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 متفاوتی از ها سطوح ها، جوامع و جماعتتمدن

نظامهای اجتماعی هستند که در مقیاسهای گوناگون حضور دارند و در مقام 

ی همیشگیِ مدیریت پیچیدگی دست به گریبان هایی تکاملی با مسئلهسیستم

ی سیستمهای تکاملی برای حفظ پایداری درونی خویش، ناگزیرند هستند. همه

و بازتابهای این فشارهای  های بیرونی را مدیریت کنندای وسیع از تنشدامنه

بیرونی و همچنین تنشهای درونزاد را ردیابی و شناسایی و ساماندهی کنند. تنها 

شود در این حالت است که پایداری شکننده و سیالِ سیستم اجتماعی تضمین می

 افتد.به جریان می -که قدرت باشد-« نهاد»و متغیر مرکزی 

گزیرند تنشها و چالشهای نظامهای اجتماعی در سطوح گوناگون نا 

پیشاروی خود را به شکلی شفاف در سیستمهای نمادینِ سطح فرهنگی رمزگذاری 

ترین سیستمها در تمام ترین و کارآمدترین و چاالکو پردازش کنند. پیچیده

شود که هایی را شامل میهای فراز، در سطح روانشناختی حضور دارد و منالیه

ی خویشتن و تنشهای رویاروی خویش یز دربارهآمبه شکلی خودآگاه و تأمل

توان به پایداری دست یابد که تنشهای اندیشند. نظام اجتماعی تنها زمانی میمی

های زبانی و چارچوبهای نمادین سطح اجتماعی را به شکلی شایسته در سیستم

رمزگذاری کند. یعنی بازنمایی دقیق و روشنی از مسائل خویش در سطح فرهنگی 

ها در سطح روانشناختی بتوانند به آن دست یابند و آورد، به شکلی که من پدید

 کنند. ها حل میاش بیندیشند. زیرا اغلب مسائل اجتماعی را مندرباره

ی امروز ایران زمین در وضعیتی آشوبزده و بسیار ناپایدار قرار جامعه 

ها اند و منشده ی نهادهای اجتماعی دستخوش زوال و فروپاشیدارد. تقریبا همه

گویا ارتباط معنادار خود با نهادها را از دست داده و با دلسردی از تجدید سازمان 

 اند. در این شرایط یکیهای سطوح باالتر فراز دست کشیدهاجتماع و حل مشکل
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های هر منِ ایرانی آن است که مسائل پیشاروی از ارجمندترین خویشکاری

را با دقت و روشنی صورتبندی و بیان کند، و ی خویش را بشناسد، آن جامعه

این بیان و پیشنهادهای سازگاری با تنش را در سطح نهادها به جریان بیندازد. 

ای )مانند ماجرای طنز های ساختگی و جعلیتنها در این شرایط است که تنش

 افکنی در نهادهایتراشی و تفرقهپراکنی و دشمننفرت که با هدف (فیتیله

 افتند و راهی برای اندیشیدناز اعتبار می شوندطلب تولید میچیِ قدرتدسیسه

 شود.ها گشوده میبه مسائل و چالشهای واقعی و تعیین کننده در برابر من
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 اخبار روزهای گذشته:

  ی آذرماه در سینما کوروش نشستی با همت موسسه 6ظهرگاه روز جمعه

با حضور « ناهید»برقرار بود که در آن فیلم  روانشناسی سیاووشان

اش مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست نخست فیلم اندرکاراندست

ی این فیلم داشتم را به همراه نمایش داده شد و بعد تحلیل و نقدی که درباره

دوستانم بیان کردم. در این نشست من و دکتر افشین یداللهی و دکتر رضا شهال 

فیلم هم  یکننده قد و تحلیل فیلم سخن گفتیم و آقای بیژن امکانیان تهیهدر ن

ی ساخت فیلم سخنانی ایراد کردند. نقد من بر فیلم دیدنی ناهید را بخش درباره

 توانید بخوانید.نقد فیلم همین شماره از سیمرغ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 یوند توانید با پو می ی آذرماه به راه افتادهکانال شخصی من بر تلگرام از میانه

ها و هایم، مقالهزیر بدان بپیوندید. در این رسانه عالوه بر اخبار کارها و برنامه

 ابهای الکترونیکی دیگران )و همچنین عکسهایی از کتابهایم را به همراه کتفصل

 منتشر خواهم کرد.و نقاشی و...( 

Telegram.me/sherwin_vakili 

@sherwinvakili 
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 طر تعطیلی یک چهارشنبه و تعطیلی کالس به خاطر سفری که به مشهد به خا

در آذرماه « شناسی ایرانیاسطوره»ی گام از دورهتمین شهداشتم، تنها نیمی از 

ریس را تد« شناسی آسمان شبانهاسطوره»برگزار شد و در آن فصلهایی از کتاب 

از کالس  بعدهم که « تاریخ تمدن ایرانی»ی کردم. هشتمین گام دوره

اریخ به تبه همین سرنوشت دچار آمد. در این دوره شد، شناسی برگزار میاسطوره

تاریخ »ایران در دوران آشوب پسااسکندری پرداختیم و در آن فصلهایی از کتاب 

 را درس دادم.« سیاسی شاهنشاهی اشکانی

 

 

 

 

 

  ها، تهدیدها اندازهویت ملی ایران: چشم»در همایش  آذرماه 25روز چهارشنبه

ای داشتم با عنوان سخنرانی ،دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شددر « و راهبردها

در این همایش دکتر هما «. جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایرانیان»

زاده، دکتر اصغر دادبه، دکتر حمید احمدی، دکتر هادی وکیلی، دکتر فرزاد زنجانی

کانهای ی آسیبها و امی نیز سخنرانی داشتند و دربارهقاسمی و دکتر محمدعلی تقو

 پیشاروی هویت ملی ایرانِ امروز سخن گفتند.
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 آذرماه در  27ی زروان عصرگاه روز جمعه ی اندیشهنشست عمومی حلقه

با چهار سخنرانی و ی بهاران برگزار شد. در این برنامه تاالر همایشهای موسسه

نقد عرفان ایرانی پرداختیم. دکتر عبدالحمید به بحثی پرتب و تاب و شنیدنی 

ای هضیایی از موضعی فلسفی عرفان ایرانی را نقد کردند و با ردگیری رگه

خردستیزانه و ضدعقالنیِ آن، بر آن تاختند. دکتر امیرحسین ماحوزی کمابیش 

غنای معنایی نهفته در عرفان ایرانی را برای پذیرفتند، اما ها را میوجود این رگه

ی با مقایسهشمردند. دکتر محمود عبایی ها بسنده میتاب آوردن این رگه

ی ایرانشهری بر اساس آثار سهروردی، ی اندیشههای زرتشتی و شالودهاندیشه

ی متقدم و متأخر تقسیم کردند و آسیبها و زوال را عرفان ایرانی را به دو دوره

سویی پیوند میان عقالنیت و ی اخیر مربوط دانستند. من هم از بیشتر به دوره

های نظری عرفانی را شرح کردم و از سوی دیگر شاخصهایی برای داوری دستگاه

ی کارکرد اجتماعی عرفان پیشنهاد کردم. این نشست بسیار پربار و پرمحتوا درباره

ی همین ی اندیشه نیز ادامهبود، در حدی که قرار شد در نشست ماه بعد حلقه

 .بحث را پی بگیریم
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اه در عصرگ« دیدگاه زروان: نگاهی سیستمی به من و نهاد»ی تم از دورهشگام ه

ی زبان و ادب و شعر سخن گفتیم. دربارهروزهای یکشنبه برقرار بود و در آن 

بحث بر تمایز زبانِ فاخر ادبی از زبانِ روزانه متمرکز بود و به ویژه مسیرهای 

ن و مرزبندی زبان اثرگذار و نافذ از زبان عادی و گنگ جریان یافتن قدرت در زبا

را مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت بحث کشید به تمایز میان شعر و نثر و 

مرزبندی ساختاری تکامل یافته میان الگوهای زبانی گوناگون، و گریزی هم زدیم 

 م.یدیبه نقد شعر معاصر ایران و آن را در مقایسه با میراث شعر کهن برسنج

 شد. از این ی سیمرغ در آذرماه با شب یلدا همزمان میی حلقهنشست ماهانه

رو آن را یک هفته به عقب انداختیم. در نتیجه در آذرماه نشست سیمرغ را نداشتیم 

نشستِ به تعویق افتاده واپسین بحث  ماه دو نشست خواهیم داشت.دیو در 

 شد.هدی اخوان ثالث محسوب میی اشعار و آثار می سیمرغ دربارهحلقه

 

 اندازی شده و ی فرهنگی هنری خورشید راگا راهی کانال موسسهرسانه

ی خورشید و انجمن زروان ی های موسسهتوانید برای خبردار شدن از برنامهمی

 از راه پیوند زیر در آن عضو شوید:

https://telegram.me/khorshidraga 

  

https://telegram.me/khorshidraga
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 اخبار روزهای آینده:

 که در ایران اعصاب  روز پنجشنبه اول دی ماه در چهارمین کنگره علوم

ای خواهم داشت با عنوان شود، سخنرانینشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میدا

stand-up neuroscience . شناختی بر سر ساز و کارهای عصببحث

رفتار خنده در برابر  هچگونخواهد بود، و این که دریافت شوخی و خنده در مغز 

روزآمد کردن های جدید و با هدف افزودن داده. بحث در واقع شودرها میآن 

 «شناسی جوک و خندهجامعه»پس از انتشار ایست که شناسیدستاوردهای عصب

 در این زمینه کشف شده است.

 ی که از میانه« دیدگاه زروان: نگاهی سیستمی به من و نهاد»ی گام نهم از دوره

ماه ادامه خواهد داشت. در این دوره به بررسی ی دیآذرماه آغاز شده بود تا میانه

بررسی کرده و نقد خواهیم  پردازیم و هفت کتاب مهمش راآرای میشل فوکو می

ی شناسی فوکو و شیوهها به بررسی روشبخش مهمی از این نشستکرد. 

یابد و به نوعی کاربست تبارشناسی دانشِ ساماندهی دانش نزد وی اختصاص می

 شود. فوکویی بر خودِ دیدگاه فوکو محسوب می

ماه ی دیز میانها« قدرت و معنا در سطح کالن»با عنوان  گام دهم این دوره نیز 

تحلیل کشمکش میان دیدگاه سیستمی و انتقادی )جدل شود و در آن به آغاز می

پردازیم و با گریز زدن به آرای دلوز و گتاری دیدگاه هابرماس( می -لومان

 ی زروان را شرح خواهیم کرد.مان در نظریهپیشنهادی

 به شرح زیر است: بحثهای طرح شده در گام دهم دیدگاه زروان

 نشست نخست: لومان و رویکرد سیستمی

 نشست دوم: هابرماس و کنش ارتباطی

 نشست سوم: شرحی بر آرای دلوز و گتاری
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 و گفتمان« من»ی نشست چهارم: رویکرد زروان به مسئله

  شود و ماه آغاز میی دیدومین هفتهاز شناسی ی اسطورهم از دورهنهگام

در کانون معماران معاصر  18:30-17:00ساعت شنبه روزهای چهارهمچنان 

را  «شناسی پهلوانان ایرانیاسطوره»در این دوره بخشهایی از کتاب . برقرار است

تدریس خواهم کرد و با رویارو نهادن پهلوانان ایرانی و یونانی به نقد آرایی که 

ن ستهای ایی اساطیر یونانی و ایرانی وجود دارد خواهم پرداخت. شرح نشدرباره

 دوره چنین است:

 ای ایران و یونانشناسی مقایسهگام نهم: اسطوره

 های ایزدان نشست نخست: خانواده

 نشست دوم: پهلوانان و شاهان

 ی پرسئوس و هراکلسنشست سوم: ابرانسان در جلوه
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 نشست چهارم: مفهوم تاریخ و هویت در ایران و یونان

 یرانی به ترتیب پیشین روزهای چهارشنبه ی تاریخ تمدن انهمین گام از دوره

شناسی در کانون معماران معاصر برقرار است. در این دوره پس از کالس اسطوره

به تحلیل ساخت تمدن ایرانی در دوران اشکانی خواهیم پرداخت و بخشهایی از 

را درس خواهم داد. مباحث ارائه « تاریخ سیاسی شاهنشاهی هخامنشی»کتاب 

 ی این دوره به این ترتیب خواهند بود:ی چهارگانهشده در نشستها

 نشست نخست: ساخت قدرت در دولت اشکانی و کوشانی

 نشست دوم: سیر جنگهای ایران و روم

 نشست سوم: ظهور مسیحیت و تحول ادیان در قلمرو اشکانی

 نشست چهارم: راه ابریشم و اقتصاد و هنر اشکانی

 ین عصرگاه سوم «نقد عرفان ایرانی»ی زروان با موضوع ی اندیشهنشست حلقه

ی فرهنگی بهاران برگزار خواهد شد. در این ماه در سالن موسسهی دیجمعه

 پی خواهیم گرفت. نشست بحثهای پیشین را 
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 ماه در کانون دی 15از سه شنبه  «شناسی تاریخی فضاجامعه»ی آموزشی دوره

شود. در این نشست که تدریس در آن را به طور معماران معاصر برگزار می

حول خواهم داشت، به سیر ت دکتر پرویز پیران بر عهده اممشترک با استاد گرامی

ضاهای فاش خواهیم نگریست و دگردیسی مفهوم فضا و مکان در بستر تاریخی

یِ فرهنگهای آیینی را زیر تاثیر نظامهای قدرت و ساز و کارهای زیستی و مکان

بررسی خواهیم کرد. دو نشست نخست از این دوره را که به دوران معنا تولید 

 دو نشستتدریس کنم و شود من تدریس میباستان و قرون میانه مربوط می

دوره در چهار نشست رساند. این خواهند  مدکتر پیرانِ ارجمند به فرجابعدی را 

 ماه ارائه خواهد شد.ماه و بهمنهای دیپیاپی در عصرگاه سه شنبه

 

 

 

 :هامرور خاطرات خورشیدی

 1381ماه ی چین کالغ، بهمنفراز رفتن به قله
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های داوری دم عصر مدرن شیوهزمانی که کانت در سپیده

کرد، یک حرکت انقالبی انجام داد و آن را صورتبندی می

بود. بر خالف گذشته که معیاری بیرونی « من»هم استوار ساختن مرجع داوری در 

متافیزیکی برای حقیقت و اخالق و زیبایی در نظر گرفته  و معموال آسمانی و

بنیاد برای این مفاهیم دفاع کرد و شد، کانت از خاستگاهی درونی و منمی

اخت. اش در فلسفه را منتشر سصورتبندی دقیق و روشنی از این انقالب کپرنیکی

ز و ساهای مردمان برای توضیح دادن همسانی و همگرایی داوریدر این میان، 

ی پذیرفت. تا حدودی در ادامهکارهایی پیش تنیده و سرشتی برای داوری را 

کوشش برای تبیین این همگرایی و همسازی میان معیارهای گوناگون بود که 

ی حقیقت و اخالق و زیبایی را از هم تفکیک کند و به سه ناگزیر شد سه عرصه

به این ترتیب نیروی  ی مستقل و خودبنیاد از داوری در من قایل شود.خوشه

شناسی از داوری اخالقی و علمی استقالل یافت و این زیربنای داوری زیبایی

 ی جنبشهای ادبی و هنری در دو قرن پس از آن قرار گرفت.بخش عمده

دانیم که به راستی زیربنایی طبیعی و سرشتی برای ادراک امر امروز ما می 

بنایی که در گذر زمان و با ساز و کارهایی اش وجود دارد. زیرزیبا و داوری درباره

شود. با شناختی تا حدودی توضیح داده میتکاملی شکل گرفته و با دانش عصب

شناسانه کل تنوع روان-دانیم که این سرشتِ عصباین همه این را نیز می

ر ای گسترده و تعیین کننده بدهد و الیهشناسانه را توضیح نمیداوریهای زیبایی

ه های عمومی را بشود و سلیقهکند که از نظام اجتماعی ترشح میگینی میآن سن

-تی زیسبا این همه، در ال به الی این دو منگنهکند. های شخصی تبدیل میذوق

ماند که من شناسانه، فضای حالتی و میدان انتخابی گسترده و فراخ باقی میجامعه

نهایت انتخاب و داوری من است تواند در درونش دست به انتخاب بزند و در می
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ی ی اثری هنری یا ادبسازد و چیزی یا سخنی را به مرتبهکه امر زیبا را زیبا می

 کشد. بر می

ی حقیقت، اخالق و زیبای حق کانت بر این باور بود که داوری درباره 

اش را در ایران زمین از دیرباز و سرنوشت انسان است. سخنی که همسان

مسیحی -التین و سنت عبرانی-منابع ایرانی بر خالف متون یونانیشنویم. در می

ها برای انسان محفوظ دانسته شده و از این روست ی زمینهحق داوری در همه

سنگر، و گاه عاشق و معشوق انگاشته سرشت، شریک، همکه من با خداوند هم

 شده است. 

 ه دقتی حقیقت بدر گاهان زرتشت تاکید بر داوری شخصی درباره 

ی اخالق را هم نزد عارفان و صورتبندی شده و ضرورت داوری شخصی درباره

یابیم و هم زکریای رازی و ابن مسکویه رازی در قالبی فلسفی صوفیان می

شناسانه هم از دیرباز محور فرهنگ ی ذوق زیباییاند. دربارهاش کردهصورتبندی

شکل از داوری تکیه کرده است و ادب ایرانی مفهوم عشق و مهر بوده که بر این 

شناخته است، چرا که بسنده است اگر که و حق داوری فرد را به رسمیت می

 لیلی به چشم مجنون زیبا باشد و بس.

درن ی دنیای مبا توجه به آن صورتبندی دقیق و منظم کانتی که شالوده 

، این یرانیر فرهنگ اد ی چشمگیرِریزی کرده، و با نگاه به این پیشینهما را پی

ود انجام ش «من»ای که توسط شناسانهآید که چرا داوری زیباییپرسش پیش می

با این شدت و بسامد تا این پایه کمیاب و نادر است؟ یعنی چگونه است که 

شوند و نوردد و آثاری هنری قلمداد میای جامعه را در میموجهایی رسانه

، که آشکارا از محتوای چیزهایی زیبا و متنهایی شعر و شاهکار ادبی

ی معیارهای عمومی امر زیبا برخوردار نیستند و با این همه شناسانه و کمینهزیبایی

 آورند؟مردمان برای مدتی کوتاه و زودگذر آن را زیبا و هنرمندانه به شمار می
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 ی دوربین هودا رستمی: از دریچهی ماهنگاره
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اید چه بوده است؟ پنج تا از زیباترین اثر هنری که دیده

ها، و لمها، زیباترین فیها، زیباترین موسیقین نقاشیزیباتری

ک اید را فهرست کنید. چه چیز در آنها مشترزیباترین شعرهایی که در زندگی یافته

اش به بر انگیزد تا زیبایی« من»کند؟ باید چه چیز را در است که زیبایشان می

نری و سب اثر هبینید و با برچکرسی بنشیند؟ چه بخشی از آنچه که روزانه می

کند؟ به راستی چه بخشی از آن ادبی تزیین شده، این معیارها را برآورده می

نچه ای از آای را کنار بگذاریم، چه دایرهزیباست؟ اگر تبلیغات و موجهای رسانه

ای، که روزانه با آن تماس داریم به راستی زیباست، و چه بخشی از آن باسمه

 انه، و حتا زشت است؟ای، سبک، تقلیدی، ناشیکلیشه

های هایش، امکانی پیچیدگیکنیم، با همهآیا دنیایی که امروز در آن زندگی می

هایش، نسبت به دنیای ساده و ی فراخِ دریافت دادهاش، و دامنهچشمگیرِ ارتباطی

 تر؟محدود مردمان دویست سال پیش زیباتر است یا زشت

ه شما معرفی شد و زیر فشار توقع آخرین باری که چیزی به عنوان اثر هنری ب

جامعه و انتظار مخاطب آن را در همین مقام ستودید، کی بود؟ چه بخشی از آنچه 

کنید، به واقع که در همنوایی با دیگران زیبا و ادیبانه و هنرمندانه اعالمش می

نید، خواشناسانه دارد؟ چه بخشی از شعرهای مدرنی که میبرایتان ارزش زیبایی

ا هایش رقیمتی که عکسهای گرانشنوید، نقاشیهای متنوعی که میموسیقی

شما اثر « نم»شنوید به راستی بر های مشهوری که تعریفش را میبینید، و فیلممی

کرده و چیزی را در دلتان جنبانده و شهدِ زیبایی را چشانده؟ چه بخشی از 

ای که در بخشی از زیبایی کنید، و چهاند و میهنرِ عامیانه کردهستایشی که نثار 
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کنید، به راستی حقیقی است و به راستی چیزها و متون فرض شده و فرض می

 وجود دارد؟

شود وقتی متنی چرند در مقام شعری مهم به شما عرضه چه چیز مانع می 

شود، با صراحت و روشنی نگویید که چرند است؟ چه اجباری وجود دارد می

د بر ای را حاضر نیستیآید یا نقاشیان دلکش نمیای به نظرتکه وقتی موسیقی

 تان آویزان کنید، آن را زیبا بدانید؟ دیوار اتاق

 

 

 

 

 

چه کیمیایی جز اندکی جسارت و مقداری اعتماد به نفس نیاز داریم تا  

توانیم داوری جهانی زشت را به دنیایی زیبا تبدیل کنیم؟ چگونه می

ل کنیم، آن را به رسمیت بشناسیم، و به ابراز ها را فعا«من»ی شناسانهزیبایی

های گوناگون و خودمدار میدانِ بروز بدهیم؟ چه راهی جز فعال کردن سلیقه

 رمق و ناتوان و پوک استشمار هست، تا آنچه بیهای بیانتخاب طبیعیِ سلیقه

 از میدان به در برود و آنچه نیرومند و پاینده و استوار است به کرسی بنشیند؟

ای بزند و با صدای بلند بگوید که یست آن نخستین کودک جسوری که قهقههک

 پادشاه لخت و عور است؟
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 «ناهید»شرحی بر فیلم 

 سخنرانی در سینما کوروش )نشست اکران و تحلیل فیلم(

 6/9/1394جمعه 

 نخست: زمینه

ر سینماهای د 1394آذرماه به کارگردانی آیدا پناهی از ابتدای « ناهید»فیلم 

تهران اکران شد. متن فیلمنامه را آیدا پناهی و ارسالن امینی نوشته و بیژن امکانیان 

وجه های سینما تاش بوده است. فیلم در زمان کوتاه حضورش بر پردهتهیه کننده

لم با ی بهترین فیی کن جایزهمنتقدان را به شایستگی جلب کرده و در جشنواره

ی فیلم فجر هم نامزد بهترین فیلمنامه کرده و در جشنواره را دریافت« نگاه ویژه»

 شده است. 
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کند. یک مثلث فیلم به ظاهر داستانی تکراری و معمولی را روایت می

عشقی در کار است و زنی است که با پسر نوجوانش میان شوهرِ بزهکارِ تازه 

لی ار آمده است. سیر کاش گرفتاش و دوست پسر و خواستگار تازهطالق گرفته

یوند اش پتوان بازگو کرد. زن با خواستگار تازهداستان را هم با همین سادگی می

هد اش را از او خوااش و تهدید این که بچهکند، با مخالفت شوهر قبلیبرقرار می

اش هگیرد به شوهر تازشود و بعد از کشمکشی با او تصمیم میستاند روبرو می

در برابر تهدیدها مقاومت ورزد. تا اینجای کار هم داستان و هم  پایبند بماند و

ساختار به کلی تکراری و آشناست و به ظاهر چیزی در کار نیست که فیلم و 

 ی توجهی چشمگیر سازد. فیلمنامه را شایسته

اما نکته در اینجاست که به واقع محتوایی ویژه در این فیلم نهفته که آن 

آورد و درامی عاشقانه و پیش پا عشقی عادی بیرون می را از قالب یک داستان

کشد. هنر آدمیان بر می ی روایتی پیچیده و ریزبینانه از زندگیافتاده را به مرتبه

نویسان به نظرم این بوده که برای بیان آنچه در ذهن بزرگ کارگردان و فیلمنامه

خن خود اند و سگرفتهاند ساختی چنین آشنا و بدیهی و دستمالی شده را برداشته

اند. نتیجه شاهکاری از را بر همان سوار کرده و در همان چارچوب بازگو کرده

آب در آمده است. تا حدودی بدان خاطر که با این کار جسورانه سازندگان فیلم 

ی عادی را به جان خریده و با کامیابی خطرِ درغلتیدن به یک درام عاشقانه

 د. انچشمگیری از آن گذر کرده

کند، آن است که ی دیگری که در فیلم جلب نظر میعنصر جسورانه

بندی فیلم خود را بر اساس فیلمِ موفق و بسیار ستایش سازندگان آشکارا استخوان

اند. این فیلم که موفقیتی جهانی را استوار ساخته« جدایی نادر از سیمین»ی شده

شت، سبکی پدید آورد که اندرکارانش به دنبال دابرای اصغر فرهادی و دست

شود. این که اش محسوب میروی آن و ادامهشک دنبالهبی« ناهید»فیلم 
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کارگردانی فیلمی را با اقتباس از فیلم موفقی بسازد نه کاری غیرعادی است و نه 

 آید. محتوا و سطحی و تقلیدی از آب در میسابقه. اما نتیجه اغلب بیبی

توانست در ساختارهای داستانی می« اهیدن»محتوای مورد نظر سازندگان 

جدایی نادر از »نماید که ایشان به عمد دیگری هم گنجانده شود، اما چنین می

اند و با حفظ برخی از آشکارترین عناصر آن، و واژگونه را گرفته« سیمین

اند. یکی از مهمترین عناصری که بند ناف دو اش اثر خود را خلق کردهساختن

دهد، بازی ساره بیات در فیلم است. در اینجا هم این بازیگر ن میفیلم را نشا

توانمند نوظهور مثل فیلم اصغر فرهادی نقش زنی ستمدیده و دردمند را بازی 

اش پردازیهای فیلم است، هرچند نقش و شحصیتکند و یکی از ستارهمی

یانت، خی مقابل چیزی است که در فیلم پیشین دیده بودیم. مضمون درست نقطه

دروغگویی، حس گناه و عناصری از این دست در هردو فیلم مشترک هستند و 

مردِ مقتدرِ »یا « شوهرِ غیرتی»پردازانه مانند حتا متغیرهایی شخصیت

در هردو عینا تکرار « هوش و حواسپدر/مادر زمینگیر و بی»و « دوستخانواده

ا ب« نادر از سیمین جدایی»در آنجاست که در ساختاری شود. تنها تفاوت می

مربعی روبرو هستیم که از دو زوج تشکیل شده که دعوایی حقوقی بر سر پول با 

ر شود. دشان به مرگ جنینی و حس گناه ناشی از آن مربوط میهم دارند و مسئله

ساختار به مثلثی عاشقانه تبدیل شده و مضمون اصلی دروغ « ناهید»حالی که در 

 است و زندگی.

ی شرایط الزم برای تبدیل همه« ناهید»در نخستین نگاه خالصه کنم، 

 شدن به یک فیلم پوک و پوچ و سطحی را دارد. داستانش مثلثی عاشقانه است

. از «جدایی نادر از سیمین»اش وامی از و پیکربندی و ستاره «خاطرخواه»شبیه به 

ی، کراراش زد آن است که کاری تتوان دربارهترین حدسی که میاین رو بدیهی

ی تقلیدی و ناموفق از آب در آمده باشد. اما باز تکرار کنم که مهمترین سویه
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 ستانی و آن ساختار تکراری را پذیرفته و بوستاننیرومند فیلم آن است که این وام

 خود را در این کشتزار نامساعد به بار نشانده است.

 

 

 

 

 

 

و نیست. از این رمضمون اصلی داستان بر خالف انتظار، عشق و عاشقی 

لم ی اول فیای که در ده پانزده دقیقهشود که مثلث عاشقانهبه سرعت معلوم می

شود، تنها داربستی سردستی بوده که قرار است چیزی مهمتر بر آن آشکار می

هم به همین ترتیب « جدایی نادر از سیمین»نموده شود. شباهت ساختار به 

 سازیرا با واژگونه« ناهید»سازندگان انگار  نماید.زننده و گمراه کننده میگول

اند. فضای داستان به جای آن که در شهری منظم ساختار سرمشق خویش ساخته

شلوغ باشد، در شهرکی ساحلی و کم جمعیت است، مضمون اصلی به جای آن 

ای ی فیلم به جای آن که قربانیکه طالق باشد، ازدواج است و عنصر زنانه

ت که ی داستان اسپا بسته باشد، نیروی اصلی پیش برنده ستمدیده و دست و

ا را ب« ناهید»نماید که سازندگان گیرد. یعنی چنین میهای اصلی را میتصمیم

داشتهای اصغر فرهادی هنگام ساخت واسازی و نقد و پشت و رو کردنِ پیش

اند تویی ساختار این دو فیلم ماند. مقایسهپدید آورده« جدایی نادر از سیمین»

ی ایرانی نمایش دهد، که دریدا ای را در زمینهشکنانهکاربست دیدگاه شالوده

تی به ای جنسیی متن روسو به زیبایی نشان داده بود. اگر از زاویهپیشتر درباره

و زن بودن « جدایی نادر از سیمین»موضوع بنگریم و مرد بودن کارگردان 

ای واسازی شده و زنانه از ومی را نسخهرا در نظر بگیریم، د« ناهید»کارگردان 
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اولی خواهیم یافت، که آشکارا از موضعی زنانه نوشته و ساخته شده است بی 

ی( گرایانه )فمینیستبرانگیز و شعارهای زنداشتهای بحثی پیشآن که در ورطه

 گرفتار آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم: ساختار

شمار شخصیتها  فیلمی به نسبت جمع و جور است که در آن« ناهید» 

شود تا به سرعت صمیمی و اندک است و ضرباهنگ سریع رخدادها باعث می

چرخد ی مرکزی داستان چنان که گفتیم بر محور سه تن میآشنا جلوه کنند. هسته

 بی چون و چرا شخصیت اصلی است« ناهید»دهند. که مثلثی عشقی را تشکیل می

شود و بیش از نیمی از کل زمان ی داستان هم محسوب میرانندهو نیروی پیش

شود. پس از او دو مرد قرار دارند که در سه ی اوست که بازنموده میفیلم چهره

ی او هستند، هردو در نهایت شوهر شاخص با هم اشتراک دارند. هردو دلباخته

شوند، و هردو فرزندی دارند که با ناهید بیگانه ی( او محسوب می)سابق و آینده

ن صمیمی و مهربان است. یکی از این دو احمد شوهر سابق ناهید و با خودشا

است، مردی ولگرد و آس و پاس و خوشگذران که ناهید از پشت او پسری به 

او هم هست.  شود پسردایینام امیررضا را زاییده است و اواخر فیلم معلوم می
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هنوز هردو  این مرد به خاطر اعتیاد ناگزیر شده از ناهید و پسرش جدا شود، اما

کند که مواد مخدر را ترک کرده است. در مقابل را سخت دوست دارد و ادعا می

 دار و بهاو دوست پسر ناهید قرار دارد که مردی است به نام مسعود، که خانواده

گذراند. او نسبت مرفه است و با اجاره دادن اتاقهای پالژی که دارد روزگار می

شته، دختری کوچک دارد و هم او و هم ناهید اش که درگذنیز از همسر پیشین

را بسیار دوست دارد. پس هر دو مرد عالوه بر آن که ناهید را دوست دارند و 

 اندپزند، همسرِ خود را به تازگی از دست دادهسودای زندگی با او را در سر می

 و فرزندی دلبند دارند. 

 که بر سر ناهیدیکی از نکات جالب توجه در فیلم آن است که دو مردی  

 ضدهایی کامل« خاطرخواه»کنند بر خالف روایتهایی ساده مانند با هم رقابت می

نیستند، و در باطن شباهت « مرد»های سیاه و سفید یا خوب/ بد از و نسخه

چشمگیری دارند. مسعود و احمد هردو ناهید و فرزندشان را بسیار دوست دارند. 

قلب و مهربان هستند. وی هم رفته خوشدهد رهایی هست که نشان مینشانه

شوهر پیشین ناهید معتاد بوده و مسعود نیز به کشیدن سیگار معتاد است، هردو 

خواهان زندگی با ناهید هستند و هردو بر سر بر عهده گرفتن سرپرستی پسر او با 

هم کشمکشی حقوقی دارند. هردو عالوه بر عشقی که به ناهید دارند نسبت به او 

 آمیز و خشنیدارند و به خصوص نسبت به سایرین رفتارهای تحکم خشم هم

هایی حمایتگر و صمیمی دارند که یکی از ایشان دهند. هردو خانوادهنشان می

ابسته های وکند. حتا نمادپردازیشان پشتیبانی میخواهری است که از هر تصمیم

ند )ناهید یا به آنها هم همسان است، هردو اغلب وقتی با کسی که دوست دار

شوند، از سردی هوا شکایت امیررضا( همراهند در ساحل دریا نشان داده می

 کنند.دارند و با اعتماد به نفس آینده را پیشگویی می

هایی فراوان هم هست که این دو را متضاد با هم نشان با این همه سویه

مسعود  دهد. احمد مردی است شلخته و وا رفته، ضعیف و فقیر. در مقابلمی
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مردی بلند قامت و ورزیده و متین است که وضع مالی خوبی دارد و همیشه 

گوید و از قمار و بزهکاری ابایی حالتی مسلط و مقتدر دارد. اولی اغلب دروغ می

گوید و بسیار درستکار است. بر ندارد. در حالی که دومی همیشه راست می

دگی دارد، مسعود هرگز کاری و نمایش خشونت آماخالف احمد که برای کتک

دهد. در مقابل احمد سخنی نرم و مالیم و گفتاری رفتاری خشن از خود نشان نمی

آمیز و تند دارد در حالی که گفتار مسعود گهگاه خشن و تحکم جویانهصلح

اش اعتیاد بوده و به این خاطر مهر شود. جالب آن که احمد که مشکل اصلیمی

کشد، اما مسعود که مدام با اعتراض فیلم سیگار نمیناهید را از دست داده، در 

 ناهید روبروست، گویا به نیکوتین اعتیاد دارد.

احمد  یابد.دوقطبی بودن صفات این دو مرد به اطرافیانشان هم تعمیم می

ی آشنایانش کشمکش و دعوا دارد و یک بار هم از هیچ دوستی ندارد و با همه

د و شوا مسعود معموال با دوستانش دیده میخورد. امایشان به سختی کتک می

د. کاری هم بدهناینها کسانی هستند که حاضرند به خاطرش تن به دعوا و کتک

یکی از این دوستان که همیشه در کنار دریا حضور دارد، سگی وفادار است که 

شود. احمد پسری شیطان و ناظر و پاسبان میعادگاه مسعود و ناهید محسوب می

دردسر است. و در مقابل دختر مسعود آرام و حرف شنو و بی سرکش دارد

شوند، اما مسعود در بخشی از ساحل هردویشان فراوان در ساحل دریا دیده می

شود. در حالی که احمد است که به خودش تعلق دارد و قلمروش محسوب می

کند. ساحلِ مسعود فضایی تخت چرخد و ولگردی میصاحب میدر سواحل بی

شوند، و ناهید هم و برهنه است که در آن زمین و دریا با هم هماغوش می و باز

کند. در مقابل احمد همیشه در غیاب ناهید با معموال در این افق با او دیدار می

ساحلی صنعتی، شهری و دستکاری شده روبروست که معموال خط افق در آن 

ل با کسی که دوست شود. با وجود این تفاوتها، هر دو مرد در ساحدیده نمی

دارند همراه هستند، احمد با پسرش و مسعود با ناهید همراه است و این 
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آفرین است. به همین ترتیب هردو در ساحل شان همواره شادمانه و لذتهمنشینی

 هایی که به زودیشوند، احمد با التاست که با رقیبان و دشمنان خود روبرو می

که بعد از خبردار شدن از ماجرای روابط زنند، و مسعود با احمد کتکش می

اش قصد کشتن او را کرده است. احمد در ساحلی که به خودش تعلق عاشقانه

دهد، کند و مهر و احترام پسرش را از دست میندارد فرودستانه و خوار رفتار می

اش و در حضور سگ وفادار و کارگرش با احمد اما مسعود در ساحلِ شخصی

 کند.هم در سخن و هم در برخورد بدنی بر او غلبه می شود وروبرو می

 

 

 

 

ود که شساختار مثلثی این سه شخصیت اصلی با دو افزوده تکمیل می

فرزندانشان هستند و همین روایت فیلم را از حالت داستان عشق مثلث خارج 

بخشد. در این میان امیررضا به رونوشتی از پدرش شباهت کند و به آن عمق میمی

رد، چون پسری است باهوش و جسور و مهربان، که در ضمن از مدرسه فرار دا

بیند. او کند و قمار و خالف کردن و کش رفتن پولهای مادرش را ناروا نمیمی

زا دارد. آفرین و مسئلههم هیچ دوستی ندارد و مانند پدرش با پول ارتباطی تنش

. وجه مشترک اصلی هرچند بر خالف مادرش با فقر و تهیدستی روبرو نیست

احمد و ناهید آن است که دروغگو هستند و این عیب به امیررضا نیز نشت کرده 

ی او، یعنی موبینا دختر گوید. جالب آن که پادنهادهاست و او نیز مدام دروغ می

مسعود هم که در ابتدای کار مانند پدرش راستگوست، پس از آن با ناهید روبرو 

آورد و هنگام توصیف امیررضا یا متهم کردن میشود به دروغگویی روی می
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دهد یا عیبهایی تخیلی را به امیررضا نامادری خود رخدادها را واژگونه جلوه می

 کند. منسوب می

امیررضا با این همه تفاوتی با پدرش دارد و آن هم این که مهر و محبت 

ند یرومند و پیروزمای جوان و نناهید را بی قید و شرط داراست. از این رو به نسخه

از پدرش شباهت دارد. پدر و پسر در حساب و کتاب هوش و استعدادی دارند 

شود. شان میبندی و قمار مهارتی دارند که باعث پولدار شدنو هردو در شرط

شگون نیست و هردو در نهایت سرنوشتی مشابه پیدا اما این پول برایشان خوش

خاطر  زنند و پسر بهگیر کتک میبه یک باج هایشکنند. پدر را به خاطر بدهیمی

رد. با خوآن که پولی را برده، توسط جوانی که در پی ربودن پول است کتک می

کنند و با خورند و دعوا میشق هستند و کتک میاین همه هردو سرسخت و کله

  کنند.شوند و از دادن پول به مدعیان خودداری میاین همه تسلیم حرف زور نمی

 شک گرانیگاه اصلی داستانی این دو مرد و فرزندانشان، ناهید بیزمینهدر 

و مرکز روایت است. او که نام ایزدبانوی باستانی خانواده و مهر و عشق را بر 

شان دوست داشته ی شخصیتهای فیلم را دوست دارد و توسط همهخود دارد، همه

آفرین و مغشوش مسئلهنماید که پیوندش با مهر و عشق شود. اما چنین میمی

های ی شخصیتهای مهر و محبت را نسبت به همهباشد. ناهید با وجود آن که نشانه

دریغ و عمیق ندارد و چنین سازد، با هیچ یک ارتباطی بیداستان نمایان می

ها و منافع شخصی اش، همواره حسابگرینماید که در ضمنِ رفتار مهربانانهمی

او در ابراز هیجان و عواطف به شکلی ناشیانه اغراق  خود را هم پیش چشم دارد.

گزیند و آن را به شکلی کند، هنگام خرید مبل رنگ سرخ نمایانی را بر میمی

زند. کند و هنگام دیدار با دلدار عطری تند به خود مینمایشی در خیابان حمل می

ز است. حتا با این همه در سراسر فیلم از ابراز همدلی و همدردی با دیگران عاج

ای از همدلی و آید، نشانهخورد و زخمی به خانه میوقتی امیررضا کتک می
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 آلود است و معموال آنها راکند. رفتارش با همه تند و عتابپشتیبانی ظاهر نمی

شان با انکار کند و در برابر ابراز میلبه انجام کاری که میل ندارند وادار می

به پیشنهادهای زناشویی از « میلِ دیگری»خواه این  گیرد.ی نه را به کار میکلمه

ی پیرمرد صاحبخانه و مسعود و احمد مربوط باشد، یا دعوت طرف خواهرزاده

به این که برای درمان دستش او را به بیمارستان ببرند. ناهید تنها در یک جا از 

ه ک کندخندد که در ختم مادرش است و تنها سه بار به شدت گریه میته دل می

یکی هنگام گرفتن انگشتر عقد از مسعود است و دیگری هنگام دیدن تصویر تنها 

دش شود پسرش نزشود و قرار میخفتن او و سومی وقتی که تسلیم منع احمد می

هایش تناسبی با موقعیت ندارند و انگار در ها و هم خندهبرگردد. یعنی هم گریه

 اند. زمان و شدت از زمینه برکنده شده

ید بتوان در نخستین نگاه عمیقترین مهرِ ناهید را نسبت به پسرش سراغ شا

اش نزد مسعود و گرفت. اما داستان با دست کشیدن او از این مهر و بازگشت

کوشش برای عبور از مسیرهای قانونی برای گرفتن حضانت فرزندش ختم 

وط مرب شود. بزرگترین تنش داستان به محروم ماندن ناهید از دیدار پسرشمی

 ایست که در سراسر فیلم با شوراش به امیررضا تنها عاطفهشود و عشق مادرانهمی

فراوان نمایان داده شده است. مهرش به احمد هم گویا تا حدودی باقی است، 

ای از فیلم او ورزد. در صحنههرچند فروکش کرده و در برابرش مقاومت می

وغ در»دهد که د، و احمد پاسخ میگوید که دیگر دوستش ندارصریح به احمد می

های یگویگوید، چون تمام پیش، و احتماال درست می«شناسممیگی، من تو رو می

آید. ناهید به موبینا هم مهری ی ناهید و دیگران درست از آب در میاو درباره

تازه و نو و پیش رونده دارد. اما مهرش یه مسعود عشقی نمایان و پرشور است. 

ی شخصیتهای دیگر فیلم هم چنین وضعیتی دارد. مادری زمینگیر و ارهناهید درب

بستری و بیهوش دارد که دوستدار اوست، دوست نزدیک و همکاری به نام لیال 

 اش همی میانشان نمایان است و با دیگران از جمله زن صاحبخانهدارد که عالقه
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ت. هم اوسقضیه به همین شکل است. از طرف دیگر شخصیت محبوب داستان 

ی شخصیتهای اصلی داستان او را دوست دارند، هرچند با او رفتاری چون همه

گیرند و در معرض دروغهای او و رفتارهای حسابگرانه و گاه خشن در پیش می

گیرند. ناهید هرچند به همه محبت دارد، اما آن را به اش قرار میسرد و خشن

 ی شخصیتهاید و ارتباطش با همهدهدریغ و خالص ارتقا نمیی مهری بیمرتبه

 داستان هم خشن و پس زننده است و هم حسابگرانه و خودخواهانه.

 

 

 

 

 

با توجه به برجستگی صفت مهر و عشق در ناهید، شاید بتوان انتخاب 

نام او را بسیار به جا دانست و این سویه از ویژگیهای این ایزدبانوی باستانی 

ای دیگر این نام برایش . با این همه، از جنبهایرانی را برایش سزاوار دانست

نماید. چون مهمترین صفت ناهید پس از عشقی که به ناسازگار و ناجور می

دیگران دارد، دروغگویی است. اگر دروغهای ناهید در فیلم را تحلیل کنیم 

بینیم که همواره به خاطر منافع شخصی خود، که گاه منافع پسرش نیز در می

گوید. محور مفهومی دروغهایش در اطراف شود، دروغ میعریف میاندرون آن ت

ی این که چقدر پول و طال را کجا پول و زمان متمرکز شده است. یعنی درباره

 گوید.خرج کرده یا گرو گذاشته و آنکه چه زمانی را کجا گذرانده مدام دروغ می

د، یعنی از گویی همین دو موضوع دروغ میپسرش امیررضا نیز درست درباره

کند و پولهایی که قرار است به مدرسه بدهد را مدرسه و کالس زبان فرار می

ین نماید که اکند. در ابتدای کار چنین میهایش میدستانه صرف ولگردیگشاده
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رش شود که مادخوی را از پدرش به ارث برده، اما با پیش رفتن داستان معلوم می

ل قرض گرفتن پول از دیگران و خرج هم چنین خصلتی دارد و مدام در حا

 فایده مثل خرید مبل قرمز است. معنا و بیاش برای چیزهایی بیکردن

گوید، به شکلی چاره ناپذیر فقیر و ناهید با وجود آن که مدام دروغ می

نامه است و همیشه با در عین حال درستکار است. شغل او تایپ کردن پایان

ی دزدیدن گردنبند طالی مادرش همه بر وسوسه تنگنای مالی روبروست. با این

ه اند، بکند و پولی را که اجاره کنندگان پالژ به عنوان انعام به او دادهغلبه می

قول هم هست و همواره آنچه را که از این و دهد. او همچنین خوشمسعود می

طفی لی لی شخصیتهای اصناهید از همهگرداند. کند به ایشان باز میآن قرض می

بیند. دوستش لیال به او پول و دستبند قرض ی امور مالی میمهربانانه درباره

 خواهد به اوکند، احمد در چند نوبت میدهد، مسعود از او پشتیبانی مالی میمی

گیرد و برادرش پول بدهد، زن صاحبخانه پرداخت نشدن اجاره خانه را نادیده می

دگی در اختیار او بگذارد. با این همه ارتباط اش را برای زنحاضر است تا خانه

 شویم که او یک وناهید با پول مغشوش و مبهم است و در اواخر فیلم متوجه می

نیم میلیون تومان از مسعود گرفته و معلوم نیست که با آن چه کرده است. پسرش 

امیررضا هم همین ویژگی را دارد و شوهر سابقش هم چنین است. در دقایق 

ایی شود که ناهید ولخرج است و با پولهی فیلم و در گفتگو با لیال روشن میپایان

 اشگونهکند و در زندگی زندانگیرد چیزهای بیهوده خریداری میکه قرض می

 بیند.ای به رهایی میاین را )و نه مهر به افراد را( دریچه

ن اِ میل در بسیاری از کردارهای شخصیتهای داستبیهوده بودن سوگیری

زند که شاید با درامی سست ها به این تصور دامن میدر کنار ناکام ماندن میل

 دهد. اما در واقع چنینی تقدیر بر قدرت افراد را نشان میروبرو باشیم که غلبه

کلی دهند، شای که رقابتی را نمایش مینیست. شکل کالسیک روایتهای عاشقانه

های یونانی وامگیری تقیم از تراژدیدهند که به طور مساز درام را شکل می
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داشت نادرست و غیربدیهیِ اش پیشهای یونانی و نوادگان مدرناند. تراژدیشده

جبرگرایی و دست و پا بسته بودن آدمیان در برابر تقدیر را بارها و بارها تکرار 

چنین عنصری به کلی غایب است. تمام شخصیتهای فیلم « ناهید»کنند. اما در می

هایی دارند و در پی ارضای آن گر و فعال هستند و همگی خواستها و میلکنش

شان در این چارچوب برسنجیده و برگزیده هستند. کردارها و گفتارهای همگی

های کنند و سیر داستانشود. رخدادهایی تصادفی که به دست تقدیر ظهور میمی

ید د و کل داستان ناهبرند، به کلی در این زمینه غایب هستنتراژیک را پیش می

 گیرد. ی کنشگران شکل میاز گره خوردن کردارهای ارادی و انتخاب شده

ید ی خودمختار ناهگاه اصلی ارادهدر میان تمام شخصیتهای داستان، تکیه

ای زنان دردمند و ستمدیده که در بسیاری از فیلمها است و این با تصویر کلیشه

 ی رفتارها و کردارهایی که در فیلم تصویرعمدهبینیم، تفاوت دارد. یعنی بخش می

شود. شده، واکنشهایی است که به کنشهای خودمختارانه و ارادی ناهید مربوط می

در واقع در میان تمام شخصیتهای داستان، ناهید تنها کسی است که انگار در هر 

خواهد و راهی هرچند نادرست و پردروغ برای داند که چه میلحظه دقیق می

ستیابی بدان در آستین دارد. با این همه خواستهای ناهید که خیلی بدیهی و ساده د

 شود. تراشی و مقاومت محیط پیرامونش روبرو میهم هستند، مدام با اشکال

خواهد با پسرش باشد، همراه با مردی که برگزیده ناهید به سادگی می

کند. اش را بمش زندگیزندگی کند، پولی معقول در اختیار داشته باشد و با آرا

ی شخصیتهای داستان در راه برآورده شدنِ این خواستهای ساده اما تقریبا همه

شان هم مهری به ناهید دارند و بیشترشان با محوریت این کنند. همهکارشکنی می

زند و وادارش کنند. از برادری که به گوش او سیلی میمهر است که چنین می

 گیرد و امیررضاییشود، تا احمدی که پسرش را از او می کند تا از مسعود جدامی

خواند را اتالف سرمایه ای که در آن درس نمیکه دادن پولهای مادرش به مدرسه

های ناهید را برآورده داند. هریک از این شخصیتها حاضرند بخشی از خواستهمی
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د حاضر است ها سر ناسازگاری دارند. احمکنند، اما با بخشی دیگر از این میل

شود، سرپرستی پسرش را به ناهید بدهد، اما از پیوند او مردی دیگر خشمگین می

های نپرداخته را نادیده بگیرد، به شرط این که ناهید صاحبخانه حاضر است اجاره

با خویشاوند او ازدواج کند، و حتا موبینا حاضر است همراه با او به دیدار 

 شرط این که چنین گردشی هر روز تکرار شود.ی امیررضا بشتابد، به مخفیانه

ناهید با وجود این مقاومتها مقتدرترین شخصیت داستان است. شخصیتی 

اش منسجم است و در مسیرهایی یکپارچه دارد و ساختار میل مادرانه یا جنسی

خورد آمیز بری مردان داستان تحکمافتد. ناهید با همهشفاف و روشن به جریان می

نها در یک مقطع پس از دور شدن اجباری پسرش از اوست که در هم کند و تمی

د یابشکند. اما آن مقطع هم موقت است و به سرعت بار دیگر خود را باز میمی

گردد تا سرپرستی پسرش را از راهی و در پایان کار نزد مردی که برگزیده باز می

های ه باشد. شخصیتهایش را یکجا داشتی خواستهقانونی به دست بیاورد و همه

کلیدی داستان هریک منابعی در اختیار دارند که او خواهان آن است، حق قانونی 

ی برادر از مادری بیمار ی صاحبخانه، حمایت خانوادهاحمد، پول لیال، کلید خانه

آغوشی مسعود که با ظرافت تمام در فیلم گنجانده شده، چیزهایی و لذت هم

آورد. اما در مقابل ناگزیر است به همه به دست می خواهد وهستند که ناهید می

دروغ بگوید و با همه تندی کند و در معرض خشونت مردان پیرامونش هم قرار 

 بسامد است. در سراسر فیلمگیرد. با این همه این خشونت بسیار مالیم و کممی

ن یخورد، و احمد که از ارتباط او با مسعود خشمگتنها یک سیلی از برادرش می

ی آخر از لمس کردن او خودداری برد در لحظهاست با این که به او هجوم می

کند و بعدتر هم انگار هنگامی که قصد دارد او را ببوسد یا در آغوش بکشد می

برد. حتا مسعود هم در قالب بازی نون بیار کباب ببر روی سهوا دستش را می

 زند.دستش می
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دهد. خشونت کالمی پاسخ میناهید خشونت دیگران را با خشونت 

ما های پیاپی ااز خانه، بازی دردناک مسعود با ضربه امیررضا با زدن او و راندنش

گیرد. مردان کلیدی داستان همه در برخورد با ناهید راست اثر بر وی پاسخ میبی

د شوند. ناهید گویی کلیگویند و همه در مقابل با دروغهای پیاپی او روبرو میمی

یابد، هرچند این برخورداری جوید و میبی به خواستهایش را در دروغ میدستیا

خانگی با پسرِ دلبند امری شکننده و همزمان از همنشینی با مردِ محبوب و هم

دهد که این دروغهای پنهانی و ناپایدار است. جریان فیلم به روشنی نشان می

ی برای پرهیز از شر شوند و راهبردپیاپی از سوی محیط به ناهید تحمیل می

بزرگتر هستند. اما باز آشکار است که در بسیاری از موارد این دروغها خود 

آورد. در حدی که مسعود در نهایت به های بزرگتری را در آینده پدید میمشکل

شود. خاطر فاش شدن همین دروغهاست که تا حدودی نسبت به او دلسرد می

رد، گویا در پایان داستان که بار دیگر هرچند تصریحی در این مورد وجود ندا

گردد، عزمی برای دست کشیدن از دروغ و در انسجام و بُرندگی به ناهید باز می

 شود. پیش رفتن راستی در ناهید دیده می
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 سوم: نمادها

داخته ای سنجیده و پریکی از دالیل موفقیت فیلم ناهید آن است که شبکه 

ن پیش تنیده شده است. از نمادهای مکانی آشکار و تکرار از نمادها در درون آ

هایی که تنگنای مالی را نمایندگی شونده مانند ساحل دریا گرفته تا واسطه

ای ساحلی در شمال ایران است، کنند. فضای جریان یافتن داستان که دهکدهمی

 وراست و سرمایی که در سراسر فیلم حض و هوایی که همواره ابری و بارانی

دارد، آشکارترین و پایدارترین نمادی است که کل رخدادها را احاطه کرده است. 

کند. مثال کودکان هنگامی که با گناه این فضا به درون رخدادها هم نشت می

کنند. چنان که امیررضا خورند و تب میشوند سرما میفرضیِ والد روبرو می

و موبینا وقتی پدرش نامادری  شودوقتی از ارتباط مادرش با مسعود خبردار می

 شوند.آورد به چنین حالتی گرفتار میبرایش می

پول است. تنگدستی ناهید در فیلم بیش نماد پربسامد و مهم دیگر فیلم 

یابد و این مضمونی است که در اش به صاحبخانه نمود میاز هر جا در بدهکاری

ی دست ی که مسعود در آستانهشود و تنها در پایان کار، وقتسراسر فیلم تکرار می

شود. بدهکاری ناهید به کشیدن از ناهید است، با سخاوتمندی او رفع می

اش که امری پایدار و مزمن است، در مراحل مختلف فیلم با چیزهایی صاحبخانه

. یعنی شودگذارد بازنموده میمتفاوت که ناهید به عنوان وثیقه نزد صاحبخانه می

یی سر و کار داریم که در پیوندشان با پول و همچون ها«چیز»در اینجا با 

برابر  شان درشوند و بازستاندنی دلخواه تبدیل میجایگزینی برای آن، به سوژه

ی این چیزها با کند. جالب آن که همهپرداخت پول همچون ضرورتی جلوه می

دای ترسند. در ابمهر و عشق پیوندی دارند و با همین انگیزه به دست ناهید می

کلید خانه است که صاحبخانه به خاطر پرداخت نشدن پول اجاره « چیز»کار این 

دهد. بعد، نوبت به آن را ستانده، اما همسرش مهربانانه آن را به ناهید پس می
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اش شود و نمادپردازیرسد که جایگزین کلید میانگشتر خواستگاری مسعود می

یرد. گست که جای انگشتر را میهم روشن است. در سومین مرحله دستبند لیال

دهد. گذار از کلید به ای از داستان را نشان میهر مرحله از جایگزینی مرحله

انگشتر همتای رسمی شدن پیوند ناهید و مسعود است و جایگزینی دستبند با 

دهد. جالب آن که هریک از این انگشتر ازدواج غیررسمی این دو را نشان می

شوند. یعنی ناهید ر آوردن نمادی دیگر به کار گرفته مینمادها برای از گرو د

گذارد، دهد تا کلید را بگیرد و دستبند را برای ستاندن انگشتر گرو میانگشتر را می

گوید. یعنی هر حلقه از جایگزینی چیزی و در هر نوبت هم دروغی چشمگیر می

ا سازد و بمیارزشمند و پیوسته با مهر را در اتصال با پول مدفون و مشکوک 

 خورد.دروغی هم گره می

گیرد، اش بر صاحبخانه به کار میچیزهایی که ناهید برای غلبه بر بدهی

ی زن صاحبخانه اند. خواه مهر مادرانههمگی از مسیری مهرآمیز به دست او رسیده

ی لیال. ناهید با تمام این نمادهای مهر باشد یا مهر جنسی مسعود یا مهر دوستانه

کند و آنها را با خیالی راحت جایگزین پول طی دور و بیگانه برقرار میارتبا

د و آنها کنکند. یعنی پیوندی عاطفی یا قدرشناسانه با این چیزها برقرار نمیمی

ر گیرد که به کار گذران امورا تنها به صورت عالیمی قابل جایگزینی به کار می

 شوند. بادل میآیند و همواره با دروغ با هم تاش میروزمره

است. ناهید در فیلم دو نقش اصلی « مادر»نماد نیرومند و مهم دیگر فیلم،  

اش زنِ دوست داشتنی و محبوبِ مردان است و دیگری بر عهده دارد که یکی

مادری سختکوش و سختگیر که حاضر است هر بهایی را بپردازد تا فرزندش 

یاید. در فیلم دو پدرِ اصلی که درس بخواند و به سرنوشت پدرِ بزهکارش دچار ن

القی شوند و از نظر اخی ناهید هستند، چنان که گفتیم ضد هم محسوب میدلباخته

ی رقیب شباهت دارند. ناهید که مادرِ اصلی داستان است، بخشی از به واژگونه

صفات هردو پدر را در خود جمع کرده است. یعنی هم مانند احمد دروغگو و 
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اش مانند مسعود مقتدر و درستکار. از این رو نقش مادرانهشکننده است و هم 

 همچون مشتقی و جامعی از صفات پدرانه بازنموده شده است. 

اما گذشته از ناهید با دو مادرِ دیگر هم در فیلم سر و کار داریم که به 

مانند. در برابر پدران که ضد اخالقی هم هستند، مادران به ضدِ پادنهاد هم می

مانند. یکی مادرِ خود ناهید است که بستری و مدهوش اختی یکدیگر میشنزیست

است و زندگی گیاهی دارد، و دیگری مادر احمد است که زنی مقتدر و نیرومند 

اش هم تعمیم یافته است. جالب است و مهری که به پسرش دارد آشکارا به نوه

نیم. بیاز پدر نمیاست که در نسل باالتری که این دو مادر حضور دارند، نشانی 

یعنی ناهید، احمد و مسعود گویا پدر ندارند و کل داستان که محورش بر 

ا بازگو پدر رکشمکش دو پدر بر سر یک زن استوار شده، گویا حکایت نسلی بی

 کند. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ناهید به پسرش یکی از از سوی دیگر با وجود آن که عشق مادرانه

رِ آورند که ناهید ماد، بیشتر شخصیتها بر زبان میمدارهای اصلی داستان است

خوبی برای پسرش نیست. مادرِ احمد به صراحت و تفصیل دلیل این داوری را 
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های جنسی و اخالق مبتنی بر زهد و داورینماید که پیشگوید، اما چنین مینمی

د گوید که دروغگویی ناهیعفت مبنای این تصور باشد. مسعود اما به روشنی می

کند که قاضی دادگاه تشخیص خواهد داد نقطه ضعف اصلی اوست و تاکید می

 برای پسرشان هستند. « بدتری»یک سرپرست که ناهید یا احمد، کدام

شود که مادرِ ناهید های چرخش فیلم به زمانی مربوط مییکی از نقطه 

خویشاوند ی احمد و ناهید شود که خانوادهکند. همان جا تازه معلوم میفوت می

شان نماید که در جریان مراسم ختم این زن است که آشتی میانهستند و چنین می

ی گردد که حاال دیگر در خانهشود و امیررضا نزد مادرش باز میبرقرار می

ی چرخش یاد شده چنین صورتبندی شده که از برادرش مقیم شده است. نقطه

اهید که ی نبینیم به منظرههشی را میی ناهید نزد بستر مادرش جنگرانی مهربانانه

به تنهایی بر سر مزار وی نشسته است. پس از آن است که امیررضا نزد مادرش 

 گردد. اما درست در همینگردد و به ظاهر پیوند ناهید و مسعود گسسته میباز می

ه شود و بجاست که روند بازگشت انسجام و اقتدار به شخصیت ناهید آغاز می

گردد. گویا غیابِ مادری که مدتها در عمل نزد مسعود منتهی می بازگشت او

غایب بوده، و حضور پسری که هرگز غیابش باور نشده، ناهید را در فن مدیریت 

 انگیزد. سازد و او را به تصمیمی قاطع بر میحضور و غیاب ورزیده می

 نماد فرعی دیگری که به نظرم خوب پرداخته نشده، مبل قرمزی است که 

برد و جز یک بار در زمان رسوا خرد و به خانه میپولی میناهید در اوج بی

نشیند. این مبل انگار مقابل اش به خاطر عقد با مسعود، هرگز روی آن نمیشدن

گیرد که مادرِ ناهید بر آن بستری شده است. بعد از تختی ساده و فقیرانه قرار می

بینیم و همزمان با نقل و انتقال ته میمرگ مادر ناهید، خودش را بر آن تخت نشس

مبل قرمز به همان خانه هم روبرو هستیم. گویی مبل دستاویزی و نمادی برای 

استقالل ناهید باشد و پرهیز او از دچار آمدن به سرنوشت شدنِ مادرِ خودش را 

 نشان دهد. 
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شود، دست است. گرم کردن نماد دیگری که در فیلم مدام تکرار می 

دهد و جایی که احمد با تهدید ا بخاری فضای صمیمانه و امن را نشان میدستها ب

کند که دستان امیررضا سرد است. یعنی گویا شود شکایت میها روبرو میالت

ه ناهید بینیم کدست در فیلم نمادی برای ارتباط انسانی باشد. در ابتدای کار می

ش شده است. هم احمد و هم ها دچار دردی در دستهاینامهبه خاطر تایپ پایان

کوشند تا او را به دکتر ببرند و دستانش را مداوا کنند و وقتی با مقاومت مسعود می

کته کنند. این نهایی برای بهبود دستش ارائه میشوند، مدام نسخهناهید روبرو می

ای رسانند. مسعود در صحنههم جالب است که هردو به دستان او آسیب می

زند و به شنود دست ناهید بهبود یافته، بر دستان او مید از این میبازیگوشانه بع

ا توجه به ای که بکنند، بازیاین ترتیب این دو مدتی نون بیار کباب ببر بازی می

نماید. از سوی دیگر دستان ناهید درد دست ناهید اندکی سادومازوخیستی می

اصله پس از آن احمد وقتی شود. اما بالفکند خوب میوقتی با مسعود ازدواج می

امیررضا را پس آورده و در آشپزخانه و هنگام پختن غذا قصد دلجویی از ناهید 

شود چاقوی ناهید دستش را ببرد. زخم شدن دستی که با کار را دارد، باعث می

ایان ی پکردن دردناک شده بود و با بازی دردناک عشق بهبود یافته بود، نشانه

نماید که پس از آن است که مهر او به است و چنین می ارتباط ناهید و احمد

رود. نمادهای ریز و درست دیگری نیز در فیلم اش به کلی از بین میشوهر پیشین

خوری های چایی ساحل پالژ، و فنجانوجود دارند که مونیتورِ نمایش دهنده

و زمانی شان به فضا هایی از آن هستند و پرداختن به همهی مسعود نمونهخانه

 بیشتر نیاز دارد. 
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 چهارم: داوری 

اثری دیدنی و تامل برانگیز است. بیش و پیش از هرچیز « ناهید»فیلم  

ای بدان خاطر که مضمونی نو و محتوایی فشرده و پیچیده را در ظرفِ آشنا و ساده

ی فیلمی دیگر، نقدی و ریخته و بر مبنای داربستِ کامیاب اما آزموده شده

ای موفق را به دست داده است. ساخت و کارگردانی فیلم هم درخشان زیبازسا

و کامیاب از آب در آمده است. ضرباهنگ رخدادها تند و چابک است و بسیاری 

کشند. موسیقی بسیار به ندرت و به جا به ها تنها چند ثانیه به درازا میاز پالن

 ت جایگزین آن شدهکار گرفته شده و جاهایی که صداهای طبیعی شهر و طبیع

اند، بی آن که به چشم بیایند. این که داستان در شهرکی ساحلی در باشند، فراوان

ای دیگر از اقوام ایرانی شمال دریا جریان یافته از این نظر جالب است که جلوه

دار و مردمی موبور های شیروانیگذارد و خانهو اقلیم ایران زمین را به نمایش می

دهد که معموال فیلمهای ایرانی آن را به نفع سوار را نشان مییقو رهگذرانی قا

 گذارد. تر کنار میهای کویری و خشکچشم و ابروهای مشکی و سرزمین

ها به راستی استادانه و ماهرانه است و جای ستایش های هنرپیشهبازی 

. دشان از جمله موبینا و امیررضا کودک هستنفراوان دارد. به خصوص که برخی

ها بسیار موفق اجرا شده، به پردازیها همه باورپذیر هستند و شخصیتبازی

شکلی که پس از بیست دقیقه از آغاز فیلم، شخصیتهای اصلی همگی بر جای 

نمایند. فیلمبرداری به نسبت خوب انجام شده خود نشسته و آشنا و صمیمی می

ته شده فنی است که با های مهم از دور یا کنار گرفو این که بسیاری از صحنه

ی ی این کار را در ورود ناهیدِ نوعروس به خانهموفقیت اجرا شده است. نمونه

بینیم که از درون ماشینِ مسعود و از چشم موبینا، با همان درجه از مسعود می

 ابهام که در کودکی تواند بود، نمایش داده شده است. 
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ا شده است. یکی از های فیلم خوب پرداخته و اجربسیاری از اوج 

ی نخستین رویارویی احمد و مسعود در کنار دریاست. دریای هایش صحنهبهترین

توفانی و احمدِ خشمگین که به قول خودش برای کشتن مسعود آمده، اما با دیدن 

، و «خواهداو دقیقا همان کسی است که ناهید می»یابد که او ناگهان در می

دهد. حضور سگ و بازی قوی و حسد میخشمش جای خود را به سرخوردگی 

و به یاد ماندنی ایفاگر نقش احمد در این صحنه به ماندگاری این رویارویی 

افزوده است. سگی که در ابتدای فیلم و هنگام دیدارهای پنهانی مسعود و ناهید 

د گیربازیگوش و سرزنده است، اما هنگام حضور احمد حالتی مهاجم به خود می

دهد، پایی لنگ دارد و ر که دیدار نهایی ناهید و مسعود رخ میو در پایان کا

 رساند.لنگان خود را به آنها می

ای ی شمالیگفتگوهای فیلم هم به خاطر کوتاهی و هم سادگی و هم لهجه 

 نمایند. نویسندگان در عینِ حفظ سادگیکه رویشان نشسته دلنشین و طبیعی می

اند. ی و مهم را در این میان گنجاندهو صمیمیت در گفتگوها، پرسشهایی جد

ار پذیرد و اصوال شمبسیاری از گفتگوها با پرسشهایی از این دست پایان می

برانگیز و پرسشها بسیار بیش از پاسخهاست و این عاملی است که بین متنی تامل

 کند.لوحانه تمایز ایجاد میجدی با روایتی سرراست و ساده

اند. ها و عناصر داستان خوب پرورده نشدهدر عین حال برخی از نماد 

ی توانایی نمادپردازی خود شده باشند و یعنی گویا نویسندگان تا حدی شیفته

شان برای فراهم چیدن قرار داده گذاری را قدری فراتر از تواناییی نشانهدایره

 که شودباشند. در فیلم چند نماد پربسامد اما رها و ناچسبیده به متن دیده می

اش به نظرم همان مبل قرمز است. تقابل پنگوئن و عقاب که نقش مهمترین

دهد را نیز باید در همین جرگه گنجاند. در ردپاهای ناهید و مسعود را نشان می

ی این دوگانه، به خصوص به خاطر بومی نبودن واقع به نظرم اصوال گفتگو درباره

تان خصوص که نویسندگان داس پنگوئن در ایران چندان دلنشین و زیبا نیست. به
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و  بود برخورد نخست ناهیداند. شاید بهتر میرا با تکرار همین تقابل ختم کرده

 نمود. تر رخ میتر و پرداختهمسعود و تکرار آن در فرجام فیلم با نمادهایی ایرانی

ای شد پیشنهادهایی برگذشته از این، با توجه به نمادین بودنِ فیلم، می 

اش آن که نام ناهید را ی نمادها نیز ارائه داد. یک نمونهدن این شبکهتر کرغنی

مراه توانست با نامهایی با داللت روشنتر هی فیلم برنشسته، میکه خوش بر ستاره

ه توانستند نامهایی پارسی داشتشود. یعنی احمد و مسعود و امیررضا و موبینا می

 از نمادها را به دست دهد. ای معنادارترشان منظومهباشند که همنشینی

ه یکی از آثار برجست« ناهید»در مقام داوری نهایی باید اعتراف کرد فیلم  

جدایی نادر از »شک اگر ساخت سینمای ایران در سالهای اخیر است. بیو خوش

ا شاید بود. امپیش از آن اکران نشده بود، این برجستگی بیشتر هم می« سیمین

نماید نیز ممکن همچون نقد و واسازیِ آن می بدون آن یک، این یک که

گرد جهان مردمان بنهای زیستکاریگشت. فیلمی که تا این حد دقیق به ریزهنمی

و کشمکشها را با این دقت بیان و تصویر کند، و در ضمن در بستری ساده مانند 

ای دشوار است. به ویژه وقتی مضمونی عشق مثلث جاری شده باشد، فرآورده

قدی ی نی مانند مفهوم دروغ در آن با چنین قدرتی نمایان شده و به تازیانهکلید

 متین و پنهان آزموده شده باشد.
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 افسر سبزواریشعرهای ای از گزیده

 ها اثر رضا بدرالسما()نگارگری

( در اصل 1319شهریور  -1258شاهزاده افسر سبزواری ) زندگینامه:

بود.  شاهی فتحعلی میرزای جناب و نوهمحمد هاشم میرزا نام داشت و پسر نوراهلل

شاگرد و داماد مال هادی سبزواری بود و هم علوم قدیم از جمله منطق و نجوم او 

ی دارالفنون بود و آموختهو فقه و اصول را به کمال آموخته بود و هم دانش

ه ی دانشی کی گستردهشد. به سبب دایرهکارشناس فن تلگراف محسوب می

کردند و بعد از درگذشت ابوالحسن میرزا سینا مقایسه میاو را با ابنداشت اغلب 

 الرئیس را به او دادند. ق( لقب شیخ1338الرئیس قاجار )شیخ

 1281 خواهان تندرو بود و به همین خاطر درافسر از مشروطه

خورشیدی به مشهد تبعید شد. او از اعضای مهم حزب دموکرات و دوست و 

رای بهار بود. در مجلس دوم از طرف مردم سبزوار نماینده شد الشعسنگر ملکهم

 یافت و اغلب نایب رئیسو تا پایان عصر قاجار از شهرهای مختلف نمایندگی می

 مجلس بود. او از هواداران انقراض دودمان قاجار بود. 

شمار زیادی از ادیبان و دولتمردان عصر مشروطه و دوران رضا شاه 

شدند. در میان ایشان باید از تیمورتاش یاد کرد محسوب میشاگردان مستقیم او 

و  افسردانست. اش به ادب پارسی و فرهنگ ایرانی را مدیون افسر میکه عالقه

را تاسیس کردند که « انجمن ادبی ایران»خورشیدی  1294وحید دستگردی در 

تهای شساش در تهران سالها محل برگزاری نوی ریاستش را بر عهده گرفت و خانه

این انجمن بود. افسر در شعرشناسی و نقد ادبی دستی توانا داشت و با پیشنهاد 

ها بیشتر رخدادهای ادبی دوران خود را موضوع و به مسابقه گذاشتن مضمون

 کرد.مدیریت می
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هایش شهرت زیادی قطعه سرود و به ویژهافسر اندک اما استوار شعر می

 دانست.یمین فریومدی میاو را در این فن درست پس از ابندارد و بهار مقام 

از او چهار هزار بیت  اشعار او اندرز و عقب بر شور و احساس غلبه دارد.در 

رسیدند. به چاپ  1361و بعدتر در  1321 شعر باقی مانده که نخست به سال

سیمای افسر را دوستانش دهخدا و مهدی بامداد و دشمنش دکتر قاسم غنی 

د، کوتاه و ریش سپی اند. چنان که مردی بوده با قدکمابیش همسان تصویر کرده

سنج بوده و دانش و سوادی چشمگیر داشته، اما بسیار گو و نکتهکه بسیار بذله

زده، طوری که فهم بسیاری از ی غلیظ سبزواری حرف میتند تند و با لهجه

 سخنانش دشوار بوده است. 
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 باشد گاه از تو و گاه از مناین کاخ که می

 ز تو و خواه از منجاوید نخواهد ماند خواه ا   

  گردد بر کام کسی هرگزگردون چو نمی 

 گیرم که تواند بود مهر از تو و ماه از من   

 گر هیچ نبازی باز اَر هیچ نخواهی برد 

 رنجی ز چه این شترنج فرزین ز تو شاه از من   

 با خویش در افتادیم تا ملک ز کف دادیم 

 ناز جنگ کسان شادیم داد از تو و آه از م   

 نه تاج کیانی ماند نه افسر ساسانی 

 تاج از تو کاله از من ؟افسر ز چه ناالنی

 

   تویی ای عارض جانان تویی ای طلعت دلبر

 انگیز و فرح بخش و طرب بیز و روان پروردل

 تو را زلف و رخ و چشم و لب است و من ز غم دارم 

 سرشکی سرخ و رنگی زرد و کامی خشک و چشمی تر

 مهجوری و رنج دوریت ما راز مستوری و  

 دل آذربه به کف باد و به سر خاک و به چشم آب و 

 ندیده چشم گردون هیچگه همچون تو طنازی 

 شرر خوی و شبه موی و جنان کوی و سمن پیکر

 خریدار نگارت ای نگارستم ولی باشد 

 دمم سرد و تنم گرم و سرشکم سیم و رویم زر
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 ی تو ساخته خاکستر آفتابآیینه ویت در التهابای آفتاب از مه ر 

 اندر میان ما و تو کی سد شود حجاب حجاب روی تو دیدیم و عاشقیمما بی 

 تر کسی که نبیند پری به خوابدیوانه دیوانه آنکه نیستش اندر سرا پری 

 دجله اشک هی غم و از دجلاز شعله شعله

 سر تا به پا در آتشم و پا تا به سر در آب  

 

 ایپا را ز قاعده باال نهاده ایای زلف تا به دوش بتم پا نهاده

 ایشرمت ز خویشتن باد که بیجا نهاده ای قدم از جای خویشتنبرتر نهاده 

 ایاز رتبه پا به تارک شعری نهاده بینمت همیشعری فزون نباشی و می 

 

 آری جان رالب آری به لب  تا لبش را به ای که داری هوس لعل لب جانان را 

 داد رجحان به زلیخا ستم زندان را  ست که پوریعقوبحسن را طرفه غروری 
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 از شعرهایم:

 

 ققنسِ ایران

 

 از اوج، ز تیرِ فلک افتاده به زیرم  افسرده ببین پیکر من، ققنس پیرم

 هم بال و پرم بسته و پابند و اسیرم چو مردابم و تنها چو کویرم مبهوت

 شکسته دل شیرم ،ى این گربهدر پیله

 ...ایران ت:مواهى چو مرا نام و نشان، گویخ

 فرتوت و کهن گشتم و مرگم ز در آمد صد بار چو عمرم زکهولت به سر آمد

 آنگاه، مرا عمر، بسى بیشتر آمد ى تن خاکْسْتر آمداز آتشِ جان، هیمه

 دگر بار بر آمد ،شب آغشته خورشیدِ

 ز آنروست که ققنس شده شاهنشه مرغان
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 خاور فلک بودم و هم مظهرِ هم تاجِ و پرفَّرتنیک روز جوان بودم و رویین

 بر جان و بدن، عقل و خِرَد، جوشنِ پیکر ى من تهْمْتنى گُرد و دالورهر زاده

 آراست مرا سرکه استاد آن زرگرِ 

 حک کرد به یاقوت نگاهم رخ شیران

 ها همه آبادمه خوش بود و زمینها هدل هنگام جوانى که بسى یاد از آن باد

 آزاد بُد و فخر نمودى که بُد آزاد و خود زاد در این خاک بشد زادههرکس که

 شد از یاد و آن رسم تو گویى که کنون رفت

 از ظلم و ز اعدام سخن رفت و ز زندان

 افسرده شدم، پیر شدم، تنبل و بیمار هربار، ولى بعدِ جوانى، منِ ناچار

 هربار، به مرگ و عدمم، حتم شد انگار بارزه بشد پست، بسىآن قدرت و آوا

 هرچند پس از پیرى و این مردن بسیار

 سرمست دگربار کنم رقص به کیهان

 

 

 

 

 دل مرده ز لبخندِ دو صد زخمِ گشاده  سار فتادهامروز مرا بخت نگون

 بر بال و پرم داغ زمان شعله نهاده در شورش سرکه شده بر باد چو باده

 وحشت توفان منم آن سروِ ستادهدر 

 ى گریانبیناست هنوزم به جبین دیده

 هر پاره ز تن گشته جدا، زخمى و خونین بر پیکرِ من چنگ زده مرگِ دروغین 

 ى معنى دیریناز یاد شده خاطره یقین مست شده رستم مسکین از بنگِ

 کابوس شده رفتنِ آن طالع زرین

 ى مورانگویى که تنم خاک شد و سفره
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 این ققنس مفلوک، کند باز، ترانه یک روز زند باز از این ریشه جوانه

 آتش بکشد در رگ هر رعد زبانه زمانهخون با جوشش هر صاعقه در 

 گرد کند، خانه به خانهشب باز عقب

 فواره زند شعله به شعله تب عصیان

 تا پاک شود زخم زمان از رخِ پیرش این مرغِ زبون غرقه شود در دل آتش

 سیمرغِ دگر پر بکشد، نور نمادش کَش ،خاک شود ،بیضه نهد پیش عدمتا 

 یک تیر وِرا زیبِ کمان، چهره چو آرش

 یک نام، وِرا حک به زبان: پارس، و ایران
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  تمامیت ـ ناتمامیت  

   :شکاف میان وضع موجود و مطلوب به صورت غیابِاصل ناتمامیت 

شود. در این شرایط وضعیتِ مطلوبِ هستی/ من/ رک میچیزی یا رخدادی د

و وضعیت موجود که فاقد  جهان که دارای آن چیز یا رخداد است، تمام،زیست

شود. در این معنا، تنش پیامدِ ناتمامیت است، یعنی تنش آن است ناتمام دانسته می

د و ی امر موجوشکلی از ادراک است که غیابِ چیز یا رخدادی را در فاصله

 همواره ناتمام است.کند. من، مطلوب بازنمایی می

  :اختالل، بیماری یا نقص است. ناتمامیت نوعی عارضه،  توهم تمامیت

تواند تحقق پذیرد، از این رو ناتمامیت ای است که میتمامیت وضعیت بهینه

 فرعی و موقت است.  ای،حالتی حاشیه

  ضع آمیز و زورکیِ وشدنِ توهم راندهتالش برای رفع تنش، به  ی سیج:تله

انجامد و در نتیجه با از میان رفتنِ دروغینِ موجود و مطلوب به سوی هم می

 شود که ناشی از نادیده انگاشتنِ ناتمامیتِغیاب، حسی از تمامیت ایجاد می

 بنیادین من است.

  :و پذیرش این که دستیابی به تمامیت فرآیندی پیوسته راهبرد پارَندی 

ای ایستا. آموختنِ هنرِ بازی با توسعه یابنده است، نه مقصدی مشخص و نقطه

 تمامیت و ناتمامیت.
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Z  ی تمامیتشدهیابد؟ اشکال رمزگذاریهایی نمود میتمامیت در چه قالب 

های روانی برای دستیابی به تمامیت در اساطیر و ادبیات ایرانی چه هستند؟ نظام

 ود؟شبندند؟ چرا ناتمامیت تا این پایه نکوهش میر میچه ترفندهایی را به کا

O هایی اصلی غیاب را در وجود خود شناسایی کنید و دریابید که پاره

های عدم تمامیت در خودتان کدام است. به عنوان راهنمایی، ترین حوزهمهم

هایی در نظر بگیرید ها و اهداف بزرگ خود را به عنوان نشانهتوانید خواستمی

 اند. ه بر اساس لمس ناتمامیت پدیدار گشتهک
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  تنش ـ رفع تنش  

   :امکانِ ارتقاى متغیرى مرکزى، در سیستم به صورت تنش اصل تنش

. شود. تنش، درک شکاف میان حالت موجود و حالت مطلوب استتجربه مى

ی وضعیتی تحقق یافته و وضعیتی پیشاروی و محتمل یعنی تنش از مقایسه

ه سطح هاى پایه بسته بسیستمخیزد که در دومی مقدار قلبم بیشتر باشد. برمی

ودِ کمب)توانند درجاتى متفاوت از تمایزِ میان وضع موجود پیچیدگى خود، مى

در خود بازنمایى  (فراوانى همان متغیر)را از وضعیت مطلوب  (متغیرى مرکزى

جود شود. تنش، ومىى این دو به صورت تنش در سیستم رمزگذارى کنند. فاصله

شونده بینى آینده و سازگار شدن با محیطى دگرگوننقص و ناتوانىِ سیستم در پیش

ر با ، و از سوى دیگقلبمکند. تنش از سویى با اشاره به ناپایدارى را گوشزد مى

زور براى شکل هستى در آینده، سیستم را وادار به انتخاب پیش کشیدن حاالت هم

 کند.مى

  تنش چیزى ناخوشایند، خطرناک، ظالمانه و غیرعادالنه د تنش: توهم طر

 است.

  من با تغییر دادن تصویرى که از جهانِ پیرامون خویش دارد،  ی گریز:تله

د کند. این رونزا، حضور تنش را انکار مىو از راه بازتعریف کردنِ شرایط تنش

 کند.با کاهش قدرت بینایى و پویایى من، قدرت را کم مى

  :ى رفتارى خود را تغییر من با انتخاب بهترین گزینه راهبرد سازگاری

زا، از تنش به عنوان ابزارى براى دهم و از راه هماهنگ شدن با شرایط تنشمى

ت را ى پویایى من، قدرکند. این روند با افزایش دامنهتر شدن استفاده مىپیچیده

 دهد.افزایش مى
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Z  بر اساس متغیرهایی زیستی، روانی، اجتماعی  تنش را در چهار سطح فراز

ها در سطوح و فرهنگی تعریف کنید و در مورد هریک مثالی بزنید. آیا تنش

توان چهار متغیر مرکزی را بر اساس این گوناگون با هم ارتباط دارند؟ آیا می

ها نشی تها اشکالی گوناگون از یک ماهیت یگانه دانست؟ آیا همههمریختیِ تنش

 شوند؟نهایت به تحولی در گرانیگاه مربوط میدر 

چه ساختارهاى اجتماعى، رسوم، و الگوهاى روانى بر مبناى گریزها شکل 

 اند؟گرفته

اى مانند منش و نهاد اجتماعى نیز چیزى هاى پایهتوان در سیستمآیا مى

ار تواند دچما به ازاى تنش تعریف کرد؟ آیا سیستمى مانند یک جامعه نیز مى

 ش شود؟تن
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شناختى و روانى چنین در دسترس و آشکار هاى زیستچرا تنش

پردازى نمایند اما اندیشیدن به تنشى فرهنگى یا اجتماعى دشوار است؟ نظریهمى

 را پیدا کنید که بتوان حرفهایش را با توجه به پاسخ شما نقد کرد.

O انکه در عمرت ترین سه تنشى را؟ مهمیددر حال حاضر چه تنشى دار 

نتخاب ارا  یدگریزهایى را که از آن مىیکى از تنش ها هستند؟کدام یداتجربه کرده

 ید!با آن سازگار شوتا  ید. یک هفته وقت داریدکن

هاى مشهورى را که کمابیش همه با آن آشنا هستند را در یکى از داستان

ها هاى مشهور یا فیلمنهاى قدیمى ایرانى، رماتوانید از داستانمى)نظر بگیرید 

هاى موجود در آن را تحلیل کنید. نشان دهید که کل ساختار تنش (استفاده کنید.

 توانید سازگارى و گریزها سوار شده است. آیا مىماجراى داستان بر مبناى تنش

 را در قهرمان داستان تشخیص دهید؟ 

و  دینظر بگیر را به دلخواه در (مقاله، داستان، فیلم، شعر و...)یک منش 

بندی . آن تنش در این منش چگونه صورتدهیدتنش مرکزى آن را تشخیص 

صى ، به شکلى که روایتى شخیدبندی کنشده است؟ آن را به شکلى دیگر صورت

 و متمایز از متنِ اولیه را به دست دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 تمامیت

 ناتمامیت

 حضور

 موجود غیاب

 مطلوب

 تنش

تنش رفع  
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 تکامل واگرا در آفرینش اجتماعی مکان

 سازی در حشرات اجتماعی(النهی رفتار هایی درباره)اندیشه

 25/8/1394سخنرانی ارائه شده در کانون معماران معاصر، دوشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درآمدپیش

ترین جوامع جانوری بر ترین و پرجمعیتی انسان که پیچیدهدر گونه 

ای به نسبت تازه و نوظهور است. آورد، شهرنشینی پدیدهی زمین را پدید میکره

 تریخی انسانهای خانوادهمانند خویشاوندان دیگرش در نخستیی انسان هگونه

ی دهد که در واقع یک خانوادهدر حالت طبیعی جوامعی کوچک تشکیل می

یعی شود. شکل طبی بزرگ است و شمار اعضایش به چند ده نفر بالغ میگسترده

 ری عمو باستانی زیست اجتماعی انسان، گردآوری و شکار است و بخش عمده

این گونه به همین ترتیب سپری شده است. یعنی از صد و بیست تا دویست هزار 

ی انسان خردمند تکامل یافت، تا پنج هزار سال پیش سبک سال پیش که گونه

ی آدمیان بر زمین همین گردآوری و شکار بود. به بیان دیگر غالب زندگی همه

که چیزی به نام خانه و پایانی تاریخ حضور انسان بر زمین است  ٪4-3تنها در 

 معماری و شهرنشینی پدید آمده و به قالب مسلط زیست تبدیل شده است.
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جوامع گردآورنده و شکارچی با گردش در زیستگاه منابع غذایی گیاهی  

کردند و به همین ترتیب برای یافتند یا شکار میو جانوری مورد نیاز خود را می

های هیافتند تا آن را بسازند. البته شیورا میشان اقامت و پناه گرفتن بیشتر خانه

گوناگونی از ساخت خانه و کلبه و سرپناه در قبایل گردآورنده و شکارچی وجود 

داشته و دارد. اما با توجه به تحرک همیشگی این مردم، خانه امری موقت، ساده 

ایست که سردستی با مواد خام در دسترس ساخته شده و پس از مدت و حاشیه

د شوی زمانی و انرژی زیادی برایش صرف نمیشود. یعنی هزینهتاهی رها میکو

 و دوران استفاده از آن نیز کوتاه و گذراست.

دگردیسی این سبک زندگی به یکجانشینی و تاسیس نخستین روستاها و  

ی یازدهم تا سوم پیش از میالد به تدریج ی هزارهبعدتر نخستین شهرها، در فاصله

یران زمین، آناتولی و مصر رخ داد. در این دوران به تدریج کاشتن در قلمرو ا

 شان شد و به این ترتیبگیاهان و پروردن گیاهان جایگزین چیدن و شکار کردن

کرد زمین به کشتزار یا چراگاهی تبدیل شد که رمه یا بار و برِ اهلی را تامین می

اری گذرهاند. سرمایهم میو به این ترتیب جوامع انسانی را از ضرورتِ حرکت مدا

ها و کشتزارهای مناسب، برداری از چراگاهسازی زمین و شناسایی و بهرهبر آماده

گذاری بر ساخت خانه و بعدتر شهر امتداد یافت و از آنجا که در شهرها تا سرمایه

شد، به سرعت آمد و انباشت میها منابع خوراکی و مواد ارزشمند گرد میو خانه

ی برای جلوگیری از دستبرد زدن دیگران بدان نیز اهمیت یافت. به این تدبیرهای

ترتیب نخستین شهرها و روستاها زیر دو فشار تکاملی ناهمساز و مستقل پویایی 

ولید ای که تمحیطیخود را تعیین کردند و شکل گرفتند. یکی ضرورت زیست

گری ضرورتِ کرد، و دیی کشت و دام را ممکن میخوراک از زمین با واسطه

کرد. دفاع از قلمرو و محصور کردنِ منابع که دارایی دسترنج جامعه را تضمین می

شهرهای انسانی به این ترتیب طی پنج هزار سال گذشته پدید آمدند و با روندی 

د. ی امروزین دست یافتنی خود افزودند و به پایهشتابان بر پیچیدگی و اندازه
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ند برنامه هستقانه، نامنتظره و از نظر تکاملی بیشهرهای انسانی رخدادهایی خال

 ی تولید خوراککه در اثر گذاری به نسبت تصادفی و حساب نشده در شیوه

شود که پدیدار گشتند. ویژگی تصادفی بودن این پدیده وقتی بهتر فهمیده می

 سازند مقایسه کنیم.شهرهای انسانی را با شهرهایی که سایر جانوران می

ی زمین ساخته شده، به انسان تعلق ندارد. شهرهایی که بر کرهکهنترین  

ی در واقع نخستین بار حشرات اجتماعی بودند که بسیار پیش از پیدایش گونه

انسان، و میلیونها سال پیش از پیدایش نیاکان دوردست انسان، نخستین شکل از 

حشرات  ی لوازم و ساختارهایش ابداع کردند.زندگی یکجانشینی را با همه

سازند که درست به همین ترتیب اجتماعی نیز شهرهایی بزرگ و باشکوه می

کند. اما یک تفاوت مهم در آن است که کشاورزی و دامداری را پشتیبانی می

گردآوری و شکار همچنان در این جانوران اهمیت خود را حفظ کرده است. یعنی 

 ی تولید خوراک محسوبشهرنشین شدن حشرات اجتماعی پیامدِ تغییر در شیوه

داری همراه نبوده است. رمه-شکار به کشاورزی-شود و با گذار از گردآورینمی

حشرات اجتماعی برای پشتیبانی از نسلهای بعدی خویش و برای سازماندهی نظم 

اجتماعی خودشان که بر پرورش منظم نسلهای بعدی کارگران استوار است، 

وری ی فعالیتهای مربوط به گردآن خاطر بدنهناگزیر به یکجانشینی شدند. به همی

شان جاری است و سازماندهی فضای شهری بیش از و شکار همچنان در جامعه

آن که بر تولید خوراک تمرکز یافته باشد، برای نگهبانی و نگهداری فرزندان 

 )تخم، الرو و شفیره( ویژه شده است.

حشرات اجتماعی سازی در ی معماری انسانی با رفتار النهمقایسه 

دگردیسی فضای طبیعی و وحشی به مکانِ اجتماعی شده و ساختگی را، که 

دهد و آن را از ای تکاملی قرار می/خانه/شهرسازی است، در زمینهی النهشالوده

ی امری یکه و ویژه و تکرارناپذیر خارج کرده و به مثابه کرداری فراگیر و مرتبه

سازد. در این نوشتار سرِ آن داریم پذیرش مییلعام میان جانوران اجتماعی، تحل
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ان ی انسسازانه در حشرات اجتماعی را کنار کردار معمارانهکه تنوع رفتارهای النه

ای سیستمی به فهمی دقیقتر از معنای مکانِ بنشانیم و از سنجش آن در زمینه

 اجتماعی دست یابیم.

 

 سلسله مراتب پیچیدگی اجتماعی

شوند، نامیده می 1هم رفته حشرات اجتماعی موجوداتی که روی 

ترین موجوداتی هستند که تکامل زندگی ترین و کهنشکوفاترین و متنوع

                                                 

 

1 Social insects 

کنم. این کلمه را سوزان باترا در زبان پارسی پیشنهاد می« Eusocial»را به جای « هوخانمان» 2 

در التین ساخت؛  -sociی ( به معنای خوب با ریشه-.م از ترکیب پیشوند یونانی )او1966در سال 

تر، اینها به بیان فنیاجتماعی حقیقی را تجربه کردند و به شهرسازی روی آوردند. 

است. هوخانمانی  2«هوخانمانی»شان هایی هستند که سبک زندگیبخشی از گونه

گونه، تقسیم کار، بر هم ای برساخته از جانورانِ همناست که جامعهبدان مع

افتادگی عمر نسلهای پیاپی، و همکاری در پروردن نسلهای جوانتر را داشته باشد. 

ترین شکل از سازگاری تکاملی با زندگی اجتماعی را جانوران هوخانمان پیچیده

ارکرد ترین کشان به بنیادیدهند، یعنی تقسیم کار در میان اعضای جامعهنشان می

های هوخانمان زیستی یعنی تولید مثل نیز تعمیم یافته است. به این ترتیب در گونه

 معنی« ایقبیلههمشهری، هم»( در زبانهای ایرانی است و بخش دوم آن -ی همان پیشوند )هوکه اول

دهد. خانمان/ مان کمابیش همتای آن در زبانهای ایرانی باستانی و نو است و چون به ماهیت می

 نماید.ی زندگی اجتماعی اشاره دارد برای این منظور مناسبتر مییکجانشینانه
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ی اجتماعی بارور و نابارور وجود دارد که اولی را شاه/ ملکه دست کم دو طبقه

تواند به نامند. بخش دوم بسته به پیچیدگی جامعه میو دومی را کارگر می

ی مانند پرستاران، سربازان، نگهبانان، غذاجویان و مانند اینها تقسیم های دیگرطبقه

ها بسیار متمرکز و مرزبندی شده است. به شکلی که شود. تقسیم کار در این الیه

ها تخمگذاری و ساختن حجره ی بارورها فعالیتهایی مانندباالن طبقهمثال در نازک

شود حاصل ی که به النه وارد میخوراک ٪6/18رسانند و تنها را به انجام می

جستجو و کار ایشان است. در مقابل جریان اصلی ورود مواد خام و انرژی به 

 3شود.کل خوراک را شامل می ٪4/81شود و النه از فعالیت کارگران ناشی می

                                                 

 

3 Zara and Balestieri, 2000: 301-19. 

4 Michener, 1969: 299–342. 

5 Batra, 1966: 145–153. 

ی ترِ تکامل جامعه در دنیای جانوران، بر اساس درجهسطوح ابتدایی 

ف شان تعریموجودات با کارکرد اجتماعی یتخصص یافتگی کالبدشناسانه

این  4بندی از این دست را میچنر به دست داده است.شود. نخستین ردهمی

و  5بندیِ تخصص یافتگی در زندگی اجتماعی را کمی بعد باترا تکمیل کرددرجه

آن را به  6شناسی زیستیاش از جامعهدر نهایت ادوارد ویلسون در صورتبندی

ر اساس این دستگاه نظری، رفتار هوخانمانی اوجِ سلسله مراتبی ب 7کرسی نشاند.

هایی متفاوت و گامهایی پیاپی از از پیچیدگی رفتار اجتماعی است که به الیه

6 Sociobiology 

7 Wilson, 1971. 
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جهانِ اجتماعی تکیه کرده و از دل آنها برآمده همکاری و شراکت در زیست

 است. 

ه وضعیت شود کاین سلسله مراتب از زندگی انفرادی جانوران آغاز می

پایه و عامِ زندگی جانداران بر زمین است و در آن منافع وابسته به بقای هر فرد 

شود و ماهیتی بسته و جامد دارد که تنها هنگام تنها بر خودش تعریف می

اری ی بخت بقای ژنوم فرد را به معادالت رفتترین شکل محاسبهجفتگیری به ساده

گونه سطوح متفاوتی از همکاری و افراد هم افزاید. از اینجا به بعد اندرکنشمی

ی مفهومی فردی و آورد و بقا را از مرتبهبنابراین منافع مشترک را پدید می

 کشد. ای بر میای و شبکهژنومی به موقعیت عنصری پیچیدهتک

                                                 

 

8 Presocial 

 8«خانمانیشاپی»این درآمیختنِ منافعِ وابسته به بقا در نخستین گام جانوران 

که مثل سوسک خانگی زندگی انفرادی دارند اما همسایگی با  آوردرا پدید می

دهند و زمانی کوتاه از عمرشان را که اغلب به های خود را ترجیح میگونههم

کار  ها تقسیمگذرانند. این گونهشود در کنار ایشان میدوران استراحت مربوط می

ند. گر همکاری کناجتماعی ندارند، اما ممکن است برای دستیابی به غذا با یکدی

ی میمونها نیز در همین رده های بزرگ گاو وحشی و قبیلهی گرگ و گلهگله

 گنجند. می

هایشان در یک جا زندگی آنهایی هستند که بالغ 9«پیراخانمانی»های گونه

شود، اما همگی باروری کنند و شکلی از تقسیم کار هم در میانشان دیده میمی

9 Parasocial 
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. این رودکارشان تا سطح تولید مثل پیش نمیسیمکنند و تقخود را حفظ می

سازند و برخی از آنها در پرورش فرزندان هم با ها به طور مشترک النه میگونه

و  10ها را به دو بخشِ جماعتکنند. بر این مبنا پیراخانمانییکدیگر همکاری می

پرورش  سازی و دومی درکنند که اولی تنها در النهتقسیم می 11هاخانمانیشبه

فرزند نیز تقسیم کار و همکاری دارند. انسان و بیشتر پستانداران اجتماعی دیگر 

ای هشوند. یعنی با گونههایی پیشاخانمانی یا پیراخانمانی محسوب میگونه

هوخانمان از این نظر تفاوت دارند که بر خالف ایشان تعلق به یک طبقه یا 

در  12دشناختی و تنکارشناسانههای کالبکارکرد اجتماعی خاص به دگرگونی

                                                 

 

10 communal 

11 quasisocial 

12 physiologic 

های یاد شده در حشرات اجتماعی هوخانمان شود. دگرگونیبدنشان منتهی نمی

به قدری چشمگیر است که گاه یک فرد را تنها برای انجام یک کار خاص مناسب 

هایی چندان عظیم دارند که تنها ها گاه آروارهسازد. مثال سربازان در موریانهمی

ای خود را از دست داده آید و کارکرد تغذیهتن و جنگیدن میبه کار گاز گرف

همچنین  13گذارند!ها کارگران خوراک را در دهان سربازان میاست. در این گونه

شود، ویژگی مهمی است برهم افتادگی عمر افراد بالغ که در انسان هم دیده می

 ها قرار دارد. که معموال در انحصار هوخانمان

 

13 Adams, 1987: 1069–1081. 
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 های جانوری دارای زندگی هوخانمانیشاخه

 

اند و های گوناگون جانوری پراکنده شدههای هوخانمان در شاخهگونه 

ای کارآمد و سودمند بوده که بارها و بنابراین این شکل از زندگی اجتماعی شیوه

های تکاملی متفاوت به طور مستقل کشف شده است. بیشترین بارها در شاخه

شود و به ویژه در سازماندهی اجتماعی در حشرات دیده می تراکم این شیوه از

( به فراوانی Isoptera( و جورباالن )Hymenopteraباالن )نازکهای راسته

اند و خاندانهای گوناگون ی جورباالن هوخانمانشود. به شکلی که همهدیده می

ای ترین الگوهترین و متنوعباالن که پیچیدهسازند. در نازکها را بر میموریانه

ی مورچگان ی اعضای خانوادهدهند، همهزندگی اجتماعی را از خود نشان می

(Formideaو بیشتر گونه )های خانواده( های زنبور عسلApoidea و زنبور )

ی زندگی در ( هوخانمان هستند. فراوانی این شیوهVespidaeوحشی )

ها راسته با شمار کروموزوم باالن بدان دلیل است که تعیین جنسیت در ایننازک

ها دیپلوئید هستند و به این پذیرد، به شکلی که نرها هاپلوئید و مادهانجام می

است  4/3باشد،  2/1تبار به جای آن که ی همترتیب ضریب خویشاوندی دو ماده

 کند.و این همان است که رفتار ایثارگرانه در النه را تشدید می

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_Eusocial_Species.png
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های ی کلنی ندارد و نمونهی با اندازههوخانمانی ارتباط مستقیم 

ای در این مورد وجود دارند که جوامعی بسیار کوچک را تشکیل پیشرفته

است که تقسیم کار  Parischnogaster alternataاش زنبور دهند. نمونهمی

اش از تنها دو سه زنبور جنسی کاملی دارد و یک هوخانمان کامل است، اما کلنی

ا ی درختان یهایی کوچک و کاغذی را واژگونه بر شاخهانهتشکیل یافته که خ

های سازند. چون جمعیت یک کلنی در این زنبور اندک است، کلنیها میبام خانه

سازند و به این ترتیب نوعی های کوچکشان را کنار هم میزیادی از آنها النه

 دهند.دفاع جمعی را شکل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و انبوهی از آنها در  Parischnogaster alternataزنبور ی ساده و کوچک النه

 گذرگاهی زیرزمینی
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 یی خود را بسیار زودتر از ظهور گونهحشرات هوخانمان جوامع پیچیده

ی ی شهرسازی و ساماندهانسان خردمند بر زمین تشکیل دادند و از این رو پیشینه

گردد. کهنترین می مکان معمارانه در ایشان به دورانی بسیار دوردست باز

ق ی دوران کرتاسه تعلاند و به میانههای مورچگان در کهرباهایی یافت شدهفسیل

این  14اند.ی وسیعی از برمه تا فرانسه و نیوجرسی پراکنده بودهدارند و در گستره

تعلق دارند، از همان ابتدای  Sphecomyrminaeها که به خاندان مورچه

های اجتماعی بودن کامل و هوخانمانی را ی نشانهنمودار شدن در مدارک فسیل

 دهند. از خود نشان می

                                                 

 

14 Grimaldi  and Engel, 2005: 466. 

 

رات ترین حشاگر بخواهیم بر مبنای اسناد فسیلی داوری کنیم، قدیمی

سال  میلیون 130ها بودند که از ای که بر سطح زمین پدید آمدند، موریانهاجتماعی

 (Baissatermesو  Meiatermesهایشان را )جنس پیش به بعد نشانه

ی جورباالن احتماال کمی پیش از آن در ابتدای دوران کرتاسه بینیم. راستهمی

 15اند.بوده خوار مشتق شدههای چوبمیلیون سال پیش( از سوسری 140-145)

ای را بر زمین از این رقم بسیاری از پژوهشگران تاریخ ظهور جوامع موریانه

ی سنگی یافت شده در مرز شده اند. در حدی که ستونهای فسیلدورتر برده

اند. این ی یک شهر موریانگان دانستهآفریقای جنوبی و زیمباوه را بازمانده

سال قدمت دارند. این سازه ترکیبی پیچیده و معماری  میلیون 180سنگواره ستونهای 

15  Martinez-Delclos and Martinell, 1995: 594-599. 
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طح اش تا بلندای سه متری سای دارد و احتماال در زمان رونق و شکوفاییپیشرفته

کامل توانسته در ابتدای تای نمیفاع داشته است. چنین ساختار پیچیدهزمین ارت

ای طوالنی از آزمون شک پیشینههوخانمانی در موریانگان پدید آمده باشد و بی

و خطاهای تکاملی پشت سر آن بوده است. به همین خاطر تاریخ پیدایش 

میلیون سال پیش ها را دورتر دانسته و آن را تا دویست هوخانمانی در موریانه

  16اند.عقب برده

های این نکته که در دوران کرتاسه تکامل ناگهانی هوخانمانی در رده

 کند که در اینبینیم، این حدس را تقویت میگوناگون حشرات اجتماعی را می

ین تر رانده است. ایافتهدوران نیرویی حشرات را به سوی زندگی اجتماعی سامان

                                                 

 

16 Hansell, 2007. 

خوار بوده که درست در همین زمان از رندگان حشرهنیرو احتماال تکامل پ

ه اند. از آنجا کیافتهدایناسورها مشتق شده و برای شکار حشرات تخصص می

کارکرد اصلی کلنی هوخانمان تامین پناهگاه و نگهبانی از تخمها و الروهاست، 

نماید که فرگشت این سبک زندگی راهی برای رویارویی با خطر چنین می

شده شکارچی بوده باشد. این راهبرد در اصل از راه ساختن النه اجرا میپرندگان 

است و بنابراین تکامل شهرنشینی و شهرسازی در حشرات بر خالف آدمیان پیامد 

ی تولید خوراک نبوده، که در پرهیز از خوراک شدنِ خودشان دگردیسی در شیوه

ر به وخانمان بیشتریشه داشته است. یعنی سودهای یکجانشینی برای حشرات ه

شود و نه غذایابی،  این روند پرورش فرزندان و حفاظت از نسل بعد مربوط می
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ی مقابل روندی است که در آدمیان تکامل یافته است. با این همه در هردو نقطه

نمونه تثبیت جامعه در یک فضای مشخص به دستکاری در محیط و دگرگون 

امیده است و این همان است که شهر را ساختنِ فضا به مکانی اجتماعی شده انج

 آورد.پدید می

 

 سازیرفتار النه

های پیراخانمانی هایی کمیاب از گونهی حشرات هوخانمان و نمونههمه 

های هکنند. در میان گونیا پیشاخانمانی یکجانشین هستند و خانه و شهر درست می

ست. اما این رفتار آدمی ترین نمونه در این زمینه اغیرهوخانمان، انسان برجسته

داران چنان که گفتیم هم بسیار تازه و نوپدید است و هم استثنایی در میان مهره

سازی پستانداران در حد یک فرد یا جفت شود. چون اغلب رفتار النهمحسوب می

ای شود تا معماریماند و معموال با رفتار مشابه دیگران در آمیخته نمیمحدود می

ا پدید آورد. اما در حشرات اجتماعی تاسیس شهر امری عادی کالن و شهری ر

کنند تنها اقلیتی کوچک را های کوچگردی که چنین نمیو فراگیر است و گونه

 دهند.تشکیل می

در حشرات هوخانمان کارکردهای اصلی یک کلنی عبارت است از  

، سه کارکرد سازی. در میان اینگذاری وپرستاری از نوزادان، غذایابی و النهتخم

پذیر است. یعنی نیرویی که گذاری انرژی بر دو عامل نخست برگشتسرمایه

شود، در نهایت در صرف تخمگذاری و پروردن فرزندان یا یافتن خوراک می

ن گردد و به جریانفس و مصرف خوراک به کلنی باز میقالب کارِ کارگران تازه

ا و نوزادان هم خورده شوند تا افتد. حتا در شرایط بحرانی ممکن است تخمهمی

ای که برای فرزند یا خوراک صرف بقای ملکه تامین شود. از این رو انرژی

ی سازرود. در مقابل نیرویی که برای النهافتد و هدر نمیشود به گردش میمی

 گردد. ناپذیر مصرف میچنین وضعیتی ندارد و به شکلی برگشت شودهزینه می
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ان برای حمل بار بسیار بیشتر از آدمیان است و کارآیی عضالنی مورچگ

ای ی زاویهشود و فاصلهی کوچکشان مربوط میاین تا حدود زیادی به اندازه

ی کارگر که حدود پنج جا کند. یک مورچهکمتری که عضالتشان باید جابه

ی پنج تواند در هر روز یک گرم خاک را از فاصلهگرم وزن دارد میمیلی

ژول انرژی نیاز دارد.  5*10-5زیر زمین به سطح بیاورد. این کار به متری سانتی

گذراند، خوراکی گرد در همین کلنی، کارگری که تمام روز را به غذایابی می

توان تخمین زد که حدود ژول است. از این رو می 5*10-4اش آورد که انرژیمی

 شود. سازی میهی مورچه صرف النیک دهم کل انرژی تولید شده در یک جامعه

سازی پیامدِ پروردنِ خوراکِ چنان که گفتیم، در حشرات هوخانمان النه 

داری و کشاورزی تکامل یافته است. این جانوری و گیاهی نبوده و مستقل از رمه

ز های هوخانمان کشاورنکته البته به جای خود باقی است که شمار زیادی از گونه

کنند. اما بسیاری را بر این مبنا سازماندهی میدار هستند و شهرهای خود و رمه

 ی گردآوریسازند، همچنان با شیوههای پیچیده و عظیمی هم میها که النهاز گونه

سازی و زندگی یکجانشینانه باید گذرانند. از این رو خودِ النهو شکار روزگار می

رین کند. مهمت ای داشته باشد تا رواج این رفتار را توجیههای تکاملیسودمندی

سازی آن است که شرایط زندگی و پروردن تخمها و سودهای برخاسته از النه

یت تر مدیرتواند سادهکند و میالروها در النه وضعیتی پایدار و ثابت پیدا می

تر از بردن الروها نزد شود. از سوی دیگر بردن خوراک برای الروهای ثابت آسان

ت، و به همین ترتیب وجود النه دفاع از اعضای خوراکهای پراکنده در طبیعت اس

 کند. تر میجامعه و به ویژه تخمها را آسان

ی های کوچگردی مانند مورچگان زیرخانوادهبه همین خاطر حتا گونه

Dorylinea ی متفاوت را بزرگ و مهاجم متحرکی دارند، دو دوره که ارتشهای

 کوچگردی با ارتشهای بزرگشان یکنند. در مرحلهشان تجربه میدر سبک زندگی

کنند، و الروها هم ی جانوران سر راهشان را شکار میکنند و همهپیشروی می
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زنند و مورچگان سرباز شوند. این ارتشها شبها اردو میتوسط کارگران حمل می

رسد، با بدن خود ساختاری دفاعی شبیه به که گاه شمارشان به صدها هزار می

سازند. آنگاه وقتی الروها به ر اطراف ملکه و الروها بر میحصارهای شهرها را د

شود و پس از بالغ شدن نسل ای وارد شدند، کلنی یکجانشین میی شفیرهمرحله

غاز ی کوچگردانه آشان به سربازان و کارگران، بار دیگر مرحلهبعدی و پیوستن

وز و ر 23-18ی کوچگردانه مرحله Eciton hamatumی شود. در گونهمی

 کشد.به درازا میروز  17-15ی یکجانشین مرحله

رف ای که صی انرژیاییبا توجه به برگشت ناپذیر بودنِ سرمایه 

ت ترین فعالیتی اسای پرهزینهحشرهشود، ساخت فیزیکی شهرهای سازی میالنه

 30اش ی النهدهانه که Lacius nigerی شود. مورچهکه توسط کلنی انجام می

ر قطر دارد، یعنی برای ساخت این النه پنجاه کیلوگرم خاک باید ده متسانتی

ای جا شود که این با پنجاه ژول انرژی برابر است. این کار را کلنیمتر جابهسانتی

 ژول به ازای هر مورچه است. 418اش ساالنه دهد که کل تولید انرژیانجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سربازان ساخته شده است که از بدن Eciton hamatumهای ی موقت مورچهالنه
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که در ساواناهای آفریقا زندگی  Paltothyreus tarsatusی در مورچه

متر قطر دارد و برای ساخت آن سالی دویست گرم خاک کند، النه ده سانتیمی

شود. یعنی کلنی به ازای هر متر مربع از النه تنها دو از هر متر مربع برداشت می

 بر در ضمنکند و این بدان معناست که این فرآیند هزینهف میژول انرژی مصر

رسد. از آنجا که بیشتر مورچگان با کارآیی و بازدهی خیره کننده به انجام می

ونل ی تترین شیوهکنند، پربازدهشان را در درون زمین و زیر خاک درست میالنه

این همان است که زدن و ساخت حجره در خاک باید مورد استفاده قرار گیرد و 

های سواره ی مورچههای آتشفشانی مشهور مربوط به النهالگوی تپه

(Cataglyphis bicolorرا پدید می ) .آورد 

تنیده ی پیشی النه بسیار متنوع است و برنامهبا این همه الگوی معمارانه

 شود.ای هم ندارد  و بسته به مصالح و شرایط زیست محیطی دگرگون میو قطعی

ای شیبدار در اطراف خود دارد که چنان که همین الگوی آتشفشانی حلقه

کنند و خاکریزی با شکل و شیب خاص اش را تنظیم میمورچگان با چشم زاویه

های های سردسیری مثل افغانستان تپهسازند. این مورچگان در اقلیمرا از آن بر می

ر کنند و در اقلیمهای گرمسییاد شده را به حجمی توپُر و برافراشته تبدیل می

ی کاهند. در مورچهبیابانی آن را به هاللی پهن و کوتاه فرو می

Trachymyrmex septentrionalis شود اما همین هالل خاکریز ساخته می

شود شود دگرگون میای که در صحرا جاری میشیب آن بنا به سیالبهای فصلی

حفظ نماید. ترفندهای به کار  قه شدنتا مسیر آب را منحرف کند و النه را از غر

 تواند متفاوتها میها و النهی یکسان در گونهشده برای حل یک مسئلهگرفته 

ی باشد. چنان که دقیقا همین مشکل رویارویی با سیالبهای فصلی را مورچه

Myrmecocystus mexicanus هایی برافراشته و بلند در با ساختن تپه

 کند. می حلی النه اطراف دهانه
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های تکاملی گوناگون در حشرات اجتماعی ساختهای عمومی شاخه

تبار در یک دودمان ی اعضای هماند که اغلب در همهای را ابداع کردهمعمارانه

برای  باالنشود. مثال در شکل پایه و ابتدایی، نازکبه شکلی مشترک دیده می

هایی کنند که دیوارهمیهایی از جنس کاغذ یا خاک درست نوزادان خود حجره

گرد دارد و عرض آن برای هموار ساختن راه آمد و شد زنبور بالغ به قدر قطر 

ها یا سنگها به شکلی عمودی و واژگون آویخته ها از شاخهبدنش است. این حجره

ها و شهرهای زنبوران و مورچگان پیشرفته نیز از همین شوند. ساختار النهمی

                                                 

 

17  Capinera, Vol.4, 2004: 1041. 

 

است. یعنی همان محور عمودی را داریم که ممکن  الگوی عمومی مشتق شده

  17های زیرزمینی مربوط باشد.هایی درختی در بیرون از خاک یا النهاست به النه

وند. شهایی تشکیل یافته که با راههایی به هم مربوط میهر النه از حجره

کند. از ی مجزا اختصاص پیدا میدر زنبوران برای پروردن هر نوزاد یک حجره

ای گرد داشتند، هنگام فشرده شدن کنار هایی که به تنهایی دیوارهاین رو حجره

های ی مرکزی النه از شانهکنند و هستههایی شش گوش پیدا میهم دیواره

های در مورچگان پرورشگاه در قالب حجره 18شود.گوش منظم تشکیل میشش

در آن نگهداری شود که گروهی از نوزادانِ همسن بزرگ و وسیعی طراحی می

18  Capinera, Vol.4, 2004: 1041. 
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های کوچک و کم جمعیت هم به نسبت پیچیده شوند. این الگو حتا برای النهمی

 Odontomachus brunneusی مورچهتوان به است. به عنوان نمونه می

دهند ورچه را در خود جای میم 177تا  11 های این مورچه بیناشاره کرد. النه

متر سانتی 340 یرند که مساحت کفشان بهتوانند دو تا هفده حجره را در بر بگو می

متری سانتی 184تا  18تواند تا ژرفای شود. النه زیرزمینی است و میمربع بالغ می

ها بیشتر در پایین و تا حدودی در باالی النه متمرکز رود. حجرهزمین فرو می

 نها در ضمی النه به نسبت اندک است. این مورچهاند و شمارشان در میانهشده

کنند و اگر هنگام کندن ی جانوران دیگر را نیز تصاحب میهای النهحفره

های کنند. شکل النهی خود ادغام میهای نو بدان بر بخورند آن را در النهحجره

                                                 

 

19 Cerquera and Tschinkel, 2010. 

ی ی النه، همهاش مستقل است. یعنی همزمان با توسعهاین مورچه از اندازه

ها، مان با افزایش شمار حجرهیابد. یعنی همزی آن توسعه میشاخصهای اندازه

شود. فضای زیست اش در خاک نیز زیاد میی هر حجره و عمق قرارگیریاندازه

  19متر مربع است.درون النه برای هر کارگر به طور متوسط دو سانتی

ترین که یکی از ساده Leptothoraxهای جنس حتا در مورچه

انی چشمگیر در پیکربندی فضا سازی را دارند، همچنان نظم و سامالگوهای النه

است که در شکاف  L.unifasciatusی اش گونهخورد. نمونهبه چشم می

ت ری تنگ و باریک اسسازد. فضای این شکاف به قدباریک درون سنگها النه می

ی این مورچه را نوعی سطح دوبعدی در نظر گرفت. توان النهکه در واقع می
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بندی فضای دو بعدی یاد شده منحصر ه بخشسازی این مورچگان بفعالیت النه

گون است ای گرد و تپه، دهانه«سازندمی»شان شود و تنها چیزی که در النهمی

ی ابتدایی هم کنند. حتا در این نمونهکه در اطراف درگاه ورودی النه درست می

 ،ی مرکزی النه که همانا پرورشگاه تخمها و نوزادان استنشان داده شده که هسته

یابد و شکلی از آفرینش مکانهای کارکردی در آن به شکلی حلقوی سازمان می

ها فضای پرورش نوزادان را به شود. به این شکل که این مورچهدیده می

 شوند وکنند که در مرکزشان تخمها نگهداری میمرکز تقسیم میهایی همحلقه

د. شونرو نگهداری میهای بزرگتر الهای دیگر از مرکز به پیرامون سندر حلقه

                                                 

 

20 Bourke and Franks, 1995: 432-435. 

شان را انجام دادند و شفیره کردند، اندازیپوست به شکلی که وقتی الروها آخرین

 20گیرند.ی این دایره جای میدر حاشیه

در آدمیان روند دستکاری فضا به مکان با اندامهای حرکتی باالیی یعنی 

آرواره در این پذیرد، اما در حشرات هوخانمان هم دستها و هم دستان انجام می

برند و ها خاک یا چوب را میزمینه فعال هستند. به شکلی که معموال آرواره

کنند. گذشته از آرواره، در حشرات دستان و پاها آن را به جای دیگر حمل می

گان شوند. مورچسازی به کار گرفته میهوخانمان اندامهای دیگر بدن نیز برای النه

سازند، پیش در خاک می های عظیمیالنهکه  Pogonomyrmexدروگر جنس 
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از کندن تونل در زمین با مرتعش کردن بندهای شکم خود و چسباندن آن به 

 کنند.سازند و کندن تونل را برای خود آسان میخاک ذرات خاک را سست می

های حشرات اجتماعی بسیار متنوع است. برخی دوام و پایداری النه

کنند که ای درست میهایی تپهالنه Lacius flaviusی مورچهها مانند گونه

ای تنظیم شده مقابل نور آفتاب دارند و به این ترتیب گرمای هایش زاویهدیواره

 شود وها مانند دژی استوار ساخته میکنند. این النهدرونی کلنی را تامین می

 وند نزدیکهای خویشاممکن است دهها سال پایدار باقی بماند. در برابرِ آن النه

ای فقیرانه را در مناطق سردسیر داریم که تپه Lacius nigerهمین گونه یعنی 

وتاه شود و در زمانی کی گیاهان بنا میی ریشهو شلخته است که با سستی میانه

 Tapinoma sessile ،Tapinomaهای پاشد. گونهفرسوده شده و فرو می

melanocephalum ،monomorium pharaonensis، 

Paratrechina bourbonica  وP.longicornis های در ساخت النه

های نیم پوسیده، و حتا دوام مهارتی دارند و در زیر برگهای فرو افتاده، ساقهبی

سازند که تنها برای چند هایی موقت میالی لباسهای چروکیده و مچاله شده النه

 روز کارآیی دارد.

 

 

 

 

  Pogonomyrmex rugosus  Pogonomyrmex barbatus 

 

 

 

 

 Pogonomyrmex barbatusیالنه          Pogonomyrmex occidentalisی النه

http://www.navajonature.org/ants/myrmicinae/pogonomyrmex-occidentalis.html
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اما روی هم رفته شهرهای حشرات هوخانمان مانند شهرهای انسانی از 

دوام و پایداری زیادی برخوردار هستند و درازای عمر فعال آن از عمر یک 

. در میان حشراتی که اغلب کمتر از یک تر استی مقیم آن بسیار طوالنیحشره

سال عمر دارند، حشرات هوخانمان در کل عمری زیاد دارند و به ویژه 

هایشان با عمرهایی که ممکن است به بیست سال بالغ شود، استثناهایی ملکه

شوند. در حشرات دیگر هم گاه دوران الروی به خاطر غیرعادی محسوب می

 ای بالغ بیستکشد. اما این که حشرهبه درازا میشرایط نامساعد محیطی سالها 

ین رسد. به همبه نظر میسال زنده باشد و تخمگذاری کند حدی دست نیافتنی 

و  Attaهای سازند. مثال در جنسهایی پایدار میخاطر برخی از مورچگان النه

Camponotus کنند و برای گارگران نیروی زیادی صرف ساخت النه می

 Myrmecocystusهای کنند. در گونهدر آن زندگی میچندین سال 

mimicrus  وCamponotus Herculaneum  کلنی ممکن است تا ده

ها در نهایت امری موقت هستند و سال در یک النه مقیم باشد. با این همه النه

ابل دهند. در مقشان را تغییر میها در طول عمر کلنی چند بار النهبسیاری از گونه

اهی بینیم که گهایی بسیار پایدار و استوار را میهای النهژه در میان موریانهبه وی

های شوند. مورچهچند کلنی متفاوت در زمانهای پیاپی در آن مستقر می

Myrmica ruginodis سازند و ممکندژهایی نفوذناپذیر را با دقت بسیار می 

 بمانند.پیاپی تا دو قرن در یکی از آنها ساکن  هایاست کلنی

 

 

 

 

 

Myrmica ruginodis 
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سازی حشرات هوخانمان باید به یاد ی النهی دیگری که دربارهنکته

ی شهرهای این موجودات بسیار پویاست و مدام تغییر داشت آن است که نقشه

شوند مدام با ریزش تدریجی خاک هایی که در زیر زمین ساخته میکند. النهمی

طور پیوسته باید راههای بسته شده را باز کنند و  روبرو هستند و کارگران به

ه با هایی کهایی جایگزین بزنند تا مسیرهای مسدود بازسازی شود. در گونهتونل

ی النه چشمگیرتر است. چون سازند پویایی نقشهخرده چوب و کاغذ النه می

ه ی درون النه هموارشود در رطوبت اشباع شدهکاغذی که النه از آن ساخته می

اش را دگرگون توان آن را شکل داد و نقشهخیس و نمناک است و بنابراین می

ها نمود چشمگیری دارد و ساختارهای ی موریانهساخت. این ماجرا به ویژه درباره

اند مپذیر میهای این جانوران در اصل به کاهگلی نمناک و شکلظریف درون النه

 کند. تغییر شکل پیدا می که مدام توسط کارگرها بسته به نیاز کلنی

شود، این پویایی تنها به تغییر موضعی در یک طرح معمارانه محدود نمی

شود. یعنی بلکه سراسر الگوی معماری حشرات هوخانمان را نیز شامل می

هند دحشرات اجتماعی انعطاف زیادی نسبت به شرایط محیطی از خود نشان می

زی ریی شهرهای خود را پیمعمارانه و بسته به متغیرهایی بسیار متنوع طرح

های دیگر و شهرهای همسایه کنند. جالبترینِ این عوامل محیطی حضور گونهمی

های موریانه با هم روابط خوبی دارند و اش آن که برخی از گونهاست. نمونه

ی جنس سازند. چنان که مثال در نزدیکی النهمیشهرهایشان را کنار هم 

Anoplotermes های وان النهتمیCubitermes ی را نیز یافت. در دو گونه

 Macrotermesو  Pseudacanthotermes spinigerی همسایه

Bellicosus ایی هدهند، که النهزیستن در کنار هم را ترجیح می هانه تنها موریانه

 را هاآورند. جالب آن که اگر این موریانهای با معماری همسان را نیز پدید میتپه
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هایی از هم جدا کنند و در جایی مستقل برای خود النه بسازند، معماری و طرح

 هایشان شباهتی به هم ندارد. کنند و دیگر النهمتفاوت را دنبال می

ی دیگری که به قدر مثال پیشین دوستانه نیست، به زنبورهای انگل نمونه

اسیس کلنی که ی آغازین تی حشرات هوخانمان مرحلهشود. در همهمربوط می

در آن اغلب ملکه دست تنهاست، دشوارترین و خطرناکترین بخش از روند 

ها تمایل دارند این مرحله شود. از این رو بسیاری از ملکهسازی محسوب میالنه

 ایهایی بگذارند که به گونهرا سربار دیگران شوند و تخمهای خود را در النه

ی نوپا از گزند خطرها و ترتیب ملکه همسان و خویشاوند تعلق دارد. به این

رهد و این بار را بر دوش سازی میهای مربوط به مراحل آغازین النهدشواری

ی ی گونهی خوبی از این ماجرا در زنبورهای ملکهگذارد. نمونهی میزبان میگونه

Myschocyttarus consimilis ی شود که انگل النهدیده می

Myschocyttarus cerberus ی انگل در شرایطی که به شود. ملکهمی

ای بنا کند، آن را با طرحی افقی و پهن و چترسان ساماندهی خواهد تنهایی النه

مانند است، تفاوت دارد. ی میزبان که عمودی و ستونکرد، و این با معماری ملکه

 شود و به تدریجی میزبان جایگزین میی انگل در النهجالب آن که وقتی ملکه

سازی ی خودشان به النهآیند، با همان طرح اولیهفرزندانش از تخم بیرون می

های آلوده به انگل معماری ترکیبی عجیبی پیدا پردازند و به این ترتیب النهمی

دریج در ی میزبان است و به تکنند که ابتدایش )بخشهای باالیی( شبیه به النهمی

 یابد.میبخشهای نوتر به معماری انگل دگردیسی 

اخته های سبینیم که به النههایی میترِ این الگو را در کلنیشکل افراطی

کنند و پس از راندن ایشان، خود شهرهای های دیگر حمله میشده توسط گونه

کنند. این الگو به ویژه در میان مورچگان و شان را غصب میپیش ساخته

 شوند.مظلوم واقع می ها اغلبموریانگان رواج دارد که در آن موریانه
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21 Hansell, 2007. 

های خاکی النه هستند که Cubitermes های جنساش موریانهنمونه

 35ایست با قطر در حدود سازند که کرهمحکم و زیبایی در زیر زمین می

ها را همچون اند که این النهشناسایی شده گونه مورچه 151متر. تا به حال سانتی

ناگفته نماند که  21گزینند.کرده و در آن اقامت می شهری حاضر و آماده تسخیر

های جویی از مکانِ اجتماعیِ مساعدِ شهرهای حشرات در انحصار کلنیاین بهره

تواند این راهبرد را انتخاب کند. در میان ای میهوخانمان نیست و هر حشره

 رهایی داریم که به طوتایشان گونهی حشرات، دست کم در دهحدود سی راسته
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کنند و شهرهای حشرات زیستگاه ها زندگی میی مورچهعادی در درون النه

 22شود.شان محسوب میطبیعی

ته تواند بسگذشته از این متغیرهای جاندار و پیچیده، ساخت معماری می

در  Macrotermes subhialinusچنان که مثال به مصالح نیز دگرگون شود. 

های النه یا مقدار خاک رس فراوان باشد، شرایطی که مقدار بارندگی اندک باشد

ی اش دودکشسازد که در میانهای باریک میبزرگی با ساختار برج مانند و قاعده

متری ادامه یابد. اما اگر بارندگی زیاد و خاک  9تواند تا ارتفاع قرار گرفته که می

ک و سازد که از چند برجهایی مقاوم در برابر سیالب میرس کم باشد، النه

 اش با ارتفاع دو متر تشکیل یافته است. گنبدی در میانه

                                                 

 

22 Hansell, 2007. 

ای نسبت به نیروهای طبیعی بسیار بیش در کل حساسیت شهرهای حشره

 هایی که اغلب زیر زمین ساختهاز شهرهای انسانی است. به ویژه سیالب برای النه

یک  ودششوند بسیار ویرانگر است و یکی از دالیل رایجی است که باعث میمی

ای تازه بسازد. به همین خاطر مورچگان اش را رها کند و النهی ویرانهکلنی النه

  اند. چنان که مثال جنسبرای رویارویی با این خطر سازشهایی پیدا کرده

Pheidole ی سیل ها به ایشان دربارهایالنههای آب بر همبا افشاندن قطره

ر شرایطی که النه در سیل غرقه د Solenopsisدهد و اعضای جنس  هشدار می

ای ی آن جو ملکه و الروها را بر میانه کنندبا بدنهای خود قایقی درست می شود،

 مانند تا سیل برطرف شود.دهند و بر آب شناور میمی
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ی حشرات هوخانمان و به ویژه مورچگان در تنظیم دما و رطوبت همه

 Iridiomyrmexی مورچهند. گیردرون النه روشهایی خالقانه را به کار می

purpureus رد بیابد و به درون النه میریگهایی کوچک را در محیط اطراف می

کند. این ریگها همچون مرکزهایی های بزرگ را به کمک آن تزیین میو حجره

یب کنند و به این ترتبرای انباشت شبنم و نقاطی با ماند حرارتی باال عمل می

 Formicaهای کنند. در مورچهرا تنظیم می هارطوبت و گرمای حجره

polyctena بک و س سازی با برگزیدن مصالحیی سنگین بودنِ کار النهمسئله

ه سازند کای میهایی تپهها با این تدبیر النهکوچک حل شده است. این مورچه

اش یک دهم چگالی سنگ است. بخشهای باالیی این تپه از برگهای چگالی

اسفنجی  اش بافتیهای گیاهی و رزین تشکیل شده و بخشهای پایینیسوزنی و دانه

مصالحش خرده چوب باشد. این ترکیب خاص  ٪60دارد که ممکن است تا 

مکد و به این شکل محیطی مساعد برای پرورش هوای گرم را به درون النه می

ی مورچگان در حدی آورد. کارآیی مدیریت گرمایش در النهفرزندان پدید می

م سقوط گراد هست که حتا وقتی دمای محیط بیرون به پایینتر از صفر سانتیا

 کند. ی خود را حفظ میدرجه 27ی درونی النه همچنان دمای کند، هستهمی

 هایتدبیر زنبورها برای تنظیم دمای کلنی هم شهرت زیادی دارد. النه

 ا زیاد شدنشود، نسبت به گرما حساس است و بزنبور چون از موم ساخته می

دما ممکن است سست و ذوب شود. به همین خاطر زنبوران با گرم شدن هوا بر 

آن را  ایپاشند و کارگران مستقر بر آن با بال زدن همچون پنکهکل کندو آب می

 سازند. خنک می

ها و مساعد ساختن فضای کامیابی حشرات اجتماعی در تنظیم ریزاقلیم

ها مسیرهای ترابری و فضاهای بیرون ه برخی از گونهدرون النه به آنجا انجامیده ک

کنند. یعنی گاه از النه را نیز به تدریج همچون فضای درون النه ساماندهی می

تواند توسعه یابد و مسیرهای ترابری و مدارهای غذایابی را نیز در خود النه می



   77      چهار صد و نود وماه هزار و سیو هشتم/ دی سی یشماره/سیمرغ

 

 که این حشراتها رواج دارد. به این شکل هضم کند. این الگو به ویژه در موریانه

ا کشند و بشان به اطراف میراههایی زیرزمینی یا مسیرهایی سرپوشیده از النه

 ی گیاهان یا علفهایگذر از درون این مسیرهای امن به منابع غذایی که اغلب ریشه

ی کنند. پژوهشی که بر گونهزیر یا سطح زمین هستند دسترسی پیدا می

Baucaliotermes hainesi   در مناطق بیابانی جنوب نامیبیا انجام شده نشان

 بر زمین است که مثل گنبدی بر دهد که در این گونه النه برجستگی کوچکیمی

متری قرار گرفته است. از این النه سانتی 60فراز شهری زیرزمینی تا عمق 

انی سیم یشود که از تونلهایی با دیوارهمسیرهایی زیرزمینی برای غذایابی جدا می

گیرد و متر زیر زمین قرار میسانتی 15تا  5اند. هر تونل محکم ساخته شده

                                                 

 

23 Tschinkel at. Al., 2010. 

متری سانتی 75-50های متر برسد. در فاصله 15-10تواند به درازایشان می

شود که دسترسی محلی به سطح ها ساخته میهایی عمودی روی این تونلگذرگاه

پیوندهایی دارند و راههایی گذر آورد. این مسیرها اغلب با هم زمین را فراهم می

هزار موریانه را در خود  45ی مورد نظر سازد. النهاز یکی به دیگری را ممکن می

 23سرباز بودند. ٪9کارگر و  ٪71داد که جای می

هایی در اطراف بگستراند و فضای تواند شاخهبه این ترتیب النه می

ی درون مکان اجتماعی شده یوحشی بیرونی را در خود مکیده و آن را به ادامه

النه تبدیل نماید. به شکلی که اعضای کلنی با وجود تکاپویی که برای یافتن غذا 
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ی النه نداشته دهند، نیازی به ترک مکان تنظیم شده و امن و آسودهانجام می

 باشند. 

 

 

 

 

 

ی ا النه( در مقایسه بباالی مورچه )راست و ها و راهها در النهی اتصال حجرهشیوه

 (زیر) Apicotermesی موریانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد و مصالح

ی خامی که حشرات هوخانمان برای بنا کردن النه در ترین مادهساده

دست دارند، بدن خودشان است. استفاده از بدن برای تولید حجمهای گوناگون 
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ه کار ب 24های ارتشیهای کوچگرد مانند مورچهترفندی است که به ویژه در گونه

مورچگان دو  گفتیم، این Ecitonجنس ی شود. چنان که دربارهگرفته می

ی متفاوت کوچگرد و یکجانشین دارند که هرکدامشان چند روز به درازا مرحله

رسد، کشد و از آنجا که شمار اعضای کلنی گاه به چند صد هزار تن میمی

کوتاه در خود جای ای عظیم که همه را طی اقامتی چنین برایشان ساخت النه

یچند و پدهد، به صرفه نیست. از این رو در هنگام یکجانشینی سربازان به هم می

ها و ای کامل است و حجرهآورند که در واقع النهای جاندار پدید میتوده

سازد. این مورچگان در زمان هایی در مکان را میان خود ممکن میبندیبخش

                                                 

 

24 Army ants 

هایی مانند پل یا گذرگاه را در مناطق ناهموار کوچگردی نیز با همین شیوه سازه

 سازند.بر می

 

 

 

 

 

 های ارتشییک حجره )باال( و یک پل زنده )چپ( در مورچه
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ترین مصالح برای ساخت النه گذشته از بدنِ خود جاندار، در دسترس

خاک و چوب است که در آدمیان نیز از دیرباز برای همین منظور به کار گرفته 

توانند ابعادی شوند میهایی که در خاک ساخته میالنه ست. به ویژهشده امی

آسا بدل شوند که نظیرش در خیره کننده به خود بگیرند و به ابرشهرهایی غول

 شود. های آدمیان یافت نمیمیان ساخته

مصرف هشدار داده ای هست که در آن به افراد تنبل و بیدر تورات آیه

اده شده تا خرد و سختکوشی را از مورچه )در عبری: شده و به آنها فرمان د

                                                 

 

خص کاهل نزد مورچه برو و در راههای او تأمل کن و حکمت را بیاموز. )کتاب امثال ای ش 25 

 (6سلیمان، نبی، باب ششم، آیه 

26 Toperoff, 1985: 179-183.  

ی که در تورات از او یاد شده، به احتمال زیاد گونهاین مورچه  25نِمالَه( بیاموزند.

Messor semirufus ی فلسطین و سوریه بوده است که از دیرباز بومی منطقه

ی مورچههای این اندرز خردمندانه است و کارگشا تواند بود، چون النه 26است.

ی هی ذخیرا پنجاه متر قطر داشته باشد و هزاران حجرهتواند تمی Messorجنس 

های زیادی به خرد و خوراک را در بر بگیرد. در کتاب امثال سلیمان اشاره

که بازتابش در منابع اسالمی و حکایتهای  27سختکوشی مورچگان وجود دارد

ها ای دیگر: چهار چیز است که در زمین بسیار خُرد، ولی بسیار خردمند است. مورچهنمونه 27 

کنند. )کتاب امثال سلیمان، باب راک خود را ذخیره میاند، اما در تابستان خوی ناتوانانطایفه

 (26-25ام، آیات سی
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ی این اندرزها به دهد که همهیمورچه و سلیمان باقی مانده است. شواهد نشان م

  28شوند.های دروگر همین جنس مربوط میمورچه

 

 

 

 

 Veromessor pergandeiی النه  Messor structorی مورچه

های دروگر منحصر نیست. های بزرگ و باشکوه تنها به مورچهساخت النه

متر هایی با عمق یک که خانه Pogonomyrmexدروگر های در برابر مورچه

                                                 

 

28 Porter, 2012: 1-4. 

ی کارگرهایشان را داریم که اندازه Attaهای جنس سازند، مورچهدر زمین می

نند. اما در کهایی با پنج متر عمق در خاک بنا میمتر بیشتر نیست، النهچند میلی

ی بینیم. موریانهها میترین شهرها را در میان موریانهاین میان عظیم

Bellicositermes bellicosus سازد که هفت متر بر روی می میای عظیالنه

هزار  2تا  5/1کند و مساحتی بالغ بر متر زیر زمین ادامه پیدا می 15تا  12ن و زمی

هایی به عمق چهل تا شصت متر ها گاه چاهگیرد. در این النهمتر مربع را در بر می

 نای مصنوعی در پایین النه پدید آید و رطوبت کلنی تامیشود تا دریاچهکنده می

ند به کنها پیرامون شهرهای عظیمشان دستکاری میشود. مساحتی که این موریانه

راستی چشمگیر است و در مناطق مساعد در هر هکتار ده تا دوازده شهر از این 
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 Bellicositermesی خویشاوند گونهتواند ساخته شود. دست می

natalensis ا به دو متر هایش رسازد، بلندای النهکه شهرهای کوچکتری می

رساند و به این ترتیب شمار باالی زمین و ژرفای آن را به سی متر زیر زمین می

 یابد. شهرهایشان بر هکتار تا سی تا افزایش می

گیرد، ترین مصالحی که برای ساخت النه مورد استفاده قرار میپیشرفته

ماده  نآن است که توسط بدن خود حشره تولید و پرورده شده باشد. مشهورتری

شود  و با آرواره و در این میان موم است که از غدد روی شکم زنبور ترشح می

ذشته از شود. گبزاق شکل گرفته و با دستها برای ساخت حجره به کار گرفته می

ها و موم مهمترین ماده از این دست کاغذ و مقواست و این به ویژه در مورچه

جوند های نیرومندشان چوب را میا آروارهباالن بزنبورها رواج زیادی دارد. نازک

ه کنند ککنند و ترکیبی ایجاد میو آن را با بزاق و گاه قدری خاک مخلوط می

 تواند از قوام مقوایی محکم تا کاغذی نازک تغییر کند. می

ی قارچها یا شهد و ترکیبات کانی نیز گاهی مواد دیگری از جمله ریسه

ی افزایند. مورچهد و بر دوام و استحکام آن میشونبه این مجموعه افزوده می

Crematogaster های مقوایی مفصلی در خارج از در مناطق گرمسیر خانه

های مقوای آویزد. تکهها میکند و آن را به شاخهی درختان درست میبدنه

ی . در مورچهاندمتر تشکیل شدهها از قطعاتی به ابعاد پنج میلیی این النهبرسازنده

Cl odosperi um myrmecophi l um های کارگران از مقواهایی که مورچه

کنند. هر کارگر از این گونه در اند برای ساختن النه استفاده میدیگر ساخته

اش در آزمایشگاه تا چهار سازد و سرعت بناییمتر دیوار میمیلی 40ی دامنه

 رسد. متر در روز میمیلی
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 کاغذی زنبور  یالنه     

Dolichovespula maculata 

 

های مورچه )به ی زیرخانوادهها در همهدیگری که برخی از گونهی ماده

برند، ابریشمی است که الرو سن آخر برای ( از آن بهره میMyrmicinaeجز 

کند. مورچگان کارگر الروها را در تنیدن پیله در اطراف بدن خویش ترشح می

کنند و قطعات ای زنده استفاده میاز این الروها همچون ماسوره گیرند ودهان می

دوزند. ممکن است کارگران مثل شان به هم میمقوا یا شاخ و برگ را با ابریشم

به کمک این ساروج برگهای خشک و خاشاک  Polyrachis simplexی گونه

پدید آورند  هایی پراکنده و جدا جدا را در میان برگهارا به هم ببندند و حجره

شوند، شان مستقر میهای شتهگله که در هریک شماری از کارگران به همراه

برند. این امکان هم وجود دارد که مثل هرچند همگی از یک ملکه فرمان می

Oecophylی کارگران گونه a l ongi noda  برگهای زنده و تازه چیده شده با

هایی زنده تشکیل نه از دیوارهاین ابریشم به هم دوخته شوند. در این گونه خا

شده و به تدریج با مردن برگ و پالسیدن بافتِ آن، مورچگان برگهای تازه را 

تار  Atta sexdensبُر به ویژه های برگمورچهی کنند. همهجایگزینش می

کنند همچون ساروجی برای محکم ساختن خانه به چسبناکی که الروها تولید می
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ان شگیرند و به کمکی خود میرگران الروها را در آروارهشود و کاکار گرفته می

 دوزند.برگهای بریده شده را به هم می

جمعی دقیق است و گروهی از دوختن برگها در این گونه یک کار دسته

دارند و برخی دیگر با گرفتن کنند و کنار هم نگه میکارگران برگها را خم می

دوزند. یک نوبت کاری از این ا به هم میالروها در دهانشان اتصالهای الزم ر

تواند تا سه ساعت به درازا بکشد. انرژی چشمگیری که باید صرف دست می

ها به دست ها از عسلک شتههای خانه شود در این مورچهتجدید مداوم دیواره

های خود راهی جز اقامت در آید. در عمل این مورچگان برای حفاظت از گلهمی

ی خام در دسترس برگهای درختان ندارند و در آن منطقه تنها ماده بخشهای باالیی

 سازی به صرفه نیست. زنده است و باال بردن خاک تا آن ارتفاع برای النه

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 هایمراحل ساخت النه در مورچه

  Oecophylaبُر برگ
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 ی مکان و فضا در شهرهای حشراتهایی دربارهاندیشه

های اجتماعی حشرات به کار گرفته که اغلب برای اشاره به ساخته نامی 

ی النه معموال ای ناسزاوار است. چرا که کلمهاست، و این واژه« النه»شود، می

شود که توسط یک جانور یا یک جفت برای اشاره به فضایی به کار گرفته می

 ک برای مدتیو بدون دخل و تصرف، یا با دستکاری اند« یافته شده»جانوری 

زدایی معموال کوتاه برای اقامت مورد استفاده قرار گیرد. نخستین گام برای تعصب

سومِ ناپذیرِ مرمداری توجیهاز نگاهمان نسبت به حشرات و دست کشیدن از انسان

مان، آن است که واژگان را درست و سزاوار به کار بگیریم. در این حالت گونه

نامید. چرا که تمام ویژگیهای مربوط « شهر»مان را های حشرات هوخانباید النه

به شهرهای انسانی را دارد و مکانی فراخ و گسترده و بسیار پهناور نسبت به ابعاد 

 اش یکسره دستکاری شده و مکانیسازندگانش است که فضای طبیعیِ برسازنده

ساختگی را نتیجه داده باشد. در واقع شهرهای حشرات اجتماعی از شهرهای 

دخل  تر و کارآمدتر ازتر است و سطحی پیچیدهتر و مصنوعیشده انسانی تنظیم

دهد. چرا که آدمیان در شهرهایشان از و تصرف در فضای طبیعی را نشان می

تنظیم دما و مقدار رطوبت هوا عاجزند، در حالی که بیشتر حشرات اجتماعی این 

 کنند.های خود تنظیم میمتغیرها را در شهر

هرهای حشرات نیز مانند شهرهای انسانی، فضایی وحشی و رام در ش 

نشده که انباشته از نیروها و متغیرهای طبیعیِ واگرا و ناهمساز است، با کار 

شود گروهی و استفاده از مصالح و موادی دستکاری شده دستخوش دگرگونی می
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ی ظرفگردد تا به اش تهی میو از محتوای طبیعیِ تصادفی و سامان نایافته

 ای تخصص یابد. این فضایاجتماعی تبدیل شود و برای کارکرد اجتماعی ویژه

ی نامیم و حشرات اجتماعدستکاری شده، مسخ شده و دگردیسی یافته را مکان می

نها آورند. تترین و پایدارترین شکل از این مکان اجتماعی را پدید میپیچیده

یان حشرات اجتماعی نظیر ندارد، ی مکان شهری که در منوآوری انسان در زمینه

تنظیم نور است. گذشته از این شاخص که به روشن شدن شهرهای انسانی در 

ی تنظیم دما و رطوبت و پاکسازی حشرات هوخانمان در زمینه شبها انجامیده،

 تر هستند. زا از آدمیان پیشرفتهمحیط شهری از موجودات بیماری

ظر برای فهم معنای مکانِ اجتماعی شهرهای حشرات هوخانمان از چند ن 

شده اهمیت دارند. مهمتر از همه آن که بر خالف انسان که تمام شهرهایش را در 

ی به کلی متفاوت روبرو سازد، در اینجا با هزاران گونهدرون حریمِ یک گونه می

اهیم کنند. یعنی اگر بخوهستیم که شهرهایی چشمگیر و بسیار گوناگون بنا می

هایش به مفهوم شهر بنگریم، مان و محدودیتی یگانهغالف گونهخارج از 

ای جز توجه به حشرات هوخانمان نداریم. با نگریستن به الگوی ساماندهی چاره

مکان در حشرات هوخانمان تصویری عام و فراگیر از مفهوم شهر به دست خواهیم 

بیش از صد را در هزاران گونه طی « دستکاری اجتماعی فضا»آورد که تکامل 

دهد و این به کلی با تصویر محدود و تنگ و باریکی که میلیون سال به دست می

ی تنها طی پنج هزار سال( به دست از تحلیل فضاهای شهری انسانی )یک گونه

 آید، متفاوت است. می

ها و فضاهای در حشرات هوخانمان هم مانند آدمیان شهر از آشیانه 

های ترابری تشکیل یافته است. یعنی دو عنصر ی تخصص یافته و مسیرگشوده

سازند یکسان است. چه ی جانورانی که شهر میبنیادین ساماندهی مکان در همه

در انسان و چه در حشرات هوخانمان، شهر از دو عنصر حجره و راه تشکیل 

ها شوند، حجرهشود. در آدمیان چون شهرهای اغلب بر روی خاک ساخته میمی
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آیند و بنا/ ساختمان/ اتاق/ خانه ار و محصور کردن فضا پدید میبا ساختن دیو

هایی زی و موریانههای درختگیرند. چنین الگویی در زنبورها و مورچهنام می

شود. اما الگوی اصلی سازند هم دیده میشان را روی خاک میکه بخشی از النه

محصور کردن ساخت حجره در حشرات تراشیدن فضا در درون خاک است، و نه 

کند، در ها را به هم متصل میآن به کمک دیوار. به همین ترتیب راه که حجره

آید، در حالی که در آدمیان بیشتر از فضاهای خالی بین دیوارها حاصل می

ر ای توپُشهرهای حشرات باید همچون مشتقی از حفره و با همان شیوه در زمینه

 تراشیده شود. 

                                                 

 

29 Fractal geometry 

های هوخانمان روشن شده در شهرهای گونه با تحلیل مکانهای ساخته

کند و با پیروی می 29ای برخالیشود که معماری حشرات اجتماعی از هندسهمی

ی انسانی متفاوت است. تا های اقلیدسی در هندسهبندیخطوط راست و بخش

حدودی بر همین اساس کارآیی آن در ساماندهی فضا بهتر از شهرهای انسانی 

ثال توانایی دسترسی فضایی به نقاط همسایه در آن چشمگیر است و به عنوان م

 این Cubitermesی ی موریانهالنهاست. در نقاطی هم که مثل کف 

پذیری اندک است، اغلب دلیلی )مثال مقابله با نفوذ مورچگان مهاجم( دسترسی

   30در کار است.

30 Viana et al., 2013: 38–45. 
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ی تیجهنای که شهرهای انسانی بر مبنای آن ساخته شده، ی اقلیدسیهندسه

ایست که بر محور حس بینایی انسان شکل گرفته است. پردازش عصبی ویژه

ها یی نخستی انسان خردمند در مقام جانوری که به خاطر تعلقش به راستهگونه

کل و حرکت ی شای دارد، به لحاظ تکاملی بر محاسبهدستگاه بینایی توسعه یافته

واناها تمرکز کرده است. یعنی دستگاه زی و انتقال به سای زندگی درختدر زمینه

ای را پدید آورده، امری بدیهی ی تخت و اقلیدسی ویژهحسی انسان که هندسه

یده ای ویژه از پیچی روندی تکاملی و دستاورد خطراههو طبیعی نیست و نتیجه

ای در هیچ یک از شهرهای شود. این نکته که چنین هندسهشدنِ مغز محسوب می

 ای بودنِ این شکلشود، نشانگر استثنایی و حاشیهان دیده نمیحشرات هوخانم

 های حسی است. از پردازش عصبی داده

های اجتماعیِ جانوران است و بر خانه و النه و شهر مهمترین برساخته

ن ی بازنمایی هستی بیرونی در دستگاه عصبی ایتوان به شیوهمبنای ساختار آن می

تِ ی حقیقدستیابی به توافقی اجتماعی درباره جانوران پی برد و راهبردهای

برساخته را نیز استخراج کرد. تنوع و گستردگی شهرسازی در حشرات هوخانمان 

دهد که شکل غالب و رایج از فهم هستی و بازنمایی گیتی در جانوران نشان می

ایست متمدن بر خالف آدمیان  بر محور دستگاه بویایی استوار شده و این قاعده

بینیم. بسیاری از این حشرات به ویژه زنبورها ی حشرات هوخانمان میدر همه که

ان را هایشای دارند. اما حتا آنها نیز النهها حس بینایی پیشرفتهو برخی از مورچه

سازند و بنابراین فضای درونی شهرهایشان تاریک است. در فضاهایی بسته می

نوایی است که به طور خاص با یعنی حس اصلی حشرات هوخانمان بویایی و ش

ای شود. دستگاه بینایی به ظاهر در این میان نقشی حاشیهشاخک دریافت و فهم می

های پرنده باقی مانده است. و فرعی بر عهده دارد و به طور خاص در گونه

چیرگی حس بویایی بر بینایی در حدی است که در بسیاری از مورچگان و اغلب 
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اه بینایی از بین رفته و چشم در مسیر تکامل حذف شده موریانگان اصوال دستگ

 است. 

مدارِ جهان از سویی و همکاری و ساماندهی رفتار جمعی بازنمایی بویایی

ای مانند پساوایی و شنوایی، باعث شده بر اساس زبان فرومونی و حسهایی پایه

 سطوح ای به کلی متفاوت در حشرات هوخانمان تکامل یابد که در آن ازهندسه

توان یافت. در ی اقلیدسی نشانی نمیتخت و خطوط راست و اصول موضوعه

کنند و شهرهای خود بر اساس آن ای که حشرات اجتماعی فهم میواقع هندسه

های گشوده و تکینه و خطی، و به جای تکیه بر معادله 31کنند، برخالی استبنا می

                                                 

 

31 Viana et al., 2013: 38–45. 

32 iteration 

وی استوار شده است. شواهد های خُرد و حلقمعادله 32بر اساس انباشت و تکرار

ی طبیعت بر مبنای همین ی هندسهدهد شالودهفراوانی در دست است که نشان می

و انباشت و تکرار معادالت خرد و موضعی  33الگوی برخالی بنا نهاده شده است

های زنده و اندامها و اندامکها های طبیعی مشهور مانند ابرها و پیکرهاست که شکل

یعنی مسلط نبودنِ حس بینایی در حشرات اجتماعی باعث  34د.دهرا نتیجه می

امل ای که در آدمیان تکی اقلیدسیانگارانهشده تا دستگاه مختصات کالن و ساده

دهد، سیطره نیابد و همان قالب یافته و تصویری خطی از طبیعت به دست می

33 West, 1990. 
34 Mandelbrot, 1982. 
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ای از هنی برخالی که به فرآیندهای زیستی نزدیکتر است در زمیطبیعیِ هندسه

 پساوایی فهم شده و مورد استفاده قرار گیرد. -ی حس بویاییسلطه

این تمایز میان دستگاه شناختی حشرات اجتماعی و انسان را برخی از 

اند. اما اغلب به تمایز میان زیربنای پژوهندگان دیگر نیز مورد اشاره قرار داده

اش پیر پل اند. نمونهردهای نکآورند اشارههایی که پدید میشان و هندسهحسی

ی است که یکی از نخستین کسانی بود که کوشید این رفتار هوشمندانه 35گاسِه

ی جمعی را توضیح دهد. او برای تفسیر هوش جمعی حاکم بر کلنی کلمه

ی کارگر هنگام کرد. از دید او هر حشره را ابداع 36(Stigmergy« )کارینیش»

داد ها واکنش نشان میدود و موضعی از محرکای محسازی تنها به مجموعهالنه

                                                 

 

35 Pierre Paul Grasse  

ی خُرد رفتاری خاص مانند کندن یک بخش یا نهادن ساروج را و در همان دامنه

های خرد انجام رساند. اما این دگرگونیِ خردی که زیر تاثیر محرکبه انجام می

شد کرد و به محرکی تازه تبدیل میشده بود، خود معماری فضا را دگرگون می

توانست رفتاری نو را در همان حشره یا همکارانش به دنبال داشته باشد. میکه 

یجی شان و تغییر دادن جزئی و تدربه محیط« نیش زدن»سازان با به این ترتیب النه

ها و محرکهایی را همچون کردند و دادهآن در سطح خرد با هم ارتباط برقرار می

نی کالن توسط دیگران هم خوانده گذاشتند که در مترد پا از خود به جا می

آمد. فرآیندی که گاسه با شد و نسبت بدان واکنشی از همین جنس پدید میمی

کاری بدان برچسب زده، در اصل مشتقی از روندهای تکرار شونده و عنوان نیش

 )کار کردن(. ergon)نیش( و  stigmaی یونانی برگرفته از دو کلمه 36 
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های انداموار جانداران را ایست که روی هم رفته شکلهای انباشتیِ جزئیچرخه

در حشرات هوخانمان به همین ترتیب پیکربندی خاص مکان آورند و پدید می

 سازند. در بستری برخالی را ممکن می

سازمان یافتگی زندگی بر سطح زمین در جانورانی که جوامع پیچیده  

را  کنند، سطحی نو از پیچیدگیآورند و تقسیم کاری پایدار را تجربه میپدید می

ی نامیم. الیهوان سطح اجتماعی میآورد که آن را در مدل نظری زرپدید می

اجتماعی وقتی از سطحی از پیچیدگی گذر کند و به زندگی یکجانشینانه و تاسیس 

الی شهرهای گسترش یافته بینجامد، نظامی نمادین و ساختی معنایی را در البه

افزاری برای کند که همچون نرمگونه ترشح میهای متقابل جانوران همکنش

کند و آن را سطح فرهنگ هادهای اجتماعی کارکرد پیدا میساماندهی به ن

 نامیم. می

با توجه به غریبه بودن جوامع هوخانمانی هنوز درک کافی برای  

صورتبندی و فهم سطح فرهنگی و تعریف مفهوم منش در این زمینه برایمان دست 

نداده است. اما تردیدی نیست که حشرات هوخانمان سطح اجتماعی را دارا 

ستند و سیستمهایی همتای نهادهای اجتماعی انسانی را در شهرهای خود پدید ه

یابد آورند. این که این نهادها چگونه و با چه ساز و کار نمادینی سازمان میمی

شوند، درست و سطح اجتماعی و فرهنگی چگونه در این جانوران مرزبندی می

ی زبان بویایی درباره روشن نیست. این از سویی بدان خاطر است که دانش ما

این حشرات بسیار ناپخته و اندک است و از سوی دیگر ناآشنا بودن بافت 

اجتماعی این موجودات مزید بر علت است. با این همه باید به این نکته توجه 

داشت که از نظر سطح پیچیدگی و قدمت و گسترش تکاملی شهرهای حشرات 

، ایی دارند و آن را به امری حاشیههوخانمان برتری چشمگیری بر جوامع انسان

 نند. کنوپا و احتماال زودگذر در بستر تکامل پیچیدگی اجتماعی تبدیل می
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ای از پیچیدگی است که سیستمهای نهادین را در سطح اجتماعی الیه 

هایی هستند که با متغیری مرکزی به نام قدرت دهد و اینها سامانهخود جای می

ای که سیستمهای نهادی در سطح اجتماعی ص مرکزیکنند. یعنی شاخکار می

کنند، قدرت است. بر این مبنا الگوی دستکاری اش تالش میبرای بیشینه کردن

در فضا و دگردیسی آن به مکانی برساخته شده، زیر فشار مدارهای قدرت انجام 

پذیرد. یعنی ساخت مکان اجتماعی از سویی توسط ساخت قدرت در نهادهای می

گیرد و از سوی دیگر به این مدارهای قدرت شود و شکل میعی تعیین میاجتما

های پدید آمده بر آن اساس را در عینیتی فیزیکی تثبیت دهد و پیکرهشکل می

کند. این بدان معناست که دستگاه حسی و پردازشی مغز انسان، چون از می

و آفریدن  ای از پیچیدگی گذر کرده، با پدید آوردن سطح اجتماعیآستانه

زایند، مکانی نوپدید و نهادهایی که متغیری نوظهور به نام قدرت را در خود می

کند و کردارهای جمعی کند که شهر در اندرون آن بروز میپیشینه را خلق میبی

یابد. درست موازی با این روند را در حشرات هوخانمان در بستر آن تحقق می

 ایدهای اجتماعی پدید آمده در جوامع حشرهبینیم. با این تفاوت که نهاهم می

هی کار و سامانددار از انسان هستند و تقسیمتر و ریشهبسیار بسیار کهنسال

کنند که در سطحی ژنتیکی و کالبدشناختی نمود یافته ای را پشتیبانی میجمعی

جا همسان است و دیدگاه زروان را  است. با این همه قوانین پیچیدگی در همه

وان به جانوران اجتماعی جز انسان نیز تعمیم داد. یعنی در سطح اجتماعی تمی

شود که به همین ترتیب بر حشرات هوخانمان هم مکانی اجتماعی برساخته می

اصول و قواعدی هندسی )اما این بار برخالی( استوار شده و گشود و بستِ 

 کند. یین میمدارهای کارکرد جمعی و مسیرهای به جریان افتادن قدرت را تع

ی خاص شهر در حشرات اجتماعی تحلیل ساز و کارهای تکامل هندسه 

ی جمعی در این موجودات این بخت و کوشش برای فهم ماهیت مکانِ برساخته

ی آورد تا از قالب محدود و معتادِ مکان اجتماعی و هندسهرا برایمان فراهم می
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م که نه به زدایی کنیی آشناییاقلیدسی انسانی فاصله بگیریم و از نظم و ترتیب

لحاظ منطقی بدیهی است و نه از دید تکاملی فراگیر. این شکلِ از بیرون نگریستن 

به مکانِ انسانی پیش درآمدی است که واسازی مفهوم مکان و بازآفرینی آن در 

تی سازد. این کار اگر به درسشناختی را ممکن میگرایانه و زیستبستری طبیعت

ای تواند بود برای رویکردی انتقادی به مفهوم مکان انسانی و دیباچهانجام شود، 

داشتهای حاکم بر آن، که بیشتر مدارهای قدرت نهادینه شده در تار و پود و پیش

ا اند، و نه انتخابی آگاهانه یای تکاملی برخاستهاز تصادفهایی پیاپی در خطراهه

 گزینشی سنجیده.
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 هلووارِگیِ خرد

 

 برای پیمان که به جا پرسید و زیبا ترسیم کرد

 1390پانزدهم مهرماه 

 

 

 

 

ها، بیش از هرچیز به هلو شبیه باشد، و خرد خرد شاید که در میان میوه

ی این هلو، یعنی آنچه که بخش بزرگترِ حجم تهشک چنین است. گوشزروانی بی

های انباشته شده در ها و دانستنیسازد، از جنس دانایی است. دادهآن را بر می

ی های گوناگون علوم، چه تجربی و چه غیرتجربی، طبیعی یا انسانی، بدنهشاخه

 دهد. خوشگوار و آبدار این هلوی شناختی را تشکیل می

ی شود. بخشچیزی است که معموال فلسفه خوانده می ی این هلو، آنهسته

استوار، سخت، و دیریاب که خوردنش دشوار و گواردنش سخت است، اما با 

شود که گرداگردش را هایی محسوب میاین وجود داربست و استخوانِ دانایی

ت. پرسش تشکیل شده اس-پاسخ-هایی از پرسشاند. این هسته، از زنجیرهگرفته

شوده و رها و پویا از کنکاشهای ذهنی که از پرسشی بنیادین و عام واحدهایی گ

گیرِ شود، به پاسخی غیرقطعی، اما قانع کننده و برنده در رقابت نفسآغاز می

ون تر را از دل خود بیرانجامد، و در نهایت باز پرسشی پیچیدهپاسخهای ممکن می
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این هلو، در اصل از  یی سخت و محکمِ هستهزاید. به این ترتیب، پوستهمی

پرسشهایی سرکش و سیال تشکیل یافته که از دل پاسخهای برخاسته از پرسشهایی 

شوند، و اگر چنین شوند، رویند، گاه به پاسخهایی نو ختم میدیگر بیرون می

رد، ی هلوی خآورند. بر این مبنا، هستهتر را پدید میتر و مهیبپرسشهایی ژرف

اف شود، صورتبندی شفیمی عمومی و فراگیر مربوط میمدار است، به مفاهپرسش

و چفت و بستهایی مستدل و منطقی دارد، و از عناصر و مفاهیمی روشن و دقیق 

 ی محض است. تشکیل یافته است و به این معنا، فلسفه

ی این هلو، ساختاری متفاوت دارد. در اینجا با جفتهایی از پرسش گوشته

بته که در اینجا نیز پرسشهایی نو از دل پاسخهایی و پاسخ سر و کار داریم. ال

ای پرتکاپو از پرسشهای کشند، اما نه برای آن که در زمینهکهن سر بیرون می

های جا افتاده و ای از داناییسرکش غرقه شوند، بلکه بدان سودا که در زمینه

 های مرسومِ رسیدگی به پرسشها قرار گیرند و پاسخهایی نو را به دستروش

سازد، همین تراکمِ ی این هلو را نرم و خوردنی و آبدار میدهند. آنچه که گوشته

بیشتر پاسخها به پرسشها در آن است. در این بستر است که شناخت ما از جهان 

ی زیستن را، در کنار آوری و مهارتهای پایهشود، و فنمان حاصل میپیرامون

کنیم. که به نری و ادبی تجربه میهای ههای روشنفکرانه و نوآوریزنیگمانه

 هایی شیرین و سرخ در دل این هلوی ورجاوند شباهت دارند.رگه
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 ایمان از این هلوی خرد کامل نیست، اگر به پوست آن اشارهتوصیف

پید و تواند سرزنده و سرخ و ستواند زیبا یا زشت باشد. مینکنیم. پوستی که می

ها و آفتهای گوناگون پوشیده شده باشد. این پوسته، لکه زیبا و نرم بنماید، یا از

، به "من"سازد. از جنس کردار و کنش است و همان است که اخالق را بر می

ی استوار فلسفی، که در بیشتر انسانها نااندیشیده، نقد ناشده، ی آن هستهپشتوانه

 جهان خودکند و نسبت به زیستاست، در دل دریای دانایی شنا می "ارثی"و 

ی یاد ای خاص را پیامون هستهکند و بر این مبنا گوشتهجهتی خاص را اتخاذ می

آید و آورد. آنگاه، از دل این گوشته پوستی نمایان و آشکار بر میشده پدید می

سازد. این همان جهان را بر میاین همان است که بازتاب هستیِ من بر زیست

 آید، و آنگاه که صورتبندیو رفتار من بر می شکلِ هستی من است، که از کردارها

 دهد.شود و قواعدی اجتماعی را بر تابد، نظام اخالقی من را نتیجه می

 

 

 

 

 

 

کند، از به همان ترتیبی که هسته گوشته را، و گوشته پوسته را تعیین می

 یسفداشتهای فلنماید. قواعد حاکم بر رفتار من، نه تنها از پیشآن تغذیه نیز می

اختار گیرد و سگیرد و بر مبنای آن شکل میی دانایی این هلو بهره میو پشتوانه

بندیِ کارآمدیِ هلوی خرد نیز محسوب یابد، که یک قالب عمومی برای جمعمی

ی دانایی را با ی گوشتهشود. به این ترتیب پیامد کردارهای من، دامنهمی

های دید را در سطوح و عمقدهد و جذب دانایی جبازخوردهای خود جهت می

ی کند. به همین شکل، دگردیسی در ریخت و ساختار گوشتهگوناگون تشدید می
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دهد. پرسشهای شناور در ی فلسفی قرار میدانایی مواد خامی را در اختیار هسته

ه کنند و بی هلوی خرد منابع اطالعاتی خود را از این گوشته دریافت میهسته

یابند، که خود پرسشهایی تازه را پدید یی نو دست میاین ترتیب به پاسخها

در  بخشد، کهی هلو میآورد، که خود جهتی تازه به رشد و شکوفایی گوشتهمی

 کند. نهایت، الگوی رفتار را تعیین می

ترین بخش آن است. هم برای دگرگون شدن ی هلوی خرد سختهسته

توان دریافت وارتر از همه میو هم برای گوارده شدن. این بخش را در دیگری دش

توان تغییر داد. معموال این هسته تر از همه میو این قسمت را در خویشتن سخت

نما نیست که بر جای ای سخت و استخوانی شده از پاسخهای خوشجز پوسته

کنند. معموال هلوی خرد از پرسشها بر نشسته و ظهور پرسشهای نو را مهار می

گردد. در این حالت درون هسته است که پوک و نابارور میگندد و از اندرون می

ی هلوی خرد پدیدار گردد، همچون ضرورتی قاطعیتی که قرار است در پوسته

هایی که قطعی فرض کند و گوشته را با دانستهدلیل به اندرون رسوخ میبی

 یب،کنند. این آسفرضهایی قطعیت یافته آلوده میشوند، و هسته را با پیشمی

 ترینیعنی گندیدن هلوی خرد از درون، یا کپک زدنش از سوی پوسته، رایج

 ی ممنوعه است. بیماری این میوه
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 گفتار دوم: خواست

 .237-228 / ص:1390نشر شورآفرین/ «/ ی قدرتنظریه»چند برگ از کتاب 

 

ه بگرانه در سطح روانی، فرآیندی . برآیند تمام ساز و کارهای انتخاب1 

گیری رفتاری عمومی سوژه است. آورد. خواست، جهتنام خواست را پدید می

شود و واحدهای سوگیری کالن و عامی که بر کلیت رفتارهای من حاکم می

ازد. سی رفتاری را در قالب الگوی کنشی منسجم و یکپارچه متحد میپراکنده

ای هها و ترجیحهای نظام انتخابگر و انتخابخواست، ترکیبی است از داوری

-های نظام شناسنده بروز میها و پنداشتای از دانستهنظام کنشگر، که در زمینه

-کند. بنابراین خواست پدیداری ترکیبی است که توسط بستری از باورها و تلقی

ود، با شهای شکل گرفته بر مبنای شناسایی و بازنمایی زیست جهان پشتیبانی می

 هایکند، و در قالب انتخابگر عمل مینتخابتکیه بر محور لذت دستگاه ا

 یابد. رفتاری در سطح دستگاه کنشگر نمود می

خواست، همان چیزی است که هدفمندی رفتار سیستم روانی را ممکن 

ترین تجلی خودمختاری و استقالل رفتاری سوژه سازد. خواست، برجستهمی

است، و الگویی گیری سوژه در مورد زیست جهان است. خواست، کلیت جهت

گزیند تا من، دیگری، و جهان را از وضعیت موجود به است که سوژه بر می

وضعیت مطلوب دگرگون نماید. از این رو، خواست با تصویری از وضعیت 

موجود و چشم اندازی از وضعیت مطلوب گره خورده است و با دگرگون شدن 

 کند.هریک از این دو تغییر می
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فی، دو دیدگاه متعارض در مورد چگونگی فهم خواست از منظری فلس

 وجود دارد.

رین تترین و کاملنگرش مرسوم و کالسیک، همان است که در آثار کانت به دقیق

بندی شده است و بعدها توسط هگل و به ویژه شوپنهاور در شکل صورت

 تر به کار گرفته شده است.تعبیرهایی خاص

یزیکی، عام و ویژه است که خصلتی اصیل و از دید کانت، خواست امری متاف

نهادین دارد. از دید کانت، خواست چیزی ویژه است که گاه در شکلی خالص 

ی فرارونده است. از این زاویه، خواست یابد و تبلوری از آزادی سوژهتجلی می

-شرطی کافی برای بروز رفتار است. اما تمام رفتارها از خواست سرچشمه نمی

قا بخش مهمی از رفتارهای غیرارادی و ناسنجیده و تامل ناشده از گیرند و اتفا

 ی ارزشمند محروم هستند. این جوهره

در این چارچوب، ذهن من چارچوبی هماهنگ، یکپارچه، و منسجم است 

یری گهایی منطقی و نیروهایی برای داوری و تصمیماش را مقولهکه عناصر اصلی

است، همان است که بر تصویر کالسیکِ عصر اند. این تصویر از خوتشکیل داده

-خرد از انسان به مثابه حیوانی اندیشمند و حسابگر غالب بوده است و چارچوب

 اند.مدار و اصطالحا یک بعدی از قدرت بر مبنایش شکل گرفتههای کنش
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این رویکرد، با وجود شهرت و رواجی که دارد، تنها نیست. نگرش رقیبی 

داند، و از ارد که آن را از سویی عامتر و فراگیرتر میدر مورد خواست وجود د

را در  کند. این نگرشسوی دیگر بنیادهای استعالیی و متافیزیکی آن را انکار می

ین بندی اتوان دید. نیچه، در صورتآثار نیچه بهتر از هر فیلسوف دیگری می

ه جهان ب»د تفسیر از خواست، تا حدود زیادی زیر تأثیر آرای شوپنهاور در مور

بود. هرچند خودِ شوپنهاور را باید از متعلقان به مکتب « مثابه اراده و خواست

ی رایانهگهای متافیزیکی انسانفرضنخست دانست، نیچه با نقد و عبور از پیش

 حاکم بر نگرش کانتی، توانست بنیادی تازه را برای تعریف خواست معرفی نماید.

                                                 

 

 .501-461و  269-281: 1383، 37

خی، و بنابراین پویا و متغیر و غیرجوهرین از دید نیچه، خواست امری تاری

است. بنیاد جوهرینی در آن وجود ندارد، و به همین دلیل نباید به دنبال ظهورهای 

خالص و اصیل آن گشت. خواست عنصری است که به شکلی پراکنده، متکثر و 

 .37ها و رفتارها رخنه کرده استفراگیر در تمام کنش

، با برداشت راهبردی و ماکیاولیستی ی نگاه کردن به خواستاین شیوه

از کنش همخوانی بیشتری دارد. از این زاویه انسجام و تمامیت سوژه مورد شک 

و تردید واقع می شود و خواست به عنوان نیرویی منسجم و متحد و همگرا نفی 

های پراکنده، گاه متعارض، و معموال گیریای از جهتمی شود. خواست شبکه
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-گیرد که بر تمام رفتارهای نامنسجم سوژه حکومت میر بر میآمیز را دتناقض

کنند. در آثار نویسندگان جدیدی مانند فوکو و دلوز پیامدهای اندیشیدن در این 

 اند.راستا به روشنی نمود یافته

اندیشم. خواست، در این نوشتار، در چارچوب دوم در مورد خواست می

 ثر، و چند وجهی است که استعالیی کردنشبه راستی امری فراگیر، الیه الیه، متک

. از کننده استاز نظر تحلیلی ناکارآمد، و از نظر اخالقی و تجویزی ابتر و گمراه

یا آن طور که او می نامد،  –ای از خواست این رو، در اینجا با برداشت نیچه

 ی خودمختارتوافق دارم. هرچند این کار را برای بازسازی سوژه -«اراده به...»

دهم. یعنی با وجود آن که چارچوب و سرمشق فلسفی نیچه را کانتی انجام می

تار ی خودمخدانم، در آرمان و هدفِ کانتی بنیاد کردنِ سوژهتر میتر و دقیقدرست

ای از خواست، به چنین هدفی سهیم هستم. اما از مسیر نامعمولِ برداشتِ نیچه

 نزدیک خواهم شد.

توان به اشکال متفاوتی بازشناسی کرد. را میمتغیرهای حاکم بر خواست 

سطح خودآگاه بودن خواست، متغیری کلیدی است که در نگرش روانکاوی 

ی درست بودن خواست، یعنی اهمیتی بنیادین دارد. در نگرش شناختی، درجه

یم به توانهمخوانی آن با افزایش لذت و بقاست که اهمیت بیشتری دارد، و ما می

ای قدرت و معنا را نیز بیفزاییم. یعنی درستی خواست یا مناسبت این دو، متغیره

از جنس بقا، لذت، قدرت، و  –داشتن آن را با تاثیری که بر دستاوردهای سوژه 

 گذارد، ارزیابی کنیم.می -معنا

ی متغیرهای شناسان زیادی هم در زمینهشناسان، جامعهگذشته از روان

ی دید اند. در میان ایشان، زاویهپردازی کردهحاکم بر خواست نظریه

نومارکسیستی لوکاچ که اصالت خواست را بر مبنای پیوند آن با منافع و آگاهی 
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ی آن با رضایتِ کاذب و ، و دیدگاه گرامشی که فاصله38کندطبقاتی تبیین می

 گیرد، اهمیت بیشتری دارند.ی ناشی از هژمونی غالب را معیار میمهندسی شده

 

 

 

 

 

                                                 

 

 .209-153: 1378لوکاچ،  38

هایی که در این زمینه ابراز شده است، چنین بندی تمام دیدگاهمع. با ج2

نماید که متغیرهای حاکم بر خواست، به عنوان فرآیندی مستقل و خاص، می

 عبارتند از:

سازد، ای از زیست جهان که آماج میالف: دامنه؛ خواست، بسته به دامنه

ز زیست جهان است که ای ای خواست، حوزهکند. دامنهاشکال متفاوتی پیدا می

شود و رفتارهای برآمده از آن وضعیت موجود و مطلوب بر مبنایش تعریف می

توان بر ی خواست را میکنند. دامنهخواست ویژه برای دگرگونی آن عمل می

مبنای قلمرو به سه نوعِ متمرکز بر من، بر دیگری، و بر جهان تقسیم کرد. همچنین 

توان از هم تفکیک کرد. به طوری که را هم میهای متفاوتی از خواست مقیاس
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یک خواستِ متمرکز بر جهان، ممکن است تغییر دادن بخشی کوچک )مرتب 

کردن یک اتاق( یا بزرگ )دگرگون ساختن نظام شهرسازی در یک سرزمین( را 

 آماج کرده باشد.

ا که ای رتوان متغیر کلیدیب: خاستگاه؛ به عنوان یک متغیر عمومی، می

ی عمومی در سطوح فراز تقسیم ت به دنبال ارضای آن است را به چهار ردهخواس

هایی هستند که گیرند و همانها از بدن سرچشمه میکرد. برخی از خواست

ای هاند. خواستشوند و تضمین بقا را هدف گرفتههای غریزی نامیده میخواست

ند، دهرا تشکیل می هاترین رده از خواستترین و مشروعسطح روانی، که انبوه

 های سطحگیرند. لذتکنند، و از من سرچشمه میبر مبنای متغیر لذت کار می

 گیرند واجتماعی، زیر تأثیر روابط و قواعد حاکم بر زندگی جمعی شکل می

هایی هم ها قدرت است. خواستخاستگاهشان فرامن است. آماج این خواست

ثیر مفهومی به نام من آرمانی شکل شود، زیر تأکه به سطح فرهنگی مربوط می

 دانند.گیرند و دستیابی به معنا را اولویت نخست خود میمی

 

 

 

 

 

 

ای، در آثار سایر نویسندگان به شکلی دو همین تقسیم بندی چهار الیه

های ناشی از سطح روانی ای هم دیده می شود. به شکلی که معموال خواستالیه

های برآمده از دانند، و خواستخودبنیاد میرا اصیل، خودجوش، راستین، و 

یرند. گگرانه، اجباری، تکلیفی، و زورمدارانه در نظر میسطح اجتماعی را سرکوب
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تمدن »پردازان در این مورد، فروید است که به ویژه در کتاب یکی از اولین نظریه

د فرویفرسایی کرده است. در این کتاب، در این مورد قلم 39«های آنو ناخرسندی

های تکانشی ناشی از نهاد را اصیل و خودجوش و راستین دانسته و خواست

گر و اجبارآمیز پنداشته و نیازهای نهادین و معقولِ ناشی از فرامن را سرکوب

های انسان متمدن را چیرگی دومی بر اولی دانسته است. ی ناخرسندیریشه

را بر چنین برداشتی از  اصول نگرش انتقادی خود 40نویسندگانی مانند مارکوزه

اند. برداشتی کمابیش مشابه و محرومیت لیبیدویی نظام متمدن استوار کرده

های برخاسته از جامعه و فرهنگ را گرایشی همسان برای محکوم کردن خواست

                                                 

 

 .1361فروید،  39

به ویژه –تر در آثار بیشتر نویسندگان سرمشق واقعیت اجتماعی به شکلی مالیم

 ت.توان بازیافمی -وبر و مارکس

های ها به دو حالتِ خودجوش یا ساختگی، با قطببندی خواسترده

مند به شدت گره خورده مانوی خوب/ بد، اصیل/ غیراصیل، و سودمند/ زیان

است. به همین دلیل هم در چنین برداشتی داوری اخالقی پیش و بیش از توصیف 

حور و م-معناهای کند. نادیده انگاشته شدنِ خواستعینیت خواست نقش ایفا می

محور در سطوح زیستی و فرهنگی، ایراد دیگر این نوع از نگریستن به -بقا

های روانی و ها، با تمرکز بر دیالکتیک خواستخواست است. این نظریه

ها را به همین دو اند: نخست آن که تمام خواستاجتماعی، دچار دو خطا شده

 .1359مارکوزه،  40
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دو را خوب، شایسته، و اصیل اند، و دوم آن که یکی از این نوع منحصر دانسته

 اند.دانسته و دیگری را جفت متضاد معنایی آن در نظر گرفته

یح ی یادشده ترجگرایانهنماید که نگرش سیستمی بر رویکرد دوگانهچنین می

ها در چهار سطحِ یادشده توصیف توان خواستداشته باشد. چرا که با این دید می

ه صورت مجزا و مستقل مورد ارزیابی و شان را بکرد و اشکال متفاوت تجلی

شناسانه است و در داوری قرار داد. یعنی با وجود آن که خواست پدیداری روان

هایی که در همین سطح یابد، اما خواستسطح سازمان شخصیتی فرد تجلی می

یادین هایی بنآیند، تفاوتاز بازنمایی متغیرهای معنا، قدرت، لذت و بقا پدید می

رند که باید جداگانه مورد تحلیل قرار گیرند. گذشته از تمایز یادشده، در با هم دا

توان یافت ها امور زیانمند و سودمند، یا درست و نادرستی میهر رده از خواست

که ممکن است به افزایش بقا/ لذت/ قدرت/ معنا یا کاهش آن منتهی شوند و به 

ته/ ناشایسته، یا مناسب/ توان آنها را درست/ نادرست، شایساین ترتیب می

نامناسب دانست. اما نسبت دادن صفاتی با بار اخالقی روشن مانند خوب/ بد، یا 

 نماید.اصیل/ غیراصیل به آنها درست نمی
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ی پ: زمان و مکان؛ یعنی شروط جغرافیایی و تاریخی خواست، جنبه

هایی در مقاطع ها ممکن است به رخداددهند. خواستدیگرِ آن را تشکیل می

زمانی/ مکانی خاص، و در دامنه های جغرافیایی/ تاریخی متمایز مربوط باشند. 

ی آن ارتباط دارد، هرچند توسط آن تعیین ابعاد زمانی و مکانی خواست، با دامنه

مانند احیای یک تمدن رو  –ی بزرگ شود. به عنوان مثال، خواستی با دامنهنمی

رد. یعنی گیجغرافیایی و تاریخی بزرگی را در بر می یمعموال گستره -به انقراض

ای دوردست، کوشد تا در آیندهای را دارد، میای که چنین خواست پردامنهسوژه

ع ی رفی مکانی بزرگی را دگرگون سازد. در حالی که خواستِ کم دامنهگستره

 ی زمانی و مکانی مشخص و کوچکیگرسنگی یا خرید یک لباس نو، به محدوده

شان، به چهار توان بر اساس ابعاد زمانی و مکانیها را میشود. خواستمحدود می

 رده تقسیم کرد:

دامنه که در ابعاد معمول در نخست: نقشه؛ عبارت است از خواستی کم

ها معموال توسط ی محله( تعریف شود. نقشهزندگی روزمره )یعنی روز/ محدوده

تقیم شوند و به طور مستقیم یا غیرمسیبانی میهای برآمده از عقل سلیم پشتدانایی

 بر محور لذت تکیه دارند.

دوم: برنامه؛ خواستی است که در ابعادی متوسط از زمان و مکان تعریف 

ی نزدیک خویش در نظر ای که مردم برای آیندههای روزمرهریزیشود. برنامه

کند. این نوسان میی محله و شهر ماه/ محدوده-گیرند، عموما در ابعاد هفتهمی

ها معموال زیر تأثیر متغیرهای اجتماعی و برای دستیابی به قدرت تعیین خواست

 شوند.می

سوم: هدف؛ خواستی است که در ابعاد بزرگ زمانی و مکانی تعریف 

ایی ی جغرافیشود. ممکن است اهداف کل عمر یک نفر را در بر بگیرند و به دامنه

ن توسعه یابند. اهداف با ای -بل تجربه توسط فردهای قامثال کل مکان–بزرگی 
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هایی مشخص و معلوم دارند که دستیابی یا محرومیت از آنها به وجود آماج

یرند گشود. اهداف در پیوند با معنا شکل میروشنی با معیارهایی عینی تعیین می

 شوند.و سازماندهی می

وری است چهارم: آرمان؛ در واقع یک خواست مشخص نیست، بلکه مح

شوند و با هم پیوند می های دیگر در اطراف آن منسجم میکه تمام خواست

آید، خورند. آرمان از در هم بافته شدن سه محور قدرت، لذت و معنا پدید می

 ی زمانیشود. دامنهبندی میاما در سطح فرهنگی و در قالبی معنامدارانه صورت

د. گیرماج مشخصی را هم در بر نمیو مکانی آن به لحاظ نظری نامحدود است و آ

یعنی آرمان مقصد مشخصی ندارد. بلکه تنها جهت و سوگیری خاصی را مشخص 

 یابند.های سوژه در امتداد آن سازمان میکند که سایر خواستمی

وان تهای زیادی را میآرمان شرط الزمِ فرآیند خواست نیست. یعنی سوژه

ند خواستِ کارآمد، فاقد آرمان باشند. در یافت که با وجود مجهز بودن به فرآی

واقع، آرمان شکلی حدی و کمیاب از خواست است که در شرایطی خاص و زیر 

 یابد.آید و دوام میای پدید میهای معنایی ویژهتأثیر تنش

 

. چنان که از بحث ما آشکار است، متغیرِ بقا در سازماندهی زمانی/ 3

رسد که رد. این از آن رو درست به نظر میها تأثیر چندانی ندامکانی خواست

ارضا شوند وگرنه بقا به « در لحظه»های زیستی باید به طور مداوم و خواست

شود. این رده از افتد و سایرکارکردهای سطوح دیگرنیز مختل میمخاطره می

شان عموما در ها به دلیل اهمیت، تکراری بودن، و جایگاه بنیادینخواست

وند. ششناختی تعریف و به شکلی خودکار ارضا میاه و زیستسطوحی ناخودآگ

ی و ای نظام روانی آنها را جز به صورتی حاشیهبه همین دلیل دستگاه شناسنده

-کند. به همین دلیل هم معموال در رتبهبازنمایی نمیموردی در سطح خودآگاهی 

های واستها بر مبنای محور زمان و مکان، اثری از خبندی و آرایش خواست
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آیند و به دلیل بینیم. چون در هر برش زمانی و مکانی پدید میبقامدارانه نمی

 شوند. شان، در همان محدوده ناپدید میبرآورده شدن مداوم

ای همواره حاضر و هایی که به سطح زیستی تعلق دارند، زمینهخواست

-نظم و مداومدهند که در شرایط عادی ضرباهنگ متکراری و خنثا را تشکیل می

کند. در شرایطی شان جلوگیری میزا شدن، و بنابراین آشکارگیشان از دغدغه

به  -هایی ساده مانند امنیت یا غذاکه خواست -مانند جنگ یا قحطی -خاص

بندی ای نیز در سطحی روانی صورتهای زمینهافتند، این خواستمخاطره می

ند. محوریت این خواستها تنها در کنشوند و به اقلیم مورد نظر ما نشت میمی

شناختی وجود داشته باشد، یا یابد که تنشی در سطح زیستشرایطی نمود می

ی های معمول زیستی را به مرتبهخواستی نامعمول و متفاوت با خواست

 خودآگاهی ارتقا دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

های سطح زیستی تنها در شرایطی در سطح به عبارت دیگر، خواست

ده آفرین شزا و تنشای پایدار از خود به جا می گذارند، که بقا مسألهروانی ردپ

 شود وباشد. در چنین شرایطی، سوژه به حضور خواستی بقامدارانه آگاه می

رفتارهای خود را در ابعاد زمانی و مکانی فراتر از اینجا و اکنون، بر مبنای آن 

و مهم هستند که در این های زیستی به قدری زیربنایی دهد. خواستسازمان می
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کنند و آنها را از میدان به در ها عمل میموارد به شکلی رقابتی با سایر خواست

اه قحطی، اردوگ –ی بقا کنندههای مستندی که از شرایط تهدیدکنند. گزارشمی

دهد که در این در دست است، نشان می -41های جنگیکار اجباری و موقعیت

شوند و با غلبه بر و مکانِ حاال و اینجا منحصر می ها به زمانشرایط خواست

و شناختی فرتر، فرآیند خواست را در سطحی زیستهای دراز مدتسایرخواست

ذیری پآورند. این تحویلکاهند و آن را به تسخیر نیازهای متمرکز بر بقا در میمی

                                                 

 

توان به خاطرات ویکتور فرانکل از اردوگاه مرگ داخائو و آشویتس اشاره کرد.  به عنوان مثال می 41

یرگی خواستِ غذا بر خواست آمیزش جنسی و ناپدید شدن در این متن گزارش جالبی در مورد چ

 (.53: 1371شود )فرانکل، دومی زیر فشار زیاد اولی هم دیده می

 انی دیگری زمان/ مکانی زیاد به کم در شرایط خاص، بیهای دارای دامنهخواست

 ی غلبه ی نیازهای سطح پایین بر سطح باالست.ی مزلو دربارهاز دیدگاه تایید شده
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 «مناظره فنون»فصلی از کتاب 

 )واپسین بخش(

 

 

 

 

 

 

 

 

 چند پرسش 

 ها نشود؟ دانشجو: چه کنیم که هدف قربانی ارزش

 ارزش قواعد حاکم برای رسیدن به اهداف است، یعنی هدف بدون ارزش

 دهید؟ معنی ندارد. آیا شما هدف را بر ارزش اولویت می

دانشجو: ارزش جایگاه مقدماتی ابزاری دارد. من ارزش را تا جایی 

کنم که نخواهم هدف را فراموش کنم. برخی آنقدر برای ارزش اهمیت رعایت می

شوند که ممکن است باعث بازنده شدنشان شود؛ مثالً برای اینکه طرف قائل می

 ل ناراحت نشود در بحث کوتاه بیایند. مقاب

نید، کنم که شما حرفتان را بزاتفاقاً اصالً نباید کوتاه بیایید. تأکید می

ای خیلی صریح و روشن و عریان، و پرخاش نکنید. لزومی ندارد کوتاه بیایید. نکته

دهید، یعنی که در حرف شما هست این است که هدف را بر ارزش اولویت می
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که بسیاری معتقدند آنچه اهمیت دارد کند؛ در حالیرا توجیه می نتیجه روش

گذارم توانید بگویید من ارزش را کنار میارزش و دستگاه اخالقی است. شما نمی

تا به هدف برسم. هدف به دلیل ارزش است که معنا پیدا کرده است. هدف بدون 

ی ن است که بر دیگرمعنی است. مثالً شما بگویید هدف من در مناظره ایارزش بی

غلبه کنم. این کافی نیست، باید پای ارزشی در میان باشد، مثالً اینکه من 

گونه نگاه کنید بسیار قوی و با خواهم حقیقتی روشن شود. زمانی که اینمی

 زنید. قدرت حرفتان را می

 های اسالمی است. دانشجو: منظور ارزش

نی ما بسیار تأکید شده است و های دیبرنده در ارزش-اتفاقاً بازی برنده

بندی کنیم ها را معادلهیکی از اصول ارزشی ما همین است. اگر بخواهیم ارزش

 رسیم. به همین نتیجه می

های طرف ای نباشم و استداللدانشجو: اگر در مناظره من موافق مسئله

ید ضرقدر قوی باشد که من را واقعاً قانع کند، خودِ شما اگر باشید حامقابل آن

 بپذیرید و مناظره را ترک کنید؟ 

ای دفاع کنید یا با آن مخالفت کنید. در بله، شما در مناظره باید از مسئله

کنند، ممکن است چیزی به شما بیفتد که اصالً کشی میمسابقاتِ مناظره قرعه

توانید ای استدالل کنید که در نهایت بقبولش نداشته باشید. باید بتوانید به گونه

فتان را به کرسی بنشانید. اگر در این شرایط طرف مقابل حرف حساب بزند، حر

 کنم. در مناظره آنچه اهمیت دارد روند استدالل شماست. من قبول می

کنند و موضوعی ای از صحابه را جمع میدانشجو: امام صادق )ع( عده

 گویند رو به روی هم بنشینید و استدالل کنید. کنند و میمطرح می
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گویند شما از فالن مسئله دفاع ه، در حوزه نیز چنین چیزی هست، میبل

ناظره ی جهانی مکنید و بالفاصله همان را رد کنید؛ تمرین استدالل است. مسابقه

کنند و ممکن است موضوعی عمومی کشی مینیز به همین شکل است. قرعه

میدان را ترک است. این یک الگوی جهانی است.  50-50بیرون بیاید که معموالً 

 زنید به خوبی استدالل کنید. نکنید و برای حرفی که می

 

 

 

 

 

کنند باید اطالعات سیاسی دانشجو: آیا کسانی که در مناظره شرکت می

 یا علمی باالیی داشته باشند؟ 

خیر، چنین چیزی مطرح نیست. معلومات مهم نیست، آنچه اهمیت دارد 

های مناظره این است که موضوع باید ویژگیی استدالل است. اصالً یکی از شیوه

 مستقل از دانش باشد. 

 های موضوع مناظره چیست؟ دانشجو: ویژگی

ای باشد که همه در موردش نظری موضوع باید جذاب باشد و مسئله

داشته باشند، مثل جبر یا اختیار. موضوع باید عمومی باشد، دو طرف داشته باشد 

 کرد. و بتوان در مورد آن استدالل 

رسد خیلی از هم جدا دانشجو: بعضی از موضوعات در مناظره به نظر می

 اند. نیستند و به هم مربوط
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ای توان وارد موضوع شد. در مورد هر گزارهبله، ولی به هر حال می

، دیگر از این «شما در اینجا حضور دارید»گویم که توان شک کرد. من میمی

توان شک کرد. ممکن است من در حال مین نیز میشود، اما به هتر که نمیبدیهی

خواب دیدن باشم و یا شاید دچار توهم شده باشم، شاید جهان تصویری است 

که در ذهن من وجود دارد. مهم نیست که چقدر واقعی است یا چقدر منطقی 

ای، توان شک کرد. در ازای هر گزارهای میاست، مهم این است که در هر گزاره

ربط باشد، کسانی هستند که موافق و یا به نظر شما ابلهانه و بیهرچقدر هم 

مخالف باشند. مخالفان و موافقان ممکن است در اقلیت باشند، اما به هر حال 

ای را بدیهی فرض توان شک کرد. هیچ گزارهای میوجود دارند. در هر گزاره

 نکنید. 

 ایه بهتر است گزارهتوان بحث کرد، اما در مناظرای میدر مورد هر گزاره

را انتخاب کنیم که پنجاه درصد مخالف و پنجاه درصد موافق آن باشند که دو 

تواند خوب حرف بزند که بتواند به همان طرف بتوانند از آن دفاع کنند. کسی می

ی نقیض الف هم دفاع کند. ممکن کند از گزارهی الف دفاع میخوبی که از گزاره

ته تواند قبول داشآن دو باشد، طبیعتاً هم هر دو را نمیاست فقط موافق یکی از 

 باشد، اما باید بتواند از هر دو گزاره دفاع کند. 

 توانیم برای تأیید حرفمان از یک اثر ادبی کمک بگیریم؟ دانشجو: آیا می

کنید، کار حرفتان را زیباتر میتوانید و با اینهمانطور که پیشتر گفتم می

 اما مستدل نیست. 

تر بزند. دانشجو: شما گفتید به طرف مقابل کمک کنیم تا حرفش را دقیق

ری را های دیگای داشته باشیم تا بتوانیم حرفی قویبرای این کار باید حافظه

 آید؟ به خاطر بسپاریم. آیا این امر با تمرین به دست می
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بله، تمرین کنید. زمانی که دو طرف در حال بحث هستند خطوط را در 

نده ها چقدر پراکبینید آدمزده خواهید شد زمانی که مینتان رسم کنید. شگفتذه

توانید به ها وجود دارند ولی خطی وجود ندارد. میزنند. یعنی نقطهحرف می

ی خودتان با دوستتان را ضبط کنید و گوش دهید و بحثتان عنوان نمونه مکالمه

د و این موارد را در آن بررسی را ارزیابی کنید، یا به سخنرانی شخصی گوش دهی

ای را بخوانید و ببینید نویسنده چگونه موضوعات مختلف را کنید و یا اینکه مقاله

مرین به ها با تکند؛ آیا بحثش از هم گسیخته است یا پیوسته، اینبه هم وصل می

 آید. دست می

دانشجو: شما گفتید در اندیشیدن دیالکتیک حتماً از طرف مقابل سؤال 

 نید، هدف ما از پرسیدن سؤال چیست؟ ک

زند برای خودش هم مبهم است بینیم حرفی که طرف مقابل میگاهی می

اش پرسیم که نتیجهشود. سؤال میتر نگاه کند با من موافق میو اگر کمی دقیق

عقیده شود، یا چیزی بگوید که من با آن موافقم. دیالکتیک این باشد که با من هم

ید، بست بودید سؤال نپرسآورم. اگر در بنتز خودم را درمیز تو آنتییعنی من از ت

ی سخن را به طرف مقابل بدهید تا حرف بزند، ببینید به کجا مکث کنید و رشته

آورد، سپس به آنجا حمله کنید. هیچگاه رسد. یقیناً از جای دیگری سر درمیمی

 بست دست و پا نزنید. در بن
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 کنم، آیا ابتدااظره بعد از طرف مقابل صحبت میدانشجو: وقتی در من

 حرف خودم را بزنم یا اینکه از ابهامات او بحث کنم؟ 

های طرف مقابل. در های خودتان پلی بزنید به حرفبهتر است از حرف

های او بحث ی حرفگشایش بحث حرف خودتان را بزنید، اما در حمله درباره

م ی دو نفر کامالً یک سیستدهد که مکالمهمی ی دیالکتیک زمانی رخکنید. مکالمه

نظری نیست. شود، در این صورت همگرا خواهد بود. همگرایی به معنای هم

 استدالل کنید که به چه دلیل با دیگری مخالفید و در امتداد حرف اولتان باشید. 
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 کارانی محافظهی خاستگاه اندیشهدرباره

 (1387ی خردنامه، بهار )چاپ شده در مجله

آید، هرکس برداشتی خاص . وقتی سخن از محافظه کاری به میان می1

کند. به ویژه در این برشِ خاص جغرافیایی را به عنوان مفهوم این عبارت ارائه می

های قرن چهاردهم و تاریخی که ما در آن قرار داریم، یعنی در ایران واپسین دهه

و هستیم، شناختی و فلسفی روبرآشفتگی مفاهیم جامعهخورشیدی، بیش از پیش با 

 تردید یکی از قربانیان اصلی این وضعیت آشوبزده استکاری بیو مفهوم محافظه

امروزه در سنت معمول جامعه شناسی دنیا، مفهوم محافظه کار برای  

رخی شود که به بپردازان و سیاستمداران به کار گرفته مینامیدن گروهی از نظریه

ند، و ای عصر روشنگری وفادار ماندهداشتهای فلسفی و راهبردهای پایه از پیش

نند. در کاز بازار آزاد، لیبرالیسم سیاسی، و سیاستهای بازار رقابتی هواداری می

آمریکا، این واژه با مخالفان آزادی سقط جنین و قانونی شدن همجنس بازی پیوند 

ال پیش، در بسیاری از متون علوم اجتماعی دارد. این درحالی است که تا پنجاه س

ها و کسانی که هوادار بازگشت به نظام سلطنتی این واژه را برای مخالفان لیبرال

ه بردند. چنان ککردند، به کار میبودند یا افزایش اختیارات کلیسا را طلب می

شان رالبجنگ داخلی اسپانیا را نبرد میان محافظه کاران هوادار فرانکو و دشمنان لی

 دانستند. می

در ایران، عبارت محافظه کاری تا مدتها برای نامیدن کسانی که هوادار  

ی نهشد، و امروزه با مفهومی تقریبا واژگوسیاستهای دولتی بودند به کار گرفته می

آنچه در سایر کشورها رواج دارد این تداعی خویش را حفظ کرده است. محافظه 

سانی هستند که هوادار نظم مستقرند، و با لیبرالیسم کاران امروز در ایران ک

-کنند. در عین حال این محافظهسیاسی، بازار آزاد و اقتصاد رقابتی مخالفت می

های نیمه سوسیالیستی اقتصادی، کاران ممکت است هوادار صدور انقالب، برنامه
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 ر خاصو مدافع ترویج قوانین دینی در جامعه هم باشند، که این مفاهیم به طو

-در کشورهای توسعه یافته معموال با مفهوم محافظه کاری متعارض دانسته می

 کارانه دارد.شوند. به ویژه صدور انقالب که رنگ و بویی کامال ضد محافظه

به هر صورت، در حال حاضر این آشفتگی معنایی در افق فکری  

، همچون مفهوم گری نیزکاری و انقالبیاندیشمندان ایرانی وجود دارد. محافظه

ی ما واژگونه شده است، کاربردی ویژه و وابسته به چپ و راست که در جامعه

موقعیت یافته است. به همین دلیل هم بدفهمی و تفسیر نادرست از متون کالسیک 

خورد. این متن تالشی کوچک و اخبارِ روز در مورد این مفهوم بسیار به چشم می

کاری، و جای دادن ی مفهوم محافظهصر پایهاست برای روشن کردن برخی از عنا

آن در چارچوبی تاریخی و عمومی. به طوری که شاید بتوان در این میان مفهوم 

ی خودمان را با آنچه که در سایر فرهنگها رواج کاری رایج در جامعهمحافظه

 دارد، به شکلی پیوند داد.

 

 ی اعدام قاتالن آبراهام لینکلنصحنه

 

ن نخستین نظریه پرداز محافظه کاری سیاسی را افالطون . شاید بتوا2 

دانست. افالطون بنا بر دیدگاه فلسفی خویش، به جهانی دوگانه معتقد بود. او 

جفت متضاد معنایی مینو/ گیتی را که مفهومی اساطیری و دینی داشت از ایرانیان 
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ب دوقطبی یگرفت، و آن را با تفسیری فلسفی و سیاسی بازتعریف کرد. به این ترت

مشهورِ افالطونی پدیدار شد. افالطون جهان را به دو قطب محسوس و معقول، 

 )یعنی گمان( و دومی را  یا زمینی  مثالی تقسیم کرد، و اولی را 

نامید. بر خالف ایرانیان که مینو و گیتی، و آسمان و زمین  )یعنی مثالی و مینویی(

و عناصر گیتیانه را مانند عناصر مینویی مقدس  کردندرا در تعادل با هم تصور می

دانستند، افالطون تعارضی اخالقی و حتی هستی شناختی را به این دو مفهوم می

تحمیل کرد. به این شکل که ایده یا مثال را امری واقعی، راستین، و استعالیی 

این شود و ای موهوم و دروغین از آن در ذهن آدمیان پدیدار میدانست، که سایه

همان دوکسا یا گمان یا امور محسوس است. افالطون به این ترتیب، شکلی از 

ی دین مسیح شد و زیربنای االهیات انگاری را بنیان نهاد که بعدها شالودهدوگانه

 کاتولیک را بر ساخت.  

ه گفت، بافالطون در آن هنگام که در مورد تمایز مینو و گیتی سخن می 

ی و ی ایرانکرد. خصلتی که در نسخهخویش اشاره میخصلتی غیرعادی در مثل 

باورهای زرتشتی در مورد عناصر مینویی وجود نداشت، و افالطون زیر تاثیر 

ود ها( آن را ابداع کرده بود. افالطون معتقد بارادتش به پیتاگوراسیان )فیثاغورثی

جاویدان  و مهمترین تفاوت مثالها با عناصر محسوس آن است که مثال تغییر ناپذیر

و ثابت است، در حالی که عناصر محسوس اموری تغییر پذیر و دستخوش 

دگرگونی، و از این رو دروغین هستند. این دروغین پنداشتنِ حرکت و دگرگونی، 

میراثی بود که افالطون از استادان الیایی خود مانند زنون و پارمنیدس فرا گرفته 

مورد تقدس عدد و پیوند آن با انتزاعی بود، و آن را با باورهای پیتاگوراس در 

 بودنش، ترکیب کرده بود. 

اگر بخواهیم تحلیلی روانکاوانه از دستگاه فلسفی افالطون ارائه دهیم، 

بدانیم. این که افالطون  (Dynophobiaهراسی )جنبشباید او را دچار نوعی 
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هانی د و جچرا و چگونه تا این پایه از حرکت و تغییر و دگرگونی بیزار شده بو

د. شواش روشنتر میطلبید، با نگاهی به زندگیعاری از حرکت و منجمد را می

آتیک  یافالطون از نسل اشراف آتن بود و نسب خود را به شاهان باستانی منطقه

رساند. این دودمان و آن شاهان در نزدیکی زمان تولد افالطون، به دلیل می

به این ترتیب نظامی اجتماعی که  دگرگونیهای اجتماعی منقرض شده بودند.

شد، در نزدیکی زمان تولد او افالطون در آن اشرافزاده و حتی شاهزاده تلقی می

اش در ذهن مردمان باقی بود.  در زمانی از میان رفته بود، هرچند بازتاب و خاطره

هایش با بقایای اشرافِ قدیمی که افالطون کودک و نوجوان بود، دو نفر از دایی

به یکی کردند و با اسپارتیان که دشمن آتنیان بودند ساختند و کودتایی  دست

ایست که در تاریخ آتن با کردند و برای مدتی بر آتن مسلط شدند، و این دوره

نام عصر سی تن جبار شهرت دارد. اما خیلی زود انقالبی دیگر برخاست و ایشان 

ازات رساند. بعد از آن هم را از قدرت خلع کرد و خود و هوادارانشان را به مج

جنگهای پلوپونسوس پیش آمد که ارمغانش برای تمام یونانیان قحطی و طاعون 

ه کرد کو مرگ و میر و فقر بود. به این ترتیب افالطون در عصری زندگی می

پیوست، که از سویی او و خاندانش را انقالبهایی اجتماعی در یونان به وقوع می

ساخت، و از سوی دیگر به بدبختی عمومی یونانیان از قدرت و عزت محروم می

شد. طبیعی بود که افالطون در این شرایط از تغییرو دگرگونی بهراسد منتهی می

و آرزوی روزگار خوشِ از دست رفته را داشته باشد، که در آن چیزی تغییر 

 ماند.کرد و همه چیز یکسان و همگون باقی مینمی
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طون دستگاهی جنبش هراس است. از دید او دستگاه جهان بینی افال

نژادهای انسانی با گذر زمان و دگرگون شدن و در هم آمیختن رو به تباهی 

واح شوند. ارروند و از نسل زرین به سیمین و مفرغین و آهنین فرو کاسته میمی

آیند، و در این میان سیری از مردگان بعد از مرگ به بدن جاندارانی تازه در می

کنند. چنان که از دید او روح جاری در بدن جانوران پست ی را تجربه میتباه

یز زیستند. به همین ترتیب تاریخ جهان نبه آدمیانی تعلق داشت که در گذشته می

 رو به سوی ویرانی و نابودی داشت. 

از این رو آرمانشهر افالطون جایی بود که هیچ تغییری بدان راه نداشت. 

ل و خالقیت فراوان، جهانی را بر ساخت که تغییر در آن افالطون با صرف تخی

ی جمعیت آرمانشهر، تبعید هنرمندان مجاز نباشد. این به قیمت بردگی بخش عمده

ی عمل به خود و شعرا از آنجا، و محروم شدن کودکان از بازی کردن جامعه

ا ر پوشید، و افالطون چنان از تغییر هراس داشت که حاضر بود چنین بهاییمی

 بپردازد.

به این ترتیب، افالطون نخستین کسی بود که جفت متضاد معنایی حرکت و ثبات 

را با مفاهیمی اخالقی مانند خوبی و بدی، یا پیشرفت و تباهی مترادف گرفت، و 

ناختی شی مرکزی معنایی برای دستگاه اخالقی و هستیاین دو قطب را به مرتبه

 خویش برکشید.

 

ن در این مورد، تا پایان عصر نوزایی همچنان حجت .  دیدگاه افالطو3

ی ی نیمهی فلسفیبود. ارسطو که سخنانش برای مدت هزار سال اصل موضوعه

شد، زیر تاثیر افالطون معتقد بود افالک به دو بخشِ زیر غربی اوراسیا تلقی می

ه شد کتقسیم می -یعنی آسمانها–و فلک فوق قمری  -یعنی زمین–فلک ماه 

ر تنها در اولی راه داشت و دومی از آن مصون بود. در جهان افالک باالی تغیی
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کرد و اشکال همه کامل بودند، و از ماه، تنها قواعد ریاضی بود که حکمرانی می

یعنی کاملترین شکل از –این رو بود که شکل ستارگان و ماه و خورشید کروی 

ی هر آنچه در آن است، شکلیعنی زمین و –بود. فلک زیر ماه  -دید پیتاگوراسیان

داد، چرا که تغییر و فساد کژدیسه و تصویری تار از امور سماوی را نمایش می

 در آن  راه داشت. 

این تصویر آرمانی از جهانی مصون از دگرگونی، به ویژه در ایرانِ عصر 

ساسانی نمود یافت، در آن زمان که جنبشی انقالبی و تغییرگرا کهمزدک به راه 

بود و هوادار آمیختگی طبقات و جنبش در جایگری اجتماعی افراد و  انداخته

شان بود، توسط انوشیروان دادگر سرکوب شد. پادشاهی بادرایت روابط اقتصادی

که همچنان به آرمانی افالطونی پایبند بود و چنان که از ماجرای پیشنهاد کفشگری 

 روم به شرط ارتقای ی جنگ ایران وثروتمند و پیشنهادش برای پرداخت هزینه

آید، حاضر نبود حتی به قیمت جبران کسری ای دیگر بر میفرزندش به طبقه

ی کشورش، اجازه دهد تغییری در سنت طبقاتی ایرانیان بروز کند. چرا که بودجه

 یدانست و تغییر یافتنشان را مایهها را نظمی بنیادین میمانند هندوان کاست

 دانست. تباهی و انحطاط می

در قرون وسطا متفکران مسیحی بر اساس دیدگاه افطالون و ارسطو و 

ی آریایی کهن داشتند، جهان بینی خود را ای که از نظم طبقاتی جامعهخاطره

تنظیم نمودند.. از دیدگاه متالهان مسیحی ملکوت آسمانها جایی بود که تغییر در 

 د را نوشت و آن راآن راه نداشت. سنت آگوستین نیز زمانی که کتاب مشهورخو

به نامِ آخرین شاه ساسانی )یزدگرد، که یعنی( شهرِ خدا نامید، محیط آرمانشهر 

خویش را از دگرگونی مصون دانست. به این ترتیب در کل قرون وسطا این ثبات 

فساد  ارزِ تباهی وشد، و تغیر و حرکت همو پایداری و ایستایی بود که ستوده می

 شد.و مرگ در نظر گرفته می
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تنها در قرن پانزدهم و با فرا رسیدن عصر نوزایی بود که این تصور 

دگرگون شد. بروز طاعونی که در جهان تغییر ناپذیر و ایستای اروپاییان قرون 

ی آمریکا و سیزده و چهارده، از هر چهار تن یک نفر را قربانی کرد، کشف قاره

ی انقالبی اجتماعی همچون درک این که ماجراجویی و دل به دریا زدن و تجربه

ی متون اش کرد، همواره هم زیانمند نیست، و ترجمهآنچه که اسپانیا تجربه

ی مردم شرق را در مورد آینده و دگرگونی تاریخ خاوری که نگرش خوش بینانه

 کرد، همه  و همه در این دگردیسی موثر بودند.بیان می

ه میالدی، در زبانهای به این ترتیب بود که در قرون پانزده و شانزد 

اروپایی تحولی مهم در محتوای معنایی واژگان مربوط به تغییر و دگرگونی ظاهر 

وتون که شد. نیشد. پویایی و دینامیسم دیگر با مفهومی مثبت به کارگرفته می

حرکت اجسام را بررسی کرده بود و قواعد حاکم بر جنبش آن را دریافته بود، 

مور امروزی، تازه، نوپدید، و مدرن از بار معنایی قهرمان فکری عصر شد، و ا

مثبتی برخوردار شدند. کم کم اندیشمندان اروپایی قول ابن خلدون در مورد این 

که جوامع پویا موفقتر از جوامع ایستا هستند را پذیرفتند، و شخصیت پویا، 

ند، ردکی پویا، و علوم مختلفی که پویایی چیزهای گوناگون را بررسی میجامعه

 مورد ستایش واقع شدند. 

فرا رسیدن نوزایی و دگردیسی سرمشق ذهنی قرون وسطایی در اروپا، 

بارها و بارها در قالبهایی متفاوت تفسیر شده است. نوزایی را با عزل نظر از خدا 

و توجه به انسان، با رها کردن تقدس متون عهد قدیم و توجه به تقدس قواعد 

اند. کرده گرایی تفسیروالستیک و روی آوردن به تجربهریاضی، و با طرد نگاه اسک

اما یکی از چیزهایی که دراین میان مورد غفلت واقع شده است، نقشی بسیار مهم 

-است که مفهوم حرکت ایفا کرد. نوزایی را شاید بتوان عصری دانست که اندیشه

-نبشی اروپاییان از شر جنبش هراسی ناخودآگاه و کهن فرهنگشان رها شد. ج

ای که از افالطون سرچشمه گرفته بود، در قالب آرای ارسطو پخته و هراسی
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معقول شده بود، و توسط نهادی مانند کلیسا تبلیغ شده، و در قالب نظامهایی 

 سیاسی مانند دستگاه پادشاهی تثبیت شده بود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م1881چرچیل، سال وینستون 

حالتی ناگهانی و خودجوش در غرب، که این چیرگی بر جنبش هراسی 

وری آمدارانه و درونزاد داشت، نتیجه گشودگی به تجربه و توجه به فنو تجربه

و کوشش برای چیرگی بر طبیعت بود. اما این تنها روشی نبود که برای تخریب 

جنبش هراسی طی شد. در قلمرو خاوری، که قلبش ایران زمین بود، جنبش 

در این سرزمین، شکلی باستانی از جنبش هراسی به شکلی دیگر ویران شد. 

هراسی در قالب نظریات سیاسی حاکم بر دولت ساسانی وجود داشت، که بعد 

 ایاز ظهور اسالم و بر هم خوردن نظم طبقاتی آسیب دید، اما به زودی درعرصه

ی مشایی و ارسطویی توسط فیلسوفان نظری و از مجرای ترجمه و تدوین فلسفه

د. اما این جنبش هراسی چندان در ایران زمین ریشه نگرفت. ایرانی بازسازی ش

رسید و نظم  اجتماعی و باور چرا که هر از چندگاهی بالیی خانمانسوز از راه می

به اصالت ایستایی و ثبات را به شک و تمرکز بر حرکت و دگرگونی تبدیل 

درنتیجه  کرد. نخست اعراب از راه رسیدند، و بعد ترکان و هونها و مغوالن.می



   126      چهار صد و نود وماه هزار و سیو هشتم/ دی سی یشماره/سیمرغ

 

در ایران زمین شکلی دیگر از باور به دگرگونی و حرکت رسوخ کرد، که بر 

 جویانه و برتری طلبانه نداشت. این شکلیی اروپایی، خصلتی مبارزهخالف نسخه

برونزاد، تحمیلی و خشن از فروپاشی اصالت ثبات بود که به ظهور عرفان ایرانی 

ودتر از جنبش نوزایی، گذرا بودن و تصوف انجامید. یعنی نگرشی که بسیار ز

ی کنار آمدن با این جهانِ کرد و شیوهجهان و ناپایدار بودن نظمها را تبلیغ می

ر و نه چیرگی ب –گذران و پویا را با سازگار شدن با آن، و همراه شدن با طبیعت 

ای بود که حافظ و موالنا را پدید آورد، و البته دانست. این همان زمینهمی –آن 

ابن خلدون را، و منجمان بزرگی مانند غیاث الدین جمشید کاشانی را، که همگی 

 بر فلسفه و پیامِ نهفته بر تغییرِ گیتی، جوامع، یا ستارگان تمرکز کرده بودند. 

 

. در غرب، نوزایی با دو جریان موازی تفسیرگر دگرگونی و ثبات روبرو 4

ای تجربی کوشید در زمینهشد. از یک سو، دیدگاهی علمی وجود داشت که می

گونه، تغییر در طبیعت را صورتبندی کند و ماهیت آن را و در حد امکان ریاضی

دریابد. از سوی دیگر، سیاستمداران و اندیشمندانی اجتماعی بودند که با اتکا به 

کتاب مقدس و متون اثرگذارِ دیگر، در پی تبیین و تفهیم دگرگونی اجتماعی 

 کردند. ه یا نفی میبودند و آن را توصی

ی نخست، به ویژه در قالب علم زمین شناسی به خوبی تبلور یافت. شاخه

در قرن هژدهم که به گمان من اوج فعالیت فکری برای صورتبندی پویایی و 

حرکت است، دو نگرش رقیب در مورد تاریخ زمین پدید آمد. نگرشی که به 

ویژه توسط زمین شناس  ( شهرت یافت و بهUniversalismانگاری )همسان 

انگاری شد، و رویکردی که فاجعهانگلیسی جیمز هاتِن تبلیغ می

(Catastrophismنام داشت و مدافع اصلی )ی فرانسوی بود. اش بارون کوویه

عتقد بود، ی زمین مدیدگاه نخست به تغییراتی تدریجی، آرام، و پیوسته در پوسته

ت داد. رویکرد نخسی را در زمین نشان میو نگرش دوم تحوالتی ناگهانی و انقالب
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ید کوشکرد، و نگرش دوم میبه پایداری صفات جانوران در طول زمان تاکید می

ی موجوداتی که را با نمایش سنگواره -یعنی رخدادی انقالبی–تا توفان نوح 

منقرض شده بودند تایید کند. این دو نگرش، تا حدودی نمایشگر رویکرد عمومی 

ی انگیسی و فرانسوی در مورد مفهوم تغییر هم بود. چرا که انگلیسیان دو جامعه

اور ی سیاست بآمیز در عرصهاز ابتدا به دگرگونیهایی تدریجی، آرام، و مسالمت

 ی فرهنگ کاتولیکی خود، به افراط وداشتند، در حالی که فرانسویان با پشتوانه

 ران نظام سلطنتی و حق االهیتفریطی در این مورد گرایش داشتند. از سویی هوادا

حکومت شاه در آنجا فراوان بودند، و از سوی دیگر نخستین انقالبیون و 

 ها نیز در همانجا برخاستند. سوسیالیست

ی یاد شده به رخدادهایی های دوگانهدر اواسط قرن نوزدهم، برداشت

ه، و ری کوویانگاای از فاجعهتکان دهنده منتهی شده بود. فرانسویان که در زمینه

زیستند، انقالب کبیر خود را به سرانجام رسانده فیزیک تحول گرای دکارتی می

-پاریس، زنجیره 1968بودند، و بعد از آن نیز تا اواسط قرن بیستم و حوادث سال 

، تا تجدید 1789ای از رخدادهای انقالبی را از سر گذراندند. از کشتار اشراف در 

ون، و درگیر شدن فرانسه در جنگ، و بازگشت نظام امپراتوری توسط ناپلئ

بوربونها، و کنار زده شدنشان توسط ناپلئون سوم. مردم انگلستان اما، گذشته از 

های دور تعلق داشت، به سرمشق هاتن و نیوتون انقالب کراومول که به گذشته

ای پیوسته از رخدادهای جزئی و پایبند ماندند. جهان برای ایشان از زنجیره

شد، که به بازسازی تدریجی جامعه، و بهبود مالیم و زمانگیر ک تشکیل میکوچ

 شد. اوضاع منتهی می

به این ترتیب، در اواخر قرن نوزدهم، سرمشقهایی نظری ظهور کردند که 

ستودند، اما ظهور و شدت آن را متفاوت حرکت و دگرگونی را به یک اندازه می

تند که مانند نیوتون و هاتن به تدریجی دانستند. در یک سو کسانی وجود داشمی

بودن تغییرات، و ذاتی بودنِ این کندی حرکت باور داشتند. اینان گفتار مشهور 
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. از این رو در "کندطبیعت جهش نمی"ارسطو را شعار خود ساخته بودند که 

ی علوم اجتماعی نیز به تحوالتی انقالبی و ناگهانی باور نداشتند و آن را عرصه

کردند. در این زمینه بود که برای نخستین بار مفهوم د و بیمارگونه تلقی میزیانمن

-بازار آزاد صورتبندی شد و آدام اسمیت ثروت ملل را نوشت و شکلی از برنامه

ریزی اجتماعی تدوین شد که در نهایت انقالب صنعتی را به ثمر رساند و 

 انگلستان را به یک امپراتوری جهانی تبدیل کرد. 

رابر این دیدگاه، متفکران انقالبی و تندرویی قرار داشتند که به امکانِ در ب

تاه توان در زمانی کودگرگون کردن سریعِ شرایط باور داشتند و معتقد بودند می

تحوالت اجتماعی بزرگی را پدید آورد. این برداشت، بر تصوری متفاوت از 

مدار اکنده، و جهشطبیعت مبتنی بود. تصوری که طبیعت را امری گسسته، پر

 وداییها و انقالبیون پرشور و سپنداشت. این برداشتی بود که جنبش رمانتیستمی

فراوانی از میانش ظهور کردند. به این ترتیب روندهای اجتماعی حاکم بر غرب 

توان مشتقی از دو نگاه و منشهای زاده شده در قرون هژدهم و نوزدهم را می

ع و های سریست. نگرشی انقالبی، هوادار دگرگونیمتفاوت به مفهوم حرکت دان

 فراگیر، و دیدگاهی که به تغییراتی کند و پیوسته و آرام و همیشگی باور داشت.

 

 

 

 

 

 

 

جنگیدند، سالها دوکهنه سرباز آمریکایی که در جنگ داخلی این کشور در دو طرف با هم می

 .1913بعد در محل نبردشان: گیتسبورگ، 
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رن نوزدهم، دو اثر سترگ نوشته شدند که اوج صورتبندی . در اواسط ق5

شوند. این دو اثر بدون این که در آن هنگام به دو رویکرد یاد شده محسوب می

 نظر برسد، پادنهاد یکدیگر بودند.

در انگلستانِ محافظه کار و آرام و معتقد به رویکرد نخست، داروین کتاب بنیاد 

ا به زیور چاپ آراست. کتابی که به حق اثری آن ر 1853ها را نوشت و در گونه

همتای مبانی ریاضیات نیوتون دانسته شده است، و به ویژه در سنت فکری 

شد. داروین پویایی حاکم بر جهان زنده را مشترکی در باب حرکت نگاشته می

که  –کارانه صورتبندی کرده بود. او مفهوم جهش را بر اساس رویکردی محافظه

ثار کند و پیش از آن هم در آه تغییراتی ناگهانی و فراگیر داللت میخود به خود ب

ینی، برا به سطح عناصری ذره -رفتدانان فرانسوی به همین معنا به کار میطبیعی

فرو کاست. به این ترتیب با وجود پذیرش  -البته در آن زمان –و غیرقابل مشاهده 

ر که زی –م و پیوسته و تدریجی ای از حرکتهای آرامفهوم جهش، آن را در زمینه

 هضم کرد. -دادند،تاثیر انتخاب طبیعی رخ می

کتاب داروین و نگاه تکاملی وی تا یک و نیم قرن بعد بی چون و چرا 

بر برداشتهای طبیعی و زیست شناختی از جهان زنده حاکم بود و سرمشقی کالن 

و امروز هم زیربنای را ساخت که به تدریج تمام علوم تجربی را در خود جای داد 

.م به بعد 1980ی سازد. هرچند از دههتمام دیدگاههای علم تجربی را بر می

 گرایانه در آن انجام پذیرفته است.تجدید نظرهایی انقالبی

دومین متن، توسط مارکس نگاشته شد. بخش مهمی از کتاب مارکس،  

تردیدی  . هرچندفرانسوی تعلق داشت -یعنی سرمایه، به سنت رمانتیستی آلمانی

در این نیست که مارکس از اثر سترگ داروین نیز به قدر کافی متاثر بوده است. 

اش را همچون رمانتیستی انقالبی سپری ی اول فعالیت فکریخودِ مارکس، نیمه

کرد. او به سنتی تعلق داشت که با برادران اشلگل در آلمان ساختی فلسفی به 
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نویسندگانی مانند دوما و هوگو به اوجی فرهنگی خود گرفته بود و در آثار ادبی 

دست یافته بود. در زمان جوانی داروین، بیانهای سیاسی اصلی این جنبش، دو 

شکلِ اصلی داشت که عبارت بودند از آنارشیسم، و سوسیالیسم که هردوی آنها 

سه نبه تغییراتی ناگهانی و بنیادین در زمانی کوتاه باور داشتند و هردو نیز در فرا

 پایگاه اصلی خود را یافته بودند. 

مارکس، درست مانند داروین، برداشتی تکاملی را برای تفسیر پویایی 

-ی مشاهدهجهان برگزید. اما دو تفاوت عمده با وی داشت نخست آن که عرصه

اش بر جامعه و جهان انسانی متمرکز بود، و طبیعت زنده و تاریخ طبیعی را تنها 

داد. دیگر آن که به جای برداشت ر جامعه مورد توجه قرار میی ظهوهمچون زمینه

انگاری دلبسته بود. مارکس نیز ی داروینی، به شکلی از فاجعههمسان انگارانه

کرد. اما آن را مانند داروین داستان تکامل نظامی پویا و ارگانیک را روایت می

 دید. میانباشته از گسستها، گذارها، و مقاطع بحرانی کوچک و بزرگ 

ها در ربع سوم قرن نوزدهم، دیالکتیک نوشته شدن سرمایه و بنیاد گونه

نگریستن به مفهوم حرکت و تغییر را در اروپا به اوج خود رساند. از آن به بعد، 

ی نظریات علوم برای مدت صد و پنجاه سال نگرش مارکس بر بخش عمده

می در مورد طبیعت چیره ی مدلهای علانسانی، و دیدگاه داروین بر بخش عمده

گرفت، معموال با نادیده شد. تالشهایی که برای آشتی این دو دیدگاه انجام می

انگاشتن تفاوت نگاه بنیادی این دو در مورد مفهوم حرکت همراه بود. از این رو 

ای ساده لوحانه از مارکسیسم را با تکامل داروینی ترکیب کرد، که استالین نسخه

ر بود. چراکه از سویی برای توجیه شرایط نابسامان شوروی در شترگاوپلنگی ابت

ی نخست قرن بیستم، محافظه کاری داروین را وامگیری کرده بود، و از سوی نیمه

هایی از برداشتهای رادیکال مارکس دیگر برای حفظ آرمانِ صدور انقالب، پاره

پس از آن در  ای بود کهدر مورد دگرگونی را نیز برگرفته بود، و این عارضه

 بسیاری از نظامهای سیاسی مشابه تکرار شد.
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های بزرگِ برخاسته از این چارچوبهای نظری در زمانی که ایدئولوژی

ی فکری الزم برای تسویه حساب قدرتهای اروپایی با هم ی قرن بیستم زمینهمیانه

 را فراهم آوردند و جهانی دو قطبی برای چهل سال بر گیتی حاکم شد، چنین

آرایی کرده باشند. در نمود که شاگردان داروین و مارکس در برابر هم صفمی

سویی غرب قرار داشت، با بازار آزادی که با ترفندهایی تکاملی و از مجرای 

ی کرد، و از سوجهشهایی خرد و پیوسته و ناملموس تعادل اجتماعی را برقرار می

ت ی بزرگ و کالن باور داشدیگر شرقی شوروی سر بر داشته بود که به جهشهای

و کتاب مقدسش سرمایه بود و مدام از انقالب فرهنگی، جهش بزرگ رو به جلو، 

 زد.و در نهایت از سوسیالیسمِ واقعا موجود دم می

خ ای که در آن رانگیزِ هشتاد، با تحوالت سیاسی نامنتظرهی شگفتدهه

 ه از آرایش نیروهایبینانداد، پیش درآمدی بود بر دگردیسی این تصویر ساده

کار شد ی بلوک شرق آشسیاسی. به تدریج در اواخر قرن بیستم بر مبنای تجربه

کارانه، و مبتنی بر روندهایی که تمام دولتهای مقتدر بر اساس قواعدی محافظه

رها نیز ترین کشوی انقالبیکنند، و در زیر پوستهتکاملی و خودزاینده رفتار می

ان ی غرب نشچهره پنهان کرده است. از سوی دیگر تجربهساز و کارهایی مشابه 

داد که نظام تکاملی مبتنی بر بازار آزاد چندن هم پایدار و متعادل نیست و 

 ند. کگسستها، انقالبها، و بحرانهای اقتصادی با بسامدی باال در آن بروز می

 

 

 

 

 

 

 .م1933دسامبر  5های خوشحال از لغو قانون منع فروش شراب، آمریکایی
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کاری و تندروی، چپ و راست، و انقالب به این ترتیب بود که محافظه

هایی معنایی که بر همدلی و ضدانقالب به مفهوم امروزینش رواج یافت. دوگانه

های کالن، یا تالش برای پرهیز از در دگرگونی یا هراس از تغییر، باور به مداخله

 ند. ایا احتیاط در این مورد استوار شدهای نامنتظره آن، و قمار کردن بر سر آینده

 یعنی–ی باستانی افالطون های انبوهِ دوگانهدر جهان امروزین که شاخه 

ن در اند، سخن گفتبالیده و رشد کرده -جهان آرمانی ثابت و گیتی تباهِ متغیر

های کاری بسیار دشوار است. چرا که شاخهمورد معنای دقیق مفهوم محافظه

اورهای ترین منشها و بکارانه در ترکیب با نامنتظرههای محافظهدیدگاهمتفاوتی از 

ای بارور و تاثیرگذار را به بار ها دو یا چند رگهگاه متعارض با خویش، اندیشه

-اند. از این رو شاید پرسش اصلی و ارزشمندتر، نه تعریفِ دقیق محافظهآورده

های گوناگون، و شناخت خهکاری، که کنکاش در مورد دالیلِ بالیدن این شا

های جدید دفاع یا حمله به تغییر، ماهیت هریک از آنها باشد. این که چطور نسخه

وناگون های گو ستایش یا نکوهش وضعیت ثابت و تغییرناپذیر، در قالب نظریه

ی از ااند، و این که چگونه این باورها و پندارها در زمینهسیاسی صورتبندی شده

ارانه یا کانگلیسی یا فرانسوی، داروینی یا مارکسی، و محافظه های نظریسرمشق

ی امروزین ما اهمیت اند، پرسشی است که به ویژه در جامعهانقالبی روایت شده

 یای که مفاهیمی از این دست بی توجه به خاستگاه تاریخی و زمینهدارد. جامعه

دا خالفانی برای خود پیشوند، هواداران و مشان به سادگی به کار گرفته مینظری

ی شوند، و در نهایت دستمایهکنند، محور سازماندهی گروههای سیاسی میمی

گیرند، که به دلیل تعارض و ابهامِ اولیه و بنیادینِ موجود هایی قرار میگیریتصمیم

 انجامند...ها، به پیامدهای نافرجام و ناخوشایند میسازیدر مفهوم
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 «!ندهایادخ»ای بر مقدمه

دار داریم که با ای از خاطرات خندهی ما مجموعههمه

آوریم و چه بسا اگر برای دیگران تعریفشان کنیم، شان لبخندی به لب مییادآوری

شان بشویم. این خاطرات در واقع داستانهایی کوتاه هستند که ریشه ی خندهمایه

آب و تاب روایت  ی ما دارند، اما اغلب با کمی اغراق وی زیستهدر تجربه

آورش تشدید شود. بخش مهمی از آنچه که شوند تا تاثیر بالغی و اثر خندهمی

کنیم، این رده از خاطرات است ی خودمان برای دیگری تعریف میما درباره

 «. یادخند»ام اسمش را گذاشته

شوند و یادخندها بخشی از ادبیات شفاهی هستند. یعنی اغلب نوشته نمی

ن را شان آو گوینده« بازی شوند»شان زمانی است که به تعبیری آییارزش و کار

با لحن و حرکات درست نزد دیگران اجرا کند. با این همه برخی از این 

تابانند و چه بسا که مان را باز میداستانکهای کوتاه شرایط و حال و هوای زمانه

ی دهنوشته ش برخی دیگر حکمتی در خود نهفته باشند. از این روست که شکل

یان رضا کیان« این مردم نازنین»شود. از ه مینوشتاین یادخندها هم به تازگی زیاد 

 ایرج پزشکزاد.« گلگشت خاطرات»بگیرید، تا 

شان را من هم مثل همگان انبانی پر و غنی از این یادخندها دارم. برخی

یر از خط س نوشتم در آن گنجاندم، و برخی دیگر بیرونوقتی که خاطراتم را می

ام ام باقی ماندند. چون از طرفی با مسیر مستقیم زندگیروایت خودزندگینامه

 شانکردند و از سوی دیگر نقل همهارتباط تعیین کننده و مهمی برقرار نمی

کرد. پس به این نتیجه رسیدم که این خاطراتم را به مثنوی هفتاد من تبدیل می

 یادخندها را جدا منتشر کنم.
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 ز آکادمیک حمل قمه!مجو

تازه سال دوم دانشگاه بودم که پایم به جنگل گلستان باز شد. اولش با 

ا و ی زیبشناسی به این منطقههای دانشگاه برای گردش علمی حشرهشاگردیهم

ودم، ی زیبایی این جنگلِ بکر شده بسحرانگیز سفر کردیم و بعدش من که شیفته

گذراندم. آن روزها بزرگترین عشق آنجا می حدود یک ماه از هر تابستان را در

زندگی من این زیبای مرموز و دست نیافتنی بود و حتا امروز هم که دیگر بکر 

نیست و بارها مورد تجاوز قرار گرفته، همچنان رسوبی استوار از آن عشق قدیمی 

 در دلم باقی است. 

یور سال شهرتعطیالت پس از پایان سال دوم دانشگاه، یعنی به بیان دیگر  

بود که برای دومین بار به تنهایی راهی جنگل شدم. طبق معمول  1373

مشهد را سوار شدم که از اتوبان بدنام و کج و  -ی تهرانهای لکنتهاتوبوس

نوردانی مثل مرا گذشتند و هم از طرفی کار جنگلی جنگل میای از میانهکوله

های آدمیزادها را به قلب ابیکردند و هم از طرف دیگر آلودگی و خرآسان می

بردند. آن روزها جنگل واقعا خلوت بود و به جز دکتر وِسکی که این منطقه می

 بان هیچای وسط جنگل درست کرده بود و سه چهار تا محیطبرای خودش خانه

زد. من هم که هنوز با محیط جنگل سازگار نشده بودم آدمیزادی در جنگل پر نمی

هنوز در حال و هوای فیلمهای رزمی و رمبو و اولین خون  -بین خودمان باشد–و 

و شکارچی و این حرفها بودم، مقدار زیادی چاقو و خنجر و آالت قتاله در 

رو های مهیب روبام بار کرده بودم که وقتی در جنگل با خرسها و کروکدیلکوله

 ی بلندهیک قمی این ابزارهای کمکی، شدم بتوانم از خودم دفاع کنم. از جمله

 های نوشتو سنگین بود که یک متری درازا داشت و رویش با خط کج و کوله

 قمه به قدری«. زنجان!»تر شاید به عنوان امضا، ، و کمی پایین«یا علی!»بودند 

بستم، با تمام زور و فشار نتوانستم در کوله جایش ام را میدراز بود که وقتی کوله

 ف از وسط درِ کوله بیرون زده بود. اش با بخشی از غالبدهم و دسته
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ی طرشت بود که از پشت به میدان آزادی راه مان در محلهآن وقتها خانه 

ام را که از ی غرب اتوبوسها هم همان جا بود. طبق معمول کولهداشت و پایانه

ی ی کذایماهی و ذرت و عدسی و لباسهای گرم پر شده بود، با آن قمهکنسرو تن

داختم و پیاده راه خانه تا پایانه را طی کردم و روی رکاب اولین روی دوشم ان

زد: اش داد میشد و کمک رانندهاتوبوسی پریدم که داشت از دروازه خارج می

 «  بدو مَشَد! مشهد! بدو مَشَد!»

 

 

 

 

 

افتادم تا شبانه سفر کنم و در راه عادتم این بود که حدود غروب راه می 

ید حواسم رسیدم و بانشود. اینطوری صبح فردا به جنگل میبخوابم تا وقتم تلف 

کردم که قبل از گذشتن اتوبوس از وسط جنگل، جایی پیاده شوم. را جمع می

اتوبوسها در آن وقت سال به نسبت خلوت بود، هنوز ایرانگردی و سفرهای 

توریستی مُد نشده بود و زیارت امام رضا و سفرهای مذهبی هم کم کم از مُد 

ای نداشت. تازه جنگ تمام شده تاده بود. ترابری هم چندان روند آسان و آسودهاف

بود و ناوگان اتوبوسهای بین شهری از چندین و چند ماشین قدیمی و پر سر و 

هایشان هم اغلب تریاکی بودند. با این شد که رانندهصدا و پر تکان تشکیل می

مسافرانش هیچی نشده ای شدم که مقدمات وارد اتوبوس بنز چاق و چله

شدند. یک جایی پیدا چشمشان را بسته بودند و داشتند برای خواب آماده می

 ام را زیر پایم گذاشتم و چشمم را بستم.کردم و کوله
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ی موتور بنز قدیمی و موسیقی گوشخراشی که چند ساعت در میان زوزه 

شاش را -سک شامراننده گذاشته بود، گذشت. تا این که جایی نگه داشتند تا منا

اجرا کنیم. همراه ملت پیاده شدم و قدمی زدم و ساندویچی که آورده بودم را 

ی دیدنی تک و توکی از همسفرانم را تماشا کردم که گاز زدم و قیافه

اندیشی نکرده بودند و غذایی همراه نیاورده بودند و حاال داشتند خوراکی عاقبت

وقتی راننده و شاگردش قبراق و سرحال، خوردند. راهی را میهای بینرستوران

آور در مغزشان آمدند و در اتوبوس را باز کردند، از احتماال با موادی سرخوشی

اولین کسانی بودم که سوار شدم. رفتم جایم نشستم و هنوز چشمم را برای چرت 

پ چپ ام نشسته بود چشبانه نبسته بودم که مرد میانسالی که در صندلی کناری

 «ست؟داداش، قمه»رد و گفت: نگاهم ک

ش ی قمه که از باالیام و دستهگوید، اما بعد اشاره کرد به کولهاول نفهمیدم چه می

 «ست...آره، قمه»بیرون زده بود. گفتم 

 «گیرنت ها! قمه ممنوعه. زندونی داره...مواظب باش داداش، می»گفت: 

کردم . اما فکر نمیشوددانستم که حمل سالح سرد جرم محسوب میاین را می

کردم کسی را بابتش زندانی کنند. پنج شش سالی بود که هنرهای رزمی تمرین می

ها خیلی سختگیرانه بود، بارها با شمشیر و در اوج دوران جنگ که این بند و بست

و سای و این جور سالحها در خیابان گشته بودم و برای تمرین با دوستانم از 

ای رفته بودم. این بود که نگرانی زیادی نداشتم. به محله ایجایی به جایی و محله

کردم کسی کاری به کارم به خصوص در خارج شهر و وسط راه مشهد فکر نمی

داشته باشد. ولی مرد میانسال با جای زخمی که روی صورتش مانده بود به نظر 

 شم.یوسط راه پیاده م»آمد. گفتم: ای میدر این زمینه آدمی کارشناس و حرفه

 «رم.گیرن دیگه، اصلن مشهد نمیاگه بخوان بگیرن تو مشهد می

گردن. اتفاقا نه خیر هم، توی راه وایسادن اسباب مسافرا رو می»گفت:  

 «همون جا ممکنه بگیرنت. برسی مشهد دیگه کسی کارت نداره.



   137      چهار صد و نود وماه هزار و سیو هشتم/ دی سی یشماره/سیمرغ

 

پیش از این فقط یک بار با اتوبوسی از این دست رفته بودم به جنگل و  

ی پیش مگه چیزی شده؟ دفعه»هم خبری از ایست و بازرسی نبود. گفتم: آن دفعه 

 «اومدم که از این خبرا نبود...که می

برن و میارن. پلیس اهه، اختیار داری. مسیر مشهده دیگه، مواد می»گفت:  

 «ای هم شانس آوردی البد.گرده. اون دفعهمعموال می

کنم، به این فکر افتادم که در فکر بودم که اگر واقعا گیری دادند چه  

روم جنگل و قمه را برای امنیت خودم الزم دارم. حقیقتش را بگویم، که دارم می

ی پذیرفتنی بودنِ این حرف کرده باشم، ی درجهبرای این که یک آزمایشی درباره

 «میدونی، فکر نکنم به من گیر بدن، من جانورشناسم!»به همسفرم گفتم: 

 «چی چی هستی؟»ا بست و گفت: اخم کرد و چشمانش ر 

سعی کردم این کلمه را با شکوه و هیبت بیشتری تلفظ کنم. گفتم:  

 «جانورشناسم، جانورشناس!»

خوب باش! داداش من هم عباس چارچشم بهش »لبخندی زد و گفت:  

- داشت. اما برا یک قمهگفتن، چون موقع چاقوکشی هم عینکشو ور نمیمی

 « هفته تو زندون آب خنک خورد.گرفتنش و دو  -تو مالِ نصفِ

ی غنی و ارزشمندی در این زمینه ی زیستهمعلوم شد طرف واقعا تجربه 

کنه. من جانورشناسم. ماها باید باشه، اون فرق می»دارد. اما کوتاه نیامدم و گفتم: 

 «قمه همراهمون باشه!

 سکند جانورشناکمی با تردید به من نگاه کرد. معلوم بود دارد فکر می 

یک جور دزد خطرناک است یا یک جور پلیس مخفی. اما باالخره سر در نیاورد 

خالصه از ما گفتن بود. اگه من جای تو بودم وسط راه قمه رو از پنجره »و گفت: 

 «مینداختم بیرون. مواد پَواد هم اگه داری بریز بیرون. این روزها گیربازاره!

ی هی بلند که دو برابر قمن قمهمعلوم شد که به این نتیجه رسیده من با ای 

رسد، باید جنایتکار با اخوی است، به همراه لقبی که خطرناک هم به نظر می
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یه ام را دور بیندازم. این بود که تکای باشم. به هیچ عنوان قصد نداشتم قمهسابقه

 خیالبی مو ازم بگیره.تونه قمهنه بابا، هیشکی نمی»دادم و چشمم را بستم و گفتم: 

 «داداش. هیچی نمیشه!

 

 

 

 

 

 

 

خیالی من جا خورده و شاید هم فکر کرده واقعا آدم معلوم بود از بی 

کردم که مدتی با تردید به من خیره شده، خطرناکی هستم. با چشم بسته حس می

 اما باالخره با خودش کنار آمد و او هم چشمش را بست و خوابید.

بی خوابم برده بود که یک دفعه با یک اتفاق بعدی که افتاد این بود که حسا

و، پیاده بدو، بد»گفت: زد به شیشه و میصدای فریادی بیدار شدم. یکی داشت می

 «شو، پیاده شو ببینم!

گفته چشمم را باز کردم و دیدم ای دل غافل، داداش عباس چارچشم راست می

ازان را سرباند. دور اتوبوس و اتوبوس را در یک ایست بازرسی جدی نگه داشته

 ها تا مردمِ مست و پاتیلِزد به پنجرهشان داشت میمسلح گرفته بودند و یکی

یا »خواب را بیدار کند. داداش عباس هم از خواب پرید و زیر لب گفت: 

اش را باز کرد و تند تند چیزی را در آورد و در آستر بعد هم کوله« ابوالفضل!

خورد و کنجکاو بودم میها نبه قاچاقچیخالف بود، ولی اش کوله چپاند. قیافه
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کند. خالصه همه را پیاده کردند. هرکسی کوله و که چه چیزی را دارد قایم می

از ها را برفتیم در اتاقکی کولهبایست میکیف و چمدانش دستش بود و می

شان کنند. من هم با خیال راحت توی صف ایستادم کردیم تا دو نفر بازرسیمی

ی قمه از وسطش بر آسمان برافراشته شده د و دستهدر حالی که کوله بر دوشم بو

بود. نوبت به من که رسید، کوله را باز کردم و خیلی عادی انگار که مسواک 

باشد، قمه را هم در آوردم و همراه لباسها روی میز گذاشتم. سرباز جوانی که 

 «این چیه دیگه؟»ی من به او محول شده بود کمی ترسید و گفت: گشتن کوله

 «چی؟ این؟ پیرهن پشمیه دیگه!»م: گفت

 «نه بابا، این! شمشیر داری؟»گفت: 

 «نه سرکار شمشیر کجا بود! این قمه است!»گفتم: 

قمه واسه چی؟ داری با »اش بیرون آورد و گفت: با تردید قمه را از غالف چوبی

 «ری زیارت؟قمه می

 «رم جنگل!رم. دارم مینه، زیارت نمی»گفتم: 

ی چشمگیر و جواب اخیرم ت حق به جانب من در کنار قمهخونسردی و حال

قه آقا یه دقی»ی سرباز جوان مختل شود. برای همین هم گفت: باعث شد پردازنده

 «همینجا وایسا...

بعد هم رفت بیرون از اتاقک. روی میز بغلی داداش عباس کیف کوچکش را 

ر ی دیدی دستگیجلوی سرباز گذاشت و نگاهی فاتحانه به من انداخت، که یعن

 شدی؟

بله جناب سرهنگ... قمه داره یه متر... نمیدونم »... آمد: از بیرون صدای سربازه می

 «خواد بره تو جنگل...والال! میگه می

خواد بره جنگل؟ چریکی می»واری در جوابش گفت: صدای خشن و بلند نظامی

 «؟ی گرم نداشتچیزیه نکنه؟ تو اتاق تنها گذاشتیش؟ االن در میره که! اسلحه
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شدند و هم هن هن خفیفی درشان کلمات آخر هم به تدریج بلندتر شنیده می

لر ی دوپرسوخ کرده بود. با توجه به کم شدن طول موج صداها و بررسی معادله

دوند. حدسم درست بود و اندک زمانی متوجه شدم دارند به سمت اتاقک ما می

 همان سرباز جوان ی بلندقد به همراهبعد در باز شد و یک سرهنگ نیروی انتظام

دیگر به داخل هجوم آوردند. من هم خونسرد سر جایم ایستاده  حو دو سرباز مسل

 گذاشتم.بودم و داشتم قمه را دوباره توی غالف می

 «؟کنیآهای! تو، اسلحه رو ول کن بینم. داری چیکار می»سرهنگ گفت:  

ام رو در آورده بود همن؟ هیچی جناب سرهنگ این سرکار قم»گفتم:  

 «ذارمش تو غالف..دارم می

ام کمی ورق را برگرداند و همه ام و لحن مودبانهآرامش و خونسردی 

زد. احساس کردند با آدم خطرناکی طرف نیستند. اما تردید در چشم همه موج می

 «دونی حمل اسلحه سرد قدغنه؟قمه برای چی داری؟ می»سرهنگ گفت: 

ب سرهنگ، خبر دارم. اما من جانورشناسم، دارم میرم بعله جنا»گفتم:  

 «دونید دیگه...جنگل و قمه الزم دارم... شما خودتون می

سرهنگ سرش را تکان داد و سربازها به فکر فرو رفتند که چه چیزی  

ات توقیفه. نمیشه خوای برو، ولی قمههرجا می»داند. گفت: است که سرهنگ می

 «صاحبه؟است راه بگیری. مگه مملکت بیاسلحه بگیری دستت راست ر

اش را داداش عباس در میز کناری باز آمد یکی از آن نگاههای فاتحانه 

گشت، در تودوزی ی کوچکش را مینثارم کند که یک دفعه سربازی که کوله

 «این چیه آقا؟»کف کوله به چیز سفتی برخورد و گفت: 

ن چیزی که قایم کرده بود، لو رنگ از روی داداش عباس پرید و معلوم شد هما

 «هیچی قربون. آت و آشغاله...»کاره ماند و گفت: اش نیمهرفته است. نگاه فاتحانه

ی گشت تا آن چیز را از پوستهسرباز میز کناری داشت دنبال راهی می 

و  ام و کمی گشتمکیفش بیرون بکشد. من هم همزمان دست بردم به سمت کوله
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باعث  امبیرون آوردم. وقتی برگشتم دیدم حرکت ناگهانیام را کارت دانشجویی

هایشان را به طرفم قراول بروند. در میز کناری سرباز ی سربازها اسلحهشده همه

ی داداش عباس بیرون کشید و تشر زد: دار از کولهپیروزمندانه یک چاقوی ضامن

 «این چیه؟ این چیه؟»

که به چاقو خیره شده عباس  ی داداشِو روی پریده توجه به رنگبی 

ن براتون روش چیببینید، همهشما این کارت منو  ،جناب سرهنگ»گفتم: بود، 

 «شه.می

 

 

 

 

 

سرهنگ با تردید آمد و کارت را گرفت و نگاهش روی نشان دانشگاه  

 «حاال این چی هست؟»تهران مکثی کرد. گفت: 

بینید، من دانشجوی شما توجه کنید، نوشته جانورشناس... می»گفتم:  

همین الزم دارم. هیچ  جانورشناسی هستم. باید برم توی جنگل و قمه را هم برای

 «مشکل قانونی هم نداره!

سرهنگ مانده بود چه بکند، کارت را گرفت و خطاب به یکی از سربازها  

 «برو کیفشو بگرد ببین دیگه چی داره؟»گفت: 

ام را کاوید. دست بر قضا شانس من گفت سرباز دستپاچه رفت و کوله 

برای  جانورشناسی بود کهو اولین چیزی که به دستش خورد یک کتاب انگلیسی 

خواندن در اوقات فراغت همراه آورده بودمش. کتابی بود سنگین و حجیم با 

ششصد هفتصد صفحه و عکسهای رنگی جانوران. روی جلدش هم عکس یک 

جور اسفنج دریازی بنفش بود. سرباز کتاب را روی میز گذاشت و نگاه معناداری 
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گشت و فقط یک مشت کنسرو و کاله به سرهنگ انداخت. بعد هم باقی کوله را 

ای و شلوار ورزشی نصیبش شد. آنقدر سرسری گشته بود که دو تا چاقوی ارتشی

 ام گذاشته بودم را ندید.که ته کوله

لحنی با ای کتاب انگلیسی را ورانداز کرد و خیرهنگاه  ابسرهنگ  

 «ات رو ببری...آقا جون با همه این حرفا نمیشه قمه»گفت: تر محترمانه

رهنگ س»کردم گفتم: که به کارت اشاره می رفتم کنار دستش و در حالی 

 «جان، شما به عرایض بنده توجه نکردین. ببینین... اینجا چی نوشته؟

 «نوشته جانورشناسی...»نگاهی کرد و گفت:  

خواین شما؟ جانورشناس باید قمه دقیقا، دیگه چه سندی می»گفتم:  

 «هان؟داشته باشه دیگه! وگرنه چطور میشه توی جنگل دوام آورد؟ 

خورد که چاقو زد و قسم میدر میز کناری داداش عباس داشت ضجه می 

مال برادرش بوده و اشتباهی در آستر کیفش جا مانده. اما سرباز کاغذی برداشته 

ار دی خدا را جریمه کنند و چاقوی ضامنکرد که بندهبود و داشت فرمی پر می

به سر و صدای مجرم، همدالنه  توجهی پرونده کرده بود. سرهنگ بیرا هم ضمیمه

البته حق با شماست. اما اصال از کجا معلوم که این کارت اصل باشه؟ »گفت: 

 «کنن؟دونین که چقدر کارتهای جعلی از این دست درست میشما می

بله، حق دارید مشکوک باشید. از این جور کارتها خیلی »گفتم:  

ونه ک تماسی بگیرید با جایی که بتشه کرد. کاری نداره که، شما یسوءاستفاده می

ه از ای داره کگه کارت اصله یا نه. ببینید، اینجا یک شمارهچک کنه، بهتون می

 «شه فهمید.روش می

ام بود. سرهنگ بینوا ی دانشجوییدادم البته شمارهای که نشان میشماره

روی  ماهم آنجا وسط برهوت راهی نداشت بتواند اعتبار کارتی را بررسی کند. ا

هم رفته موضوع بحث از حمل قمه ابتدا تغییر کرده بود به این که من جانورشناس 

هستم یا نه، و حاال هم تغییر یافته بود به این که کارت اصلی است یا جعلی. 
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سرهنگ انگار پیشاپیش با دیدن کتاب انگلیسی قانع شده بود که با یک 

ازه در آن وقت بیست سالم شده ای سر و کار دارد. این که تجانورشناسی حرفه

داد هم انگار اختاللی در این موضوع ایجاد ام جوانتر هم نشان میبود و قیافه

خواهد کوتاه آمدنش آسان به نظر برسد. این بود نکرده بود. اما معلوم بود که نمی

شما یک لحظه صبر کنید، من برم با مرکز هماهنگ کنم و ببینم چی »که گفت: 

 «میگن!

 «حتما، بفرمایید. یادتون نره اون شماره رو بخونید براشون!»هم گفتم: من  

بعد هم با خیالی آسوده شروع کردم به جمع کردن لباسها و وسایلم و  

ام چپاندم. بعد هم با آرامش تمام قمه را هم بینشان جا همه را دوباره داخل کوله

اش از آن ه و دستهدادم و کوله را بستم. در حالی که همچنان یک وجب از قم

ی فنگ در آمده بودند و اعتراضباال بیرون زده بود. سربازها هم دیگر از حالت پیش

از  شدای داشت و میهم نکردند. سرهنگ هم به اتاقی دیگر رفت که دری شیشه

تن زند. از حالت نشسچند متری تماشایش کرد که دارد با تلفن با کسی حرف می

ی نبود که مخاطبش کسی جز همسرش یا شاید اش تردیدو مهربانی چهره

چرخاند. آن هدف در دستش میهایش نبودند. کارت را هم همینطوری بیبچه

آوری ارتباطی جدید وجود نداشت و معلوم بود روزها هنوز گوشی همراه و فن

ی کارش زنگی به خانه بزند ای پیدا کرده در میانهسرهنگ از این که بهانه

ه بعد از چند دقیقه بیرون آمد و با مهربانی و مالیمت کارت خوشحال شد. خالص

را پس داد و دست محکمی هم داد و من هم با عزت و احترام رفتم سوار اتوبوس 

شدم. یک ربعی نگذشته بود که داداش عباس هم سر رسید. با کلی التماس قبول 

گی با سرشکستاش نکنند. اما چاقو را از او گرفته بودند. کرده بودند که جریمه

 کرد که نکندآمد و کنارم نشست. اولش حالتی مشکوک داشت. انگار فکر می

من نفهمیدم، چطو »ای چیزی باشم. باالخره طاقت نیاورد و گفت: مامور مخفی

 «ی تو رو نگرفتن چاقوی منو باال کشیدن؟شد؟ چرا قمه
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اشته تونم قمه دبابا من که قبال بهت گفتم، من جانورشناسم. می»گفتم: 

 «باشم.

من که تا حاال همچین چیزی نشنیده بودم. بهت گیر هم دادن ها! »گفت: 

 «ولی بعد ولت کردن...

فنگ و تلفن زدن معلوم بود این گیر دادن و آن بازداشت اولیه و پیش

شده و ی مثبتی محسوب میسرهنگ برای اطمینان از درستی حرفهایم برایم نکته

گفتی »بودن را مخدوش کرده. بعد که کمی فکر کرد، گفت:  احتمال پلیس مخفی

 «شناسی؟چیچی

 «جانورشناس، جانورشناسم من»گفتم: 

اون وقت میتونی قمه ببری این ور و اون ور؟ چون »گفت: 

 «جانورشناسی؟

خوب آره دیگه، »ای را شرح بدهم، گفتم: انگار امر خیلی بدیهی

 «وگرنه چطوری قراره بره تو جنگل؟ جانورشناس باید قمه داشته باشه دیگه،

تر شده، چون حاال مسئله این بود که چرا باید کسی معلوم بود معما برایش پیچیده

به جنگل برود؟ اما دیگر رویش نشد سوال کند. به خصوص که من باز چشمم 

 خواستم بخوابم. گرم شده بود و می
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ارد جنگل ، ونماز-دستشویی-فردا صبح، کمی بعد از توقف بابت صبحانه

وق های جایی که پاتگلستان شدیم. وقتی از روستای تنگراه رد شدیم، نزدیکی

 ها جلو رفتم و بهام را برداشتم و از بین ردیف صندلیمن بود در جنگل، کوله

 «آقا نیگر دار!»راننده گفتم: 

خواستی همون جا که وایساده بودیم کارتو دیگه نمیشه، می»راننده گفت: 

 «داریم...دتو نیگر دار تا وقتی که برای ناهار نگه میبکنی. خو

  «خوام پیاده شم...نه بابا، نیگر دار می»گفتم: 

اینجا که جای پیاده شدن نیست پسر جان، »با تردید نگه داشت و گفت: 

 «میری اینجا وسط جنگل ها!می

 «نه، قربون شما، نگران نباشین...»گفتم: 

 «شه...میآخه اینجا که ن»راننده گفت: 

شوفر، تو فضولی »ه دیدم داداش عباس از ته اتوبوس داد زد: جواب بدهم کآمدم 

 «بینی؟ این آقا جانورشناسه!نکن، درو وا کن، مگه نمی
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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

همچنین برای پرهیز از ایجاد مزاحمت برای آنها که شاید وقت و من، دوستان من هم هستند. 

رای فرستم که به شکلی باش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را برای کسانی میی خواندنعالقه

ان در خودتان یا دوستت دریافتنش ابراز عالقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی

  sherwinvakili@yahoo.comنشانی  بهمیل خود را ای فهرست 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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