال را کنی، دیگران هکاری را که با دیگران می

توان پرسید و ربطی به این ندارد که مبنای دینی تو چیست. موضع او از همه می

 کند که پاسخ دهد. تر و اخالقی بود. موضع کلی طرف مقابل را ناچار میکلی

علم به نظر من مقدس است. آثار علمی مالکیت دارند   دانشجو: سرقت

توانند ثبت قانونی شوند، ولی منظور من کلیت علم بود. به عنوان مثال اگر و می

ای کشوری و علمشان را سرقت کنیم، به نظر من ما برویم در تأسیسات هسته

 جایز است و مشکلی ندارد. 

ما منظورمان در این بحث استفاده کردن از اثر قانونی کسی است که آن 

اثر متعلق به اوست. شما یک مسئله را از قلم انداختید و نگفتید آیا حاضرید این 

 اتفاق در مورد خودتان هم رخ دهد؟ 

ی مبارزه و اندیشه و کسب علم است. هرکس دانشجو: عرصه عرصه

توانند از ما ها هم اگر میتواند از هر لحاظ رشد کند. آنقدرتمندتر باشد می

 بدزدند. 

ست که آیا به نظر شما یک چیز دیگر را هم از قلم انداختید و آن این ا

سرقت قبح ذاتی دارد یا خیر؟ احتماالً پاسختان منفی است. اکنون بر سر نقاطی 

گوید گوید سرقت قبح ذاتی دارد و دیگری میدر بحث توافق پیدا کردید. او می

ندارد، ولی به هر حال در مورد قبح ذاتی سرقت به توافق رسیدند، برابری دو 

دانند چیست. روش استداللتان به یک نقطه رسیده می مفهوم است که هر دو طرف

 کنید. تز این است، یعنی شما در مورد یک نقطه بحث میاست؛ تز و آنتی
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پس مسیر استداللتان را در یک مجرا بیندازید و در یک چارچوب بحث 

ی اختالف نظرتان کم است ولی خوب است و تازه آنجا کنید. گرچه نقطه

 توانید بحث کنید. می

کنید یا نه چه می پرسند خودتان فالن کار رادانشجو: وقتی از ما می

 توانیم از زیر سؤال در برویم؟ جوابی بدهیم؟ چگونه می

 شود از زیر سؤال در رفت. راستش را بخواهید نمی

کنم از زندگی توانیم بگوییم روندی که من استدالل میدانشجو: می

 ام جداست و این دو ربطی به هم ندارند. شخصی

نگویید، یعنی به این شکل صریح و روشن  درست است، اما این را

 شود. جواب طرف را بدهید. نگویید، چون ضعف تلقی می

ی جدا هستند. وقتی توانیم بگوییم علم و صنعت دو مقولهدانشجو: می

بنای کند، برای مدتی، بر میی علمی را به یک صنعت تبدیل مشخصی یک یافته

ی علمی خودش بهره بگیرد. جامعه از این نیاز بشریت، باید بتواند از آن یافته

های کنید از یافتهکند و برای همین است که شما سعی میطریق است که رشد می

 گذشتگان برای دستاوردهای علمی استفاده کنید. 

 کسی با حرف دوستمان مخالف است؟ 

دانشجو: در شرایطی سرقت علم مجاز است و آن زمانی است که علم 

ای باشد که بستر در دست فردی باشد که نتواند آن را رشد دهد و یا در جامعه

ی برای به کارگیری آن نداشته باشد. مثالً اگر ابن سینا در کشور ما باشد و مناسب

ما شرایط خوبی برای استفاده از علمش نداریم و اروپا شرایط بهتری دارد، 

 تواند آن علم را سرقت کند. می

 مخالف؟ 

دانشجو: ما همگی در مورد اهمیت علم اتفاق نظر داریم. من با نظر 

گوید برای رسیدن به علم باید دست به هر کاری زد مخالف دوستمان که می
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خواهد بدون تالش راه میانبری پیدا کند تا به مقصد برسد. نیستم، اما سارق می

کار صحیح نیست. علت صحیح نبودنش هم این است که علم دستاورد فکری  این

توان برای فکر او ارزش قائل شد، اما به خودش یک دانشمند است. چطور می

تر باشد؟ وقتی فردی اهمیتی نداد؟ چگونه دستاورد یک شخص از خودش مهم

است.  دیای رسیده است، پس انسان ارزشمنی فکرش به دستاورد علمیبه واسطه

از دید من به حرمت همین ارزش هم که شده نباید به فکر سرقت باشیم. دستاورد 

علمیِ یک فرد حاصل یک عمر تالش اوست، دزدیدن آن کار درستی نیست. علم 

و عالم هر دو ارزشمند هستند و ما برای استفاده از علمِ عالم باید از او اجازه 

 بگیریم. 

 گیری دارد. این روند نیاز به یک نتیجه

گویم اگر استادی در کالس درسش دانشجو: من برای رد استدالل شما می

اید های نیوتن استفاده کند، آیا بهای ارسطو و افالطون بگوید، یا از یافتهاز گفته

ن واریز کند؟! ضمناً شما گفتید عالم هر ماه بخشی از حقوقش را به حساب ایشا

گویم علمی که عالم قدر ارزش دارد که علم او. من در رد صحبت شما میهمان

کند برای خودش نیست، پس جایگاه علم از عالم باالتر است. اگر شما تولید می

اید از ابتدا چگونه به وجود آمده به یک دانشمند بگویید علمی که به دست آورده

تواند توضیح دهد. دستاوردهای علمی فراتر از اشخاص و بعضاً فراتر یاست، نم

قدر از تاریخ هستند. مثالً شخصِ نیوتن و یا گالیله و یا دانشمندان دیگر برایتان آن

ویند گهایشان. یک نگاه دیگر هم این است که میها و یافتهاهمیت ندارد که کشف

بی گوید. گفتند سرقت ادچه می به شخص نگاه نکن، به حرفش نگاه کن، ببین

گویم آن اثر تا ابد به نام آن شخص خواهد ماند و اعتبارش ظلم است، من می

 کنیم، اما این اثرکنیم و از آن استفاده میبرای اوست، ولی ما علم را سرقت می

 تا ابد مال آن شخص است و به نام اوست. 
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بحث خوبی بود. احتماالً متوجه شدید که بحثمان یک تغییر گرانیگاه 

داشت: از دزدی به سرقت علمی و از سرقت علمی به تعریف علم. در تمام این 

شدند، ینظر نمشدند؛ همها دیدید که افراد با پیش رفتن بحث همگراتر میصحبت

 بحث هر کسی حرفشد. ابتدای شدند، زبانشان شبیه به هم میبلکه همگرا می

شود. بیشتر مواقع در ها بیشتر نمایان میزند، ولی در ادامه تفاوتخودش را می

رسد اختالف نظرها چندان زیاد نیست، اما هرچه مکالمه ها به نظر میابتدای بحث

شود. بحث تر میتر و دقیقتر، جدیبینیم که اختالف نظرها عمیقتر برود، میپیش

اند. هر کسی که ای است که با نقاطی به هم وصل شدهجیرهو مناظره مانند زن

کند. آن نقاط موضوع هستند. این قضیه کند نقاطی را به هم وصل میصحبت می

هایی وجود دارد که ها. خطدر مورد نوشتار هم صادق است، مثل تعاریف و مثال

ه ا برای اینکاند.  شمها از جنس استداللکند، این خطاین نقاط را به هم وصل می

استدالل منسجم و روشنی داشته باشید باید دو چیز را رعایت کنید: یکی اینکه 

ک گویم در یتان باشد. وقتی میی حرف قبلینقاط شما در یک امتداد و دنباله

چارچوب حرف بزنید به این دلیل است. نقاط شما باید به هم متصل و مربوط 

ز یک جنس باشد و حرفتان منطق مشترک ی دوم اینکه خطوط رابط اباشد. نکته

داشته باشد. اگر نقاط را درست بچینید و با خطوط درستی به هم وصل کنید، 

حرفتان مستدل است. حرف طرف مقابل را دقیق بشنوید و سعی کنید این نقاط 

کند دقیق گوش کنید و ببینید طور که دیگری بحث میرا استخراج کنید. همان
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د به توانکند. نقدتان میها را به هم متصل میچگونه ایننقاط حرفش کجاست و 

ها را مورد چند شکل باشد: یا اعتبار نقاط را زیر سؤال ببرید و یا اینکه اتصال آن

حمله قرار دهید. یک راه دیگر هم این است که نشان دهید این نقاط پراکنده 

ث هید به بحخوااست. خودتان منسجم، مستدل و مربوط بحث کنید و وقتی می

کنید دیگری حمله کنید ببینید نواقصش کجاست. زمانی که نواقص را روشن می

طور کنید نواقصش را برطرف کند. هماندر عین حال به طرف مقابل نیز کمک می

ر تر باشد برای شما بهتتر و شفافکه گفتم، هرچه حرف طرف مقابل شما روشن

نید. توانید به دیگری حمله کبهتر می است. در ضمن اگر به خودتان مطمئن باشید،

ذت کند لای خوب است که جذاب و زیبا باشد، یعنی کسی که تماشا میمناظره

ببرد و چیزی بیاموزد؛ مثل یک اثر هنری است. دیالکتیک یعنی دو طرف دو مسیر 

روشن داشته باشند. زمانی برنده خواهید شد که مسیرتان نسبت به دیگری 

 ر باشد. تتر و قویمنسجم
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 «های منشنظریه»بخشی از کتاب 

 (150-136: 1389)شورآفرین/ 

 

 شناختىسطح جامعه. 3

ها در سطح اجتماعى ترین فرآیندى که در مورد پویایى منشبنیادىلف( ا 

است. اجتماعى شدن، روندى است که  1سراغ داریم، خودِ روند اجتماعى شدن

به کودکى  ى الزم براى زیستن در محیط اجتماعىهاى پایهاى از منشدر آن شبکه

از  اىى تداوم مجموعهکنندهها تضمینشود. این منشکه فاقد آن است منتقل مى

                                                 

 

1 socialization 

و قواعدى  - ى تغذیه، دفع و...مانند شیوه -ى بدن رفتارهاى فردىِ نگهدارنده

 .برنده هستند هاى بینافردىِ برنده/براى ورود به بازی

  :جتماعى شدن از گره خوردن دو پدیده ایجاد شده استا

مغز  - ىشدهریزىشناختى برنامهبه لحاظ عصب -تنیده و آمادگى پیش (خستن

. این به آن معناست که مغز نوزاد از توانایی و گرایشی کودک براى یادگیرى

ای نو برخوردار است؛ توانایی و گرایشی که هرگز در هبراى جذب منش شدید

 شود.اش با این شدت و کارآیی تجربه نمیطول زندگی

هایى از سیستم فرهنگى که براى انتقال سریع و تخصص یافتن زیرمجموعه (دوم

 اند. پایه تخصص یافتهمعانی  آسانِ
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توان به خوبى ها را مىآمادگى ذهنى کودکان براى جذب و درونى کردن منش

ده پذیرى، اعتمادِ گسترزودباورى، تلقین ؛شان ردیابى کرددر خصوصیات روانى

غز ى تمایل مهایى هستند که نشانه، و کنجکاوى همگى ویژگیتربه افراد مسن

 .هاى نو هستندکودک براى جذب منش

تى ترها از هسهاى نویافته، به شریک شدن کودک در تصویر ذهنى بزرگمنش

نى اى از معاکند، شبکههایى که دریافت مىانجامد. کودک با رمزگشایى منشمى

و جهان را  ،، دیگرى«من»هاى سازد که حد و مرز حوزهرا در ذهن خویش بر مى

هاى مربوط به هر حوزه تعیین کنند و فضاى مجاز را در کنشگذارى مىنشانه

روند اجتماعى شدن، به هنجار شدنِ نگرش کودک نسبت  ،نمایند. به این شکلمى

 .انجامدرفتار وى مىهنجارسازی بنابراین و به جهان 

یک جامعه هاى رقیبى که در هنجار شدن، مفهومى آمارى است. از میان منش

در مورد یک مرجع معنایى رواج دارند یک یا معدودى از آنها بیشترین قدرت 

هاى شوند. این منشدهند و در سطح جمعیت فراگیر مىتکثیر را از خود نشان مى

ردارهایی ، ککنندشان ایجاد مىفراگیر تصویرى مشابه از هستى را در ذهن میزبانان

و آنها را از مجراى معناهایى مشترک به خود، ، انگیزندریخت را در آنان برمیهم

روز شان برفتارهایى مشابه در حامالن ،در نتیجه ؛کنندو جهان متصل مى ،دیگرى

اى را که جامعه براى پایدار ماندن به آن نیاز کند. این فرآیند، توافقِ عملکردىمى

ر ختى منشأ اثشناها در سطح جامعهمنش ،کند. به این شکلدارد برایش فراهم مى

 .دهندشوند و پایدارى سیستم را افزایش مىمى
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ى انسانى، هاى هنجارین در یک مجموعهجود هنجارهاى اجتماعى و منشو

 به عنوان سیستمى ،گر انسانىبه معناى جبرگرایى فرهنگى نیست. هر کنش

اما  ،هایى متعدد را داردخودسازمانده و خودزاینده، امکان انتخاب از میان گزینه

ى هستى تعیین کنندههاى معنااى از منشها توسط مجموعهخود این گزینه

اى که در آن اختیار و آزادى عمل شوند. فضاى حالت رفتارى فرد، یعنى دامنهمى

ى ها از سویسپهر منش ،شود. به این ترتیبتولید مىها دارد، توسط این منش

آورد و از سوى گر انسانى فراهم مىامکان انتخاب و آزادى عمل را براى کنش

نشده، هایى از رفتارِ تعریفدیگر با تعیین کردن حد و مرزى براى این امکان، حوزه

 . نمایدناشایسته، یا غیرمجاز را هم در وى مهار مى

شوند های تنبیه و تشویق اجتماعى بر فرد اعمال مىاز سوى نظامفشارهایى که 

ها که به دنبال روند اجتماعى شدن در ذهن وى رسوب اى از منشو شبکه

هاى خاصى را شوند تا در شرایط عادى و به طور آمارى منشکنند، باعث مىمى

ه آن معنا بپذیرد و بر آن مبنا عمل کند. این گزاره تنها ارزش آمارى دارد و ب

نند. آنچه کها و روند اجتماعى شدن رفتار فرد را تعیین مىى منشنیست که شبکه

 هاىگذارى کنشدهد، ترسیم حدود مجازِ فضاى حالت روانى فرد و نشانهرخ مى

اجتماعى تابوست. این که این تابوها رعایت شوند یا نه، و فضاى مجاز محترم 

و  .تگر انسانى وابسته اسها به تصمیم کنشداشته شود یا خیر، امرى است که تن

 شود. ای است که اختیار آزاد در آن تعریف میاین همان دایره

ها را ها براى تسهیل تبادل سایر منشاى از منشب( تخصص یافتن زیرمجموعه

همواره  ،شناختىتوان در تمام جوامع دید. در سطح جامعههم به خوبى مى

اند. در ها تخصص یافتهانتقال منش دارند که برایوجود  نهادهاای از خوشه

ها و پیرانِ قبیله به همراه جوامع ساده و کوچکِ گردآورنده و شکارچى، شمن

 تر شدن ساختِرسانند. با پیچیدهاین امر را به انجام مى ان،به ویژه مادر ،والدین

 ا نقششود و کم کم بتر مىجامعه، نقش نهادهاى آموزشى به تدریج برجسته
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یر گیافتگی چشمشود. در جوامع مدرن، تخصصمحورى خانواده وارد رقابت مى

 قدرت نهادهاى ناقل منش به جایى رسیده است که در برخى موارد در پیوند با

 به ویژه ،سیاسى مدعى تمامیت شده و نهادهاى غیرقابل کنترل انتقال منش

وروىِ کمونیستى، و جد را سرکوب کرده است. نظام آموزشى چین و ش ،خانواده

اى ملموس و آشنا از این روند نمونه، جمهور افالطونى، شانو تخیلی بزرگ

  .هستند

ها، ، به همراه کالسیو پرورش یدر جوامع کنونىِ ما، نهادهاى آموزش

هاى عمومى نهادهایى هستند که به طور ها، و رسانهها، هنرستانآموزشگاه

ردن اعضاى جامعه را در سطوح گوناگون به ى اجتماعى کیافته وظیفهتخصص

هاى ى مهم در جوامع مدرن آن است که با تکثیر شدن نقشرسانند. نکتهانجام مى

هاى کارکردى متفاوتِ متصل شان، حوزهیافتگىاجتماعى در یک فرد و تخصص

ریک که هجوامعِ پدیدآمده، اند. بنابراین در خُردهبه یک انسان از هم تفکیک شده

ى یافتههاى تخصصزیرساختخاص خود را دارند، کارکردىِ فضای 

 اند. ترى براى تداوم عمل اجتماعى کردن لزوم یافتهکوچک

آموزشى و تربیتى در جوامع مدرن پیامدى از این فرآیند  نهادهایتنوع شگرف 

براى  اهسازمانها و هستند. حتى کار به جایى رسیده است که بسیارى از کارخانه

بینند. این به آن هاى آموزشى ویژه تدارک مىشان دورهرگران و کارمندانکا

قدر پیش رفته که به ازاى هر نقش ها در جامعه آنمعناست که تفکیک نقش

نهاد انتقال منش خاصى هم الزم افتاده است. این به معناى بسط یافتن  ،تخصصى

عمر فرد( و مکان  فرآیند انتقال منش یا آموزش اجتماعى در محور زمان )کل

 .هاى تخصصى در جامعه( است)کل جایگاه

 :شاید بتوان مدرنیته را چنین تعریف کردای خاص از زاویهه این ترتیب، ب

 (هاى هنجارسازساختى اجتماعى که از بسط روند اجتماعى شدن )انتقال منش

 .شودکند و توسط همین روند بازتولید مىدر فضا و زمان پشتیبانى مى
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ها توان به کمک مفهوم منششربندى اجتماعى و تمایز طبقاتى را نیز مى( قپ

 .بازتعریف کرد

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 .1376رابينو،  و دريفوس 2 

معنا، و ساز و کارهاى رفتارىِ برآمده از آن، به دلیل نقش مهمى که در  

هایى در کنندهتوانند به عنوان جذبسازماندهى هنجارهاى اجتماعى دارند، مى

هاى رفتار گرفته شوند. تمام گرانیگاهفضاى حالت سطح اجتماعى در نظر 

اجتماعى، نقاط انباشت قدرت سیاسى هم هستند. به همین دلیل هم مراکز تولید 

شوند که با معنا در جامعه، توسط گروهى معدود از نخبگان فکرى اشغال مى

 .قدرت سیاسى پیوند نزدیکى دارند

 ا با قدرت پیوندىاصوالً، چنان که فوکو نیز به روشنى نشان داده است، معن

هاى تعیین معنا در یک جامعه، مراکز این به آن معناست که گرانیگاه .2نزدیک دارد

هاى اجتماعى از وارسى سیر تکامل نقش ،انباشت قدرت هم هستند. در واقع
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ى اصلىِ تولید قدرت در سطح اجتماعى وجود دارد: آید که دو شیوهچنین برمى

رفتارى  ن و تغییر شکل دادنِ فضاى حالتِتولید قدرت از راه محدود کرد

 یا تولید قدرت از راه محدود ،گران )به کار بردن زور و مهار فیزیکىِ رفتار(کنش

 معنایى افراد )تعریف و تکثیر منش(.  و بازتعریف کردن فضاى حالتِ

ا ب ،شانى نگاهبنا بر زاویه ،دو نوع قدرت یادشده را نویسندگان گوناگون

 ؛اعمال قدرت عریان و مخفى در آثار وبر :اندمتفاوت از هم تفکیک کردههایى نام

 و تفکیک ؛سلطه از مجراى برترى نظامى یا ایدئولوژى کاذب در آثار مارکس

اصالت این دو  کردن قدرت نظامى از فرهنگى در آثار نویسندگان معاصر، همه بر

تر و همگام با پیچیده گذر تاریخ، . درى اصلى از تولید قدرت داللت دارندشیوه

                                                 

 

 .1380لنسكى و نوالن،  3

هاى اجتماعىِ مربوط به تولید این دو نوع ها و جایگاهشدن جوامع انسانى، نقش

ان شتر شدناند، و همراه با پیچیدهاند، از هم تفکیک شدهقدرت تحول یافته

  .اندهاى گوناگونى از ترکیبات بینابینى را نیز ایجاد کردهصورت

عنا های تولید مباستانى، نظام انکاربوستان وشکارچى -ر جوامع گردآورنده د

جادوگر و رئیس قبیله به طوری که  ى اجتماعى در هم تنیده شده بودندو سلطه

زمان نقش کاهن در سومر باستان، اِنسى مقامى بود که هم .3یک نفر بودمعموالً 

کرد، و تا دیرزمانى کاخ و معبد از هم جدا نشده اعظم و حکمران را ایفا مى

شان با یکدیگر فرآیندى بوده که در بودند. جدایى این نهادها از هم، و رقابت

ها و به دنبال دگردیسى ساخت کلى جامعه حاصل شده است. چنین طول هزاره
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کارى به ى زندگى )گذار از بوستاننماید که گذارهاى عمده در شیوهمى

ه باشد. ها بودنقش کشاورزى یکجانشین به جوامع صنعتى( عامل اصلىِ این تمایزِ

 های تولید قدرتدر این چارچوب، پیوند خوردن سازوکارهاى تولید منش با نظام

 :توان در چند سطح مورد بازبینى قرار دادسیاسى را مى

توان به عنوان توانایى تغییر دادن هستى تعریف در سطح سیستمى، قدرت را مى -

هاى گوناگون رفتارى شاخصکرد. قدرت، آن عامل بغرنجى است که از ترکیب 

آید و توانایى مدیریت سطوح مختلف هستى )من، دیگرى در یک سیستم پدید مى

کند. سیستم در جریان پویایى خاص خود، و جهان( را در یک سیستم تعیین مى

هاى فضاى حالت خویش را به دلیل سازگارى، پاداش، یا بقایى برخى از گزینه

 دهد. این که سیستم چقدر تحقق عملى اینجیح مىکنند بر بقیه ترکه تولید مى

ترتیب،  شود. به اینانتخاب کامیاب باشد، توسط شاخصى به نام قدرت تعیین مى

شناختى قدرت در سطح زیستى با توانایى حفظ بقا مترادف است و در سطح روان

 .توان با عبارت قابلیت لذت بردن تعریفش کردمى

از معیارهاى زیستى )بقا( و روانى )لذت(  شناختى، ردپایىدر سطح جامعه

هاى اطالعاتى و کنش ارتباطى و اندرکنش ،تنها ،توان یافت. در این سطحنمى

گرها را داریم و سازماندهى رفتار جمعى را، که در قالب نهادهاى معنایى بین کنش

مانند سایر سطوح، قدرت به صورت  ،یابد. در این سطح هماجتماعى نمود مى

هاى مورد نظرش تعریف ى آزادى سیستم اجتماعى براى انتخاب گزینهدرجه

ى یافتهشناختى به نهادهاى تخصصزماندهى قدرت در سطح جامعه. ساشودمى

که  رفتارى هستند هایى مفهومى/شود. نهادهاى سیاسى دستگاهسیاسى واگذار مى

د و برنده و کننگران انسانى ساماندهى مىبازى بر سر قدرت را در میان کنش

  .نمایندبازنده را در این رقابت عمومى تعیین مى
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ها اهمیتى کلیدى دارند. هر منش، بسته به معنایى در تمام سطوح یادشده، منش

ى را هایى از فضاى حالت رفتارکند، دستیابى به بخشکه براى حاملش تولید مى

نماید. به این مىهاى دیگرى از آن را محدود سازد و بخشبراى وى ممکن مى

ى ترتیب، منش کوانتومى معنایى است که در معادالت رفتارىِ منتهى به مجموعه

شود و معادالت قدرت را وارد مى« کامیابى سیاسى پاداش/ / بقا»ى چند الیه

 .سازددگرگون مى

 

 

 

 

 

در  کندهى سلطنت فراهم مىمنشى که توجیهى شرعى و آسمانى براى حق اال

خانى، مانند اروپاى قرن دوازدهم میالدى، به سرعت حالت اى خانجامعه

گردد. چنان که در یابد و به مرکز ثقل تبادالت قدرت تبدیل مىهنجارین مى

ایم، ابرمنشى که این محتواى معنایى را با عناصر دینى پیوند دهد، تاریخ دیده

  .دها تضمین نمایتواند پایدارى ساختار سیاسى جامعه را براى قرنمى

از زوایاى گوناگون  را هاى سیاسىها با ساختبندى منشى مفصل( شیوهت

توان مورد وارسى قرار داد. یکى از رویکردهایى که در سالیان اخیر شهرت مى

محورى است که توسط نویسندگان فمینیست تبلیغ یافته است نگاهِ جنسیت

ى دعاهاى بخش عمدهشناسىِ حاکم بر اانگیز بودن روششود. با وجود بحثمى

 آید که به کار تحلیلها، بینشى نقادانه از برخى از آنها به دست مىاین پژوهش

  .آیدها مىى منشى تولید و بازتولید قدرت توسط شبکهشیوه
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ى توان بر مبناى شیوههاى موجود در یک سیستم اجتماعى را مىهر منشسپ

شان در کنندگىتعیین ىها به مراجع قدرت سیاسى و درجهاتصال منش

ترى بخشى کوچک :ساختاربخشى به نهادهاى اجتماعى به دو بخش تقسیم کرد

کنند و روابط سلطه را در جامعه شکل که به صورت گرانیگاه قدرت عمل مى

 ها که کارکردهاىسایر منش وهاى مسلط کنند منششان مىدهند و پشتیبانىمى

 .گیرندنام میپذیر هاى سلطهکنند منشدیگرِ سیستم را تنظیم مى

که  توان پذیرفتمى، اندشته شدهوبا توجه به آثارى که در چارچوب یادشده ن

 پذیر تا حدود زیادىهاى مسلط و سلطهدر سطح اجتماعى خط شکست میان منش

 .دانها تعیین شدهشناختى حامالن این منشهاى زیستبا توجه به زیرساخت

 هاى مسلط ودهد که خط شکست منشتمدن نشان مىاهى کوتاه به تاریخ نگ

بر تمایز دو جنس در جوامع انسانى منطبق بوده است.  ،پذیر، تا حدود زیادىسلطه

ى هشناسانترین دلیل این تمرکز قدرت در جنس نر، محوریت یافتن زیستمهم

 .بوده است - یعنى اعمال قدرت عریان -بدن این جنس در کنش جنگیدن 

اى که در جوامع انسانى به عنوان مرکز انباشت قدرت نهاد اجتماعىترین مهم

 ىکند، نهاد جنگ است. جنگ، مفهومى کلیدى است که شیوهسیاسى عمل مى

کند. نهاد جنگ، برخورد زورمدار جامعه با جوامع رقیب همسایه را تعیین مى

در  آورد کههاى در هم بافته را در اطراف خود پدید مىاى از منشخوشه

هاى پهلوانى، اخالقیات کند. حماسههاى گوناگونى از فرهنگ نفوذ مىحوزه

جنگ، قواعد ورزش و بهداشت و تندرستى، و علوم و فنون مربوط به چیرگى بر 

ى نندهکهایى، از دیرباز عامل تعیینآدمیان دیگر یا دفاع در برابر چنین چیرگى

ند. پیدایش جوامعى که ااصلى در توزیع قدرت سیاسى در جوامع بوده

ساالر نباشند، رخدادى بسیار متأخر است و تنها پس از جنگ مردانش جنگدولت

گیرد. تازه ما هنوز تیمسار مشرف جهانى دوم است که حالتى فراگیر به خود مى
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هاى ترکیه را، و پرسودترین تجارت جهانى بعد از مواد را داریم و صدام و ژنرال

  .مخدر، یعنى اسلحه را

ى سیستم سیاسى جوامع کنندهاین محور جذب ،در نگاهى فراگیر، جنگ

توان بازیافت. در جوامع هاى تاریخى و جغرافیایى مىانسانى، را در تمام برش

نهاد  - گیرندى تاریخ مدون آدمى را در بر مىکه بخش عمده -عصر کشاورزى 

نگجو ن به اشراف ججنگ عامل اصلى قشربندى اجتماعى بوده است. تقسیم چینیا

 ى کشاتریاى هندى و ارتشتارو رعیت غیرجنگجو همان الگویى است که در طبقه

بینیم. همواره آن اقلیتى از مردم ى اروپایى تکرار شدنش را مىایرانى و شوالیه

 گرفتند قدرتى را به دستکه نقش اجتماعىِ جنگیدن را بر عهده مى (مردها)یعنی 

 .یافتمىدر قالب اقتدار سیاسی مشروعیت د آوردند که دیر یا زومى

هایى معناهاى مربوط به جنگ، در درازناى تاریخ جوامع انسانى، در خوشه

کى معتبر هاى پزشاند. دبستانهاى مرتبط با هم انباشته شدهیافته از منشتخصص

هاى ناشى از همگى بر محور آسیب - ایران، چین، هند و مصر -جهان باستان 

اند. امرى مشابه را در هنر و ادبیات رسمى و شایسته و دولتىِ ز یافتهجنگ تمرک

ى توان یافت. مگر نه این که افالطون تنها رقص شایستهجوامع هم مى

دانست که نوعى تقلید کنش جنگى باشد، و شهرش را رقصى آپولونى مىآرمان

خى ز در برمگر نه این که تا همین چند سال پیش مارش نظامى تنها موسیقى مجا

 از کشورها بود؟

هاى مرتبط با قدرت سیاسى، آن است که به کنش نخستین ویژگى منش ،پس

نحصر اند ماند و به مردان خاصى که در جنگیدن تخصص یافتهجنگ پیوند خورده

ها بیشتر اهمیت دارد، اند. بدیهى است که آنچه در این منظومه از منششده

یرومند ساختن بدن است، و آموزش فنون غلبه بر هاى استفاده از اسلحه و نشیوه

 .دیگرى
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ند، کناند قدرت سیاسى تولید نمىى که از این مرکز قدرت طرد شدهیهامنش

ى هایگیرند. منشرا بر عهده مى - و از نظر سیاسى، فرعى -و کارکردهاى دیگر 

تر جوامع یشدر ب ،ى نظرى ارتباط دارند، تا قبل از عصر نوزایىکه به هنر و اندیشه

انِ ساالرقدرت و جنگنها براى مردانِ صاحبه آشدند و پرداختن بزنانه فرض مى

ته بر این نک اخالق نیکوماخوسشد. ارسطو در اشرافى ناشایست پنداشته مى

نباید در  - آتنى یاسلحهی سنگینپیادهیعنى  -تأکید کرده است که مرد اشرافى 

های یشتو  بهاگاوادگیتا .4نامدار باشد هیچ هنر و فنى جز جنگیدن متخصص و

                                                 

 

 .1372ارسطو،  4 

وليد يافته تى جنگجوى تخصصتوجه داشته باشيد كه حكم ما تنها در مورد جوامعى كه طبقه 5 

« يكون باغبانِ»اند مصداق دارد. وگرنه نخستين شاهان پارس در ابتداى حكومت هخامنشى به كرده

ى كشورش زنندهزند كه بهترين شخمالف مى ايلياد( و اوليس در 1379شهرت داشتند )بريان، 

نیز به همین ترتیب بارها از خدایانِ اصلى و پهلوانان اشرافى با صفاتى  اوستا

ماهر در به »، و «توانمند در کشیدن کمان»، «هاى نیرومندى اسبدارنده»چون هم

بر هایى که به مهارت در فن یا احاطه اند، اما اشارهیاد کرده« کار گرفتن گرز

 .5بسیار کمیاب است دانشى جز جنگیدن داللت داشته باشد،

 

 

 

د و با نوازننبور میبينيم كه تچنين مثالً در شاهنامه رستم و اسفنديار را میهم .(1372است )همر، 

های پهلوانی جا هم به روايت حماسهكنند، اما باز در اينگرد را ايفا میای دورهمهارت نقش خواننده

 نمايند. پردازند و هنرِ خود را در پيوند با مفهوم جنگ باز میمی
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تاب مقدس ک - هاگاکورهبه متنی بسیار متأخرتر مثل تنها استثنا در این میان 

نویسى، ، که تازه آن هم تنها سه هنر خوششودمربوط می - هاى ژاپنسامورایى

سایر هنرها و داند و نقاشى و سرودن شعر را براى مردان شمشیرزن مجاز مى

 .6داندى جنگجویان نمىهاى عملى را شایستهمهارت

ى دیگرى هم اهمیت دارند، و آن نقش هاى مربوط به جنگ از جنبهث( منش

هاى تعمیم دادن این دیگرى و شیوه شان در تعریف حد و مرز میان من/مهم

 .مرزبندى تا سطح خودى و بیگانه است

ى، با مهارى طبیعى بر سر راه نابود کردن اى زیستآدمى، به عنوان سازواره

نوع خود بیش از حدى روست. جانورى که به هنگام کشتن همهنوعان خود روبهم
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اى اجتماعى زندگى کند، و در شرایط تواند به شیوهخاص آسوده باشد، نمى

ى زیست، به معناى انقراض است. از تکاملى انسان، محروم شدن از این شیوه

نوع در تمام جوامع انسانى تابوست، و این تابو بودن به ن همهمین رو، کشت

گردد. این مهار روانى، مانعى بر سر راه شناختى بازمىهاى عمیق زیستریشه

ها حل محور است، و باید به شکلى در تکامل این خوشه از منشهاى جنگمنش

 .گردد

متمایز کردنش از و « من»ذاتى براى مفهوم ها با تعریف معیارهایى درونشمن 

 ،یگرهاى دنوع، یعنى آدماند. اگر کشتن همدیگرى، به چنین راه حلى دست یافته

 وى دشمن، کشور همسایه، تابوست باید به دنبال راهى گشت تا اعضاى قبیله
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هایى ى تعریف آدم خارج کنیم. منشمان را از دامنهجنگجویان ارتش رویاروی

ه اند کهایى بودهاند، در پیوند نزدیک با منشاندهرسکه این مهم را به انجام مى

 اند. کردهرا تعریف مى «آدم»

امل تک - بخشِ کلیدىبا ارزش انسجام -ها اى از منشخوشه ،به این ترتیب

ى اند که کارشان تعریف کردن مفهوم انسان بوده است. آن کسانى که از دایرهیافته

شده ختر یا شکلى خطاکار و مسعنوان نوع پستاند، به افتادهاین تعریف بیرون مى

ر مغز تنیده دى پیشدوستانهشدند و مشمول قواعد نوعاز انسان در نظر گرفته مى

در  «من»ى کنندههاى تعریفتعمیم شاخص ،گشتند. این کار، در واقعافراد نمى

هویت  «دیگران»در برابر  «ما» ،به این شکل .برابر دیگرى، به سطح جمع است

 یابیم. مى

 شود،شناختى نمادگذارى مىاین هویت، توسط نمادها و عالیمِ معموالً ریخت

قیر ى تحشود، و مایههاى عامیانه مورد ستایش واقع مىدر قالب اساطیر و افسانه

گردد که فاقد آن هستند. نمادگذارى هویت عالوه بر آن که و طرد کسانى مى

به انسجامى درونى و هماهنگى رفتارى یارى اعضاى یک جامعه را در رسیدن 

 ند. کدهد، به ایشان مجوز معنایى الزم براى نابود کردن دیگران را نیز اهدا مىمى

اند، از این روست که دستیابى به منابعى که در اختیار آدمیانى جز ما قرار گرفته

مطلوب، و از عملى غیرعادالنه، وحشیگرانه و تجاوزکارانه، به رخدادى مجاز، 

ى مهم در این میان آن است که مرزبندى میان گردد. نکتهحتى واجب تبدیل مى

پهرهاى هاى میان سخودى و بیگانه، نه تنها با مصالح اقتصادى جامعه، که با شکاف

  .خوانی داردها هم همرقیبِ منش

هاى دهد که منشنگاهى کوتاه به تاریخ تکامل مفهوم خودى و بیگانه نشان مى

ماعى هاى اجتى این مرزبندى بیشتر از آن که پیشروى دگردیسىکنندهتعریف

، اند. در جوامع باستانىروى نیازهاى اقتصادى و نظامى جوامع بودهباشند، دنباله

قالبى بود که به طور طبیعى خودى را از  - هامنشتبادل امکان یعنی  –زبان 



   113      چهار صد و نود وماه هزار و سیو هفتم/ آذر سی یشماره/سیمرغ

 

شان قابلیت جذب ارى معنایىکرد. افرادى که چارچوب رمزگذبیگانه جدا مى

هایى هاى فرهنگ خاصى را نداشته باشد، ارزش خود را به عنوان حاملمنش

یشان هایى که نابودى اتکامل یافتن منش ،دهند. به این ترتیببالقوه از دست مى

کل کند. به این شها تعارض پیدا نمىزند با افزایش بخت تکثیر منشرا رقم مى

از « اروپایی»و در عصر استعمار  «بربر»از  «یونانى»استانى بوده که در جوامع ب

 .شده استجدا « شرقی»

هاى هاى بزرگ و پیدایش امپراتوریدر قرون میانه، همسایگى میان تمدن

ارزش زبان به عنوان معیار تعریف خودى از بیگانه را از بین برد. در  ،چندزبانه

این مقطع تاریخى، که بیش از هزار سال به طول انجامید، تعریف خودى از بیگانه 

هایى دینى سازمان یافت که مفهوم امر مقدس را تعریف بر حسب ابرمنش

لمان و مسیحى کردند. قلمرو متمدن اوراسیا در آن روزگار به دو قطب مسمى

 دانست، و با این برچسبیک دیگرى را کافر و گمراه مى تقسیم شده بود که هر

ن در هایى که طرفیدانست. تفسیر وحشیگرىنابود کردن طرف مقابل را مجاز مى

زدند، تنها در صورتى ممکن است که ن دست مىه آهاى مذهبى بجریان جنگ

نه وگر ،انددانستهى انسان خارج مىفرض کنیم طرفین حریفان خود را از دایره

« من»گر به عنوان نوعى از انسانِ همتاى ا -کشتن کودکان و پیرمردان و پیرزنان 

 .گرددناپذیر مىتوجیه - رسمیت یابند

آسا را در بر قلمرو مسلمان و مسیحىِ آن روزگار دو ابرمنش غول ،ر واقعد

 ینعربى و الت -ر هر قلمرو گرفت. با وجود رسمیت یافتن یک زبان معیار دمى

هاى دیگر هم ها و گویشاى از زبانتوانست در مجموعههر ابرمنش مى -

ى این مجموعه زبان نبود. آنچه کنندهبندی شود، و بنابراین چسبِ متصلصورت

کرد، نمادها و عالیمى بود که وابستگانِ انسانىِ این دو قلمرو را از هم متمایز مى

دعواى اصلى بر سر  ،شدند. در واقعقدسى به کار گرفته مىبراى تعریف امر 

توانست این معانى را معناى امر قدسى نبود، که بر سر نمادهایى بود که مى
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اى که در این دوره با هم در زد و خورد رمزگذارى کند. ساختارهاى سیاسى

از  دهاا تشکیل یافته بودند که به کمک این نماهاى از انسانبودند، از مجموعه

 .گرفتندشدند و صلیبى یا غازى نام مىهم متمایز مى

طرفانه به نبرد عقیدتى مسلمانان و مسیحیان قرون وسطایى نگاه کنیم، گر بىا

حى ن مسیاشویم. متکلماز شباهت معناى موجود در این دو ابرمنش در شگفت مى

ى امر قدسى کنندهى تعریفنه تنها در مورد اصول موضوعه ،و مسلمانِ آن دوره

با هم اشتراک داشتند، که در مورد جزئیات آداب و رسوم و منهیات و مکروهات 

دادند. حتى روش استداللى و مراجع اعتبار نیز شباهت بسیارى را از خود نشان مى

ان اشتراک شى راستى، نیکى، و زیبایى نیز در میانکنندههاى تعیینبخش به گزاره

                                                 

 

 .1374هانتينگتون،  7 

شود که جنگ هالل و صلیب بیش از آن روشن مى ،یببسیار داشت. به این ترت

که جنگ معناهایى غایى باشد، جنگى بوده که به کمک نمادهاى منسوب به معانى 

 .شده استبندى مىمشابهى جبهه

شانزدهم و هفدهم میالدى، که به قول هانتینگتون جنگ بین  هایسدهدر 

رِ نشانگ بیگانه بر مبناى پرچمِمرز بین خودى و ، 7ها در اوراسیا باب شدنشینشاه

هاى نشینجنگ شاه هایشد. در این دوره طرفتعیین مىساالران خاندانِ جنگ

کوچکى بودند که از نظر خط و زبان و دین اختالف چندانى با هم نداشتند، و 

وادگىِ ماند عالمت خانبنابراین تنها دستاویزى که براى تعریف بیگانه باقى مى

کردند. یا امیرى بود که مردم مورد نظر در تیولش زندگى مىدوک، کنت، خان 
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همین عالیم خانوادگى بودند که بعدها با اساطیر بومى و عوارض جغرافیایىِ 

 .دندرا در اروپا پدید آور مدرنهاىِ و ملیت ندشده گره خوردنمادین

د کنحالت ناپایدارِ جنگ بر ضد بیگانگانى که عالیم قلمروشان با ما فرق مى

گرایى ناپلئونى گذر کرد و به عصر استعمار منتهى ى ملىخیلى زود از یک دوره

ه اى کى خودى از بیگانه. دورهکنندههاى تعریفدورانى طالیى براى منش ؛شد

ها را بر انتها از تفاوتى سپهرى ناشناخته و افقى به ظاهر بىشناسانهکشف مردم

 هاىاى متنوع از تفاوتاد تا با منظومهانسان اروپایى گشود، و به وى مجال د

ریختى، نژادى، زبانى و دینى خود را از سایر آدمیان تفکیک کند و به این شکل 

  .بود که عصر استعمار آغاز شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى استعمار را نویسندگان بسیارى مورد بررسى کنندههاى توجیهى منشوشهخ

ژه به وی شناسىشرقر د، کار ادوارد سعید هااند. در میان این متننقادانه قرار داده

هوم گیرى مفقابل ذکر است. در این متن مفصل، سعید نشان داده است که شکل

سى شناهاى علمى به نام شرقاى از منششرق به عنوان بیگانه و پیدایش خوشه

ابزده شت هاىداوریهاى ادراکى و پیشاشتباهبر هاى کالن، گیرىاى از وامبر زمینه
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اى که تا همین چند شناسانهشناسانه و مردمانسان هایمتکى بوده است. در متن

 .8توان بازتاب این بستر لغزان را بازیافتچنان مىشد همى پیش نوشته مىدهه

دانیم باقى ماجرا آشناتر از آن است که نیاز به شرح اضافى داشته باشد، همه مى

بیگانگى به زودى دامنِ خود اروپاییان را هم  ىشناسانههاى انسانکه تعریف

گرفت و به بیگانه شمرده شدن بخشى از جمعیت خودِ این کشورها در زمان 

رسیم که ها مىجنگ جهانى نخست منتهى شد. پس از آن، به عصر ایدئولوژی

آغاز شده  - ى سى قرن گذشتهیعنى از دهه -گویا کمى زودتر از جنگ سرد 

ها به عنوان معیارهاى تمایز خودى از بیگانه ، خودِ ابرمنشباشد. در این عصر

مورد توجه قرار گرفتند. به این ترتیب بود که احزاب اهمیتى بیشتر از ملل یافتند، 
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شان به دول محور و هاى چیره بر نهادهاى سیاسىمنش و کشورها بر مبناى بوم

 متفق تقسیم شدند. 

ه بین آلمان نازى، ایتالیاى موسولینى، و هاى معنایى عمیقى کبا وجود تفاوت

هاى این کشورها از نظر ساختارى به منش توان سراغ کرد، بومژاپن هیروهیتو مى

ها را به عنوان هیتلر ژاپنى اند. وقتىسازگار بودهریخت و همهم کنندهشکلى خیره

سانه اهاى آسیایى به رسمیت شناخت، بیش از آن که بر معیارهاى نژادشنآریایى

 .کردهای حاکم بر دو ملت تکیه مىمتکى باشد، بر شباهت ابرمنش

 ىها تا زمان فروپاشى شوروى ساخت معنایىِ عمدهمرزبندى بین ابرمنش

 ،ى خودى از بیگانه در جهان بود. پس از ماجراى فروپاشى شوروىکنندهتعیین
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ا توجه کرده است. ببینیم، نوعى آشفتگى در تعریف بیگانه بروز هم چنان که مى

گانه بی بینى کرد که تعریف نوین از مرز خودى/توان پیشبه وقایع اخیر، مى

ى هویت استوار خواهد بود، و متأسفانه کنندههاى تعریفچنان بر مبناى منشهم

هایى از شرق از جمله کشور ماست که دارد به عنوان بیگانه گویا این بار بخش

 .شودتعریف مى

مان بر تاریخ جنگ گذشت، آشکار است که ه آنچه از مرور کوتاهبا توجه ب

همراه با تکامل  ،اند. در واقعها در تمام ادوار نقشى محورى را بازى کردهمنش

ودند، شان بشان در طبقات گوناگونِ مردانى که حاملفنون جنگى و تمرکز یافتن

ه و رفتار کلى جنگیدن دنموها هم در تار و پود این طبقات رسوخ اى از منشالیه

کرده است. تعیین این رفتار، به معناى ایفا کردن نقشى مرکزى در را تعیین مى

به عبارت دیگر، انگار که جنگ و در . پویایى قدرت در جوامع انسانى بوده است

در سطوح گوناگونِ ظهورش و در نقاط مختلف طیفِ  -نتیجه پویایى قدرت 

 .ها باشدشمحصول تکامل من - نمادین شدنش
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 األنشاء فی فیتیلوجیا

 شناسی(اصول فتیله)یا داستانی اندر 

ی های قدیم. از محلهنه داشتیمخای طرشت در سالهای دبیرستان در محله

ای که تا همین چندی پیش دهی بود باستانی در نزدیکی تهران و باصفای قدیمی

و بعد از انقالب کم کم در تورمِ عظیم تهران بزرگ هضم شد. بخشی از 

ام و هنوز هم هر وقت انگیزترین سالهای عمرم را در آن محله زندگی کردهخاطره

هرچند بسیار دگرگون شده و چیز زیادی از  زنم.فرصتی بکنم سری به آنجا می

طرشت قدیم باقی نمانده. یکی از چیزهایی که در هربار دیدار دلم برایش تنگ 

مان او های قدیمیام کسرا است. دوستی که شاید همسایهشود، دوست قدیممی

اش اریدستک« ی فتیلهجنجال برنامه»ای که زیر تاثیر را به یاد بیاورند و خاطره

 ام، برایشان آشنا باشد.دهکر

خورد، بخش ی طرشت که به خیابان آزادی میپایین دست محله

د و دو قطب جمعیتی هم اش بود. یک طرفش دانشگاه صنعتی شریف بوشهری

داشت که دو مجتمع مسکونی نزدیک به هم بود. یکی که بزرگتر بود را سازمان 

ی ما هم همان جا بود. کوچکتره بنای ها ساخته بود و خانهاتکا برای ارتشی

«. ساختمون زرده!»گفتند ظریفتری بود با نمای آجری زرد. که اهل محل بهش می

مان بود. باالدست طرشت کرد و همسایها زندگی میکسرا برای چند سالی همان ج

هم هنوز ده بود و پر از باغ و بستانهای زیبا و مردمش اهالی قدیم منطقه بودند و 

شان حسینمردی بود. در آن حوالی، درست بیرون مرز بیشترشان نام خانوادگی

گفتند کامپی. در کردند که بهشان می، گروهی مهاجر هم زندگی میمحله

ای لهکردند و جماعتی قبیها زندگی میای مثل غربتیساختههای فلزی پیشتاقکا
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داشتند. جوانهایشان خیلی شرور بودند. وقتی که جنگ عراق شروع شد به آنجا 

کوچیدند و بعدش بود که چاقوکشی و خالفهای ریز و درشت در طرشت باب 

 شد. 

 سال بودیممان بچهکسرا را اولین بار شب چهارشنبه سوری دیدیم. همه

و سیزده چهارده سالی بیشتر نداشتیم. شنیده بودیم کسی به اسم کسرا تازه در 

ای برای ساکن شده که بزن بهادر و قلدر است و دار و دسته« ساختمون زرده»

برخاسته بود که کسرا با فالن قلدر محل خودش دارد. کم کم سر و صداهایی 

 اژدر»تا « جعفر چشم پهن»دعوا کرد و بادمجان پای چشمش کاشت. خالصه از 

همه صابون کسرا به تنشان خورده بود، تا این که شب چهارشنبه سوری ما « تته

هم با او سرشاخ شدیم. قدش بلندتر از ماها بود و گمانم یکی دو سالی بزرگتر 

ی ظریف و روی خوش، کس تصوری که داشتیم پسری بود با چهرههم بود. برع

، و انداختمهابا مشت و لگد میشد خدا را بنده نبود و بیاما وقتی عصبانی می

زورش هم خوب، زیاد بود. من هم برای خودم آن وقتها ادعایی داشتم و دار و 

نبه های چهارشیبازاین که سر آن شب دعوایمان شد و تا آخر آتش ای. نتیجهدسته

سوری به دوستان خوبی برای هم تبدیل شده بودیم. بعدتر که بیشتر با او گشتیم 

ها و زورگوهای محل دعوا دیدیم آدم عادل و درستی است و جز با گنده الت

کند. این بود که کم کم اسم و رسم خوبی هم پیدا کرد و در محله همه از نمی

مه های کامپی که هالتکه یک بار یکی از گندهکردند. تا این او به نیکی یاد می

کردند، به تورش خورد. این بابا ریش و سبیلی مفصل صدایش می« اصغر چاقو»

اش با جای چاقو و زخم خط خطی شده بود و همیشه در آورده بود و چون قیافه

های محل منفور بود. خالصه یارو شب سیگاری بر لب داشت، بین بر و بچه

ی کسرا چاقو کشید و چند تا فحش خانوادگی نثارش کرد. ما که ای براجمعه

تی انگیزاند، تعجب نکردیم وقدانستیم این کارها چه واکنشی را در کسرا بر میمی
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خبردار شدیم کسرا زده و دست و دندان طرف را شکسته و چاقویش را هم ضبط 

 کرده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرد ی خودش هیبتی داشت، هیچ فکر نمیاصغر چاقو که بین قوم و قبیله

چنین بالیی سرش بیاید. یک ماهی را با دست گچ گرفته و صورت سیاه و کبود 

های محل هایم. بر و بچکردیم از شرش خالص شدهآفتابی نشد و همه فکر می

هم انتظار داشتند قلدر کامپی بعد از این شکست نمایان دمش را روی کولش 

های روزگار بود و بگذارد و دنبال کارش برود. اما اصغر چاقو از آن هفت خط

دانست راهی برای از میدان به در کردن کسرا ندارد گشت. هرچند میپی انتقام می

به اهل محل زور بگوید. این بود که  تواندو تا وقتی هم که کسرا هست، نمی

 ی کسرا پیوسته است. تدبیری اندیشید و یک دفعه دیدیم او هم به دسته

کسرا با وجود این که زورمند و قلدر بود و اهل دعوا و بزن بزن، اما جوانی 

بود و به خصوص قلبی صاف و ساده داشت و راحت  رفتار و نیکوکارخوش

کرد. برای همین هم وقتی اصغر چاقو سراغش رفت حرف این و آن را باور می

ی و بنای تملق و چاپلوسی را گذاشت و خودش را این طرف و آن طرف نوچه
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کسرا معرفی کرد، کم کم قابش را دزدید. تا مدتی مشکلی نبود و ما هم فکر 

چاقو آدم شده و بند کردنش به کسرا باعث شده از دله دزدی و  کردیم اصغرمی

 اش نقشه بوده است.زورگویی به این و آن دست بردارد. اما بعد دیدیم اینها همه

ی کسرا. اصرار داشت اصغر چاقو اول بنا کرد به برچسب زدن به دسته

های دار و واقعیتش آن بود که بچه«. هاساختمون زردی»به گروهشان بگوید 

محلی مان همی کسرا بیشترشان مال ساختمان اتکا بودند و اصوال چون همهدسته

ی طرشت بودیم و با ل محلهها اینقدر اهمیت نداشت. همگی اهبودیم، ساختمان

کردیم. این اصرارش برای جدا کردن محل همین اسم هم خودمان را معرفی می

زندگی کسرا عجیب بود، چون خودش هم مال ساختمون زرده نبود و اصال اهل 

دل گول خورد و دم شد. اما به هر صورت کسرای سادهی ما محسوب نمیمحله

زد. کم کم بر و ها حرف میتمون زردیبه دمش داد و مدام از دالوری ساخ

که اهل باالدست ده طرشت  های مجتمع و چندتایی از برادران جوانمردیبچه

 بودند از او بریدند و پی کارشان رفتند. 

ه پا کردن و دعوا ب کار دیگری هم که اصغر چاقو خوب بلد بود، فتنه

انداختن بین دوستان قدیمی بود. بین من و کسرا را هم همینطوری به هم زد. همه 

عدش اند، بهای اتکا سوسولها معتقدند بچهزردیجا پخش کرده بود که ساختمون

گویند های مجتمع اتکا میواکنش این و آن را گزک کرد و جار زد که بچه

های گفت که بچهستند. یک بار از قول کسرا میها خبر و نفهم هساختمون زردی

ها بافت که جوانمردیباالدست طرشت دهاتی هستند و بعد برای کسرا قصه می

 بند واند. پیش بقال و ماستداده« دارکش»ها فحش پشت سر ساختمون زردی

گفت و ستمهایی ها مینشست مدام از مظلومیت ساختمون زردیقناد هم که می

 اشدارند. وقتی هم که مسخرهشت بر اهالی شریف این مجتمع روا میکه اهل طر

 ی طرشت دخالت کنند،ها نیامده که در کار محلهگفتند به کامپیکردند و میمی
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ر برد که فالنی و فالنی پشت سرفت زیر پرچم کسرا و برایش خبر میفوری می

ها در اختن به کامپیاند و منظورشان از تکه اندها صفحه گذاشتهساختمون زردی

 ها بوده است. طلبانه و نژاد پاک ساختمون زردیاصل سرکوب احساسات هویت

 

 

 

 

 

 

 

 

گر آنقدر کرد که کسرا به یک دردسرتان ندهم، این اصغر چاقوی حیله

د، کرخندید دعوا میدیوِ به تمام معنی تبدیل شد. در خیابان با هرکس که می

ر . وقتی یک نفکننداش میکرد دارند مسخرهچون دچار توهم شده بود و فکر می

ت گرفزد، به خودش میاز باغهای زیبای طرشت و خوشرفتاری مردمش حرف می

زنند و منظورشان این است که ساختمون کرد دارند به او کنایه میو فکر می

تر و حقیرترند. در حالی که این تصور چرندی بود ها فرومایهها از طرشتیزردی

رست وسط طرشت قرار دارد و بخشی از دانستیم که ساختمان زرده دو همه می

گفتند، جز فهمیدند، جز کسرا، و همه همین را میمحله است. همه این را می

 زد.اصغر چاقو که حساب شده و از سر رذالت حرف می

آخرش این شد که اصغر چاقو انتقامش را کمابیش از کسرا گرفت. دیگر 

زد و شروع گرفت. چون هر از چندی به سرش میدر محل کسی تحویلش نمی

ای که خودش هم بخشی از آن بود. کرد به اهل طرشت فحش دادن. محلهمی
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ند، ها هستانی دشمن ساختمون زردییکی دو بار هم با این توهم که فالنی و بهم

شان را شکسته بود. دیگر بزن بهادرهای محل های مغازهپرانی کرده و شیشهسنگ 

اش چیزی باقی نمانده بود. یک ممد گرفتند. چون از دار و دستههم تحویلش نمی

ریغو مانده بود که اهل ساختمون زرده بود، و یک اصغر چاقو که اتفاقا در 

گذاشت. دیگر حتا همیشه غایب بود و کسرا را دست تنها می دعواهای جدی

دانستند که این بند کردن به هویت های توی قفس سلمانی محل هم میقناری

ی اصغر چاقو بوده تا کسرا را زمین بزند، و کسی تردید ها دسیسهساختمون زردی

 نداشت که به نامردی این کار را هم کرده بود.

کسرا شانس آورد و کمی بعد از آن محل رفت. وگرنه چه بسا در یکی 

کرد. اصغر چاقو هم به کیفر گناهانش هایش کسی ناکارش میبازیاز این خل

ی خودش پیدایش کردند. انگار با شکم سوراخ سوراخ در محلهرسید. یک روز 

اش دست درازی کرده بود، و های مهیب کامپیبه دختر یکی از قوم و خویش

گناه را انداخته بود گردن کسی دیگر، اما بعدش رسوا شده بود و برادرهای دختر 

 از خجالتش درآمده بودند. 

ها خوابید، یک بار داشتم با نگهبان ی ساختمون زردیبعد از این که غائله

رار ی این بابا درست باالی مجتمع ما قزدم. مقبرهپیر مقبره شیخ دوریستی گپ می

اند. های در آن ساختباغی هم داشت که حاال بوستانی و کتابخانهداشت و آن وقتها 

ان، بابا ج»زدم که گفت: ی سرنوشت اصغر چاقو و کسرا گپ میداشتیم درباره

ی طرشت هزار ساله هست و هزار سال دیگه هم قضیه رو جدی نگیر، محله

 میمونه. هزار جور ساختمون هم توش ساخته و خراب میشه. محله میمونه و

مونه. اسم رن. اصغر چاقوها هم زیادن. اما اسمشون توی محل نمیساختمونا می

 «کسراها شاید بمونه، اگه گول اصغر چاقوها رو نخورن!
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 نگاره: تصویرهایی از ارتش آلمان در  جنگ جهانی دوم
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 ی دریافت سیمرغگوشزدی درباره

کنم، و می شی کوچکی برای دوستانم منتشربه عنوان هدیه ایست کهنشریهسیمرغ 

تان چرا که دوستانِ دوس .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را برای هرکس که میمانعی نمی

من، دوستان من هم هستند. همچنین برای پرهیز از ایجاد مزاحمت برای آنها که شاید وقت و 

رای فرستم که به شکلی بتنها سیمرغ را برای کسانی میاش را نداشته باشند، ی خواندنعالقه

ان در خودتان یا دوستت دریافتنش ابراز عالقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی

  sherwinvakili@yahoo.comنشانی  بهمیل خود را ایفهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

. نیدبه همین جا ارسال ک همچنین بازخوردها و پیشنهادهای خود را برای بهبود سیمرغ. بفرستید

: این نشانی در، خواهید یافتتارنمای رسمی من های پیشین سیمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa 
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