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 .بازیگوشی شاید ارجمندترین ویژگی انسان باشد

نکارناپذیر هوشمندی و خالقیت، های ایکی از نشانه

بازیگوشی است و شاید به این خاطر است که در سیر تکامل پیچیدگی حیات بر 

ست. ترین صفتهایی است که تکامل یافته اترین و دیریابزمین، بازیگوشی از تازه

ی قیهکنند و بدر واقع تنها پستاندارانی که مغزی پیچیده و بزرگ دارند بازی می

کردن  مدارهای عصبی خویش تنها برای بهینه کردنِ رفتار و بیشینه جانوران از

 برند. شان بهره میبختِ بقای خودشان و کد ژنتیکی

دانند که بهترین کلیدِ انجام یک کار به شکلی مینیک این را رازآشنایان  

م. بخش بدان بپردازیای شادمانه و لذتنقص آن است که همچون بازیبهینه و بی

آوری ترین نمودهای فنهای ادبی، پیچیدهرین آثار هنری، زیباترین آفریدهبزرگت

اند ترین دریافتهای فلسفی و عقالنی به دست کسانی به سرانجام رسیدهو ژرف

اند و از بازی کردن با آن و یکسره ی موضوع کار خود بودهکه شیفته و دلباخته

از واقع نیست اگر بگوییم موتور  اند. در واقع دوربردهدرگیر شدن با آن لذت می

ی تمدن انسانی در خصلت بازیگوشی آدمیان نهفته است و این است برندهپیش

 سازد.که خالقیت و نوآوری را ممکن و گریزناپذیر می

خشِ بهایم آن بوده که گوشه و کنار لذتی سیمرغ یکی از هدفدر نشریه 

م شریک شوم. گاه این زوایا به عکس های ذهن انسانی را با دوستان و یارانآفریده

ی شده و گاه به اثری سینمایی یا داستانی. از این شمارهای مربوط میو نقاشی

خیلی ت-های علمیام که به معرفی نقاشیسیمرغ در همین راستا بخشی نو افزوده

است. در این بخش هر شماره ده تا سی اثر از آمیز اختصاص یافته و افسانه

های امروز به ویژه با صنعت بازیآثاری که . معرفی خواهم کردهنرمندی را 

ای و همچنین سینما گره خورده است و از این رو شاید بهتر از هنرهای رایانه

 مان را نمایش دهد.دیگر بازیگوشی زمانه
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 اخبار روزهای گذشته:

ی علوم اعصاب تهرانماه در چهارمین کنگرهعصرگاه روز پنجشنبه سوم دی 

ی ی ساز و کارهای عصبای داشتم دربارهدر دانشگاه علوم پزشکی ایران سخنرانی

خندیدن به جوک. در این نشست نخست با تدبیر و خالقیت دوستان دست 

( موفق standup comedy)خند ایستاندرکار هنرمند گرامی آقای کربالیی یک 

بت کردم. شناختی بحث صحی چارچوبهای عصباجرا کرد و بعد من درباره

ام بر تلگرام فایل صوتی سخنرانی را در کانال

(https://telegram.me/sherwin_vakili) ای که در ام و مقالهمنتشر کرده

 گنجانم.ی سیمرغ میام را در همین شمارهاین مورد نوشته

 

 

 

 

 

 

 

 در این دوره برگزار شد« شناسی ایرانیاسطوره»ی گام از دورهتمین شه .

را درس دادم و پرسش « شناسی آسمان شبانهاسطوره»ی از کتاب بخشهای

های صورتهای فلکی بود و کنجکاوی در دلیلِ این مان رمزگشایی از نشانهمرکزی

که ماههای سال و صورتهای فلکی دایرةالبروج با این شکل و شمایل و ترتیب 

 اند. قرارداد شده
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با شرح « سیستمی به من و نهاد دیدگاه زروان: نگاهی»ی تم از دورهشگام ه

ی قدرت و انضباط به انجام رسید. های او دربارهآرای میشل فوکو و نقد دیدگاه

این آخرین گام از این دوره بود و نشستهای یکشنبه از این به بعد به نشستهای 

ی چیستا نیز در ماه دی برگزار دو نشست از مجموعه دگردیسی یافت.« چیستا»

 اش را در بخش خبرهای آینده خواهید خواند.یشتر دربارهشد که توضیح ب

ی تاریخ تمدن ایرانی با بررسی سیاست و فرهنگ عصر گام هشتم از دوره

پس از فروپاشی دولت هخامنشی به انجام رسید. در این نشستها سیر تحول دولت 

 نِهای محلی تحلیل شد، و تکامل همزماتر از تاریخای گستردهسلوکی در شبکه

یر ی سدولت روم و کارتاژ نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بحثی درباره

 ی دریای اژه و نقش مصر بطلمیوسی در این زمینه داشتیم.ظهور هلنیسم در منطقه

 

 

 سازی فایل صوتی و با همت دوستان و یاران عزیزم کار ویرایش و فشرده

و سه ای داز این به بعد هفتههایم سرعت گرفته و تصویری کالسها و سخنرانی

یی هاام منتشر خواهم کرد. در ماه گذشته پروندهنسخه از آن را بر کانال تلگرام

شناسی و تاریخ تمدن از این رسانه انتشار شناسی مکان، اسطورهمربوط به جامعه

 یافتند.

 شناسی تاریخی جامعه»ی آموزشی ماه دورهی میانی دیی دو هفتهشنبهدر سه

ی مباهات و را در کانون معماران معاصر تدریس کردم. مایه« های شهریمکان

ام بود که در تدریس این دوره با استاد گرامی و دوست بزرگوارم دکتر سرافرازی

 پرویز پیرانِ گرانقدر همراه و همکار بودم.

ی ی زروان در تاالر همایش موسسهی اندیشهماه نشست حلقهدی 25روز جمعه 

ته ی گفتارهای نشست پیشین بود و گذشان برگزار شد. بحث این نشست ادامهبهار

ای که در نشست ماه پیش سخن گفته بودند )دکتر از استادان و یاران گرامی
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عبدالحمید ضیائی، دکتر امیرحسین ماحوزی، و دکتر محمود عبایی(، در این 

مند شدیم. بهره نشست از سخنان دکتر مسعود انصاری و دکتر مصطفی حیدری نیز

 یروانهاند، نقدِ میانهموضع من در میان این دوستان چنان که حاضران دریافته

عرفان ایرانی است. یعنی در ضمنِ تاکید بر ضرورتِ پیراستن عرفان از خرافات 

گریز در آن، به میراث عرفانی ایران به مثابه یک سرمشق ای عناصر عقلو نقد ریشه

ارم توجه د« من»دی و چارچوبی برای صورتبندی مفهوم نظری برای انضباط فر

ی زروان های اندیشهیابم. این دیدگاه در نشستو آن را ارزشمند و کارگشا می

تا حدودی مورد توافق یاران بود، هرچند نقدهای دوقطبی تند هم له و علیه عرفان 

 ایرانی اندک نبود.
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ی ماه در محل موسسهدی 28مگاه دوشنبه نشست انجمن ادبی سیمرغ شا

روانشناسی سیاووشان برگزار شد. در این نشست دکتر مسعود انصاری، دکتر 

های گوناگون شعر و ی سویهحسین مجتهدی و دکتر امیرحسین ماحوزی درباره

 سخن فریدون توللی سخن گفتند.

  توانید م منتشر کردم. میاها و کتابها را بر کانال تلگرامدر ماه گذشته این مقاله

 از راه پیوند زیر به این کانال بپیوندید:

https://telegram.me/sherwin_vakili 

 های خودم:از نوشته

 شناسی جوک و خنده و خالقیتها: جامعهکتاب

نش تکامل واگرای آفریپرسش بنیادین، ها: اندر آداب نوشتن گفتار نویس، مقاله

 تبار آهیمسا، شناسی خندیدن به جوک، عصباجتماعی مکان، 

 ، 5 ،4، 3، 38های ها: سیمرغ شمارهنشریه

 از دیگران:

، Arcana Mundiی جنسیت زنانه، سی: سمینارهای لکان دربارهبه انگلی

From suns to life ،human Evolution ،Scientific American: 

Oct.2015 ،اثر هوفشتادلر باخ -اشر -گودل ،Vitalism and multiplicity 

 اثر ژیل دلوز

حالس می بانو پوران دیبا، جام حسنلو نوشته، ی برنزنوشته «فوکو» به پارسی:

هار چشرح زندگانی من از عبداهلل مستوفی، سعدی، ، گلستان یاثر مولو سبعه

 یخالصهپرسش از تکنولوژی به قلم هایدگر، مفهوم روانکاوی از ژاک لکان، 

اشکانیان اثر شناخت اساطیر یونان، ی محمدعلی فروغی، شاهنامه گزیده

 نوفدیاکو
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 اخبار روزهای آینده:

 ها در کانون معماران شناسی که عصرگاه چهارشنبهی اسطورهگام نهم از دوره

امه ماه ادی بهمنماه آغاز شد و تا میانهی میانی دیشود، در هفتهمعاصر برگزار می

ن دوره اساطیر ایرانی و یونانی را با هم مقایسه کردیم. از خواهند یافت. در ای

میان ایزدان آفرودیته با 

ایشتار و آناهیتا مقایسه شد 

پهلوانان -و از میان شاه

آگاممنون را با جمشید و 

کیکاووس برسنجیدیم. 

ی پهلوانان همچنین درباره

و مفهوم تاریخ و زمان در 

دو تمدن ایرانی و یونانی به 

شود به اساطیر ی بهمن ماه آغاز میختیم. گام دهم این دوره که از نیمهبحث پردا

ی شان با روایتهای ایرانی را بررسپردازد و چگونگی چفت و بست شدنبودایی می

 کند.می

 ها پس از کالس ی تاریخ تمدن ایرانی که چهارشنبهگام نهم از دوره

 شود،شناسی برگزار میاسطوره

آغاز شد و  ماهی دیاز نیمه

ی موازی با کالس قبلی تا نیمه

بهمن ادامه خواهد یافت. در این 

دوره بخش آغازین عصر اشکانی 

دهیم، را مورد بررسی قرار می

روابط ایران و روم و آغازگاه 

جنگهای دو کشور را تحلیل 
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گیری راه ابریشم خواهیم پرداخت. گام دهم کنیم و به روندهای حاکم بر شکلمی

شود نیز به عصر اشکانی اختصاص یافته و ی بهمن آغاز میه که از نیمهاین دور

ی تاریخی ظهور دین رویدادهای نزدیک به دوران زایش عیسی مسیح و زمینه

 کند.مسیحیت را بررسی می

 

 

 

 

 

 

 

 دور جدیدی از نشستهای چیستا «دیدگاه زروان»ی با به پایان رسیدن دوره ،

دانشگاه علمی کاربردی هنر )خیابان جمالزاده( برگزار ها در عصرگاه یکشنبهدر 

 یینهابه ت کیشده که هر لیاز نشستها تشک یارهیاز زنج ستا،یچ یدورهشود. می

 میبه مسائل و مفاه یارشتهانیم یاهیمخاطبان قابل استفاده است و از زاو یبرا

. هر نشست پردازدی( میستی)و گاه نقاط برخوردشان با علوم ز یعلوم انسان

اختصاص دارد.  بکتا کی یمحتوا ای شمندیاند کی یآرا یبه بررس ستایچ

 یعاتمطال ریخط س کیکه بر اساس  دهندیم شنهادیپ انیآن را دانشجو یموضوعها

برای آگاهی بیشتر و ثبت نام در این دوره و  .ردیگیمورد بحث قرار م جیبه تدر

 :ینیخانم امخورشید ) یومروابط عم ریمدتوانید با کالسهای دیگر می

( تماس 09124971150 :بااندامیز هایم )آقایکالس ریمد( یا 09372320756

 بگیرید.
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 ماه در بهمن 30 ی زروان در عصرگاه روز جمعهی اندیشهنشست بعدی حلقه

امون شناختی پیربه بحثی جامعهاین نشست ی بهاران برگزار خواهد شد. موسسه

  .پیوند قومیت و ملیت اختصاص یافته است

 ماه در بهمن 26دوشنبه ی ادبی سیمرغ در شامگاه ماه حلقهنشست بهمن

تی شناخهای جامعهشود. در این نشست به سویهی سیاووشان برگزار میموسسه

 اشعار فریدون توللی خواهیم پرداخت. 

  ی عمومی حلقه نشست نخستینمن به 16جمعه به احتمال زیاد در عصرگاه

ن بنیانگذار شعر زنا»با عنوان  (ی پژوهش شعر انجمن زروانشاخهادبی سیمرغ )

ی هموسسبا به طور مشترک برگزار خواهد شد. این نشست که « معاصر پارسی

شود و ی ملی برگزار میهای کتابخانهشود، در تاالر همایشبرگزار می سیاووشان

پروین فروغ فرخزاد، ی هشهای ماههای گذشته دربارهپژودستاورد در آن 

و سیمین بهبهانی ارائه خواهد شد.  اعتصامی

 هامرور خاطرات خورشیدی

 1386ی هنرمندان، آخر اسفندماه ها در خانهجشن نوروز خورشیدیی اختتامیه
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  است که در بستری اجتماعی و با مکان، فضایی طبیعی

دستکاری انسان بازآفریده و بازساخته شده باشد. مکان 

مند و هدفمند از فضاست که شکلی ساختگی، دستکاری شده، برنامه

اری ی پدیدخصلت خنثا و طبیعی و متقارن آن را از دست داده و از مرتبه

 فیزیکی به جایگاه امری اجتماعی ارتقا یافته است. 

ی نظامهای اجتماعی بسته به مدارهای قدرت و بسترهای همه 

پرورند، الگویی ویژه از ساماندهی به فضا ای که در دل خود میمعنایی

تا حدودی با آفرینند. گزینند و ساختی خاص از مکان را میرا بر می

توان به الگوی جریان یافتن قدرت و نگریستن به مکانهای اجتماعی می

جامعه پی برد، و به همین ترتیب برآورد کرد که چه  معنا و لذت در آن

ای در این جامعه پرورده شده و در آفرینش این مکان جمعی «من»نوع 

 مشارکت کرده است. 

ن تریتردید یکی از معنازدودهی امروز ما در ایران بیو زمانه زمینه 

 های جمعی وها را در خود جای داده است. مکانترین مکانقدرتو بی

ها باشند، تکه پاره، از هم تر آنها که شهرها و محلههای کالنبرساخته

کنند و نه گریخته و نامتعادل هستند و نه معنایی منسجم را حمل می

ها قرار «من»ی آزادی عمل منسجم و هماهنگی را در اختیار دایره

فیزیکِ مکان و دستکاری جسورانه در آن و -دهند. مداخله در خُردمی

نگری در معناهای فرهنگی و ایست که تنها با ژرفاش وظیفهرینیبازآف

های کهنسالِ تکامل یافته در تمدن دیرپای ایرانی ممکن شناسایی مکان

 شود.می
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 شناسی تاریخی فضاجامعه»ی هایی که در دورهپرسش» 

 شان:مطرح کردم و سزاوارِ طرح یافتم

شود؟ آیا اصوال زاییده میمکان اجتماعی چگونه از دل فضای فیزیکی 

اش قابل درک و فهم است؟ یا این که فضا در معنای محض و انتزاعی

ی جانداران از همان ابتدای کار به دخل و تصرف در فضا دست همه

کنند؟ زنند و شکلی خودساخته از آن را پیرامون خویش تراوش میمی

شود؟ میپذیر هایی رسیدگیها و شاخصمکان اجتماعی با چه سنجه

فضاهای ایستا و پویا چه تفاوتی با هم دارند؟ آیا فضای شهری از پایین 

شود، یا این های واگرای افراد برساخته میجمع ارادهبه باال و با حاصل

الن ی ککه روندی باال به پایین بر آن حاکم است و بر اساس یک برنامه

مراتبی  لسلهشود؟ زیرسیستمها و سطوح سسیاسی یا فرهنگی تولید می

توان از هم تفکیک کرد؟ پیوند مکان با من چگونه مکان را چطور می

کان کنند؟ پیوند مشود؟ چه نظامهایی این پیوند را رمزگذاری میتعیین می

کند، یا من آن یابد؟ مکان جمعی من را تعیین میو ما چطور سامان می

 کند؟را ضمن بازتعریف و تفسیرهای شخصی بازتولید می
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 ی ماهنگاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 را به دنبال داشت.هواداران حقوق حیوانات  و ساماندهی چشمگیر بسیجی حیوانات در چین که عکس مشهور یک رام کننده

 شد.
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 ی تمدن هایی از دانش مدرن که به حوزهدر میان شاخه

ای را نداریم که شود، احتماال هیچ عرصهایرانی مربوط می

پژوهی و تاریخ صدر اسالم دستخوش اغتشاش و نابسامانی باشد. ی قرآنبه اندازه

ای که طی هزار سال گذشته دهداشتها و فرضهای جا افتابخش مهمی از پیش

ی ظهور اسالم و معنای آیات در کتاب مقدس مسلمانان دانسته و آشکار درباره

شد، طی ده پانزده سال گذشته دستخوش دگردیسی و بازاندیشی شده، پنداشته می

ای از دل آن زاده شود. نگاه انتقادی تندرویی که این بی آن که دستگاه نظری تازه

ا آورد، هنوز بج اعتبار و اهمیت دانشگاهی بیشتری به دست میروزها به تدری

د ی بسیاری دارگذار به یک چارچوب منسجم و دیدگاه نظری قانع کننده فاصله

ای که برخی از پژوهندگان معاصر و شهودهای جذاب و پرسشهای جسورانه

ه تا دای پذیرفتنی و بستری منطقی گره نخورشناسیاند، هنوز با روشمطرح کرده

 بتواند سرمشقی نو را رقم بزند.

و پر سر و صدای  نخست قصد داشتم در این بخش به نقد کتاب تازه 

فولکر پوپ بپردازم که به تازگی در آلمان منتشر شده و در آن برخی از 

داشتهای تاریخ اسالم کالسیک )از جمله وجود پیامبر اسالم!( ترین پیشابتدایی

م پیش از پرداختن به آن باید نخست آثار کریستف انکار شده است. اما دید

لوکزنبورگ معرفی و نقد شود و خودِ این کار نیز برای مخاطبان ایرانی به 

ارش تر که لوکزنبورگ کای نیازمند بود. چرا که بسیاری از آثار قدیمیچینیمقدمه

ی نقد امهبرنرا بر آنها استوار ساخته هنوز در ایران شناخته شده نیستند. از این رو 

سه  ی اینارَه را درپژوهی انتقادی معاصر با تمرکز بر طرح پژوهشی موسسهاسالم

ی پیاپی سیمرغ بدان خواهم پرداخت. در این ام و در سه شمارهبخش تنظیم کرده

از  «خوانش سریانی قرآن»ی بعد کنم، در شمارهشماره به آثار متقدمان اشاره می
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ی بعدی به نقد آثار فولکر پوپ و فرانتس و در شماره کنملوکزنبورگ را نقد می

 پردازم.اولیگ می

تصویری که تا سی چهل سال پیش از تاریخ صدر اسالم و تفسیرِ معنای  

آیات قرآن وجود داشت، همان بود که برای بیش از هزار سال در تمدن ایرانی 

راستاران ران و ویی نویسندگان و مترجمان و مفساین نکته که بدنهپیشینه داشت. 

دگان اند و نویسنها و تفسیرها از اقوام ایرانی غیرتازی برخاسته بودهاین تاریخ

ای مهم اند، نکتهپروراندهعرب هم در چارچوب نظری ایشان آثار خود را می

است که باید بر آن پای فشرد. این بدان معناست که تاریخ اسالم و تفسیر قرآن 

قومیتی نگریسته و تدوین شده و نویسندگان -ای برونزاویهاز همان ابتدای کار از 

ای که اقوام ایرانی دیگر ها و سرمشقهای نظریعرب هم از راهبردها و شیوه

اند، و این همه در کردهتدوین کرده بودند بهره جسته و خود را با آن سازگار می

 طمِ گذار ازداده که دولت اسالمی نوپایی تاسیس شده و در تالشرایطی رخ می

یخ ی تارعصر ساسانی به اموی به عباسی بوده است. از این رو آنچه که درباره

اسالم و تفسیر قرآن در دست داریم، بسیار انتقادی و ریزبینانه و عینی است و به 

اُمّتی مانند آنچه در عهد قدیم و عهد -قومیتی یا درون-کلی با روایتهای درون

 بینیم متفاوت است. یهودیت و مسیحیت می هایجدید و تفسیرها و تاریخ

ی مورخان ایرانیِ قرون سوم و چهارم هجری روایتهایی که درباره

ی پیامبر اسالم و رخدادهای آغازگاه این دین بوده را گردآوری و مرتب زندگینامه

اند و نویسندگانی مانند طبری حتا نوعی سالشمار منظم از رخدادها را نیز کرده

ان ی تاریخ صدر اسالم همچنپاسخ دربارهاند. با این همه پرسشهای بیتنظیم کرده

فراوان است. نگارش تاریخ اسالم و بررسی روایتها و حدیثها در این زمینه، 

ها و روایتهای تخیلی در آمیخته، ی ادیان در نهایت با افسانههرچند مثل تاریخ همه

مند و منسجم ارائه چندان روش اما با این وجود نزد نویسندگان نامدار باستانی

شناسان اروپایی در قرن نوزدهم هنگام برخورد با شناسان و اسالمشده که شرق
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این متون مرعوب آن شدند و کمابیش همان را پذیرفتند که در سنت کالسیک 

تاریخ صدر اسالم از سوی نویسندگان مسلمان طرح شده بود. در این میان تنها 

که  شدها به پژوهشگرانی مانند گلدزیهر مربوط مییریگبحثهای جدلی و خرده

با موضعی کمابیش جدلی در پی اثبات تاثیرپذیری اسالم از آیین یهود یا کیش 

 مسیحیت بودند.

.م ادامه داشت 1970ی سنتِ اسالمیِ فهم تاریخ صدر اسالم عمال تا دهه

جو برخی از و تازه در این هنگام بود که نسلی از پژوهشگران جسور و ماجرا

ی تاریخ اسالم را به پرسش گرفتند و گوشه و کنار داشتهای کهن و جا افتادهپیش

                                                 

 

1 Patricia Crone 

2 Günter Lüling 

تصویر کالسیک را به چالش کشیدند. مهمترین نویسندگانی که در این دهه 

ودند از پذیرفتند عبارت بکتابهای خویش را نوشتند و از یکدیگر نیز تاثیر می

که کتابهای اصلی  4و مایکل کوک 3وانزبرو جان 2گونتر لولینگ، 1پاتریشیا کرون،

.م منتشر کردند و موجی از بحثهای 1977تا  1974ی سالهای خود را در فاصله

های مرسوم داشتجدی را در این زمینه برانگیختند. در کتابهای این نویسندگان پیش

ی اهمیت و مرکزیت شهر مکه، هویت و تبار عربیِ نخستین نسل مسلمانان، درباره

ی های عقیدتی قرآن به شکلاهیت و سیر فتوحات مسلمانان، و منابع و خاستگاهم

ای با تجدید نظر روبرو شده بود. با این همه این نسل از پژوهشگران از به ریشه

3 John Wansbrough 

4 Michael Cook 
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تر ای جایگزین و بدیلی پذیرفتنی که از نگرش کالسیک محتملدست دادن نظریه

 بنماید، باز ماندند.

هرچند امروز به نسبت ناشناخته است و  .م(1928ی )زاده لولینگگونتر 

پیشتاز این مطالعات انتقادی به گیرد، اما در واقع به ندرت مورد ارجاع قرار می

ای ی سالهشناس و متخصص تاریخ اسالم بود و در فاصلهآید. او زبانشمار می

.م ریاست انستیتو گوته را در حلب بر  عهده داشت. او شاگرد 1965تا  1962

دین  شان در تاریخشکنانهلبرت شوایتزر و مارتین ورنر بود که مطالعات شالودهآ

ای او درضمن به آیین پروتستان پایبندی سرسختانهمسیح شهرت جهانی دارد. 

های نامهداشت و از این رو برخی از نوشتارهایش گاه به سبک و سیاق جدل

 زند. مذهبی پهلو می

که به سال  -«ر اسالم برای اصالحچالشی د»- اومحتوای کتاب مهم 

توان از عنوان فرعی طوالنی کتاب به سادگی دریافت: .م منتشر شد را می1974

ی مفصل مسیحی از دوران ی ادعیهکشف مجدد و بازسازیِ قانع کننده»

به  این کتاب«. پیشااسالمی که در کهنترین تفسیرهای قرآن باقی مانده است!

ازه به چاپ رسیده و با وجود آن که لولینگ برخی از تازگی در هند با ویراست ت

های جدید را در کار خود گنجانده و خطاهای قدیمی را اصالح کرده، اما یافته

 کند. همچنان همان دعوی نخستین متن را با شدت تمام مطرح می

داشت شروع کرد که گروهی از مسیحیان آغازین که با این پیشلولینگ 

ت حضراند و اند، در مکه حضور داشتهتیق نگسسته بودههنوز از بافت عهد ع

از دید او مشرکان که ی ایشان بوده است. محمد در ابتدای کار عضوی از فرقه

 ای ازی رقیب اسالم )به زعم او: شاخهاند، فرقهدر قرآن مورد اشاره قرار گرفته

 انداند که به تثلیث پایبند بودهشدهمسیحیت( محسوب می

هایی هی کرده و برگخوانداشت بازبخشهایی از قرآن را با این پیش لولینگ

او  یهای خالقانهرا بازسازی کند. با وجود اشاره« قرآنِ آغازین»پیشنهاد کرده تا 
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شناسی استوار و محکمی بر بحثهایش حاکم اش، روشو شهودهای تیزهوشانه

هایی خواه و دستکارینماید که تفسیری دلبنیست و در بسیاری از جاها چنین می

پشتوانه را برای به کرسی نشاندن سخن خود در کتابش گنجانده است. به همین بی

خاطر هم آثار او چندان مورد توجه پژوهشگران جدی قرار نگرفت و از جریان 

شناسی خارج ماند. چندان که لوکزنبورگ در کتاب های قرآناصلی بحث

 -شودستقیم پیشنهاد لولینگ محسوب میی مادامهکه از نظر محتوا  –مشهورش 

 حتا یک بار هم از او یاد نکرد و به پژوهش او ارجاع نداد. 

خوانش خاص لولینگ از قرآن تا حدودی بر سنت هرمنوتیک کتاب 

ا شکنانه از برخورد بی شالودهی این شیوهتبارنامهمقدس در آلمان تکیه داشت. 

                                                 

 

5 Vollers 

یابی زدند رددر سنت قرن نوزدهمی قلم می توان در آثار نویسندگانی کهمتن را می

نزدیک به صد سال پیش این حدس را مطرح است که   5اش فولرزکرد. نمونه

شده ی کلمات خوانده نمیی میانهکرد که در گویش اصلی مردم قریش، همزه

« یُوفَکون»در اصل « یُؤْفَکون»و « موُمِنین»در اصل « مُؤْمِنین»است. از این رو مثال 

ی واژگان در ی میانهشده است. از دید فولرز به همین خاطر همزهنده میخوا

شده است و تنها بعدتر که گویش عربی شرقی غلبه یافت، کتابت قرآن نوشته نمی

ی کوچکی به باالی شد، با افزودن همزهی این کلمات تلفظ میی میانهچون همزه

ی نگارش قرآن به شیوهکلمات حضورش را نشان دادند، بی آن که سبک سنتی 

 خوانش قریش را تغییر دهند.
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اسان شنپیشنهاد فولرز را بیشتر قرآن

اند و در این مورد به خودِ آیات مدرن رد کرده

عربی »اند که خویشتن را قرآن استناد کرده

نامد و بنابراین فرض بر آن است که می« مبین

به گویش خاصی تعلق نداشته و به عربی 

مشترک بوده است.  ی قبایل عرب شده که بین همهای ابراز میرسمی و عمومی

ای ی گویشهای قبیلهی مدونی که همهواسطه با این حال فرض وجود چنین زبان 

د. نمایرا زیر یک چتر گرد بیاورد، در غیابِ رونق نویسایی کمی نامحتمل می

ه یک ستیابی بای از شهرهای هستند که دی باسواد شبکهمعموال نوشتار و طبقه

                                                 

 

6  Anton Spitaler 

ای زبانی فراتر از گویشهای محلی سازند و الیهگویش رسمی مشترک را ممکن می

 کنند. تراوش می

ی آن روزگار وجود نداشته ای در مکه و مدینهشناختیچنین شرایط جامعه

توان جدی گرفت. از سوی دیگر این احتمال را و از این رو حدس فولرز را می

که شاید این شیوه از نوشتنِ کلمات نوعی هزوارش بوده نیز باید در نظر داشت 

که از زبانهای نویسای کهنتری مانند سریانی و آرامی برای عربی به ارث رسیده 

ون با واو نوشته شده، و آنت« آ»بینیم، که می« صلوة»ی است. چنان که مثال در کلمه

آرامی بوده که به  در زبان« صاَلت»پیشنهاد کرده که این شکلِ نگارش  6اسپیتالر

 همان شکل همچون هزوارشی به عربی منتقل شده است.
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در مقابل این نکته هم اهمیت دارد که اسالم به سرعت با فتح ایرانشهر 

به دینی تبدیل شد که در قلمروی وسیع با مردمانی که زبانها و خطهای گوناگون 

نسلهای  آن بیشتر بهداشتند درآمیخت. یعنی استقالل معنای قرآن از خط و نوشتار 

شود و باید به این نکته توجه داشت که آغازین مسلمانانِ عرب مربوط می

اند، تنها از راه نوشتار با غیراعراب و کسانی که خط و زبانی متفاوت داشته

اند. این بدان معناست که بحثهای لوکزنبورگ کردهمحتوای قرآن ارتباط برقرار می

اند، ی که بر اصالح شکل نوشتاری قرآن تمرکز کردهو لولینگ و سایر پژوهشگران

تر نزد ی متن نوشته شده بیشباید به این نکته توجه کنند که بحثهایشان درباره

اند مصداق دارد، و باید فضاهای کسانی که زبان و خطی متفاوت با اعراب داشته

ن تماس رآهای شفاهی یا کتبی با قمتفاوت و مخاطبان گوناگونی که از راه رسانه

 یافتند را از هم تفکیک کرد.می

ی هفتاد میالدی در این زمینه آثاری منتشر در میان نویسندگانی که در دهه

به تداخل متن نوشتاری و گفتاری توجه از دیگران وانزبرو بیشتر کردند، جان 

داشتی مشکوک دارد و آن هم این که متن . با این همه بحث او هم پیشداشت

 زمانی طوالنی دگردیسی یافته و به شکل امروزین درآمده است.  قرآن در مدت

سالگی درگذشت، استاد  74.م در سن 2002جان وانزبرو که در سال 

ها مطالعات قرآنی: منابع و روش»خاورشناسی دانشگاه لندن بود و با انتشار کتاب 

یک . ای را موجب شد.م منتشر شد توفانی رسانه1977که به سال « در تفسیر متن

را  «ای: محتوا و تدوین تاریخ رستگاری در اسالمی فرقهزمینه»سال بعد از آن او 

چاپ کرد و آرای خود را بسط بیشتری مطرح کرد. از دید او اسالم در ابتدای 

مسیحیِ رایج در میان اعراب سوریه بود که طی دو قرن -ی یهودیکار یک فرقه

 دین مستقل تکامل یافته بود و های مسیحی رقیب به یکدر کشمکش با فرقه

 پیامبر و کتاب مقدس مستقلی هم نداشت. 
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آیاتی که محتوایی یکسان دارند اما با کلماتی اندک متفاوت بیان  وانزبرو 

د او . از دیستداناند را به دورانهای متفاوتی از تکامل متن قرآنی مربوط میشده

به  یک گفتار یگانه هستند کهاین بندهای تکراری و همسان ثبتهای متفاوتی از 

اند و همگی در نهایت با کل خاطر سپرده شده و به شکلی شفاهی منتقل شده

آرای این نویسنده در جهان اسالم هم  اند.شان به قرآن راه یافتهی تنوعدایره

اش نصر ابوزید مصری است که به خاطر هواداری هوادارانی یافت که مهمترین

 ین مکتب چند سال پیش از مصر اخراج شد.از آرای غیرارتدوکس ا

بحث وانزبرو از این نظر با دیدگاه لوکزنبرگ نزدیک است که هردو قرآن 

ای دانند و از این رو آن را در بافت متون آیینی و ادعیهآمیز میرا متنی مناسک

 شده است. دهند که با بسامدی باال در جماعت مؤمنان خوانده میقرار می

ه ی جمالت گفتاشت با این حقیقت ناسازگار است که بدنهاما این برد

شده در نماز و دعاهای مشهور دیگر در قرآن وجود ندارد. یعنی گذشته از 

ی شود، بدنهی نماز خوانده میبخشهایی از قرآن که در جایگاهی متمایز در میانه

از  زنند در خارجآمیزی که نیایش جمعی و فردی را رقم میهای مناسکجمله

تواند بدان معنا باشد که قرآن متنی گیرند. این تا حدودی میبافت قرآن قرار می

 اش با محتوای شفاهی مناسکآمیز نیست و از ابتدای کار شکل نوشتاریمناسک

ی فاتحه ی آیینی و قرآن، سورهتفاوت داشته است. تنها بخش مشترک میان ادعیه

ژوهندگان مدرن و مفسران سنتی آن را است که شاید به همین خاطر بسیاری از پ

 اند. از متن قرآن بیرون دانسته
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تاد آثار خود را منتشر کرد و به ی هشی مهم دیگری که در دههنویسنده

ماه کرون در خردادپاتریشیا کرون بود. شهرتی بیش از دیگران هم دست یافت، 

او ود. شگاه پرینستون بامسال در هفتاد سالگی درگذشت و تا پایان عمر استاد دان

ای که شرحش گذشت، تنها بر منابع غیرتازی و متونی ی سنت نظریدر ادامه

تمرکز کرد که مسیحیان در حوالی زمان ظهور اسالم به ارمنی و یونانی و سریانی 

 نوشته بودند. 

 

 

 

 

 

 

نخستین کتاب کرون که با همکاری مایکل کوک نوشته شده بود، در 

 1980او در نام داشت. « هاجریسم: ساختنِ جهان اسالم»و منتشر شد .م 1977

نهاد پیشرا چاپ کرد و چند « بندگان بر اسبان: تکامل سیاست اسالمی»کتاب 

ای اش آن بود که مسلمانان آغازین فرقهکه مهمترینارائه کرد  ی نظرینامنتظره

ه باند که در واکنش یهودی از اعراب ساکن سوریه و فلسطین بوده-مسیحی

ی ایران و روم سازماندهی نظامی پیدا کردند و به جنگ با هردو جنگهای پردامنه

 پرداختند. 

.م( است که در 1987« )تجارت مکی و ظهور اسالم»مهمترین کتاب او 

زمان  دهد که درآن با تحلیل منابع اقتصادی سریانی و یونانی و التین نشان می

طب اقتصادی مهمی نبوده و اصوال در شده قظهور اسالم مکه چنان که تصور می

ی راههای تجاری مهم سوریه با عربستان جای مهم یا حتا مشخصی را شبکه

 کرده است.اشغال نمی
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چنان که از این مرور  

ی هفتاد و آید، در دههکوتاه بر می

هشتاد میالدی موجی از پژوهش 

شکنانه انتقادی و نوشتنِ شالوده

اروپا رواج ی تاریخ اسالم در درباره

یافت که نویسندگانش در این موارد با 

 هم اشتراک داشتند:

 ستند.نگرینخست: از موضعی مسیحی و کمابیش جدلی به آیین اسالم می

ی تاریخ اسالم و محتوای داشتهای جا افتاده و کالسیک دربارهدوم: پیش

 دادند.قرآن را مورد حمله قرار می

ی منابع مسیحی یا کیش درباره و سوم: رویکرد انتقادی مشابهی را

اریخ داشتها در مورد تگرفتند و انبوهی از پیشمسیحیت و یهودیت در پیش نمی

تحول این ادیان )در دورانی که با تاریخ ظهور اسالم مصادف بود( را نقد ناشده 

 گرفتند.فرض میپیش

به  توانشناسی خاصی را در پیش گرفتند که میاین پژوهشگران روش

 اش کرد:ترتیب خالصهاین 

یخ ی تارنخست: منابع تازی و پارسی و اصوال هرچه که مسلمانان درباره

 اند نامعتبر و غیرقابل استفاده است.خود نوشته

دوم: منابعی که مسیحیان به هر زبانی )سریانی، یونانی، ارمنی، التین( 

ین منابع به یرد. ااند معتبر است و باید مبنای بازنویسی تاریخ اسالم قرار گنوشته

 خاطر نزدیکتر بودن به زمان ظهور اسالم اصالت و اهمیت بیشتری دارند.

های ی دین و متون سیاسی بر گواههای نوشته شده دربارهسوم: متنِ تاریخ

شناختی یا شواهد متنی دیگر )متون اساطیری، منابع دینی، متون علمی و باستان

 فلسفی...( برتری دارد.
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یری گبا آن موضع -لولینگ، وانزبرو و کرون–ن نویسندگان مهمترینِ ای

شناسی خاص در نهایت به نتایجی مشترک دست یافتند که اولیه و با این روش

 اش کرد:توان به این ترتیب خالصهمی

نخست: اسالم در یکی دو قرن آغازین ظهورش دینی مستقل نبوده و 

 شده است.ای مسیحی قلمداد میفرقه

اند و جنبش م و مسیحیت و یهودیت در آغاز درهم آمیخته بودهدوم: اسال

اش از جریانهای دیگر متمایز بوده، اسالمی آغازین به خاطر هویت عربی و قومی

 و نه به خاطر دین.

ه اهمیتی نداشتسوم: حجاز، مکه، مدینه و جغرافیای کالسیک صدر اسالم 

 است.  داشتهی ایران و روم اهمیت و در مقابل سوریه در میانه

چهارم: حضرت محمد وجود نداشته و اگر هم وجود داشته، نقش مهمی 

 در تاریخ اسالم ایفا نکرده است!

پیش از ورود به نقد آرای این نویسندگان، باید بر این نکته تاکید کرد که 

ظری اند، به یک دستگاه نپاسخگویی به بحثهایی که این نویسندگان طرح کرده

ی هایلمی و دقیق و روشن نیاز دارد. چرا که با استناد به دادهمنسجم و زبانی ع

کنند که با هایی جدی مطرح میکنند و پرسشتاریخی دعوی خود را طرح می

 توان بدان پاسخ داد. صالبت دینی و رگ گردن برافراشته نمی

شاید به دلیل همین ضرورتِ برخورداری از پایگاهی علمی بود که 

و مسلمان به کلی این نویسندگان را نادیده انگاشتند و در پی نویسندگان ایرانی 

های ایشان بر نیامدند. در واقع این جریان بسیار مهم پاسخگویی و تحلیل دیدگاه

 ی خود ادامه دادهی پایانی قرن بیستم به رشد و توسعهپژوهی در سه دههاسالم

لوکزنبرگ تجربه م با چاپ کتاب .2000و پس از چرخش نظری مهمی که در سال 

کرد، در حال حاضر یکی از رویکردهای جدی دانشگاهی به تاریخ صدر اسالم 

 شود. محسوب می
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گیری این مکتب نظری با انقالب اسالمی ایران و این نکته که آغاز شکل

ستیزی در اروپا همزمان بوده، البته جای توجه دارد. این الگوی آغاز موج اسالم

اد شده که اغلب محتوایی جدلی به سود مسیحیت را در عمومیِ حاکم بر آثار ی

اند نیز نیازمند بررسی و تحلیل است. با این همه بحثی که در اینجا خود گنجانده

ست هم به لحاظ ریخت و هم محتوا بحثی علمی و دانشگاهی است که از جاری

ان آن تودینی نمیدینی و پژوهشگرانه انجام گرفته و به شکلی درونموضعی برون

را به شکلی عقالنی محک زد و بدان پاسخ داد. در واقع تا به حال تمام پاسخها 

شماری که به این مکتب پرداخته از جنس و نقدهای جسته و گریخته و انگشت

، که آمیز بوده استپافشاری بر ایمان دینی و بازگو کردن شور و هیجانی تعصب

 آید.میطبیعی است به کارِ نقد دیدگاهی دانشگاهی ن

دینی که با ایمان مذهبی اما گذشته از این رویکردِ به نظرم نادرستِ درون

نی آزمایی علوم عیکند و ربطی به حقیقتو عواطف و هیجانات ارتباط برقرار می

و پژوهش محض تاریخی ندارد، به نظرم در چارچوب پژوهشی عقالنی و با 

نویسندگان را نقد کرد و بدان  توان آرای ایندینی نیز میرویکردی کامال برون

 پاسخ داد. 

های بعدی یعنی در این نوشتار و دو نوشتاری که پس از این در شماره

سیمرغ خواهد آمد، قصد دارم از تاریخ کالسیک ظهور اسالم دفاع کنم و نقدهای 

گان مورد نظر این نویسندی پژوهشی های برنامهگیریشناسی و نتیجهخود بر روش

دی کنم. نقد من بر آرای این نویسندگان یکسره فارغ از ایمان دینی و را صورتبن

 شود و تنها و تنها به شواهد وی متافیزیکی انجام میپایبندی به اصول موضوعه

شود و هر نوع طرح پرسشی را پذیر مربوط میها و گواهان عینی و رسیدگیداده

 پذیر را برایشمودنی و محکداند و پاسخی آزی هر برشی از تاریخ روا میدرباره

 کند.جستجو می
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ی مورد نظر وارد با این مقدمه، نخستین نقدی که بر آثار سه نویسنده

کتابهایی که به قلم این نویسندگان نوشته شده، شود. است، به روش مربوط می

از ارجاعهای فراوان سازد و معیارهای یک پژوهش دانشگاهی را کامال برآورده می

ا بندی این منابع بنگریم تده است. اما کافی است به ساختار و زمانانباشته ش

ه فرض کدریابیم که ایرادی در اینجا وجود دارد. این پژوهشگران با این پیش

منابع نوشته شده به دست مسلمانان اعتبار علمی ندارد، به نویسندگانی ارجاع 

یسندگان مسلمان متن شان پنجاه سال یا صد سال زودتر از نواند که برخیداده

شان ظهور اسالم بوده و نه در این اند، اما آشکارا نه موضوع بحثخود را نوشته

نخستین و مهمترین ایرادی که به کتابهای اند. یعنی زمینه اطالعات چندانی داشته

ست های دوردی انتخابی و گلچین کردنِ برخی از دادهیاد شده وارد است، استفاده

معتبر  های کالسیک وک است، که همزمان با نادیده انگاشتن تاریخبا اعتبار مشکو

 پذیرد. انجام می

دلیلی که بارها و بارها از 

سوی این نویسندگان برای توجیه این 

ها خاص گلچین کردنِ داده ی شیوه

ارائه شده، آن است که منابع دوران 

اسالمی یکی دو قرن با صدر اسالم 

مؤمنان فاصله دارند و چون توسط 

اند، معتبر نیستند. اما نوشته شده

اشکال در اینجاست که بسیاری از 

ی ایشان نیز به قرون بعدی و پس از منابع آغازین اسالمی منابع مورد استفاده

به ویژه همان متون متقدمی که بیشتر محل –شان هم تعلق دارد و نویسندگان همه

غلب رقیب و دشمن اسالم قلمداد اند که ابه دینی دیگر مؤمن بوده -ارجاع است
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شک یاش بشده و در پایبندی بدان و کوشش برای به کرسی نشاندن حقانیتمی

 اند.از نویسندگان مسلمان انصاف کمتری به خرج داده

ای که در همان قرنِ ظهور مهمترین منابع غیرتازی و غیراسالمیدر میان 

تاریخ »ین موارد اشاره کرد: توان به ااند میاسالم به این دین اشاره کرده

های ی قرن هفتم میالدی(، موعظهی مورخ ارمنی سِبِئوس )میانهنوشته« هراکلیتوس

های یونانی ماکسیموس .م(، نامه638-560اسقف اورشلیم ) 7سوفرونیوس

سوم اسقف  9های سریانی عیسوعَیاب.م(، نامه662-580متأله یونانی ) 8گراعتراف

                                                 

 

7 Sophronius 

8 Maximus the confessor 

9 Iso’yabh III 

« کتاب بدعتها».م(، 708-640.م(، آثار یعقوب ادسایی )659ی نستوری )درگذشته

(Liber haerosorum( به قلم یوحنای دمشقی )آثار گِرمانوس 749-675 ،)م.

و  10های افرائیم دروغین.م( و موعظه733ی اول اسقف قسطنتنیه )درگذشته

ی دوم قرن هفتم ) هردو نیمه 11های آخرالزمانی مِتودیوس دروغینپیشگویی

 ی(.میالد

ی مورد نظرمان را بر گانهی ارجاعهای نویسندگان سهاین متون که بدنه

سازند، همگی به دست کسانی نوشته شده که وابستگی سازمانی به کلیسا می

10 Pseudo-Ephraem 

11 Pseudo-Methodius 
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اند که با صراحت در پی دفاع از ایمان شان سخنگویی بودهاند و بسیاریداشته

از ایشان به معنای دقیق  ی رقبا بوده است. هیچ یکای خاص در برابر همهفرقه

اند و از آثارشان بخشهایی جسته و گریخته و کم حجم باقی کلمه مورخ نبوده

اند و مانده است. هیچ یک نظامی سامان یافته برای نقل تاریخ را در ذهن نداشته

ی کسانی که به آرای های مذهبی و تعصب نمایانی دربارهشان با سوگیریهمه

ی کنند. هیچ یک از این ایرادها دربارهنیستند، اظهار نظر می ی خودشان پایبندفرقه

 نسل اول و دوم مورخان صدر اسالم در ایران زمین مصداق ندارد.

تر از فانهطرنادیده گرفتن متنهای پرحجم و منسجم و دقیقی که بسیار بی

ر رضِ نامعتبفدلیل بر منابعی خاص، از پیشمنابع مسیحی نوشته شده و تمرکزِ بی

ی بسیار هشناسانخیزد که خود به تنهایی یک قید روشدانستن منابع اسالمی بر می

های تاریخی همهواقعیت آن است که محدود کننده و آشکارا نادرست است. 

، و مهارت مورخان و پژوهشگران آن اندقدیمی به افسانه، شایعه و تخیل آمیخته

خها را در تطبیق با هم و در سنجش های مستند ثبت شده در این تاریاست که داده

 شناختی محک بزنند و سره را از ناسره تفکیک کنند. های باستانبا داده

های باستانی ایران زمین مثل آثار طبری و یعقوبی اگر منصفانه به تاریخ

شان در اروپا و چین بسنجیم های همزمانو مسعودی بنگریم، و آنها را با تاریخ

که متغیرهای ارجمند امروزین مانند عینیت، نگاه نقادانه، دقت،  بینیمبه روشنی می

مورد در نقل روایتهای رقیب در کنار هم و پرهیز از شاخ و برگ دادن بی

رعایت شان در تمدنهای همسایه ی منابع همزمانهای ایرانی بیش از همهتاریخ

 است. شده می

به نام افالطون ی وجود شخصی از این رو در شرایطی که کسی درباره

آمیزی مثل متن هرودوت یا الف و های افسانهیا پریکلس تردیدی ندارد و تاریخ

شود ی یونان و روم باستان پذیرفته میای مثل تاریخ لیوی دربارهگزافهای پرحاشیه
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یز تر نویسندگان ایرانی نهای جدیدتر و بسیار جدییابد، به تاریخو سندیت می

 و دانه را از کاه در البالی سطورشان تمیز داد.توان اعتماد کرد می

ود، شگذشته از عینیت و دقت تاریخهایی که به صدر اسالم مربوط می

شان هم نسبت به اصلِ رخداد بسیار کوتاه است. ابن ی زمانی نوشته شدنفاصله

 151تا  80محمد را نوشته، بین سالهای  حضرت یاسحاق که نخستین زندگینامه

ست و تنها دو نسل با کسانی که در جریان ظهور اسالم درگیر بودند زیهجری می

فاصله داشت. تاریخ او از این نظر هم اهمیت دارد که روایتی زنانه از ماجرا را 

ی ظهور ادیان در انحصار نگاری دربارهدهد. سنت کالسیک تاریخبه دست می

ع نجیلها و منابمردان است و تقریبا تردیدی نیست که سراسر متن تورات و ا

های تاریخی اند و اشارهبودایی آغازین و به احتمال زیاد اوستا را مردان نوشته

 شده است.  بازگوی دید مردان ایشان همه از زاویه

بینیم که ابن اسحاق جریان رخدادهای صدر اسالم را از زبان در مقابل می

ام بن عروه بوده، و کند، و این زن همسر المنذر هشفاطمه بنت منذر بازگو می

این ماجراها را از چند زن دیگر شنیده و به خاطر سپرده است. یکی از این زنان 

ست. ای اول پیامبر اسالم و دختر خلیفهمادربزرگش اسماء بنت ابوبکر، همسر 

و دوست اسماء است. به این ترتیب نزدیکترین پیامبر دیگری ام سلمه زن دیگر 

شان کمترین پیوند را با ضمن به خاطر زن بودن محمد که درحضرت  افراد به

 اند، راویان کهنترین تاریخ صدر اسالم هستند. سیاست برهنه داشته

ها و این زنان البته به خاطر پیوندهای خانوادگی خویش در گروه

شک از مردانی مانند متی و اند، اما بیگرفتههای سیاسی گوناگون جای میدسته

ا و هاوزبیوس که به طور مستقیم در رقابتها و دوستیمرقس و ترتولیان و 

اند تهنگریستر به رخدادها میطرفانهاند،  بیکردهای نقش ایفا میهای فرقهدشمنی

تبر و دانشی معپیامبر اسالم ی نزدیکشان با و در ضمن به خاطر پیوند صمیمانه
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ریخ صدر اسالم به اند. در واقع تاشان در اختیار داشتهروشن از موضوع روایت

ته ی تمام ادیان دیگر نوشهایی که دربارهخاطر این ویژگیها یگانه است و از تاریخ

 نماید.  شده معتبرتر و استوارتر می

ی نویسندگان تاریخ اسالم هم به همین ترتیب به ی زمانی بقیهفاصله

ده و شی ابن هشام بر مبنای روایت ابن اسحاق استوار نسبت اندک است. سیره

.م و ابن هشام در 768شود. ابن اسحاق در بازنویسی و ویراست آن محسوب می

ی این دو کمابیش یک نسل بوده است. در .م درگذشتند و بنابراین فاصله833

را نوشت و تاریخ « المغازی».م( کتاب 822ی همین دوران ابن واقدی )درگذشته

.م( 845ی ابن سعد )درگذشتهجنگهای مسلمانان را در آن شرح داد. کمی بعدتر 

ها و روابط خاندانی نیز گنجانده را نوشت که در آن تبارنامه« طبقات»کتاب 

.م( رسید که تاریخ مهم 922ی اند. در نهایت نوبت به طبری بزرگ )درگذشتههشد

خود را نوشت و تفسیر قرآن را در چارچوبی منسجم با تاریخ تحول دین اسالم 

سال  290بست، رد. زمانی که طبری چشم بر جهان فرو میدر عربستان ترکیب ک

سال پس از 290تا  130ی حدود گذشت. یعنی در فاصلهمیپیامبر از درگذشت 

مندی پدید آمده بود که دست کم نگاری منظم و سامانمرگ پیامبر سنت تاریخ

های پنج کتاب بزرگ مرجع در اندرونش نوشته شده بود. این گذشته از تاریخ

اوانی است که مورخانی نامسلمان فر

مانند سبئوس و گزارشگران مسیحی و 

ای کمتر از صدر زرتشتی در فاصله

اند ی این پدیده ثبت کردهاسالم درباره

و با کتابهای یاد شده نیز سازگاری 

 دارد. 
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شدنِ نخستین  ی نوشتهی زمانی را با فاصلهکافی است این فاصله

یان بزرگ دیگر مقایسه کنیم. کتابهایی که ذکرشان های غیردینی در ادتاریخ

و  ی پیامبر هستندگذشت به معنای دقیق کلمه تاریخ صدر اسالم و زندگینامه

ی متون دینی و شوند. یعنی خارج از جرگهخودشان متنی دینی محسوب نمی

سی ی بودا و زرتشت و مسیح و مواند. سنت نگارش زندگینامهتبلیغی نوشته شده

لی که امروز به دست ما رسیده دست کم چهارصد سال با زمان زندگی به شک

وشن های دقیق و رپیامبران فاصله دارد و تقریبا در هیچ یک از این منابع هم اشاره

بینیم، دیده های اسالم میشناختی و تاریخیِ همسان با آنچه در تاریخجامعه

 شود. نمی

رسد پژوهشهای جالب توجه بندی باید گفت که به نظر میدر مقام جمع

پیشگامی که آثارشان در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت، ی سه چهار نویسنده

ی، نادیده دلیل به منابع اسالماعتمادی بیبه سه دلیل )برخورد انتخابی با منابع، بی

ای نگاری ایرانی( از دستیابی به بدنهانگاشتن چارچوب نظری حاکم بر تاریخ

شناسانه را باید ها باز مانده باشند. این سه ایراد مهم و مهلکِ مرجعداده استوار از

جم شناسی منسدر کنار این حقیقت نگریست که در کتابهای یاد شده یک روش

 وجود ندارد.  و روشن که چنین برخوردی با منابع را توجیه کند،

ه انی کبه خاطر این ایرادهاست که کتابهای یاد شده با وجود ارزش فراو

به خاطر طرح پرسشهای جدی و حدسهای خالقانه دارند، از دستیابی به یک 

گیری دین اسالم ی سیر شکلدستگاه نظری و پیشنهادی جایگزین درباره

هایی که گاه بسیار ریزبینانه در نقد تاریخ ها و واسازیگیریاند و خردهبازمانده

ها تر برای همان پرسشمحتمل کنند، در نهایت به پاسخیکالسیک اسالم طرح می

 برد.راه نمی
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  تیغ اژدها»فیلم» ((Dragon Blade /2015) است  فیلمی

آسمانی،  سپهساالر» (天將雄師شی: شیونگجیانگتیاگ) به چینی اشکه اسم اصلی

 گذاریدهد. فیلم محصول کشور چین است و با سرمایهمعنی می« ارتش قهرمان

وق ی فرهنگی پکن و صندند موسسهمستقیم دولت چین )از مجرای شرکتهایی مان

 ( کارگردانیDaniel Lee)فیلم و تلویزیون چین( ساخته شده است. فیلم را دانیل لی 

اش یی اصلاش را هم او نوشته و جکی چان تولید کننده و ستارهکرده و فیلمنامه

انتقام »انند بزرگی ماست. دانیل لی پیشتر هم با ساختن فیلمهای تاریخی پرخرج و 

گردان اژدها/ »و « 2008سه پادشاهی/ »، «2010چهارده شمشیر/ »، «2011پید/ س

 شهرتی جهانی پیدا کرده بود. در واقع او مهمترین کارگردانی است که با« 2005

سازد و روایت رسمی دولت و حزب پشتیبانی دولت چین فیلمهای تاریخی می

 کند. را از تاریخ و هویت چینی تکثیر می

 

 

 

را  انتایشسه دو که-ن یازده فیلمی که او کارگردانی کرده در میا 

حال،  در عینتر و اثرگذارتر بوده است. به نظرم از همه پخته« تیغ اژدها» -امندیده

به نظرم این فیلم از نظر فنی همزمان بهترین و بدترین کار دانیل لی هم هست! 

ات قتی در توجه به نکدیعنی بزرگترین نقاط ضعف او که ابهام در روایت و بی

ی قوتش درآمیخته، که این یکی همانا تاریخی باشد را با بزرگترین نقطه

اندازهای باشکوه و معناهای واالست، و صد بلندپروازی در تصویر کردن چشم

 را دست کم« تیغ اژدها»فیلم  البته مهارت چشمگیرش در نمایش هنرهای رزمی.

 .کردتوان بررسی و نقد الیه می در چهار
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 برداشت نخست: ساخت و روایت 

ا هم کند. دو ارتش بداستانی به نسبت کالسیک را روایت می« تیغ اژدها» 

ای نهند و دوستیها را از دست میشوند، و سرداران دو سو دشمنیرویارو می

. جنگندمیبا دشمنی مشترک شود، در حدی که در کنار هم میانشان برقرار می

دست در فیلمهای فراوانی بازنموده شده است. برتری روایت  داستانهایی از این

اده را در بافتی تاریخی قرار دتکراری تیغ اژدها بر بقیه آن است که این داستان 

و دو طرف ارتباط و آن را در غرب ترکستان و درون بستر راه ابریشم نهاده 

 است. دوستانه را شخصیتهایی بسیار متفاوت فرض کرده 

شود عبارتند از هوو آن ای میانشان برقرار میکه دوستیدو سرداری 

چینی است و سخت مشتاق « حافظ صلح»ی )جکی چان( که رهبر یک دسته

است که نژادها و اقوام حاضر در راه ابریشم با هم در صلح و صفا به سر ببرند. 

 شود کهرویارو می)جان کوساک( او با یک سردار متمرد رومی به نام لوسیوس 

لژیونی از سربازان وفادارش کودکی که ولیعهد روم بوده را از دست نابرادری  با

رق شکه او را نابینا کرده نجات داده و به تیبریوس )آدرین برودی( ستمگرش 

 گریخته است. 

با هم « ی اردکدروازه»های شهری به نام این دو در برابر دروازه

ان یابند و از توفدر شهر پناهی میجویی هوو آن رومیان جنگند و بعد با آشتیمی

برند. لوسیوس در مقام سپاسگزاری با مهندسان کارآمد شن جان سالم به در می

دهد تا دیوارهای شهر بازسازی شود. اما در همین هنگام که همه خود یاری می

رسد که تیبریوس ستمگر با یک رسد، خبر میچیز خوب و خوش به نظر می

 ی شهر نمایان شده است. ی دروازهرومی در آستانهی ارتش صد هزار نفره
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فریبد و لوسیوس را گر است، چینیان را میتیبریوس که مردی حیله

. کشدمینیز و برادر خردسال و نابینایش پوبلیوس را  کنددستگیر و کور می

و لژیونرهای زندانیِ وفادار به  گیردهووآن رهبری نیروهای مقاوم را بر عهده می

ی اقوام و نژادهای راه همهی پایانی فیلم، در صحنه کند.س را آزاد میلوسیو

 کنند، اما شکستآرایی میشوند و در برابر رومیان صفابریشم با هم متحد می

ی رسد، طلیعهخورند. آنگاه زمانی که تیبریوس به نظر پیروزمندِ میدان میمی

 ایرت هستند که با ملکهشود. اینها ارتش پاسپاهی بزرگ از دور نمایان می

شوند و تیبریوس را در برابر سپاهیانش به خیانت و قتل ولیعهد اشکانی رهبری می

کند. تیبریوس که حمایت سربازانش را از دست داده، و و سپهساالرشان متهم می

طلبد و هوو آن با وجود آن آورد میدر ضمن جنگاوری زورمند هم هست، هم

 آورد.جنگد و او را از پای در میکه زخمی است، با او می

خط روایی فیلم به نسبت ساده و خطی است و رخدادهای آن تا حدودی  

هایی پذیرند. هرچند کارگردان با نزدیک ساختن ضدقهرمانش به پیروزیبینیپیش

گام به گام، فیلم را به سوی پایانی نحس پیش برده و در آخرین لحظه با سر 

ی گرداند. هنر اصلی کارگردان این بوده که زمینهبر میها ورق را رسیدن پارت

جذاب و ارزشمندِ راه ابریشم را برای بازگو کردن روایت خود برگزیده و این 

« تیغ اژدها»ام موضوعی به نسبت بکر است. در واقع تا جایی که من دیده

ی راه ابریشم ساخته شده است. بزرگترین و مهمترین فیلمی است که درباره
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ی قوت مهم، باز باید تاکید کرد که روایت داستان با گذشته از این نقطه 

دقایق  همان ( که ازflashbacksها )یادآوریروبروست. ایرادهای فراوانی 

شوند، معموال غیرضروری هستند و در بسیاری از جاها نخست فیلم آغاز می

رسد. شوش به نظر میها مبهم است و خط سیر داستان گسسته و مغارتباط صحنه

در واقع فیلمنامه آشکارا نیاز به بازبینی و اصالح دارد و قدری غریب است که 

های کارکشته بر اساس چنین فیلمی با این همه هزینه و حضور این هنرپیشه

ای ساخته شده باشد. فیلمنامه











 آراییها و جامهپردازی، نقشبرداشت دوم: شخصیت

ی کارکشته و خوب را به کار گرفته و همه بسیار خوب هایفیلم هنرپیشه 

ان و هایی مشهور مانند چی ستارهاند. این نکته تنها دربارهنقشهایشان را ایفا کرده

کند. ها صدق میی هنرپیشهی همهکوساک و برودی درست نیست، که درباره

زیبا و  هاییکنند، جامههایی که به این خوبی نقش خود را ایفا میهنرپیشه

ی زیادی شان زمان و هزینهچشمگیر بر تن دارند که آشکار است برای طراحی

صرف شده است. با این همه برای چشمانی که کمی با امور تاریخی آشنا باشد، 

نماید. این ماجرا با همین ربط و گاه مضحک میآرایی بسیار پرت و بیاین جامه

در فیلم هم مصداق دارد و بزرگترین  ی اقوام و نژادهای معرفی شدهشدت درباره

 شود. نقطه ضعف فیلم محسوب می
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زره و تجهیزات رومیان با آنچه که در ارتش روم سراغ داریم همخوانی  

شود که یا در روم وجود ای را شامل میبند و مغفر و زره سینهندارد و ساق

رخی حتا در ب. نداشته و یا با آن نقش و نگارها و شکل و شمایل رایج نبوده است

اند که توهینی مستقیم به ها سربازان رومی در بیابان چکمه به پا کردهصحنه

 شود. ی رومی( محسوب میکالیگوس )کفش بند دار ساده

دست  تخیلهم با همین شدت بر مبنای اقوام و نژادها سایر لباس 

قوم حاکم . سکاها که نیرومندترین های تاریخیو نه داده اندرکاران طراحی شده

اند و جریان داستان در واقع در درونِ دولت آنها ی غربی چین باستان بودهبر نیمه

ی داستان و به صورت مردانی بربر و تنومند با لباسهای دهد، در حاشیهرخ می

و  دین بودایی گارانترین قوم راه ابریشم که آموزاند. متمدنبدوی بازنموده شده

ه اند که با لباسهایی شبیه ب، سغدیان بودههستندسیر مانوی و خط به مردم این م

المجالسی حذف شدنی نشان اعراب و هندیان در گوشه و کنار همچون زینت

ها هستند که در آن زمان شان، هونبینیماند. مهمترین اقوامی که مدام میداده شده

خ تاری شان دراند و تازه در ابتدای عصر ساسانی سر و کلههنوز وجود نداشته

شویم که در آن زمان وجود شود. با هندیان و اعراب زیادی هم روبرو میپیدا می

ی ادهدر جفرض حضورشان اند و زیستهاند، اما چند هزار کیلومتر دورتر میداشته

پردازیها در بافتی غلط از نظر . یعنی شخصیتنامحتمل و بعید استابریشم 

ایی مربوط ساخته که در آن زمان و آن تاریخی رخ داده و کسانی را به هویته

 اند حضور داشته باشند. توانستهمکان نمی

گذشته از این، کوشش جانکاه دانیل لی برای حذف عنصر ایرانی در  

های عصر هان باعث شده اش با چینیی ابریشم و جایگزین ساختنجاده

ان رمهایی تک بعدی و باورنکردنی تبدیل شوند. قههایش به چهرهشخصیت

ایست که در تاریخ هرگز وجود نداشته و آشکارا از داستان هوو آن عضو دسته

  برداری شده است.نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در دوران ما کپی
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هوو آن سخت از کشتن دیگران ابا دارد و رفتارش طوری است که در 

اسر فیلم هیچ هایی از بوداییان سازگاری دارد. اما در سرآن دوران تنها با فرقه

بینیم و احتماال دلیلش آن نمیبودا یا هر دین دیگری ی استواری به دین اشاره

است که در زمان مورد نظر در راه ابریشم شاهد شکوفایی چشمگیر فرهنگ ایرانی 

ریایی های آو صدور پر جنب و جوش ادیان ایرانی )بودایی بلخی، زرتشتی، آیین

، و از دید کارگران صالح نبوده زردپوست هستیم سکاها( به میان اقوام و قبایل

. در واقع رفتار هوو آن و یارانش )گذشته از این که ای شودبه این موضوع اشاره

نوشند( بسیار به مانویان شباهت دارد، و تنها یک ایراد جزئی دارد و آن الکل می

پدیدار  یخی تاربر صحنهپس از زمان داستان هم این که آیین مانی تا سیصد سال 

 !شودنمی



















 برداشت سوم: اعتبار تاریخی

نماید که مشاوران علمی و ناظران علم تاریخ در این در واقع چنین می

ی عوام و بیسوادان عادی انتخاب شده باشند. چون شمار ایرادهای فیلم از طبقه

و  هریز و درشت فیلم چندان است که آن را از حالت فیلمی تاریخی بیرون برد

تاریخی  این که کسی فیلمی تخیلی در بافتیبه روایتی تخیلی تبدیلش کرده است. 
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بسازد هیچ ایرادی ندارد. اما مشکل در اینجاست که در ابتدای فیلم ادعا شده که 

فیلم بر اساس رخدادهایی تاریخی و واقعی ساخته شده است. ادعایی که با دانش 

 نماید.می ی تاریخ، دروغاندک نگارنده در زمینه

دهد و این دوران پیش از میالد مسیح رخ می 50فیلم به ظاهر در سال  

اقتدار دولت اشکانی و بالفاصله پس از پیروزی بزرگشان بر نخستین لشکرکشی 

رومیان به قلمرو ایران است که به کشتار سپاهیان کراسوس و پیروزی نمایان 

آن است که اصوال رومیان راهی  سورن انجامید. در این حال و هوا نخستین ایراد

س اند. لژیونرهای لوسیوس یا ارتش عظیم تیبریوبرای رسیدن به راه ابریشم نداشته

 شکپذیرند، بیشان را میاند و برتریکه در فیلم آشکارا از پارتها هراسان

ای که ی شاهنشاهی اشکانی گذر کرده باشند، و راه شمالیاند از میانهتوانستهنمی

گذرد هم تازه در اوایل ی مازندران و خوارزم میاالی دریای سیاه و دریاچهاز ب

گشوده شد و تا پایان همچنان و آن هم برای قبایل ترک و هون دوران ساسانی 

برای ارتشهای رومی گذرناپذیر باقی ماند. بنابراین اصل حضور رومیان در راه 

 ابریشم یک ایراد تاریخی جدی است. 

ادرست بینیم نای که در فیلم میی تاریخیتقریبا هر اشاره از این گذشته 

است. شمشیر بلندی که در دستان هوو آن و یارانش هست و انگار سالح سازمانی 

ها رواج نداشته و شکلی های هان قلمداد شده، در آن دوران میان چینیچینی

ان بعدها از ایش ها هم آن رانزدیک به آن تنها میان قبایل سکا رواج داشته و چینی

ی بازیگران از جمله وام ستاندند. زره زیبا با نقشهای جانوری که بر تن همه

بینیم نیز از هنر سکایی وامگیری شده، در حالی که خودِ سکاها عمال رومیان می

شوند به اقوام ژرمن بدوی در فیلم غایب هستند و جایی هم که بازنموده می

 جنگند. تبرهایی بزرگ میشباهت دارند و نیمه برهنه با 
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ر آن بینیم، که ددر سراسر فیلم بارها به عناصر فرهنگی چینی ارجاع می 

هنگام خارج از استانهای شرقی چین رواجی نداشته، و در مقابل حتا یک اشاره 

بینیم، در حالی که خط و زبان میانجی راه ابریشم در به خط آرامی و سغدی نمی

 همسر هووآنشده است. ده و با این دو خط نوشته میاین دوران یکسره سغدی بو

است. عبارتی که در آن دوران هیچ جزئی از آن « ی کودکان یتیممعلم مدرسه»

ای بزرگ های هستهی مورد نظر عینیت نداشته. کودکان در خانوادهدر جامعه

عنای مهایی که بستر اجتماعی آن روزگار بوده یتیم شدن به اند و در قبیلهشدهنمی

ای در آن روزگار در رها شدن کامل معنا نداشته است. به همین ترتیب نه مدرسه

 کار بوده و نه کتاب و دفتر و معلمی در غرب ترکستان وجود داشته است. 

ن اند چنان که گفتیم یا به زماها و قبایلی که در فیلم بازنموده شدهدسته 

اند. هایی عوامانه بازنموده شدهیشهو مکانی متفاوت تعلق دارند و یا بر اساس کل

شود. ی رویارویی دو سپاه هون و هندی مربوط میگشایش فیلم به صحنه

پ.م رخ  50توانسته رخ داده باشد، و به خصوص در سال ای که هرگز نمیصحنه

ی حضور هندیان به دادنش ناممکن بوده است. از سویی بدان خاطر که دایره

شده، و از سوی دیگر از ترکستان محدود می تر جنوبی چند هزار کیلومفاصله

ی تاریخ نمایان های زردپوست تازه سیصد سال بعد بر صحنهآن رو که هون

 شوند. می

هایی از اعراب را با لباسهای عصر عباسی به همین ترتیب در فیلم رسته

ا ه جبینیم که در زمان و مکان در مقیاس چند قرن و چند هزار کیلومتر جا بمی

 اند، که بهای شبیه به هندیان بازنموده شدهها با دستار و عمامهاند. سغدیشده

ها هم لباسهایی بر تن دارند که به سربازان عصر کلی نادرست است. پارتی

ها، لباسها، شکل و های رزمی اشکانی. درفشسلجوقی نزدیکتر است تا جامه

کلی پرت و تخیلی ساماندهی شده و شان به های رزمیی افراد، و تواناییقیافه

ی این برش از زمان و مکان یکسره های تاریخی بسیار مهم و کلیدی دربارهداده
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نادیده انگاشته شده است. مثال این نکته که کل ترکستان و استانهای مرکزی چین 

ی قبایل ایرانیِ سکا )به چینی: و مغولستان داخلی در این دوران زیر سیطره

چی( بوده، نادیده انگاشته شده و اصوال و تُخاری )به چینی: یوئِهنو( شیونگ

 ها در صحنه حضور ندارند. تخاری

، ی شمال غربی ترکستان استمحل جریان یافتن داستان که قاعدتا حاشیه

 )به« فرزندان زاغ»تبارِ ی مهم ایرانیحریمی است که در دوران یاد شده قبیله

ی این قبایل با جمعیت نیرومندی اند. همهار داشتهچینی: ووسون( آن را در اختی

اند و از نظر که دودمان اشکانی و کوشانی را تاسیس کردند خویشاوند بوده

ه اند. اینها همه یکسره نادیده انگاشتبوده سیاسی و فرهنگی با ایشان درپیوسته

ست ردای دوشده و در مقابل نقش دولت ناپایدار هان برجسته شده که در فاصله

در سرزمینهای شرقی قرار داشته و در دوران مورد نظرمان زیر فشار قبایل سکا 

 ی فروپاشی قرار داشته است. در آستانه

گرایی فیلم اینها ایرادهای اصلی و مهمی بود که ارزش تاریخی و واقع 

توانست چنین برد و آن را از یک روایت بزرگ تاریخی )که میرا از بین می

سازد. دیگر از جزئیاتی از این دست بگذریم که اورنگ تیبریوسِ ج میباشد( خار

 آالترومی با نقش همای هخامنشی و شیردال سکایی آراسته شده و آن ماشین

بینیم در آن زمان هنوز اختراع نشده بود و معماری مهندسان رومی که در فیلم می

شهرها در ترکستانِ آن روز ایرانی بوده، و نه چینی.

 

 





 



   41      چهار صد و نود وماه هزار و سیو نهم/ بهمن سی یشماره/سیمرغ

 

 



 

 

 

 

 معنای نهادینبرداشت چهارم: پیام و 

سازد، پیام و های تاریخی یاد شده را نابخشودنی میدقتیآنچه که بی 

انست تومحتوای نهایی فیلم است که دست بر قضا ارزشمند و ارجمند است و می

 اش بسیار بهتر بیان شود و بیشتر به دل بنشیند. با رعایت ظرف تاریخی

خواهد بگوید که انسجام و هماهنگی اقوام و نژادهای کل میدانیل لی در  

ی سازند زیر فشار هجوم زورمدارانههای خاوری را بر میگوناگونی که تمدن

سیاست غربی آسیب دیده و مورد حمله واقع شده است. دانیل لی بی آن که 

ی تمدن زهی سامان یافتنِ حوکند که شالودهبداند، به مفهوم بنیادین مهر اشاره می

ایرانی بوده و از همین بستر به راه ابریشم نیز سرریز شده و تا چین پیشروی کرده 

ی فیلم که حذف عنصر ایرانی را زدهاست. اما نگاه ایدئولوژیک و سیاست

داری دامن زده که این پیام اصلی های تاریخی شاخدانسته، به تحریفضروری می

 . را مخدوش و باور ناپذیر ساخته است

دو نیروی نیک و بد را در برابر هم قرار داده است. در یک « تیغ اژدها» 

جوی هوو آن قرار دارد که بخشی از نیروی طلب و صلحی آشتیسو اندیشه

سازد، و این همان است که در ایران زمین مهر ی خود مینظامی غربی را شیفته

داستان در همان قلمرو شده و ایزدِ نامدارش در همان زمانِ روایت خوانده می
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بی طلشده است. در سوی دیگر جاهتوسط قبایل سکا و تخاری پرستیده می

ی فرمانروایی رومی قرار دارد که خواهان سلطه بر همه بیمارگونه و جنایتکارانه

کس است و برای دستیابی به این هدف از کشتن خویشاوندان و مکر چیز و همه

 و دروغ هم پرهیز ندارد. 

گرایانه است و اتحاد و همبستگی اقع محتوای فیلم تا حدودی بومیدر و

که  کند. نیروهایی غربیشرقی در برابر هجوم نیروهای غربی را تبلیغ می« قوم 36»

آمادگی  شاناز نظر فنی و نظامی بر حریف برتری دارند، اما بخشِ نیکدل و اخالقی

 ی اقوام و مللدر این مجموعهدارند تا ارتباطی دوستانه با شرق برقرار کنند و 

 جذب شوند. 

 

 

ای از فیلم بازنموده شده که تمایز میان دو جبهه به خوبی در صحنه 

چشمی سربازان چینی و رومی که هنوز مهری میانشان شکل نگرفته، به چشم و هم

شان که بر حرکات ها با نمایش هنرهای رزمیپردازند. چینینمادینی با هم می

روند، اما رومیان با به رخ کشیدن سالحهای تکی است پیش میزیبای بدن م

کنند. در نهایت وقتی دوستی میان دو سو شان با ایشان رقابت میسنگین و آهنین

شود، هوو آن و یارانش سرودی در ستایش مهر و دوستی )متاسفانه به بیشتر می

ایش رزمی در ست سرودیخوانند، و رومیان با چینی، و نه به سکایی یا سغدی!( می

دهند. این بخش از فیلم شاید دقیقترین شان را میاقتدار و عظمت نظامی روم پاسخ

ادی شود. ایرقسمت باشد. چون سرود رومی به التین کالسیک درست خوانده می

بایست هم هست و آن هم این که سرود چینی )که باز هم بگویم، در اصل می

شود، در حالی که اندارین مدرن خوانده میسکایی یا سغدی باشد...( به چینی م
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بود با چینی کالسیک کهن که در دربار هان رواج داشته آن را بهتر میدست کم 

 خواندند.می

این نکته البته جالب است که کارگردان با وجود کوشش جانکاهش برای  

ا رکنار گذاشتن تمام عناصر ایرانی، در نهایت ناگزیر شده اقتدار دولت اشکانی 

ه پایان ی ارتشی پارتی بی فرجامین فیلم را با مداخلهبه رسمیت بشناسد و صحنه

ای که نظامی هم نیست و ماهیتی حقوقی و قضایی دارد و با اعالم برساند. مداخله

پذیرد و جالب آن که هم سی و شش محکومیت و مجرم بودنِ تیبریوس انجام می

 پذیرند.ن داوری را میدرنگ ایقوم راه ابریشم و هم رومیان بی

اندازهای زیبایش، نمایش جنگ در نهایت به خاطر چشم« تیغ اژدها»فیلم  

نوازش فیلمی دیدنی های چشماش، و بازی خوب و منظرههای دیدنیو مبارزه

آموزد که چه روایتهایی است. هم از آن رو که به مردمی دیرینه مانند ایرانیان می

رسازند، و هم از آن رو که به هنرمندان و آفرینندگان را باید یادآوری کنند و ب

 کند که برای ماندگاری اثرشان از چه خطاهایی پرهیز نمایند.گوشزد می
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 الدین محمد بلخیسه غزل از موالنا جالل

 

 و شما  مییعاشقان امروز ما یعاشقان ا یا

   تا خود که داند آشنا  یاافتاده در غرقابه

  الم پر شود هر موج چون اشتر شود ع لیگر س

  را چه غم تا غم خورد مرغ هوا  یآب مرغان

  ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته 

  و طوفان جان فزا  ایرا بود در یسان که ماه زان

 

  آب ما را غوطه ده  یما را فوطه ده و خیش یا

  زن عصا  ایبر آب در ایعمران ب یموس یا

   پزدیم گرید یسودا یهر سرباد اندر  نیا

  همه آن شما  یمرا باق یآن ساق یسودا

  کله  یمستان را به ره بربود آن ساق روزید

   تا برکند از ما قبا  دهدیدر م یم امروز

   یبا ما و پنهان چون پر یرشک ماه و مشتر یا

  تا کجا  ییآخر نگو یبریخوش کشانم م خوش
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   یهر دو چشم و روشن یا یتو با من یهر جا رو

  فنا  یببر سو یکش خواه میمست یسو یخواه

  کوه را  شکافدیبرم رسدیم یدم تجل هر

  طالبان  یعالم چو کوه طور دان ما همچو موس

   شودیپاره عبهر م کی شودیپاره اخضر م کی

  پاره لعل و کهربا  کی شودیپاره گوهر م کی

  ار او کهس نیاو بنگر در ا داریطالب د یا

  از صدا  میما مست گشت یاکه چه باد خورده یا

   یادهیچیباغبان در ما چه درپ یباغبان ا یا

  انبان ما  یاانگور تو تو برده میابرده گر
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  آیدمی یار لطف که سینه از غم ای شو برون

  آیدمی دلدار آن که شو گم من ز دل ای هم تو   

  او گذشتست شادی زا که شادی را یار نگویم

  آیدمی عار شادی ز او عشق فرط از مرا

  گیرید سر ز مسلمانی مسلمانان مسلمانان

  آیدمی وار مسلمان من یار شرم از کفر که

 شد بیرون شکر حد ز نعمت کاین شکر ای برو

  آیدمی کار هم گهی او چه گر صبر نخواهم   

  آمد نو هایصورت که هاصورت جمله ای روید

  آیدمی بسیار آن که گردد نگون هاتان لمع

 انبوهی ز ددرَّهمی سینه این دیوار و در

 آیدمی دیوار از پس گنجدنمی در اندر که   
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 شو جنگ گو شد جنگ گر؟ ترسانیممی جنگ از

 شو لنگ جا همین دل ای جهان در مه چنین نبود   

 سرمدی هایباده زان ایزدی مست ماییم

  شو ننگ و نام دربند فاضلی و عاقلی وت   

  کاغذین هایجامه با دین شاه سوی رفتیم

  شو رنگ در قلم همچون آمدی نقش عاشق تو   

 گره نگشاید عشقبی بده جان جانان عشق در

 شو دنگ جا این عقل وی شو مست جا این روح ای   
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 او موی مست زنگ شد او روی مست روم شد

 شو زنگ سوی به خواهی رو مرو سوی به خواهی  

 ایزاده عشقش ز تو خود ایافتاده او دوغ در

 شو فرسنگ صد به خواهی نیستت خالصی بت زین  

 شویدتمی منیؤم ور جویدتمی کافری گر

 شو افرنگ برو گو آن و شو صدیق برو گو این  

 او الغ وقف تو گوش او باغ وقف تو چشم

 شو آونگ او نخل وز شو نخل چون او دخل از  

 

 

 

 او  تدبیر در آب هم او تیر قوس چرخ هم

 شو خرچنگ کژروی ور شو تیر رو راستی گر  

 بایدشمی ای گونه هر خوش و زفت را او است ملکی

 شو سنگ و کلوخ خواهی شو لعل و عقیق خواهی  

  بال سیل در غلط می هال سنگی گر و لعل گر

 شو شنگ عشق مهمان رو بحر سوی سیل با  

 مضر  نبود خوری پر گر خضر آب چون است بحری

 شو دلتنگ برو آنگه شود کم دریا آب گر  
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 روان و آیان بحر در ماهیان همچون باشمی

 شو گنگ سوی بحر از آیدت خشکی یاد گر   

 نهدمی کنارت بر گه نهدمی لب لبت بر گه

 شو چنگ رو کند این چون شو نای رو کند آن چون   

 مستیستش یکی سو هر شنیست دشمن چند هر

 شو سرهنگ دشمنان بر شو جام را او مستان   

 مخز خلوت خانه در مپز تنهایی سودای

 شو  آهنگ پیش و آ پیش عاشقان عرض روز شد   

 

 وی باغ از است غافل کو می محتاج بود کس آن

 شو بنگ گه شو باده گه ویی پرانگور باغ   

 دمی عیسی زند دم تا مریمی همچون خاموش

 شو عنگ خران یار مشغله کاندر گفت کت   
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 از شعرهایم:

 

 تنم

 

 سودهفتاد کوزه آب و کمی خاکِ مُشک

 آری، ولی مگر همه جسمم جز این نبود؟   

 هفتاد و هفت سنگ گران از غبار ناب

 ی زر، شهرگی کبود یشمی نگاه، سینه   

 چار عنصر از قدیمِ زمان، نثرِ پود و تار

 د حادثِ تن، شعرِ تار و پودآن هفت بن   

 سردرگمیِ رگ به دلی خسته زاستخوان

 ها سرودابهام تارهای خِرَد نغمه   

 هاست هیاهوی سرخِ جانلوله انبوه

 بشکفته آن شگفت به هر شعله از شهود  

 اش کسی ندیدای که نقوشحیف از کتیبه

 ی ناگفت و ناشنودحیف است این قصه  
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 عمر

 هلت انتخاب و این قدر دودلى؟یک بار م

 غافلى؟پاک مگر تو ز یاد حکمت زروان     

 فقط به خدمت عقلت گماشتند «اکنون»

 از دیر و زود بگذر که ندارند حاصلى    

 ى تردید ماند و رفتعمرت به وقفه

 وقتی نماند و تو خوش از اوقات باطلی    

 خواهی بکش رکاب و توسن سرکش به راه زن

 ى مخروب فسقلىمان در این سراچهخواهى ب   

 

 جدول بکش که بندِ حساب است قدرِ کار

 فهرست دخل و خرج رج بزن که نگویند کاهلى    

 دویدپس این چنین به عمق هپروتى که مى

 کن عمر خویش وقفِ داده و تحلیل عاملى
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  تمامیت ـ ناتمامیت  

   :مطلوب به صورت غیابِشکاف میان وضع موجود و اصل ناتمامیت 

شود. در این شرایط وضعیتِ مطلوبِ هستی/ من/ چیزی یا رخدادی درک می

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

ی امر موجود و چیز یا رخدادی را در فاصله شکلی از ادراک است که غیابِ

 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 تالش برای رفع تنش، به رانده 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.

  :ن که دستیابی به تمامیت فرآیندی پیوسته و پذیرش ای 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 

امیت تیابی به تمهای روانی برای دسدر اساطیر و ادبیات ایرانی چه هستند؟ نظام

 ود؟شبندند؟ چرا ناتمامیت تا این پایه نکوهش میچه ترفندهایی را به کار می

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 ا به عنوان نشانهها و اهداف بزرگ خود رتوانید خواستمی

 اند. که بر اساس لمس ناتمامیت پدیدار گشته
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 بوکییادداشت فیس

 

 تشخیص افتراقی مرض خواری و خودباختگی

 

هایی دارد و برای درمان هر مرضی نخست باید آن را ای نشانههر بیماری

در ایران ما، شکل های وخیم و شایع این روزها تشخیص داد. یکی از بیماری

افزار هویت افراد عجیب و غریبی از یک اختالل روانشناختی است که به نرم

شود. نمودهای این اختالل آن است که افراد نه تنها هویت و معنایی مربوط می

برای خویش قایل نیستند، بلکه انگار از نداشتن آن سرفراز و شادمان هم هستند. 

شوند، که آن را ی خویش ناراحت نمیبودن انگارهیعنی نه تنها از خوار و پست 

کنند. این مرض مدتهاست گریبانگیر مردم ایران زمین شده، با لذت اعالم هم می

اما انگار که هنوز درست توصیف نشده باشد. نام این بیماری عجیب را مانده 

 بودم چه بگذارم. مازوخیسم فرهنگی و آلزایمر تاریخی و قافقاریای هویت هریک

کردند. این بود که به همان خواری و ای از عوارض را توصیف میگوشه

اولی  یتر است و آشناتر. آمدم برای کلمهخودباختگی بسنده کردم که پارسی

شمارد اما دیدم کسی که خود را خوار و پست می« خودخوارشماری»بنویسم 

 ی کوتاهتر رسیدم.احتماال خوار و پست هم هست. پس به کلمه

رسد بسیاری از افراد از وجود این بیماری، یا ابتالی خودشان به نظر می چون

به این مرض ناآگاه هستند، مسیرهای درمان آن هم اغلب مسدود است. برای رفع 

آورم که می« خودباختگی و خواری»های این مشکل در اینجا فهرستی از نشانه

ر ی زیر اگیان ده نشانههای دیگر تفکیک کنید. از مبتوانید آن را از بیماری

ی منظم تایش را داشتید، گرفتار این بیماری هستید و تنها راه درمانش مطالعههفت

تاریخ و ادبیات ایران است. اما مسیر درمانی را تا انتها ادامه بدهید. اگر استفاده 
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گردد! از این داروها ناقص باشد و زود رهایش کنید، مرض با شدت بیشتری بر می

ال اش باشید. معمواید، سخت مراقب واگیردار بودناگر هنوز مبتال نشده در ضمن

اش اگر در مجلسی دو سوم حاضران این مرض را داشته باشند، به بقیه هم منتقل

 کنند. و اما نشانگان:می

اش نخست: خودباختگان نسبت به برخی از کلمات آلرژی دارند و با شنیدن

نی، پارسی، آریایی، مسلمان، شیعه، و به کل هرچه زنند. کلماتی مثل ایراکهیر می

اند، برایشان غیرقابل تحمل است. با که مردم ایران زمانی خود را بدان نامیده

م شود و عالیشان قرمز میشود، چهرهها ضربان قلبشان تند میشنیدن این کلمه

یب ن ترتکنند. به همیالتورِه )فحاشی خودکارِ عصبی( را ظاهر میدوسندرم ژیل

گو، پهلوانان و سرداران و شاهان قدیم ایران، یاد کردن از شاعران خوشنام پارسی

دانشمندان و فیلسوفان و عارفان و دینمردان، و به کل اسم خاصی که به تمدن 

اکنش شود. این وشان میایرانی مربوط شود باعث برانگیختگی عاطفی و هیجانی

و اختالل گفتاری همراه است که طی  نسبت به کلمات با شکل خاصی از لکنت

را تکرار « دونی که، توی خارج...نمی»و « ها...اصال ما ایرانی»آن مدام عبارت 

بعد  شود وآور گفته میکنند. همیشه بعد از عبارت اول حرفهایی منفی و شرممی

ی خارج هم معموال اسم آمیز. جای کلمهی دوم ستایشهایی اغراقاز جمله

آید، اما به تازگی به اسم کشورهای دیگر روپایی و آمریکا و ژاپن میکشورهای ا

 از جمله جیبوتی هم تعمیم یافته است!

لوحی نامتقارن دچار هستند. یعنی آمادگی دوم: خودباختگان به نوعی ساده

های مثبت آبکی را دار و اغراقانگیزی دارند که حرفهای منفی شاخشگفت

باور کنند. برایشان خیلی « هاخارجی»و « مردم ایران» ی دوقطبیِ بنیادینِدرباره

ی مردان در خیابانهای تهران به تجاوز به زنان و به همدیگر بدیهی است که قاطبه

کنند که در ژاپن یک قطار کامل را برای مدرسه اند و به راحتی باور میمشغول

یک  نوشیروان دادگراند. ایمان قلبی دارند که ااختصاص داده رفتنِ یک دختر بچه
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شود، و تردید ندارند که چنگیز خان مؤسس جنایتکار جنگی محسوب می

تر تر و نامعقولی مشهوری بوده است. در کل هرچه حرفی پرتبیمارستان خیریه

ها و ثنای  کنند، به خصوص اگر نیشی به ایرانیتر باورش میباشد راحت

 ها در آن باشد.خارجی

نوعی پارانویا دچار هستند. یعنی معتقدند همه چیز در سوم: خودباختگان به 

نهای ی سرزمیشود و در مقابل بقیهایران توسط دستهایی مخفی و پلید اداره می

دانند. به نظرشان انتخابات آمریکا و ی زمین را کامال پاکیزه و آزاد و رها میکره

اما  انتخاب است،ی شمالی به یک اندازه تجلی فلسفی مفهوم آزادی یونان و کره

در ایران اگر نامزدی بر خالف نظر حاکمیت و با رای و هوشیاری مردم به قدرت 

رده ای در پس پی پیچیدهرسد( به نظرشان توطئهبرسد )که یکی در میان هم می

هست که هیچ کس جز خودشان از آن خبر ندارد، آن هم خبری مگو و بسیار 

 مبهم! 

 

 

 

 

 

 

 

انی/ ایر»انگیزِ ایرانی مدام با یک جور دوقطبی شگفتچهارم: خودباختگانِ 

بندی اند. اما عجیب است که خودشان در این جبههدست به گریبان« خارجی

اش این که هیچ نوع حق و اعتبار و تشخصی ها هستند. نمونهذهنی طرف خارجی

 برای ایرانیان )و در نتیجه خودشان( قایل نیستند، اما حقوقی عجیب و غریب را

شناسند. به نظرشان خیلی بد و زشت است که به رسمیت می« هاخارجی»برای 
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ایران برای بسط نفوذش در منطقه پول خرج کند، اما این که عربستان و ترکیه 

ها به برای تقویت هالل بالهت چنین کنند، ایرادی ندارد. این که آمریکایی

 اشتنیبدیهی و دوست دجفرسون و واشنگتن در دویست سال قبل بنازند برایشان 

ی ی یکی دو هزار سالهآید اگر یک ایرانی از سابقهاست، اما خونشان به جوش می

 کوروش و ابن سینا و فردوسی با مهر و افتخار یاد کند. 

های ی تاریخ و جغرافیا و ادبیات و سایر شاخهشان دربارهپنجم: نادانی عمیق

-که-ما»شود آن را شود که میهی میای عجیب منتعلوم انسانی، به خودانگاره

نام نهاد. به نظرشان هیچ اهمیتی ندارد که کشاورزی و « پنداری-نبودیم-پُخی

شهرنشینی در ایران زمین پنج هزار سال قدمت دارد، یا این که اولین دولت کالن 

اند، یا این که شمار ادیبان و دانشمندان و سرداران و نامداران ها ساختهرا ایرانی

یرانی )فقط بر مبنای دیرپایی تمدن هم که حساب کنیم( از باقی جاهای دنیا ا

شان ای در این ایمان متعصبانهشان عمیقتر است. اینها ذرهبیشتر و تاثیرگذاری

ای آقا، این حرفها رو بذار کنار، ما همچین پخی هم »کند که: خدشه وارد نمی

 «. نبودیم...

شناختی بانی دارند که وابسته به شرایط بومششم: خودباختگان نوعی اختالل ز

اند، های پارسی درست و حسابی نخواندهکند. گرفتاران این مرض متنبروز می

شعرِ جدی و زیبا به گوششان نخورده و بیتهای چندانی از حافظ و سعدی و 

انی میدفردوسی در یاد ندارند. به همین خاطر در حالت عادی اغلب با گویش چاله

زنند. اما اگر شخصیتی با القاب دانشگاهی نزدیکشان باشد، کم رف میخالص ح

ربط انگلیسی و فرانسوی و روسی و عربی در حرفهایشان کم بسامد کلمات بی

کنند، به ی موضوعی جدی صحبت میشود. در حدی که وقتی دربارهزیاد می

ه د و شبیه بگردشان هم بر میشود. گاهی وقتها لهجهکل حرفهایشان نامفهوم می

مکزیکی در خطوط -ای اتریشیزنند که با لهجهبانوان متشخصی حرف می

 دهند!مان رموز بستن کمربند را به مسافران آموزش میهوایی
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خودباختگان انگار تداوم نوعی سادیسم سیاسی  هفتم: مازوخیسم فرهنگی

ی در ه فرهنگ ایرانکنند با فحش دادن بباشد. یعنی دست کم در ذهنشان فکر می

گیری از آنهایی هستند که به لحاظ سیاسی به ایشان ستم حال آزردن و انتقام

 اندها گرفتهاند، در حالی که خبر ندارند که خودِ همین مرض را از خودِ همانکرده

که  گیری. شاید دلیلش این باشدو اینجا تبعیت و پیروی در کار است و نه انتقام

ل فرهنگ/ سیاست، دولت/ مردم، و... به کلی برایشان ناشناخته تمایز مفاهیمی مث

 است.

ی همبستگی همه»و « ی کوچک جهانیدهکده»هشتم: خودباختگان به 

سخت دلبستگی دارند و مدام در این « حقوق مظلومان و ستمدیدگان»و « بشریت

ا ریزند و بی خودشان آشغال میهای دهکدهدهند، اما در کوچهمورد شعار می

همسایه و خویشاوند دعوا و مرافعه دارند و هرجا دستشان برسد حقوق دیگران 

هایی مبهم و کالن که مسئولیت اجرایی خاصی تولید کنند. از کلمهرا پایمال می

شان را در برابر مردم جویند تا تعهد اجتماعی و اخالقی عادیکند بهره مینمی

شان را با دقت ند. موضوع همدردیشان برآورده نکنکشورشان و شهرشان و محله

کنند. برای خودباخته این مهم ترین جاها انتخاب میو وسواس غریبی از پرت

ر د -که شاید خویشاوند خودش هم بینشان بوده-نیست که چند صد ایرانی 
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یک  شود اگرکشوری دیگر زیر دست و پا کشته شده است. اما سخت دلگیر می

 شود از جایی هم پول گرفته( در خیابانیر معلوم میخبرنگار ایتالیایی )که بعدت

ی مردان ایرانی خوشش نیاید. خودباختگان تعریفی عجیب در تهران از دیدن قیافه

هرچی »اش ی ستمدیدگان دارند که فرمول سادهو غریب از حقوق پایمان شده

ن ااست. دلیلش البته روشن است، هرچه این حقوق  پایم« تر، بهتردورتر و خاص

تر و انجام اش ناپذیرفتنیتر باشد، شعار دادن دربارهفتر و عامشده نزدیکتر و شفا

ی این حوصله»تر خواهد شد، و این واالگوهران اش ضروریکاری درباره

 «.ها را ندارندبازیآریایی

شان در خودباختگان دار از مخالفت با کد ژنتیکینهم: شکلی حاد و ریشه

در شرایطی که باقی مردم دنیا به خاطر چند قرن زیستن در  نهادینه شده است.

کنند و هویت خود را )به درستی( بر این مبنا استوار یک تکه زمین افتخار می

اد های خود هستند. اگر هفتسازند، مبتالیان به این بیماری به کل منکر ریشهمی

 یراز و تبریزشان هم در شهری باستانی و مهم مثل ری و مرو و بخارا و شپشت

 ایکنند که تازه از ده کورهزندگی کرده باشد، خودشان را مهاجرانی معرفی می

اند. اگر تا چهل نسل قبل در روستایی زیسته در سیبری به فالت ایران کوچ کرده

االخره گردند و بشان مینامهای داشته باشند، درشجرهو اصالتی ژنتیکی در طایفه

لیسی )و اگر نشد به تازگی مغول و چینی و جیبوتیایی!( یک روس و پرتغالی و انگ

کنند و خودشان را از اهالی مهاجر کشورهای دیگر به ایران قلمداد پیدا می

 کنند. می
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ی افول و مرگ و انهدام فرهنگ ایرانی دهم: خودباختگان همه چیز را نشانه

دارند. فرهنگهای دیگر ن ی الگوهای مشابه دربینند و در مقابل حساسیتی دربارهمی

این که جعفرآقای نانوا امروز خشخاش کمتری روی نان بربری پاشیده از نظرشان 

ی تلخ در است. برابرنهاد این واقعه نمودی از انحطاط و تباهی تمدن ایرانی

ه گیرد، کهای فرانسوی قرار نمیذهنشان کنارِ سفت بودن برخی از نان باگت

ی شود و مایهمقابله می 13ند کانال مانش و آپولوی ی شکوهمهمواره با صحنه

 خواری و افسوس...
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 نگاهی به سبک تاریخنگاری سید جواد طباطبایی

 

 مهدی سلطانی گردفرامرزی

 

 دانشجوی دکتری رشته ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 m.soltani55@gmail.com پست الکترونیک:

 

 

 

 مقدمه

شته بود که تاریخ را باید فالسفه بنویسند و فلسفه زمانی ویل دورانت نو

 –(. اکنون به نظر می رسد که ایران فیلسوف 1385را مورخان)ویل دورانت، 

مورخ خود را بازیافته است. سید جواد طباطبایی فیلسوف سیاسی نزدیک به دو 

دهه است که از رویکردی فلسفی به تاریخ ایران نظر کرده و کتابهای متعدد 

خی درباره ایران نوشته است. تخصص فلسفه و رویکرد فلسفی او به تاریخ تاری

موجب شده است تا برخی تاریخدانان او را مورخ ندانند. اما این مسئله موجب 

نشده است که کتابها و اندیشه هایش با اقبال مواجه نشود. در واقع، اندیشه های 

ار پژوه قرنفکر و دانشتاریخمند او در حال حاضر مورد توجه بسیار قشر روش

گرفته است. راز این اقبال، رویکرد خاص طباطبایی به تاریخ ایران و مفهوم سازی 

های بدیع او برای تحلیل آن است. همچنین نقادی های دقیق او به علوم اجتماعی 

و انسانی در ایران معاصر دیگر دالیل جذابیت اندیشه اوست. به صورتی که 
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پس از مدتها در وجود او کسی را یافته است که حرف  جامعه روشنفکری ایرانی

نو و قابل شنیدن دارد. در واقع به نظر می رسد طباطبایی اکنون در جایگاهی 

نشسته است که زمانی شریعتی و عبدالکریم سروش از آن برخوردار بوده اند. 

 یعنی جایگاه یک اندیشمند و روشنفکر پیشرو و جریان ساز.

معرفی او خالی از لطف نباشد.  سید جواد طباطبایی  با این اوصاف شاید

خود را در تبریز انجام داد و برای  به دنیا آمد. تحصیالت تبریزدر  1324در سال 

 یدهدانشکاز  حقوقرفت. پس از اخذ لیسانس  دانشگاه تهرانتحصیل حقوق به 

ه ب دانشگاه سوربنرفت و در  فرانسهبه  دانشگاه تهراناز  حقوق و علوم سیاسی

 یاز رشته D.E.Sتحصیل پرداخت و با اخذ دیپلم مطالعات عالی  یادامه

 یای دربارهبا نوشتن رساله 1363التحصیل شد. در سال سیاسی فارغ یفلسفه

 ممتاز دکترای دولتی ی، با دریافت درجه«سیاسی هگل جوان یدیشهتکوین ان»

ت بازگشت. پس از بازگشت به عضویت هیئ ایرانبه  سیاست یفلسفه یدر رشته

 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران یدانشکدهعلمی درآمد و معاون پژوهشی 

به همین دانشکده را به عهده گرفت.  یشد. در همان حال، او سردبیری نشریه

 دالیلی از کار برکنار و از دانشگاه اخراج شد. 

سپس او از ایران مهاجرت و به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر جهان 

، فراهم آمد امریکا، و آلمان، فرانسهادامه داد و با امکاناتی که در مراکز پژوهشی 

موفق  1376را دنبال کرد. وی در سال  تاریخ اندیشه در ایران یپژوهشی درباره

 یل نقرهترین نشان علمی فرانسه، و مدا، عالینخل آکادمیک یشد جایزه

امه کسب کند)ویکیپدیا، دانشن دانشگاه کمبریجتحقیقات در علم سیاست را از 

ران دوباره به سرزمینی که به قول خودش آزاد(. او پس از یک دهه دوری از ای

بدان عشق می ورزد، بازگشت تا بتواند مهمترین کتابهای خود را بنویسد و بذر 

اکنون عضو هیئت علمی افکارش را در ذهن های آماده بیفشاند. او هم

است. او کار علمی خود را از ترجمه آغاز کرد، اما  دائرةالمعارف بزرگ اسالمی
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D9%84_%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D9%84_%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ه ایران بدر ترجمه نماند و به تدریج افکارش بالنده شد و با بررسی تاریخ 

خصوص از عصر صفوی بدین سو، به نظریه پردازی پیرامون تاریخ ایران 

 پرداخت. 

 یگرد یو فلسفه و سه مقاله لنین یآثار ترجمه ای او عبارتند از: ترجمه

، نوالدیمیر لنیاز  دیالکتیک یهایی دربارهیادداشت ی، ترجمهلوئی آلتوسراز 

اریخ ت یو ترجمه هانری کربناز  تطبیقی یایرانی و فلسفه یفلسفه یترجمه

از هانری کربن. آثار تألیفی او عبارتند از: تفسیر پدیدارشناسی  اسالمی یفلسفه

روح هگل)درسگفتار(، ماکیاولی در پنج درس، مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی 

ابن خلدون، زوال اندیشه سیاسی در ایران، خواجه نظام الملگ، ابن خلدون و 

، مکتب تبریز و مبانی تجدد انحطاط ایران یای بر نظریهدیباچهعلوم اجتماعی، 

 نی نظریه مشروطه خواهی.خواهی و کتاب مبا

با این اوصاف، مشاهده می شود که به جز موارد ترجمه ای این اندیشمند، تألیفات 

او غالباً یا در حوزه تاریخ اند و یا در ارتباط به تاریخ هستند. در ادامه این مقاله 

کوشیده می شود تا سبک تاریخنگاری او و ویژگیها و عناصر اندیشه تاریخی اش 

 سی قرار گیرد.مورد برر

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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 مسئله و رویکرد نظری طباطبایی

طباطبایی از معدود مورخان ایرانی و یا شاید تنها مورخ ایرانی سده های 

اخیر است که رویکرد نظری خاص خود به تاریخ را دارد. رویکرد نظری او بنابر 

تحصیالت آکادمیک اش، یک رویکرد فلسفی از نوع فلسفه سیاسی و اجتماعی 

ست. با نگاه اجمالی به آثار او شاید بتوان آثار ترجمه ای، تفسیری و درسگفتاری ا

او را به منزله چهارچوب نظری کارهای تألیفی اش در نظر گرفت که غالباً تحلیل 

اش بر آنها استوار شده است. عناصر رویکرد نظری او را چنانکه در های تاریخی

 توان بدین شکل صورت بندی کرد:  درسگفتارها و ترجمه هایش آشکار است می

هایش از تاریخ ایران همواره اول این که مسئله اساسی طباطبایی در همه تحلیل

پیرامون مسئله جدال قدیم و جدید و سنت و مدرنیته در تاریخ ایران صورت 

 بندی شده است.

( این است که چرا 1377«)زوال اندیشه سیاسی در ایران»مسئله او در 

سی در ایران و سنت سیاست نامه نویسی که در سده های چهارم و اندیشه سیا

پنجم اسالمی تحت عنوان اندیشه ایرانشهری پیش از اسالم بالنده شده بود، یکسره 

در قرون هفتم و هشتم پس از اسالم با قدرت گرفتن ترکان و نهایتاً حمله مغول 

بر آن است که با افول کرد و دوران قرون وسطای ایران آغاز گشت. طباطبایی 

اسالمی  -سلطه ترکان زمینه برای توقف اندیشه ورزی و عقالنیت در جامعه ایرانی

فراهم گشت و با حمله مغول به ایران این عقالنیت که نماد آن فلسفیدن و سیاست 

 (. 1377نامه تویسی بود یکسره متوقف گشت)طباطبایی، 

( موضوع 1386طبایی، طبا«)دیپاچه ای بر نظریه انحطاط ایران»در کتاب 

ای از تاریخ ایران است که اروپا در در حال تجربه رنسانس علمی او بررسی برهه

و اجتماعی و مذهبی بود، اما ایران در آستانه یک خواب تاریخی قرار داشت که 

 دو سده به طول انجامید و تا زمان جنگهای ایران و روس پایان نیافت. 
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رایی همین آغاز خواب تاریخی بود و در دیباچه، مسئله طباطبایی، چ

اینکه چرا ایرانیان در دنیایی که به سرعت به سمت دنیای مدرن و تمدن مدرن 

مبتنی بر علم دانش و روشنگری پیش می رفت، در بی خبری ماندند و به جای 

پیشرفت دچار انحطاط شدند؟ چرا ایرانیان که با تشکیل حکومت باثبات صفویه 

به جای پیشرفت، راه انحطاط پیمودند؟ همچنین  –آن می رفت امید پیشرفت از  -

( مسئله طباطبایی، بررسی چگونگی بیداری فکری 1384«)مکتب تبریز»در کتاب 

ایرانیان پس از یک خواب دو سده ای است که با شکست ایران در جنگهای 

 ایران و روس آغاز می شود و با جنبش مشروطه خواهی بالنده می شود.

که طباطبایی در تحلیل های خود، بسیار وامدار اندیشه ماکیاولی دوم این 

نویسنده ایتالیایی شهریار است. مسئله اصلی ماکیاولی در کتاب شهریار، چگونگی 

حفظ قدرت سیاسی توسط فرد حاکم بود. ماکیاولی که در دنیای پرآشوب ایتالیای 

ود تحاد ایتالیا بدچار چنددستگی در سده شانزدهم میالدی می زیست، آرزویش ا

و هدفش از تحریر کتاب شهریار و اهدایش به یکی از شاهزادگان قدرتمند 

ایتالیای زمان خود، تالش برای تحقق رویاهایش درباره اتحاد ایتالیا بود. با این 

حال، طباطبایی از اندیشه ماکیاولی مسئله چگونگی حفظ قدرت در ایران را وام 

ران عصر صفوی و و چگونگی انحطاط سلسله گرفته و برای تحلیل تاریخ ای

پادشاهی آن به کار بسته است؛ وقتی که طباطبایی در دیباچه بر نظریه انطاط 

حتی شاه  –( از الزامات سلطنت مطلقه و ناآگاهی شاهان صفوی 1386ایران)

سخن می گوید دقیقاً به نوعی اندیشه الهام  –روشن اندیشی همچون شاه عباس 

 ولی متوسل می شود. گرفته از ماکیا

در دیباچه، طباطبایی بر آن است که شاهنشاهی ایرانیان همواره مطلقه و 

استبدادی بوده است. اما شاهان ایرانی غالباً از الزامات سلطنت مطلقه بی خبر 

بوده اند. الزامات سلطنت مطلقه آن است که شاه نسبت به وقایع پیرامون کشور 

اتژیست سیاسی بتواند شخصاً مسائل روابط خود آگاه باشد و مثل یک استر
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خارجی و داخلی را تحلیل کند و به خصوص در روابط خارجی واکنش مناسب 

در برابر هجوم غیرایرانیان فراهم آورد. برای مثال، دوستان و دشمنان خارجی 

خود را بشناسد و به موقع بجنگد و به موقع صلح کند. در واقع، طباطبایی بر آن 

ام مهم سلطنت مطلقه باید درک درست روابط قدرت در عرصه است که الز

جهانی است. امری که غالب شاهان ایرانی به جز عده ای معدود، از آن چندان 

ساله خود و به  2500برخوردار نبوده اند و دقیقاً ایران از ابتدای شاهنشاهی 

 خصوص در چند سده اخیر بسیار از این مسئله ضربه خورده است. 

دیگر حفظ سلطنت مطلقه به نظر طباطبایی، درک این مسئله توسط الزام 

پادشاهان است که برای تداوم نظام سلطنتی نیاز به تربیت یک نیروی نخبه 

حکومتی برای جانشینی و حکومت کردن است. سقوط صفویه به نظر طباطبایی 

بدین دلیل رخ داد که شاهان صفوی به جای پرورش جانشینان و نخبگان 

از میان می  –حتی در میان شاهزادگان  –ی، هرگونه رقیبی را برای خود حکومت

بردند و یا در بی خبری از کشورداری درون حرمسرا نگه می داشتند و بدین 

ترتیب، با تهی شدن نظام پادشاهی صفوی از عناصر الیق، سلطنت صفوی با 

 شورش افغانان از بین رفت. 

تاریخی خود هگلی می اندیشد. او سوم این که طباطبایی، در تحلیلهای 

در سلسله درسگفتارهای خود درباره هگل، کوشیده است مهمترین کتاب این 

را مورد تفسیر قرار دهد. طباطبایی « پدیدارشناسی روح»فیلسوف آلمانی یعنی 

کتاب هگل را ترجمه نکرده است و اساساً ترجمه هایی را که از این اثر در دست 

ت می داند و بر آن بوده است که کتاب سخت مشکل هگل است نامعتبر و نادرس

ی رسد که به نظر م -را شرح و تفسیر کند. شرح و تفسیرهای طباطبایی از هگل  

مبنای  –معتبر و او از معدود افراد ایرانی باشد که هگل را درک کرده است 

 اش را تشکیل می دهد.؛ مفاهیمی همچون استبدادبسیاری از تحلیلهای تاریخی

بخت ایرانی، مفاهیمی است که طباطبایی از هگل ایرانی، انحطاط و وجدان نگون
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وام گرفته است. هگل اولین فیلسوفی در غرب بود که به اهمیت تاریخمند 

اندیشیدن پی برد و تالش کرد تا اندیشه تاریخی را در دنیای غرب پایه ریزی 

ونه سش پاسخ دهد که چگکند. او تالش کرد تا با تحلیل تاریخ غرب، به این پر

غرب پس از سقوط روم باستان دچار انحطاط شد و در قرون وسطی مسیحیت 

چگونه این انحطاط تداوم پیدا کرد؟ طباطبایی نیز از همین موضع می کوشد تا 

در دیباچه، مفهوم انحطاط را وارد تحلیل تاریخی ایران کند و طرحی از نظریه 

 دولت و انحطاط در ایران بریزد. 

او همچنین با وام گرفتن نظریه استبداد ایرانی هگل، استبداد ایرانی را 

(. 1386سخت تر از همه استبدادهای دیگر در جوامع شرقی می داند)طباطبایی، 

بخت اصطالل هگلی است که او در تحلیل تاریخ مسیحیت همچنین وجدان نگون

« ختبوجدان نگون»به کار برده بود و طباطبایی نیز با ظرافت آن را به صورت 

 بندی می کند. ایرانی صورت

چهارم این که طباطبایی در تحلیلهای تاریخی خود از رویکرد میشل فوکو استفاده 

بسیار برده است؛ رابطه دانش و اندیشه سیاسی و مسئله قدرت و همچنین درک 

مسئله مناسبات قدرت در عرصه جهانی و همچنین انتقادات او به علوم اجتماعی 

ابن »اصر در ایران از منظری فوکویی صورت می گیرد؛ چنانکه در کتاب مع

مبنای بحث خود درباره عدم توفیق ابن خلدون  (1374)«خلدون و علوم اجتماعی

در به سرانجام رساندن علم عمران را بر مباحث فوکو درباره دانش علوم انسانی 

 بنا می کند.

ن کربن است. او کربن را اولیپنجم این که طباطبایی بسیار وامدار هانری 

فیلسوف ایرانی قرن بیستم می خواند)طباطبایی، مجموعه مقاالت کتاب زائری از 

(. هانری کربن شخصیت عجیبی بود. او شارح هایدگر و اولین 1385شرق، 

از آلمانی به فرانسه بود. اثری که کل فلسفه غربی « هستی و زمان»مترجم کتاب 

خت و مبنای اندیشه پدیدارشناسانه در قرن بیستم را را دچار دگرگونی عمیق سا
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فراهم کرد. کربن با چنین پیشینه هایدگری، با اندیشه فلسفی ایرانی آشنا و مفتون 

آن شد. او به معرفی مکتب فلسفی ایران پرداخت و کتابهای متعددی درباره 

 یفالسفه ایرانی همچون ابن سینا، سهروردی، مالصدرا و ... نوشت. کربن ط

مطالعات خود درباره فلسفه ایران، بر وجوه ناب و خاصی در فلسفه ایرانی دست 

اسالمی، درسهای بزرگی برای  –گذاشت و ادعا کرد که مکتب فلسفه ایرانی 

اشد. بست یاریگر بفلسفه غربی دارد و می تواند فلسفه غربی را در خروج از بن

فرهنگ ایرانی و استعدادها و  طباطبایی با الهام از هانری کربن، عشق شدیدی به

بالندگی های آن احساس می کند و همچون کربن بر تفاوتهای تاریخی و برتری 

 های نسبی آن نسبت به دیگر فرهنگهای به خصوص همسایه تأکید می گذارد.

 

 

 

 

 

 

 نقد طباطبایی به علوم اجتماعی در ایران

ه ن و علوم اجتماعی گرفتاز ابن خلدو -طباطبایی در غالب کتابها و مقاالت خود 

 -تا دیباچه بر نظریه انحطاط ایران و همچنین مکتب تبریز و نظریه مشروطه خواهی

همواره به نوعی بر علوم اجتماعی معاصر در ایران و مدافعان آنها بیرحمانه تاخته 

اش را فاقد کارایی و ناتوان از حل مشکالت است. او علوم اجتماعی از نوع ایرانی

معه ایران می بیند. به نظر او، رسالت علوم اجتماعی و مدافعانش در اساسی جا
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ایران باید کمک به حل مسائل ایران و بالندگی و پیشرفت آن باشد. امری که 

علوم اجتماعی ایرانی در سالهای پس از انقالب از عهده آن برنیامده است. او به 

رون و نازا می خصوص علوم اجتماعی ایرانی پس از انقالب فرهنگی را ست

 (. 1392خواند)قیام علیه جامعه شناسی، مهرنامه، دی 

علت اصلی این سترونی علوم اجتماعی ایرانی را البته طباطبایی در 

ویژگی غیرتاریخمند آن می داند. تاریخمندی موجب شده است تا بتوان اندیشه 

سائل ابن خلدون را پس از هفت سده از تحریر مقدمه او، همچنان در تحلیل م

وان تایران به کار برد، اما به خاطر فقدان تاریخمندی، علوم اجتماعی امروز را نمی

 استفاده بهینه کرد. 

 

 

 نگاه طباطبایی به تداوم و تحول در تاریخ ایران

در مصاحبه ای که چندی پیش سید جواد طباطبایی با ماهنامه مهرنامه 

 سرزمین ایران به خصوص داشت، بر این مسئله تأکید کرد که عشق شدیدی به

ایران فرهنگی دارد و همواره تالش کرده است تا در کتابهایش وقتی از ایران 

(. از 1392صحبت می کند هدفش احیای ایران فرهنگی باشد)مهرنامه، خرداد 

نظر طباطبایی، ایران یک کشور استثنایی در تاریخ جهان بوده و هست؛ او بر آن 

لتی در دنیاست که علیرغم هجوم اقوام مختلف است که ایران تنها کشور و م

بدان، تداوم چندین هزار ساله داشته است. طباطبایی ایران را به لحاظ تداوم و 

 بقای تاریخی با ایتالیا مقایسه می کند. 

او از طبری نقل می آورد که متعجب است که تاریخ ایرانیان در میان 

 گی بوده است. اقوام دیگر آمده واقوام گذشته تنها تاریخی است که دچار پیوست
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رفته اند، اما ایران همچنان پابرجا مانده است. او  بر این تز محمدعلی همایون 

تازد که ایران یک جامعه کلنگی و کوتاه مدت است)کاتوزیان، کاتوزیان می

پایه می خواند و بر آن است که تاریخ (. طباطبایی تز کاتوزیان را بی1390

مالئمالت و فراز و فرودهای بسیار، دچار تداوم بوده است)قیام ایران علیرغم نا

علیه جامعه شناسی، چاپ شده در مهرنامه(. او برای رد این تز، به کتاب دیگر 

( استناد می کند که در آن سه 1391کاتوزیان، «)ایرانیان»کاتوزیان با عنوان 

 هزار سال تاریخ ایران را روایت کرده است. 

یمی مصر و یونان را همپایه ایران نمی شمارد؛ یونان او حتی جوامع قد

امروز تفاوت ماهوی با یونان عصر باستان دارد. همچنین جامعه قدیمی مصر پاز 

حمله اعراب در فرهنگ عربی مضمحل شد و حتی زبانش دچار تغییر گشت. 

امروز کسی در مصر خود را فرزند فرعون نمی شمارد، بلکه انتساب افراد به 

بار منفی دارد. اما مردم ایران، چه سابقاً و چه امروز، همواره به تاریخ کهن  فراعنه

خود افتخار کرده و  ایرانیان معاصر خود را فرزندان کورش و داریوش می 

 خوانند. 

با این استداللها، طباطبایی درک تاریخ ایران را بسیار پیچیده می خواند 

د. از نظر او، ایران یک جامعه و شناخت ایران را به موضوع علم بدل می کن

استثنایی است؛ موقعیت جغرافیایی ایران به صورتی است که همواره مورد هجوم 

و توجه ملل و اقوام دیگر بوده است و به تعبیر عطاءالملک جوینی، در معرض 

قرار داشته و با این حال همچنان سرپا مانده است. شاه « باد بی نیازی خداوند»

به نظر طباطبایی، وجود زبان فارسی است. زبانی فارسی امروز کلید این تداوم 

علیرغم تغییرات بسیار از جمله در رسم الخط، همچنان ادامه فارسی میانه و باستان 

 است. در حالی که زبان قبطی مصریان به زبان عربی تغییر یافت)همان(. 
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 مفهوم ملت ایران

( را یک مفهوم Nation«)ملت»مورخان و جامعه شناسان غربی مفهوم 

جدید می دانند که بیش از دویست سیصد سال قدمت ندارد. از نظر آنها، اصطالح 

در عصر مدرن به وجود آمدند. دولت ملی « دولتهای ملی»ملت مقارن با ظهور 

در ادبیات علوم سیاسی و جامعه شناختی به آن دولت و قدرت سیاسی گفته می 

مرز مشخص اعمال قدرت مشروع می کند)گیدنز، شود که در یک جغرافیا و 

(. از نظر جامعه شناسان غربی، ملت به عنوان مردمی که در داخل یک 1374

مرز جغرافیایی مشخص و تحت حاکمیت یک دولت مرکزی، پیش از عصر مدرن 

 در هیچ کجای جهان وجود خارجی نداشته است. 

 رد می کند. او بر این طباطبایی اما، این استدالل جامعه شناسان غربی را

ملت جامعه شناسان غربی درباره جامعه و تاریخ  –باور است که نظریه دولت 



   72      چهار صد و نود وماه هزار و سیو نهم/ بهمن سی یشماره/سیمرغ

 

ایران صدق نمی کند. او معتقد است که مفهوم ملت در ایران جدید و مختص 

گرایی بیش از دو هزار سال یکی دو سده اخیر نیست و در واقع ملت و حس ملی

گرایی ایرانیان و ناسیونالیسم غربی تفاوت می در ایران قدمت دارد. او میان ملی

گذارد و بر آن است که حس ملی گرایی برای قرنهای متوالی پیش از اروپا در 

ایران وجود داشته است. در حالی که اندیشه ناسیونالیسم غربی مقارن با فروپاشی 

ملت های اروپایی در آغاز عصر مدرن به  –نظامهای فئودالی و ظهور دولت 

د آمد و به شکلگیری هویتهای ملی مختلف جدا از هم در اروپا انجامید. وجو

اندیشه ناسیونالیسم غربی باعث شد که فرانسوی خود را در برابر آلمانی و 

 انگلیسی قرار دهد و از این طریق خود را تعریف کند. 

از نظر طباطبایی، حس ملی گرایی در بین ایرانیان از دوران باستان وجود 

و اساساً باید شکلگیری هویت ملی در ایران و بازشناسی خود از غیرایرانیان داشته 

گرایی ایرانیان به حدی بوده است که یونانیان را تا همین دوران عقب برد. ملی

عصر باستان خود را در نسبت با ایرانیان تعریف می کرده اند)طباطبایی، 

ست؛ یونالیسم غربی داشته اگرایی ایرانی یک تفاوت مهم نیز با ناس(. ملی1386

ای چند قومیتی به وجود آمده و نافی تکثر گرایی در جامعهاوالً این حس ملی

گرایی هیچگاه منجر به فجایع بزرگی همچون قومی نبوده است. ثانیاً این حس ملی

 سوسیالیست رخ داد، نشد.  –آن چیزی که در آلمان نازی و ناسیونال 

ظر دهد. از نف خاص خود از مفهوم ملت را ارائه میترتیب، طباطبایی تعریبدین

او، یک مردم وقتی به ملت بدل می شوند که در یک فرهنگ مشترک تجربه زیسته 

داشته باشند. از این نظر، اقوام مختلف ایرانی سده های متوالی پیش از عصر 

ن ها و زباداده اند؛ چون پیرامون نمادها، اسطورهمدرن، یک ملت را تشکیل می

 بندی کرده اند. ملی مشترک فارسی زندگی خود را صورت
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 های تاریخی ایران از نظر طباطباییبندیدوره

یکی از کارهای معمول مورخان همواره تالش برای تعریف دوره بندی 

های تاریخی بوده است. مورخان غربی، تاریخ غرب و به تبع آن تاریخ کل جهان 

تقسیم می کنند؛ دوره باستان، دوره قرون وسطا و دوره  را عموماً به سه دوره مهم

های پنجم و ششم میالدی به پایان رسید. پس از آن مدرن. دوره باستان طی سده

قرون وسطی که شاخصه آن تسلط کلیسای مسیحی بر حیات اروپایی بود آغاز 

گشت و تا عصر رنسانس در آغاز قرن شانزدهم ادامه یافت. عصر رنسانس که 

تجدید حیات علمی و فلسفی و هنری در تاریخ غرب بود منجر به وقوع  عصر

انقالب صنعتی و سیاسی در اروپا شد و نهایتاً زمینه ساز آغاز عصر مدرن در 

 غرب شد.

بندی تاریخی به تدریج به عنوان حقیقت مسلم نزد اصحاب این دوره

ان ایرانی نیز، مورختاریخ پذیرفته شد؛ به صورتی که ابتدا شرق شناسان و به تبع 

تاریخ ایران را بر مبنای آن دوره بندی کردند؛ مورخان ایرانی به تبع مورخان 

نها اند. آغربی، تاریخ ایران را به سه دوره باستان، وسطی و مدرن تقسیم کرده

دوره باستان ایران را از شش هزار سال پیش تا زمان حمله اعراب و سقوط 

ره قرون وسطای ایران را از حمله اعراب تا تلویحاً ساسانیان فرض می گیرند و دو

. کنندکنند و پس از آن را عصر مدرن ایران معرفی میعصر صفوی تعریف می
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بندی معمول شرق شناسان و مورخان ایرانی البته با دوره بندی مورخان  این دوره

 غربی از تاریخ غرب به لحاظ زمانی همخوانی دارد.

ه بندی را رد می کند. از نظر او، رنسانس ایرانی طباطبایی اما، این دور

برخالف رنسانس غربی نه پس، بلکه پیش از قرون وسطای ایرانی رخ داده است. 

در تاریخ اروپا و غرب، عصر رنسانس پایانی بر قرون وسطا و عصر حاکمیت 

کلیسا بود. اما در تاریخ ایران، رنسانس ایرانی دو سه سده پس از حاکمیت اسالم 

قارن با قرون چهارم و پنجم هجری رخ داد، اما با سلطه ترکان سلجوقی بر ایران م

و نهایتاً حمله مغوالن، ایران وارد یک دوره طوالنی زوال اندیشه و امتناع تفکر 

اطبایی، )طب توان این دوران را قرون وسطای ایران نامیدشد که به نظر طباطبایی می

1386 .) 

طباطبایی، نه از عصر صفوی که از زمان جنگهای دوره جدید ایران از نظر 

ایران و روس آغاز شد. زمانی که ایرانیان به بازاندیشی در وضعیت زندگی 

اجتماعی و سیاسی خود پرداخته و یا ناگزیر شدند. دوره صفوی از نظر طباطبایی 

نه دوره احیای اندیشه، بلکه تداوم وضعیت امتناع تفکری بود که از عصر سلطه 

الن بدان سو برجا مانده بود. از نظر طباطبایی، در قرون میانه ایران، که فاصله مغو

گیرد، جامعه ایرانی دچار زوال اندیشه حمله مغول تا عصر صفویه را در برمی

سیاسی شد و اندیشه ایرانشهری یکسره از آن رخت بربست. در این دوران جامعه 

 فکری که مقدماتش را سلطه ترکانایران وارد وضعیت امتناع تفکر شد. امتناع ت

سلجوقی و اندیشه های خواجه نظام الملک فراهم کرده بودند)طباطبایی، 

1377 .) 

در دوره صفویه، اما ایران همچنان در وضعیت امتناع تفکر قرار داشت. 

در این دوره به نظر طباطبایی، سنت به جامانده از دوره پیشین چنان متصلب شده 
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نه تفکر اجتماعی و سیاسی را از ایران گرفته بود. این وضعیت بود که امکان هرگو

از نظر طباطبایی تا آغاز جنگهای ایران روس ادامه یافت. یعنی زمانی که بی 

خبری ایرانیان از الزامات دنیای جدید، منجر به جدایی بخش وسیعی از 

 ه صرافتسرزمینهای ایرانی از ایران شد. از آن زمان به بعد بود که ایرانیان ب

 آشنایی با جهان مدرن و همگام کردن خود با آن افتادند.

 

 

 

 

 هاطباطبایی و بازخوانی سفرنامه

طباطبایی برای تحلیل تاریخ چند سده گذشته ایران، بهره فراوانی از 

سفرنامه های شرق شناسان و همینطور ایرانیان سفر کرده به اروپا برده است. او 

حطاط ایران، در یک فصل نسبتاً طوالنی می کوشد تا در دیباچه ای بر نظریه ان

های خارجی را مورد بررسی قرار دهد. او ضمن مطالعه تصویر ایران در سفرنامه

های خارجیان درباره ایران بدین نتیجه می رسد که خارجیان اروپایی سفرنامه

 وسفرکرده به ایران عصر صفوی درک به نسبت واقع بینانه ای از شرایط سیاسی 

اجتماعی ایران داشته اند. طباطبایی حتی در یک کتاب جداگانه می کوشد تا 

سقوط اصفهان را براساس روایت یک کشیش ایتالیایی به  نام کروسینسکی مورد 

تجزیه و تحلیل قرار دهد. او اطالعات سفرنامه های خارجی نوشته شده در عصر 

سوی مورخان درباری آن  صفوی را با اطالعات موجود در تواریخ نوشته شده از
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عصر همچون رستم الحکما مقایسه می کند و این سفرنامه ها را دارای اطالعات 

 تحلیلی مفیدی می یابد. 

اول علت این امر را در شرایط امتناع تفکر و تصلب سنت در آن عصر 

جستجو می کند. او گزارش کروسینسکی از سقوط اصفهان و وضعیت دربار 

لطان حسین را حاوی نکات تحلیلی بسیار مثبتی می صفوی و شرایط شاه س

(؛ بدین دلیل که کروسینسکی پیش از آمدن به ایران در 1382یابد)طباطبایی، 

فرهنگی رشد یافته بود که در حال تجربه یک رنسانس علمی و فلسفی بود و 

الجرم مسلح به مفاهیم تحلیلی ای بود که ایرانیان بسته شده در سنت متصلب، 

نها بودند. طباطبایی در دیباچه اشارات مفصلی به خصوص به سفرنامه کنت فاقد آ

گوبینو می کند و نشان می دهد که چگونه گوبینو درک درستی از وضعیت و 

تاریخ ایران و ایرانیان داشت. به خصوص این که گوبینو مفتون فرهنگ ایرانی 

 د. شده بود و استعدادهای بسیاری را در این فرهنگ کشف کرده بو

(،  می کوشد تا 1384«)مکتب تبریز»طباطبایی در کتاب بعدی اش 

یل رفته نوشته اند، مورد تحلسفرنامه هایی را که در عصر قاجار، ایرانیان به فرنگ

قرار دهد و در آنها آگاهی هایی نو بیابد. آگاهی هایی که ایرانیان از طریق ارتباط 

غاز راهی جدید در اندیشه سیاسی و با اروپا به دست آوردند. از نظر او، این آ

 اندیشه ورزی ایرانی بود.

 

 گیرینتیجه

در این مقاله کوشیدیم تا عناصر و سبک تاریخنگاری سید جواد طباطبایی 

را مورد بررسی قرار دهیم. مبنای کار ما در این بررسی، مراجعه به متن کتابها، 

شان داد که اوالً مسئله مقاالت و مصاحبه های او بوده است. نتایج بررسی ها ن

اش درباره تاریخ ایران، بررسی مسئله اصلی طباطبایی در همه کتابهای تألیفی
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جدال قدیم و جدید یا سنت و مدرنیته در تاریخ ایران بوده است. ثانیاً او برای 

تحلیل تاریخ ایران مسلح به رویکردهای نظری متفاوتی بوده است. رویکردهای 

اند از نظریه تاریخی هگل، نظریه قدرت ماکیاولی و تا نظری او عبارت بوده 

 قدرت میشل فوکو. نتایج -اندازه ای نظریات هانری کربن و نشریه پیوند دانش 

ای هبررسی ها نشان داد که طباطبایی برای تحلیل تاریخ ایران با استفاده از پشتوانه

مچون نظری مذکور، به خلق مفاهیم خاص خود دست زده است. مفاهیمی ه

ست بخت ایرانی و ... دوضعیت امتناع تفکر، الزامات سلطنت مطلقه، وجدان نگون

 زده است. 

طباطبایی با استفاده از این پشتوانه های نظری و مفاهیم خاص، تاریخ 

های تاریخی مورخان ایران را از نو قرائت کرده است. او ضمن رد دوره بندی

دیدی از تاریخ ایران ارائه می کند و شرق شناس از تاریخ ایران، دوره بندی ج

تفاسیری از این دوره ها ارائه می دهد که یکسره متفاوت با تفاسیر دیگر مورخان 

 و شرق شناسان است.

در واقع، طباطبایی تاریخ تداوم و تحول ایران را یکسره متفاوت از تاریخ 

مفاهیم  به غرب می شمارد و بر آن است که برای تحلیل تاریخ ایران نباید صرفاً

غربی متوسل شد، بلکه باید به خلق مفاهیمی جدید از دل تاریخ ایران دست زد. 

امری که خود طباطبایی آن را وجهه همت خود قرار داده است. البته طباطبایی 

دید انتقادی از نوع ادوارد سعیدی به شرق شناسی ندارد و ایرانشناسی غربی را 

انی می داند اما نقدهای جدی خود را نیز به حاوی نکاتی مثبت برای مورخان ایر

 مفاهیم به کار گرفته شده از سوی ایرانشناسان غربی دارد.
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 یای بر نظریهدیباچه، جلد نخست، ایران یتأملی درباره جواد طباطبایی،

 .1386نگاه معاصر،  ی، مؤسسهتهران، انحطاط ایران

، بخش نخست از جلد اسی جدید در اروپاسی یتاریخ اندیشه جواد طباطبایی،

(، 1789) انقالب فرانسه( تا 1500) نوزایش: از جدال قدیم و جدیدنخست، 

 .1385، چاپ دوم 1382خست ، چاپ ننشر ثالث، تهران

نگاه  ی، مؤسسهتهران، سقوط اصفهان به گزارش کروسینسکی جواد طباطبایی،

 .1382معاصر، 

یز و مکتب تبر، بخش نخست از جلد دوم، ایران یتأملی درباره جواد طباطبایی،

 .1384، انتشارات ستوده، تبریز، مبانی تجددخواهی

 یمبانی نظریه، بخش دوم از جلد دوم، ایران یتأملی درباره جواد طباطبایی،

 .1386، انتشارات ستوده، تبریز، خواهیمشروطه

گفتگو با سیدجواد طباطبایی: حامد زارع، منصور هاشمی، محمد قوچانی. 

 .1392، تابستان مهرنامه. . هاتسویه حساب با چریک

(،  هانری کربن ، مجموعه مقاالت بزرگداشت 1385باطبایی)جواد ط

 یکصدمین سال تولد کربن، تهران، موسسه حکمت و فلسفه ایران.

 .1392جواد طباطبایی، قیام علیه جامعه شناسی، مهرنامه، خرداد 

 1385ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب خویی، 
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 ای پارسی به خط عبریشرحی بر نامه

 

ی تاریخ معاصر، اسناد و مدارک یکی از منابع اغلب نادیده انگاشته شده 

ی اشراف یا کارگزاران دولتی ی مردم و نه طبقهخانوادگی عادی است که به بدنه

هایی از این دست در غرب به تازگی در تعلق داشته باشد. بررسی و تحلیل داده

و متاسفانه در ایران نیز معموال  شناسان قرار گرفتهکانون توجه مورخان و جامعه

 شود. آور به حاشیه رانده میتر اما نامدارترِ مربوط به افراد نامبه سود اسناد کمیاب

یکی از کارهای بسیار ارزشمندی که شادروان ایرج افشار در دوران ما  

به انجام رساند، توجه به برخی از این اسناد و انتشار آثاری بود که از نظر 

ند، ی دوم و سوم تعلق داشتای و ردهذاری تاریخی به شخصیتهایی حاشیهتاثیرگ

ی ایشان از نظر تاریخی اهمیت داشتند و چه بسا که به خاطر اما به همان اندازه

ا تر و کارگشاتر رهایی سرراستهای سیاسی، دادهفراغت نویسنده از جهتگیری

 در خود نهفته بودند.

سنجم آقای کاوه دانیالی یک رامی و نکتهی دید، دوست گبا این زاویه 

ای کوچک اما سند خانوادگی مختصر را در اختیارم گذاشته که همچون داده

یان اهلل حیمروشنگر به کار تواند آمد. این نامه را پدربزرگ دوست من، آقای فرج

میهنان از دوستش اوریل دریافت کرده است. هم گیرنده و هم فرستنده از هم

و شصت  1330ی اند و تاریخ نوشته شدن نامه به دههمان بودهلیمیگرانقدر ک

گردانش را ببینیم، با پیوست بر گردد. بهتر است نخست خودِ نامهسال پیش باز می

 به خط پارسی که آقای دانیالی به انجام رسانده:

 

 



   81      چهار صد و نود وماه هزار و سیو نهم/ بهمن سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

  



   82      چهار صد و نود وماه هزار و سیو نهم/ بهمن سی یشماره/سیمرغ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نامه فارسی برگردان

 زیزع وقت هستید سالمت اینکه بر عالوه امید مهربان برادر عزیز دوست

 پیش شما که ای رویه این زیرا بنمایید نگاری نامه صرف اندازه این تا خودرا

 باعث کاغذ همه این مصرف.  است قانون خالف اجتماعی لحاظ از اید گرفته

 الس  یک عرض در دولت کجا ثانی در و شود می ها فروشی روزنامه شدن بیکار

 جواب دانم می ولی کنید می مصرف شما که کند می درصا تمبر مبالغ همه این

 رآخ. . .  نمود قطع را دوستانه روابط شود نمی اجتماعی منافع برای داد خواهید

 و هست از بار یک وقت چند کشند می را مرغ یک زحمت مردم عزیزم برادر

 مرا ناپذیر جبران زحمات ماه 20 شما آورند می دست به اطالعی او نیست

 و فراموشی دست به را خود ماهه ]چند[ اندی دوست نیست سزاوار کشیدید

 یزیچ دردسر جز من چون دوستی وجود شاید بسپارید پوشی[ ]چشم عین غمض

 بخندید ولی کنید کوتاه من سر از را خود شر وسیله این به بخواهید شما و نیست
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 یرسرش و کاشان پای سنگ و گلپایگان تره و همدان چرم از هم ما روی پوست که

 انپاسب و سامره گداهای از خودم و است تر ضخیم اصفهان زیلوی و عربستان

 رویی رپ از اگر و هستم تر مج نه بلکه تر سمج قزوین های ترک و گلپایگان های

 ره در بزنید حدس توانیدکردنم می سیاه کاغذ همین از نداشتید خبر مخلص

 مین ولی پرسی نمی احوالی خودت چاکر از چرا که کنم گالیه خواستم صورت

 جازها اگر ولی   سپارم نمی حیا بی قلم نیش دست به را زبان و دل عنان و کنم

 نصیبم سل مرا بگویم اگر است شاهد خدا کنم می عرض ساده کالم به بدهی

 خهنس یک اندازه به که است این خواهشم و ام گفته راست را نصفش اید کرده

 فحش نکهاو وال بنویسید ما برای شما نویسد می ها یابلیلون برای هارون حکیم که

 نو از فرستادید را نامه این جواب وقتی ؟ ولی بنویسم داشتم چیزها باشد هم

 ... نویسممی

 قول از و بروید داوود منزل بردید تشریف کاشان روزها این اگر تمنا

 گفنه اه خونساری به که را کتابی بگویید و کنید فرمایش یا عرض سالم بنده

 به را ابکت شما چون ثانیا بودید کرده فراموش را کتاب نام اوال بفرستم بودید

 امن است ممکن ندارم دخالت حق او کتب و اثاثیه در بنده و دادید اخوی مرحوم

 خدمت دهبن قول از و نمایم تقدیم باشم داشته خودم از مگر تا بنویسید را کتاب

 دارید سالم[ تقدیم] شالم یک هر ایشان های ؟ و ایشان

 ندباف می ی نماز[ خوبی]شال ویژه های صیصیت کاشان ام شنیده دیگر عرض

 2 و عرض متر 2 صیصیت عدد یک ؟ ؟ ؟( بوده او کار گفت می شادی مرحوم)

 رقومم فوری و بخرید بنده برای شده مبلغ هر به اعال ؟ ؟ ؟ با اعال طول نیم مترو

 ابمجو بی صورت هر در ولی شود می جبران میدا دارم تقدیم را اون وجه فرمایید

 و مغال شوم نمی مصدع بیشتر فعال سازید مطلعم خودتان شالم از یا نگذارید

 اوریل    شما نثار جان و مطیع و کوچک و بنده و چاکر و مخلص و نوکر
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 شرح

 ی ساختاری و محتوایی جالب وجود دارد:ی این نامه چند نکتهدرباره

از همه هم هست، این نکته است که نامه به زبان نخست، که مهمتر 

پارسی و با خط عبری نوشته شده است. در واقع الفبایی که متن بدان نوشته شده، 

آرامی است و دقیقا همان است که در دوران هخامنشی خط و زبان رسمی دربار 

نخستین دولت فراگیر ایرانی بوده است. این خط را بعدتر شاهان و حاکمان 

کردند، همچنان به کار یونانیان مقابله می-گرایی که با نفوذ مقدونینایرا

گرفتند. به شکلی که ارشک نخست بنیانگذار دودمان اشکانی هم با همین خط می

هایش نام خود را نویسانده و کاربرد آن را در دوران اشکانی برای ثبت بر سکه

ان وجه به آثار بازمانده در تورفبینیم. با تواژگان و نامهایی به زبان پارتی هم می

دانیم که در دوران و متون یافت شده در ترکستان چین و راه ابریشم این را می

ی اسالمی از همین خط برای نوشتن زبان پهلوی و بعدتر ساسانی و قرون اولیه

شده است. یعنی در اینجا با خطی سر و کار داریم که پارسی دری نیز استفاده می

انی، های اشکشش قرن متون دیوانی آرامی سلطنتی هخامنشی، سکهطی بیست و 

د. از انشدهها و متون تجاری پهلوی، و نوشتارهای پارسی دری بدان ثبت مینامه

د هایی از مسیحیت قدیم که پیونپایان دوران اشکانی به بعد تنها یهودیان و شاخه

ای بردند و این نکتهار میاش حفظ کرده بود این خط را به کخود را با دین مادری

ای ساده بدان تا شصت سال پیش رواج بسیار جذاب و مهم است که نوشتن نامه

 داشته و احتماال هنوز هم رواج داشته باشد.

شود دومین نکته به آغازگاه طنزآمیز و چست و چاالک نامه مربوط می

ز سوی ا کند وکه از سویی به صمیمیت چشمگیر فرستنده و گیرنده داللت می

دهد. ی تعارف و شوخی با دوستان را در شصت سال پیش نشان میدیگر شیوه

نویسد و جویای احوالش نویسنده در واقع دارد از این که گیرنده برایش نامه نمی

ته از کند انباشکند، اما گفتمانی که با آن مقصود خود را بیان مینیست گله می
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ه ی بیان منظوری مشابتوان آن را با شیوهتعارف و شوخی و پند و اندرز است. می

 ی امروز مقایسه کرد و به تفاوتها پی برد.در زمانه

سوم، حجم ارجاعها به عناصر ایرانی و سنتی بسیار چشمگیر است.  

اصر ای به عنفروشی در ابتدای متن، هیچ اشارهی تمبر و روزنامهگذشته از کلمه

د فرض کرد که به جای شصت سال شوشود و به سادگی میمدرن دیده نمی

 پیش، صد و شصت سال پیش یا دویست سال پیش نوشته شده باشد. 
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 درآمدی بر تکامل دستگاه عصبی در انسان خردمند

  «فرگشت انسان»فصلی از کتاب 

 «257-223: ، ص1393، انتشارات داخلی موسسه خورشید راگا)وکیلی، شروین، 

 

 

انسان، اگر تناسب میان دستگاه عصبی و باقی اندامهایش در مرکز توجه  

ی مغزش قرار گیرد، هیوالیی است که به خاطر تورم و حجیم شدنِ افزاینده

دستخوش دگردیسی شده است. درست به همان ترتیبی که فیل و زرافه به خاطر 

مانند، انسان هم به و غریب میآمیزشان به هیوالهایی عجیب بینی و گردن اغراق

 اش چنین وضعیتی دارد. خاطر مغز درشت

د. ها ندارنخاع و اعصاب محیطی انسان، تفاوت چندانی با سایر نخستی

ی گذشته از چند ویژگی جزئی، مانند کوچک بودن پیاز بویایی ــ که در همه

ا هاندام شود ــ و گسترش اعصاب محیطی در برخی ازهای عالی دیده میمیمون

جهی در توهای مربوط به جفتگیری ــ تفاوت قابلــ مثل نوک انگشتان و اندام

وان تهای عالی نمیبین سیستم اعصاب محیطی و نخاع انسان و سایر نخستی

 یافت. 

ها تفاوت دارد. این اما مغز انسان، به طور مشخصی با مغز سایر میمون

ی عام گفته است، کمی است، نه کیفی. اداروین در قالب گزاره کهتفاوت، چنان

ی بسیار بزرگش نسبت به وزن بدن، از همان یعنی مغز انسان، با وجود اندازه

ان ها و پستاندارای تشکیل شده که در سایر میمونها و زیرواحدهای عصبیبخش

 ی پستانداران، اطالعات بینایی درمانند بقیههم، شود. در انسان دیده میدیگر نیز 

شوند و اطالعات مربوط به حرکت و حس پیکری سری مغز پردازش میپس بخش
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گیرند. به این ترتیب مغز انسان با مغز سرچشمه می از نواحی اطراف شیار مرکزی

 کند.اما از نظر کمی، وضع فرق می سایر پستانداران تفاوت کیفی خاصی ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

ها بر ی نخستی، پراکنش گونهو سه گونه نسبت لگاریتم وزن مغز به گنجایش جمجمه در سی

  مبنای دو شاخصِ گنجایش جمجمه )محور عمودی( و وزن مغز )محور افقی(

ی مغز نسبت به وزن بدن، در هر رده از جانوران در اطراف مقداری اندازه

ط تواند توسبندی، میکند که بسته به جایگاه موجود در ردهمشخص نوسان می

ها، که مغزی به نسبت درشت بندی شود. در نخستیورتمعادالت گوناگونی ص

شود که دارند، شاخص اصلی این معادله به صورت شیب خطی نمایش داده می

دهد. در نمودار و لگاریتم وزن بدن را نسبت به هم نشان می مغزلگاریتم وزن 

ی بینید. معادلهها میگونه از نخستی 33خط یادشده را به ازای ی پیش صفحه

 این نمودار بر روی آن نوشته شده است. برازشِ خطِ

ه از کند کی یادشده، حالتی کلی دارد و میانگینی را نمایندگی میمعادله

تر شدن نمودار یادشده، اند. برای واقعیبندی به دست آمدهسطوح مختلف رده

بندی تر ردهرا در سطوح پایین (سنجش نسبت وزن مغز به بدن)باید همین کار 

 بینیم که نمودار یکتای قبلی بهم تکرار کرد. اگر چنین کاری را انجام دهیم، میه
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ی یکی از این نمودارها نشانگر معادله. هر یک شودچند نمودار موازی تجزیه می

 ها هستند. های تکاملی نخستیاز شاخه

 

 

 

 

 

 

 (Cambridge, 1992)ی تکاملی نسبت لگاریتم وزن مغز به گنجایش جمجمه در چهار رده

                                                 

 

12- Treeshrew 

AI های همراه با موش)ی کنونی است که خواران پیشرفتهنماد حشره

اند و به ترتیب با گونه مورد بررسی قرار گرفته 15روی هم رفته  (12درختی

گونه از  22ی معادله SPاند. سیاهِ تنها و محاط در دایره نموده شده گوشسه

ا دهد که برا نمایش می (اهیعنی لمورها و لوریساسترپسیرینی )های نخستی

است که هاپلورینی های هم نشانگر نخستی HPاند. ی سپید مشخص شدهدایره

ه دارای ی سیای انسان با دایرهاند. گونهی سیاه بازنمایی شدهشان با دایرهگونه 25

 13.حاشیه مشخص شده است

 

 

13 Cambridge,1990. 
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14- Index of Cranial Capacity 

ها، با آنچه مام گونهی مغز تتر بودن این نمودارها، اندازهبا وجود جزئی

آید همخوان نیست. متخصصان آناتومی، بر های باال به دست میکه از معادله

را  (ICC) 14ی گنجایش مغزیمبنای این تغییرات موضعی، مفهومی به نام نمایه

کنند که عبارت است از نسبت واقعی وزن مغز به بدن، آنگاه که با تعریف می

 ،اهمقایسه شود. در میان نخستی (مقدار نظرییعنی )نسبت  ی عام اینمعادله

  15.ی گنجایش مغزی را داردانسان بیشترین نمایه

ی گنجایش مغزی را ، وزن بدن، وزن مغز، و نمایهروروبهدر نمودار 

رسد که می 23آشکار است، این مقدار برای انسان به عدد  کهبینید. چنانمی

1368ساگان،  15  

ای جدول مقایسه

ها: وزن بدن میمون

(W)  بر حسب

گرم، گنجایش 

( بر Cجمجمه )

متر حسب میلی

مکعب و ضریب 

 ( ICCمغزی )
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چند شواهدی در مورد اعداد نزدیک  ت. هراحتماالً در میان کل جانوران بیشینه اس

 ها وجود دارد.بازان و دلفینبه آن در برخی از آب

ی مغز در انسان حالتی استثنایی روشن است که اندازه ،به این ترتیب

دارد و از مغز سایر جانوران بیشتر است. روند تکاملی منتهی به مغز بزرگ انسان، 

ابی ردی مانده از اجداد دور و نزدیک ما قابلهای باقیبه سادگی با بررسی جمجمه

ی جالب در این روند، آن است که رشد مغز حالتی تخصص یافته است. نکته

 ند.اهای مغز به صورت یکسان و هماهنگ افزایش حجم نیافتهی بخشدارد، و همه

شهرت یافته،  16که به قشر نوی مغز ،به طور کلی، در پستانداران بخشی از مغز

انتهایی مغز، یعنی مخ، متورم و بزرگ شده است و  شتری کرده و بخشرشد بی

                                                 

 

16 Neocortex 

اند. در دستگاه عصبی مرکزی های بیشتری در قشر آن متمرکز شدهتعداد نورون

دارد که اولی از انبوه  ی سفید و خاکستری وجوددار، دو نوع مادهجانوران مهره

ای سلولی تشکیل هی جسمهای عصبی آکسون و دندریت و دومی از تودهرشته

داران، به این شکل است ی قرارگیری این دو ماده در مهرهیافته است. الگوی پایه

ه ی سپید بهایی در داخل، و مادههستهیا ها ی خاکستری به صورت رشتهکه ماده

تر بیششود. به بیان دیگر، در ای پوشاننده در اطراف آن دیده میصورت زمینه

 اند.ها را محاصره کردههای سلولی نورونربی عصبی جسمداران فیبرهای پرچمهره
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17- Telencephaon 

( بر Cبر حسب گرم، گنجایش جمجمه ) (Wها: وزن بدن )ای میمونجدول مقایسهروبرو: 

 (Cambridge, 1992)( ICCمتر مکعب و ضریب مغزی )حسب میلی

 

ی روند داران عالی و به ویژه پرندگان و پستانداران، در ادامهمغز مهره

 اند. در نقاطیها را در خود جای دادهتر شدنشان تعداد بیشتری از نورونپیچیده

تری به ی خاکسبینیم که مادهای بیشتر باشد، میها از آستانهکه تراکم این نورون

ای هکند و به این ترتیب الیی عصبی مهاجرت میی تودهدلیل کمبود جا به حاشیه

های نورونی باقی مانده در داخل آن را ی سفید و هستهی خاکستری، مادهاز ماده

گیرد. از نظر تکاملی، مخچه نخستین ساختاری است که چنین الگویی در بر می

هم چنین  17دهد. در پستانداران، بخش انتهایی مغز، یعنی مخرا از خود نشان می
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سطح  یابد که حتیها به قدری ادامه میحالتی دارد و این رشد تعداد نورون

کند، و در نتیجه قشر مخ، در خارجی مخ هم برای جای دادنشان کفایت نمی

 خورد.ها مانند انسان، چین میبعضی گونه

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

18 Cambridge, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18(b)ی آنهای کارکردی عمدهو بخش (a)ساختار کلی مغز انسان 
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 Ten Ins Pro ONM Pon Homo بخش مغز

0 61/1 87/1 56/1 27/1 1 النخاعبصل 9/2 

 16/5 86/2 4/3 71/2 31/1 1 مغز میانی

 75/21 81/8 2/6 64/4 64/1 1 مخچه

 76/14 57/8 8 56/5 56/1 1 دیانسفال

0 52/0 81/0 1 پیاز بویایی 8/0 0 6/0 0 3/0 

 3/0 31/0 34/0 65/0 94/0 1 قشر بویایی

 48/4 85/1 24/2 73/1 1/1 1 بادامه

0 91/1 22/1 1 سپتوم 9/2 16/2 45/5 

 87/4 99/0 64/2 91/2 75/1 1 امپهیپوک

 43/4 38/2 23/2 8/2 68/1 1 شیزوکرتکس

 98/21 78/11 12/10 99/5 8/1 1 جسم مخطط

 41/196 88/61 41/48 37/20 65/2 1 نئوکرتکس

 73/33 19/11 12/8 24/4 43/1 1 ضریب مغزی

 

 .Tenrecinaeتدایی ی ابها، نسبت به زیرخانوادههای مختلف مغز نخستیی نسبی بخشاندازه

 Ten (Tenrecinae ،4اند: ها به این ترتیب کوتاه شدههای مربوط به عنوان ستونعبارت

های )میمون ONMگونهPro (Prosimian ،18  ،)گونهlns (lnsectivora ،50  ،)گونه(، 

 Homoی شامپانزه، گوریل و ژیبون(، گونه Pongidae ،3) Ponگونه(،  23جهان نو و کهن، 

 نسان کنونی، یک گونه( )ا

 

اش در ی روند تکاملیی عمومی، مخ در ادامهبه عنوان یک قاعده

ی مغز را پوشانده است. این ها، حجیم و بزرگ شده و روی مخچه و ساقهنخستی

های ی نسبی سایر بخشرسد و اندازهرشد مخ، در انسان به حد اعالی خود می
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های مختلف دهد. در میان بخشکاهش می ای در زیر مخی زایدهمغز را تا رتبه

در مغز انسان، رشد چشمگیری داشته است، و این همان بخشی  19مخ، قشر پیشانی

های خودآگاه، و کارکردهای عالی گیری ارادی، کنشاست که در تصمیم

 یابد.اجتماعی کاربرد می

این ناحیه از نظر تکاملی جدیدترین بخش از قشر مخ انسان را تشکیل 

ی نقاط پدیدار شده و تا دو ـ سه شناختی هم دیرتر از بقیهدهد و از نظر جنینمی

سری چنین در مغز انسان قشر پسدهد. همچنان به رشد خود ادامه میسالگی هم

 و 20ایبه نفع قشر پیشانی کوچک شده و غنی شدن ارتباطات آن با نواحی آهیانه

                                                 

 

19 Lobus frontalis 

20 lobus parietalis 

زخوانی کدهای بینایی سلسله امکان رفتارهای فضایی پیچیده و با 21گیجگاهی

ای را ممکن کرده است. این دو توانایی، به ترتیب برای زندگی مراتبی و زنجیره

انسان به عنوان جانوری شکارچی و موجودی اجتماعی اهمیت فراوان داشته 

رشد و پیچیدگی بیشتری پیدا کرده و در کنار  22چنین راه خارج هرمیاست. هم

مخچه، امکان راه رفتن بر روی دو پا را برای ـ  انیغنی شدن ارتباطات گوش می

 انسان فراهم آورده است.

 ی سازوکارهای ژنتیکیِ منتهی به افزایش وزن مغز، چند نظریهدرباره

های شود. یکی از راهها مربوط میترینش به خاموش شدن ژنوجود دارد که مهم

21 lobus temporalis 

22 extrapyramidal tract 
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شان به هاییکی از ژنها، آن است که کارکرد ی تکامل گونهتازه شناخته شده

ن ها در غیاب ایهای برآمده از سایر ژنی پروتئیندلیل جهش مختل شود و شبکه

کارکرد مسیر تکوین خود را طی کنند. تغییر ناشی از این وضعیت نیز در مسیر 

تواند توسط روند انتخاب طبیعی برگزیده شود. از آنجا تکامل اهمیت دارد و می

تر از افزوده شدن کارکردی ها به خاطر جهش محتملن ژنکه در کل از کار افتاد

نماید که فرآیند از دست ها یا دگردیسی در عملکردشان است، چنین مینو به آن

انسان خردمند  24ها باشد.یکی از سازوکارهای مهم در تکامل گونه 23هادادن ژن

تاد و هش ها، هشتاد یادر جریان مشتق شدن از واپسین جد مشترکش با شامپانزه

                                                 

 

23 Gene loss 

24 Olson, 1999: 18–23. 

تای آن به تکوین پیازهای بویایی و  36شش ژن خود را از دست داده است، که 

  25شود.حس بوییدن مربوط می

ها یکی از دهد فرآیند از دست رفتن ژنشواهدی هست که نشان می

سازوکارهایی بوده که رشد حجم مغز را در انسان ممکن ساخته است. یکی از 

حدود ( است. در MYH16میوزین )ن سارکومریِ نامزدهای مهم در این مورد، ژ

میلیون سال پیش جهشی در این ژن بروز کرد که به حذف دو نوکلئوتید و  4/2

غیرفعال شدنش منجر شد. این دقیقاً زمانی است که انسان کارگر و انسان 

شان تر در سیر تکامل نوادگانند و ناگهان مغزهایی حجیمقامت تکامل یافتراست

ی مغز اعمال توان حدس زد که این ژن مهاری را بر اندازهظاهر شد. بنابراین می

25 Wang et al., 2006: e52. 

http://en.wikipedia.org/wiki/MYH16
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پژوهش  26کرده و با غیرفعال شدنش چنین محدودیتی برداشته شده است.می

ر این برد. دمیلیون سال عقب می 3/5دیگری تاریخ از دست رفتن این ژن را تا 

 27های جنوبی دامن زده است.حالت عیب در ژن یادشده به پیدایش میمون

های انسان تفاوتی ها، در برخی از ژنگذشته از خاموش شدن برخی از ژن

ن تواند با رانش ژنتیکی در ایبینیم که نمیهای بزرگ مینسبت به سایر میمون

رخ داده  شار انتخاب طبیعیی زمانی توضیح داده شود و بنابراین باید زیر ففاصله

ی مغز را تعیین که اندازه HAR1Fاز ژن هایی از این موارد عبارتند باشد. نمونه

ها دایش انگشت شستِ مقابل سایر انگشتیکه انگار در پ HACNS1کند، و می

                                                 

 

26 Stedman et al., 2004: 415–418. 

27 Perry et al., 2005: 379–382. 

ها مربوط ها بیشتر به تنظیم عمل سایر ژنناگفته نماند که این ژنتأثیر داشته است. 

ها بوده ی تغییر در این ژنشوند و انگار پیدایش صفات خاص انسانی نتیجهمی

 28ی معمولی.یافتههای جهشباشد، و نه پیدایش تک ژن

کل به مغز انسان بنگریم و دگرگونی آن را با توجه  به این ترتیب، اگر در

رو خواهیم شد که حجیم شده، و به مدارک فسیلی بازسازی کنیم، با مغزی روبه

شد آمیز به خود گرفته است. ری قشر مخ این توسعه شکلی افراطبه ویژه در ناحیه

در  و ها برابر نبوده، و در بخش جلویی بیشتر گسترش یافتهی بخشدر همه مخ

روند  یافته،تر شده است. این مغز بزرگ و دگردیسیهای پشتی چروکیدهبخش

28 Bird et al,. 2007: R118. 

http://en.wikipedia.org/wiki/HAR1F
http://en.wikipedia.org/wiki/HACNS1
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های آفریقایی آغاز کرده و در انسانهای جنوبی و شبهرشد خود را از میمون

انسان نئاندرتال به حجم کنونی رسیده است. مغز حجیم انسان نئاندرتال، که گاه 

تاری با مغز انسان کنونی فرق داشته لیتر حجم داشته، از نظر ساخمیلی 1700تا 

یافته است. در انسان کرومانیون، مغز به سری گسترش و بیشتر در نواحی پس

که حجمش نسبت به مغز انسان نئاندرتال شکل امروزینش درآمده و با وجود این

تفع ی پیشانی توسعه یافته و در نتیجه جمجمه مرتغییری نکرده، اما بیشتر در ناحیه

ی کنندهترین عامل تعییننی بلند شده است. این دگردیسی در ابعاد مغز، مهمو پیشا

ای که به طور مشخص با چهره ؛ی انسان کنونی بوده استشکل ظاهری چهره

 ها تفاوت دارد.صورت سایر میمون

هاست. ای ویژه و غیرمعمول در بین سایر نخستیانسان دارای چهره

از پوست سر و گردن ــ که در برخی از هایی گذشته از برهنه بودن بخش

های دیگری هم در کالبدشناسی و شود ــ ویژگیهای دیگر هم دیده میمیمون

فیزیولوژی سر انسان وجود دارد که توجه به علل پیدایش آن، راه را برای تحلیل 

 کند.بسیاری از رفتارهای دیگر ــ و به ویژه قدرت تکلم ــ باز می

داران دیگر، پوزه وجود ندارد، یعنی یشتر مهرهدر انسان، برخالف ب

های حسی پیشروی اند که نسبت به اندامقدر رشد نیافتهای آنهای تغذیهاندام

 کنند و بخشی مستقل و حجیم را در جلوی جمجمه و پایین صورت تشکیل دهند.

ان زب ها وای ــ آروارههای تغذیهفقدان پوزه در انسان، بدان معناست که اندام

های اند. این کوچک شدن اندامــ در زیر جمجمه جمع شده و تحلیل رفته

ای، اگر به همراه حجیم شدن و بزرگ شدن مغز و به ویژه بخش پیشین آن تغذیه

ای دهند. جمجمهی انسان را نتیجه میدر نظر گرفته شوند، شکل کنونی جمجمه

 کند.ی کوچک سنگینی میهاها و دندانکه در آن مغزی بسیار بزرگ بر آرواره
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 جنس یا گونه
زمان )سال 

 پیش(

زمان انقراض 

 )سال پیش(

گنجایش 

مغزی 

(cc) 

فرهنگ 

 مربوطه

30 خردمند 0 0  1330 ــ ــ ــ   0

مگدالنین به 

 بعد

10 نئاندرتال 0 0 0 0 30 0 0  موسترین 1470 0

خردمند 

 باستانی
30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 130 0 

آشولین 

 پسین

130 قامتراست 0 0 0 0 40 0 0 0  آشولین 950 0

20 ابزارمند 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 70  اولدوون 0

میمون جنوبی 

 تنومند
30 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0  دوپا 550 0

میمون جنوبی 

 آفریقایی
30 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 50  دوپا 0

میمون جنوبی 

 آفاری
350 0 0 0 0 250 0 0 0  دوپا 425 0

140 راماپیتکوس 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0  چهارپا ؟ 0

 (Eccles, 1991)ان انسان ی نسبی مغز در خویشاونداندازه

 

انسان، از سه میلیون سال پیش تا به حال، مسیری طوالنی را ــ از میمون 

جنوبی تا انسان خردمند ــ طی کرده است. در این فاصله، در حدود سیصد هزار 

ان ی نیاکاند. تمام تغییراتی که جمجمهنسل در این شاخه از حیات سپری شده

د. اگر انان کنونی تبدیل کرده، در این فاصل رخ دادهمیمون جنوبی را به سر انس

ات یادشده رسیم که تغییرفهرست این تغییرات را در نظر بگیریم، به این نتیجه می
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توانند مستقل از هم رخ داده باشند. بسیار بعید است که در طول سیصد هزار نمی

شدن و هایی مستقل از هم باعث از بین رفتن قوس ابرو، کوچک نسل، جهش

ها، پیدایش چانه، مرتفع و ها، تحلیل رفتن دندانها و آروارهظریف شدن گونه

 ها صفاتیی ایننازک شدن جمجمه و راست شدن پیشانی شده باشند. تازه همه

شوند. اگر سایر تغییرات ــ برهنه ی انسان مربوط میهستند که به شکل جمجمه

رشتی بدن و... ــ را هم در قامتی، حجیم شدن عضالت، دشدن پوست، راست

  تر جلوه خواهد کرد.نظر بگیریم ماجرا بسیار نامحتمل

ها معلول که ظاهراً بخش مهمی از این دگرگونیی منطقی ایننتیجه

ه توان تکامل انسان را بفشارهای تکاملی ساده و مشترکی بوده است. یعنی می

، به پدید آمده در آن رفتاری متنوع های ریختی/صورتی تفسیر کرد که تفاوت

تر و معدودتر تحویل شوند. این هم تنیده از علل ساده ی مشترک و درچند خوشه

 روشی است که در اینجا پیش خواهیم گرفت. 
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 توانحاال ببینیم در مورد تکامل انسان، و به ویژه تکامل سر، چه می

 29به این شواهد دقت کنید:  گفت؟

نشان داد که بین سیستم  30مندی به نام پاتردانشم.  1986در سال اول. 

ای عددی برقرار است. روابطی از شان رابطهوزن بدن اسکلتی بدن پستانداران و

نامند. بنابراین کشف بزرگ پاتر می 31ایزومتریکاین دست را در کالبدشناسی 

های مختلف بدن یک پستاندار و ای ایزومتریک بین وزن انداماین بود که رابطه

ای که پاتر در مورد وزن های همان اندام برقرار است. قاعدهاستخوان وزن

کند که نسبت وزنی استخوان به اندام در ها وضع کرد، چنین بیان میاستخوان

های های مختلف پستانداران ثابت است. تفاوت این نسبت در خانوادهخانواده

                                                 

 

29 Wind et al , 1992. 

ابت اره از الگویی ثضریبی ثابت دارد و همو بندی متفاوتگوناگون و سطوح رده

با  ها در مسیر تکاملکند. این بدان معناست که تغییر شکل استخوانپیروی می

ها همراه است. به این ترتیب اگر در مسیر تکامل ی آننوعی ماند و پایداری اندازه

 های دیگری در هماناستخوانی از بین برود و یا از وزن آن کاسته شود، استخوان

وجود خواهند آمد و یا افزایش وزن از خود نشان خواهند داد.  سیستمِ اندامی به

ت های دیگر ثاببه شکلی که وزن نهایی استخوان در آن اندام نسبت به بافت

 بماند. 

ی این فرضیه، به الگوی ترمیم شکستگی ی تأییدکنندهیک شاهد ساده

ی یدهدسیبگردد. مواد معدنی مورد نیاز برای ترمیم یک بخش آها برمیاستخوان

30- Potter 

31 Isometric 
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شوند و به همین های کناری همان استخوان برداشت میاستخوان، معموالً از بخش

در  هایِای استخوانهای حاشیههای ریزی را بر بخشدلیل هم معموالً سوراخ

وان شود که وزن کلی استخبینیم. یعنی ترمیم به شکلی انجام میحال ترمیم می

 ثابت بماند.

از جمله انسان ــ از نظر آناتومیک، ــ و داران رهی تمام مهجمجمهدوم. 

 32شاییی احاز دو بخش مستقل از هم تشکیل یافته است. یک بخش به نام جمجمه

اال و های بای، یعنی آروارههای پشتیبان سیستم تغذیهمشهور است و استخوان

ه را رهای پایینی چهی بینی و بخشها و تیغههای کام و دندانپایین و استخوان

های باالیی شود و بخشخوانده می 33ی عصبیگیرد. دیگری جمجمهدر بر می

                                                 

 

32 Viscerocranium 

ی ی عصبی در واقع همان جعبهگیرد. جمجمهی چشم را در بر میجمجمه و حدقه

را در بر گرفته است. در باالی نخاع استخوانی محکمی است که مغز و اعصاب 

 یهکاس»چهره، و دومی را با نام  هایزبان عامیانه، سیستم اولی را به نام استخوان

شناسیم. این دو بخش از جمجمه، به دلیل ساخت جنینی مستقل، باز می «سر

ی اصلی سیستم کارکرد متفاوت و اتصاالت خاص خود، دو زیرمجموعه

 دهند.ای را تشکیل میجمجمه

ی عصبی و احشایی بر روی هم یک سیستم بر دیدگاه پاتر، جمجمه بنا

دهند. یعنی وزن کل استخواهای ط به تولید استخوان را تشکیل میاندامی مربو

موجود در جمجمه، در مسیر تکامل ثابت است و تغییرات در وزن یکی از این 

33 Neurocranium 
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انجامد. دلیل این یکتا بودن زیرواحدها به ایجاد تغییرات جبرانی در دیگری می

ی دهی خونی پیچیاستخوانی، تا حدود زیادی به شبکهـ  سیستم بافتی

های های بزرگی مانند سیاهرگشود. رگی سر و گردن مربوط میکنندهتغذیه

 با انشعابات 36ایو چهره 35، گوشی34سریگردنی، سرخرگ کاروتید، رگ پس

ی سر را تشکیل کنندههای تغذیهای در هم تنیده از رگی خود شبکهپیچیده

ای به هم تغذیه ی عصبی و احشایی را از نظردهند که دو سیستم جمجمهمی

 کنند. متصل می

ی پنجاه قرن گذشته، دانشمندان نشان دادند که در اوسط دههسوم. 

است. این بدان  37ها دارای خاصیت پیزوالکتریکساختار مولکولی استخوان

                                                 

 

34- Occipital 

35- Auricular 

ن شود. بار منفی در آ تواند باعث القایمعناست که فشار مکانیکی به استخوان می

های پستانداران، هیدروکسی آپاتیت استخوان ساختار شیمیایی بخش مهمی از

 هاست که این خاصیتشده در داخل استخوانی بلوری تنیدهاست، و همین شبکه

بخشد. این شبکه به قدری از این نظر اهمیت دارد الکتریکی خاص را بدان می

د. یکی کنکه بار الکتریکی را بیشتر از بلورهای کوارتز در درون خود حفظ می

قوی بودن اثر پیزوالکتریکی استخوان، وجود ترکیب هیالورونات پتاسیم  از علل

ی بلوری است. اثر پیزوالکتریکی استخوان حتی پس از مرگ هم از در این شبکه

ی شده در استخوان به عواملی مانند درجهرود. مقدار بار الکتریکی انباشتهبین نمی

 گی دارد.خمیدگی استخوان و مقدار فشار وارده به آن بست

36- Facial 

37- Piezo - electric 
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دهند که بار الکتریکی در فرآیند شناختی نشان میشواهد جنینچهارم. 

دانیم که کند. میها نقش مهمی ایفا میهای معدنی بر استخوانرسوب نمک

ی رسوب کردن ها در زمان جنینی و بعد از آن، نتیجهپیدایش و رشد استخوان

بست بافت پیوندی استخوانی است. ای مانند کربنات کلسیم بر دارمواد معدنی

رده های استخوانی بهای خونی به بافتای از رگی پیچیدهاین مواد توسط شبکه

ا دهد که بگردند. شواهد فیزیولوژیک نشان مینشین میشوند و در آنجا تهمی

افزایش بار الکتریکی ــ منفی شدن بار بافت استخوانی نسبت به خون ــ رسوب 

گیرد. برعکس این حرف هم صادق است. یعنی بیشتری می این امالح شدت

ین کند. به اخونی، امالح را از نقاط دارای بار مثبت برداشت میـ  ی رگیشبکه

ر خالف ها، بها و ساختار استخوانی استخوانهیدروکسی آپاتیت سازنده ،ترتیب

 ریان روندیها در جناپذیر ندارد. استخوانحالتی منجمد و انعطاف ،تصور معمول

گیرند. این پویایی در ابتدای زندگی و به ویژه در پویا و خودسازمانده شکل می

ها و تخوانگیری اسدوران جنینی خیلی بیشتر است و بسته به الگوی ژنومی شکل

کل ها ــ شهای درونی ــ و بنابراین بار الکتریکی بافتفشارهای وارده بر اندام

 .کنندا تعیین میو ریخت کلی دستگاه اسکلتی ر
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 38سایمیری سکیورِئوسی هایی از گونهدر یک آزمون که بر روی میمون

انجام گرفته است، نشان داده شده که وارد کردن فشارهایی مصنوعی بر روی 

 های جنین، با فشارهای درونی واردشده بر استخوانهای مختلف جمجمهبخش

ه بیان شوند. بها میی استخوانتداخل کرده و باعث تغییر شکل و ناهنجاری ریخت

های بدن فقط تا حدی فرق بین فشارهای طبیعی درونی و دیگر، استخوان

توانند زیر تأثیر فشارهای بیرونی هم دهند و میفشارهای بیرونی را تشخیص می

 زایی خود را دگرگون کنند.روند ریخت

وند ین رهای چشمگیری که بگردد به تفاوتآخرین شاهد ما، برمیپنجم. 

 یگفتیم، همه کهها وجود دارد. چنانرشد استخوانی انسان با سایر نخستی

                                                 

 

38 Saimiri sciureus 

ها به زمان زیادی برای رشد و تکمیل ساختار مغزشان نیاز دارند، و این نخستی

له، أگردد به بزرگ بودن نسبی مغزشان. با وجود عام بودن این مستا حدودی برمی

ول چندین سال نخست رشد کودک، کندی رشد مغز در انسان و تداومش در ط

 تواند به سادگی یک استثنا محسوب شود.ای است که میپدیده

ل یابد و در طوها در انسان تا بیست سالگی ادامه میرشد کلی استخوان

به ویژه ــ سال نخست عمر ــ رشد حجمی مغز  7این مدت ــ و به ویژه در 

در  ،دانیممی کهرد. چنانبخش پیشانی قشر مخ ــ به طور مستمر ادامه دا

فزایش ها و اپستانداران پس از تولد رشد مغز تنها حجمی است و با تقسیم نورون

ای آمده از فیزیولوژی مقایسهدستهمراه نیست. شواهد به های عصبیتعداد سلول
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ی انسان با دهد که الگوی رسوب و برداشت مواد در جمجمهها نشان مینخستی

ترین تفاوت، برداشت چشمگیر و ای دارد. مهمهای عمدهاوتها تفسایر میمون

ی احشایی است. این برداشت به ویژه در سنین جنینی با فراوان امالح از جمجمه

های های اصلی برداشت آن عبارتند از حفرهدهد و کانونسرعت زیادی رخ می

 بازجذب ی احشایی کههای باالی قوس ابرو. تنها بخش جمجمهای و بخشآرواره

دهد، چانه است. به این شکل ساخت استخوانی و رسوب مواد معدنی را نشان می

 گیرد.ی انسان، شکلی ویژه به خود میجمجمه

ی مدلی برای تکامل های پایهتوان شواهد یادشده را به عنوان خشتمی

ها، به گیری استخوانریختی انسان مورد استفاده قرار داد. روشن است که شکل

شود. ه در دوران جنینی، توسط فشارهای مکانیکی وارد شده بر آن تعیین میویژ

استخوانی که از طرف مشخصی ــ مثالً توسط اندامی ــ فشرده شود، در دو 

سوی خود دارای بارهای مثبت و منفی خواهد بود و بنابراین با برداشت و رسوب 

نماید. در واقع می مجدد مواد معدنی، شکل خود را با فشار وارد شده سازگار

های بینیم، برآیندی از فشارهای درونی اندامآنچه ما به عنوان اسکلت انسانی می

بدن است. برآیندی که در قالب مواد آهکی و ترکیبات کلسیمی منجمد شده 

 است. 

های رسیم که اندازه و ضخامت استخوانبه این نتیجه می ،به این ترتیب

ارند و در مسیر تکامل انسان، سر به دلیل بزرگی چهره و سر با هم نسبت عکس د

ی مغز بر چهره غلبه کرده است. مطالعاتی که بر روی رشد جنینی جمجمه

د دهد که رشها ــ مثل موش ــ صورت گرفته، نشان میجانورانی غیر از نخستی

تواند تا حدودی ی احشایی است. این میی عصبی مقدم بر جمجمهجمجمه

ی احشایی و توانایی باالیش برای از دست دادن امالح به جمهانعطاف زیاد جم

 ی سر را توجیه کند.های کاسهنفع استخوان
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کل ی شکنندهترین دستگاه تعییندستگاه عصبی، در کل جانوران، مهم

ای که دارای دستگاه ی جانوران پیچیدهبدن است. طرح کلی بدن جنین در همه

شود. شکل و کارکرد دستگاه عصبی تعیین مییافته هستند، توسط عصبی تکامل

ل، تر شدن مغز انسان در مسیر تکامآشکار است که رشد و پیچیده ،به این ترتیب

 ها، تا چه حد مؤثر بوده است.زایی اندامی ریختبه عنوان نوعی رانه

ی اههردر طول سه میلیون سال گذشته، فشارهای تکاملی واردشده بر خط

انسان کنونی، به شکلی بوده است که افزایش اندازه و پیچیدگی تکاملی منتهی به 

کارانه ایجاب کرده است. دالیل این فشارها را مغز را به عنوان واکنشی سازش

های گذشته دیدیم و در آینده هم بیشتر به آن خواهیم پرداخت. آنچه در در بخش

ان ر شکل ظاهری انسب «نشانگان مغز بزرگ»اینجا برای ما اهمیت دارد، تأثیر این 

 است. 

مه وارد های جمجدیدیم، بر پویایی ریختی استخوان کهنخستین اثر، چنان

شده، باعث ی عصبی وارد میشده است. فشاری که از سمت داخل به جمجمه

یافته شده تا شکل کلی جمجمه دگرگون شود و برای جای دادن نواحی تازه تکامل

، ی این بازسازیی ــ بازسازی گردد. نتیجهپیشانی ناحیهو حجیم مغز ــ مثل 

ی عصبی، که در نهایت صاف و مرتفع شدن پیشانی بوده، و حجیم شدن جمجمه

با نوعی کشیده شدن جمجمه به سمت باال همراه بوده است. اما این افزایش حجمِ 

توانسته در خأل رخ دهد. امالحی که ی پاتر نمیبر قاعده ی عصبی، بناجمجمه

بایست از جایی اند، میزسازی و بازآرایی شکل جمجمه مورد نیاز بودهبرای با

ی ی مناسب برای سیستم سر و گردن، جمجمهبرداشت شوند، و تنها بخش دهنده

 احشایی بوده است. 

ن ی نیاکابه این دلیل است که ما روندی منظم را در تغییر شکل جمجمه

امالح کلسیمی از برخی از ی برداشت روندی که نتیجه ؛انسان شاهد هستیم
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های استخوانی چهره بوده و به تدریج باعث حذف شدن قوس ابرو، باریک کانون

ها شده است. این ها و ریز شدن دندانشدن استخوان گونه، کوچک شدن آرواره

را  های آنهای ابتدایی را فشرده و کوتاه کرده، پوزهترِ میمونی رایجروند، چهره

ها را در فضای ای مانند زبان و دندانهای تغذیهبرده، و اندام به تدریج از بین

تری که در زیر جمجمه ــ و نه در جلوی آن ــ قرار دارند، تر و تنگکوچک

 فشرده کرده است. 

ی این روند نیست، چرا که مشابه همین الگو را در انسان تنها نمونه

اه ی کوتاین جانوران هم پوزه بینیم. دراوتان هم میشامپانزه و گوریل و اورانگ

های حسی مربوط به پوزه ــ مثل بینیم و اندامتری را میهای کوچکو آرواره

م، کوچک ها هیابیم. در این میمونپیاز بویایی ــ را به شکلی تحلیل رفته بازمی

 یشدن پوزه و تحلیل رفتن چهره را باید با افزایش حجم مغز و رشد جمجمه

 ی انسان چشمگیر نیست.چند این عدم تعادل به اندازه ست، هرعصبی همراه دان

های بزرگ، فشارهای القاشده به جمجمه تا ها و سایر میموناوتاندر اورانگ

حدودی متعادل است. یعنی فشار واردشده از سوی مغزِ به نسبت بزرگ، با فشاری 

همین دلیل شود، تناسب دارد. به که از سوی عضالت آرواره و چهره اعمال می

ی احشایی و عصبی در این جانوران تقریباً یکسان است. ی جمجمههم اندازه

تثنایی ها و سایر پستانداران اسمیمونناگفته نماند که همین حالت هم نسبت به پیش

ی احشایی بزرگ و دراز و محکمی است نماید. شکل معمول، وجود جمجمهمی

 الی آن چسبیده باشد. این دقیقاًی عصبی کوچک و ظریف به باکه یک جمجمه

داران و بسیاری از پستانداران داران، کیسهها، سمهمان چیزی است که در سگ

 بینیم. دیگر می

ی شود. جمجمهی معکوس محسوب مینوعی نقطه ،انسان، از این نظر

ی عصبی بزرگ و متورمش، احشایی در او کامالً تحلیل رفته و به نفع جمجمه

ک شده است. در واقع، مغز انسان به شکلی سرطانی و نامتناسب ظریف و باری
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بزرگ شده است و شاید بتوان آن را با گردن زرافه و دماغ فیل مقایسه کرد. در 

اند و ی این موارد، یک اندام به دالیل تکاملی رشدی بیش از اندازه یافتههمه

وان کل بدن تاند. از دیدگاهی خاص، میریخت کلی موجود را دگرگون کرده

استخوانی دانست که دستگاه عصبی بر روی خود  جانور را غالفی عضالنی/

جز  چیزی ،کشیده تا زنده بماند. و این دستگاه عصبی ارزشمند نیز، در نهایت

مرکز پردازشی نیست که باید تکثیر ژنوم را راهبری کند. با این نگرش، تحول و 

بدن  یافتگی ساختار و ریختسازمانبالیدن دستگاه عصبی، انقالبی بنیادین در 

 شود. محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک راه محک زدن مدلی که در اینجا پیشنهاد کردیم، بررسی حاالتی 

خورد. یکی از این ناهنجار است که در آن تعادل بین این دو سیستم به هم می
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و  عبارت است از رشد ناقص ،در واقع ،نام دارد که 39حاالت، میکروسفالی

 میرند، وی مغز. نوزادان دارای میکروسفالی معموالً در ابتدای تولد میکارهمهنی

ن شود. در ایلیتر محدود میدر حاالت حاد حجم مغزشان به کمتر از سیصد میلی

نوزادان، استخوان پیشانی به دلیل رهایی از فشار مغز، حالتی خوابیده، پهن و 

 ماند. در مقابلصبی اندک باقی میی عکند و ابعاد کلی جمجمهمسطح پیدا می

کند و چهره زمخت و برجسته ی احشایی رشد زیادی میها جمجمهدر این جنین

اند و گاه ها بسیار استخوانی شدهآرواره 40ایهای حفرهشود. استخوانو پهن می

چنین استخوان کام بزرگ و ضخیم است و های بزرگی هستند. همدارای سینوس

                                                 

 

725 .Microcephaly ي یونانی به معناي مغز کوچك است.از ریشه 

40 alveolar 

ای، اگر با فسیل اجداد انسان یافته و دراز هستند. چنین چهرهها هم رشددندان

نین چدهد. همقامت و نئاندرتال را نشان میای بین انسان راستمقایسه شود، چهره

قامت و شامپانزه است. حتی در شکل کلی جمجمه هم چیزی بین انسان راست

ه قرار ها در پشت جمجممثل میمون 41برخی از این نوزادان سوراخ نخاعی

 گیرد. می

های شناختی جمجمه هم، انسانهای ریختاز نظر سایر شاخص

 یمیکروسفال در وضعیتی بین میمون و انسان قرار دارند. مثالً حجم جمجمه

های مربوطه ی عصبی و اندامهای مرتبط با آن را با حجم جمجمهاحشایی و اندام

41 Foramen magnum 
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کنند. این نسبت در انسان میکنند و نسبت این دو را با عددی بیان مقایسه می

بوده است. در افراد  100قامت و در انسان راست 26خردمند امروزین در حدود 

ی رسد، و این تا حدودی شباهت چهرهمی 66دارای میکروسفالی، این نسبت به 

 کند.این دو را توجیه می

تواند برای پشتیبانی مدل ما مورد استفاده قرار ناهنجاری دیگری که می

شود. در این بیماری مجاری مربوط به مربوط می 42گیرد، به بیماری هیدروسفالی

انباشته شدن مایع  شود و در اثرمسدود می 43(CSF) انتقال مایع مغزی ـ نخاعی

شود. این نوزادان متورم میی سر کاسهی مغزی، های چهارگانهمورد نظر در بطن

                                                 

 

42- Hydrocephaly 

ا از نظر فشارهای داخلی وارد شده میرند، امهای اول پس از تولد میهم در سال

 دهند. به جمجمه، الگویی عکس افراد مبتال به میکروسفالی را از خود نشان می

در این افراد، به دلیل باال بودن فشار داخلی جمجمه و حجیم شدن مغز، با 

رو هستیم. این رشد جمجمه، با ظریف، ی عصبی بسیار بزرگی روبهجمجمه

ی احشایی همراه است. در این نوزادان چهره مهکوچک، و ناقص شدن جمج

های زیادی مانند شکل نگرفتن همواره کوچک و رشدنیافته است و ناهنجاری

ی ها، وجود شکاف در استخوان کام و ناهنجاری و نقص در حدقهی دندانحفره

 شود. چشم و استخوان گونه بسیار دیده می

43- Cerebro – Spinal Fluid 
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خوانی دارد. اه مورد نظر ما همبینیم که در هر دو مورد شواهد با دیدگمی

ی جمجمه به کوچک شدن و تحلیل در هر دو مورد رشد زیاد یکی از دو ناحیه

ی ریخت کنندهترین تعیینانجامد. از آنجا که دستگاه عصبی مهمرفتن دیگری می

شود، اما ظاهراً با بافت نورونی ی مغز تعیین میجنین است، این توازن با اندازه

ر از ی عصبی کمتچرا که در افراد مبتال به هیدروسفالی حجم ماده ،ردارتباط ندا

شان را مایع مغزی نخاعی پر کرده ی مغز بزرگنوزادان عادی است و بخش عمده

مکانیکی  آید، فشارها برمیاز خاصیت پیزوالکتریکی استخوان کهاست. یعنی چنان

 ی شکل جمجمه است.کنندهترین عامل تعیینمهم

                                                 

 

44 Cebus 

ه دیگر برای تأیید دیدگاه مورد نظرمان، بررسی ساختار جمجمه یک را

 های مختلفی مغز به چهره را در گونههاست. اگر نسبت اندازهدر سایر نخستی

بینیم رسیم. به این معنی که میها استخراج کنیم، به نتایجی مشابه مینخستی

ریف و ی ظدارای چهره( 44سِبوس مثل جنس)های دارای مغز بزرگ میمون

( 45آلواتا مثل جنس)های دارای مغز کوچک کوچک هستند، و برعکس نمونه

 ای برجسته دارند.ای بزرگ و پوزهچهره

ی انسان، با وجود ی عصبی و تحلیل رفتن چهرهرشد افراطی جمجمه

 تردید داشته، کامالً همای که بیاهمیتش در مسیر تکامل، و نقش سازگارکننده

45 Alouatta 
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های کوچکش، ی انسان، بابت این مغز بزرگ و آروارههمفید نبوده است. گون

 ای را هم پرداخت کرده است. هزینه

های چهره در انسان بسیار بیشتر های مادرزادِ مربوط به استخوانناهنجاری

گیری های مربوط به شکلشوند. شکاف کام و نقصاز سایر پستانداران دیده می

رد و با این فراوانی در هیچ نخستی دیگری ها در انسان بسامدی چشمگیر داآرواره

مشاهده نشده است. اگر این شواهد را در کنار این حقیقت که مغز انسان 

ه بزرگ رسیم کهاست، ببینیم، به این نتیجه میترین مغز در میان نخستیبزرگ

 ترشدن مغز در انسان ظاهراً به نوعی حد حجمی منتهی شده است. گویا بزرگ

با توجه به زیرساخت فیزیولوژیکی یادشده، ممکن نباشد. چرا  شدن مغز آدمی،

های چهره همراه هایی شدیدتر در استخوانتر، با نقصکه داشتن مغزی بزرگ

خواهد بود و به این ترتیب ارزش خود را از نظر شایستگی زیستی از دست 

ترین یافراطما با  ،ی بین چهره و سر در انسانخواهد داد. به این ترتیب، در مسابقه

 رو هستیم.بردِ ممکن برای سر روبه

ی انسان در مسیر تکامل های ریختی جمجمهپایداری برخی از شاخص

توان با فرض وجود چنین حدی توجیه کرد. مثالً نشان داده شده که را هم می

ش افزای ،های خردمند باستانی تا انسان خردمند کنونیحجم کلی مغز، از انسان

ها که ته است. یعنی در مدت نیم میلیون سال، در طیفی از گونهچشمگیری نداش

ا در برانگیز رگیرد، ثباتی پرسشانسان هایدلبرگ و نئاندرتال را هم در بر می



   113      چهار صد و نود وماه هزار و سیو نهم/ بهمن سی یشماره/سیمرغ

 

تواند یکی از دالیلی که می 46.ترین بخش بدن انسان شاهد هستیمی این مهماندازه

ای اختیشنطبیعی ریخت این پایداری اندازه را توجیه کند، این فرض است که حد

ی این بخش از مغز وجود داشته و انسان خردمند باستانی برای نخستین برای اندازه

 بار به این حد رسیده است.

ی انسان، یک پرسش باقی مانده است. اگر اما در مورد ریخت جمجمه

کار گرفته شده تا امالح موجود در چهره برداشت در سیر تکامل تمام امکانات به

تر برسند، چرا این قاعده تر و بزرگوند و به مصرف حفاظت از مغزی بزرگش

 در مورد چانه اعمال نشده است؟

 

                                                 

 

46 Bookstein et al, 1999. 
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 ،در واقع ،شده است که چانه دارد. چانهانسان، تنها نخستی شناخته

هره و انحنای ی چبرجستگی استخوانی بزرگی بر فک پایین است که شکل کشیده

کند. انباشت چنین حجمی از مواد آهکی کمیل میپایینی صورت ما را ت

ی احشایی، اگر در چارچوب مدل مورد پیشنهاد ما دیده نخورده در جمجمهدست

 رسد. اما در واقع چنین نیست.مورد به نظر میشود، نوعی اسراف بی

کنند، در هایی که خون مورد نیاز چانه را به آن منتقل میسیستم رگ

شوند و زیرسیستمی تقریباً اصلی به گردن از آن جدا میهای ابتدای ورود رگ

ه ای کها عبارتند از سرخرگ چانهدهند. این رگمستقل را برای خود تشکیل می

که از شاهرگ منشعب  ،شود، و سیاهرگ ژوگوالرِ پیشیناز کاروتید جدا می

 ای دری خونی سر، ناحیهخارج شدن از مدار شبکه گردد. این دو به دلیلمی

کنند که امکان برداشت امالح از آن وجود ندارد، و سیستم جمجمه را ایجاد می

های سر، برداشت و رسوب مواد را کنترلی دارای بازخوردی که در سایر بخش

وعی ی خونی فرعی یادشده نشبکه ،کند، به آن راه ندارند. به این ترتیبکنترل می

نهایت  کنند، و دررا پشتیبانی می رسوب دایم مواد بر بخشی دور افتاده از جمجمه

 سازد.چانه را می

های جنوبی دو اگر به روند تکامل مغز انسان نگاه کنیم، در میان میمون

های جنوبی تنومندی مانند بینیم. یک گرایش، میمونگرایش عمده را می

ه که موجوداتی را ایجاد کرد پِتیکانتروپوس بویسئی و پتیکانتروپوس روبوستوس

اند. در این گرایش، ما ی پهن و نیرومند و بزرگ بودهز کوچک و چهرهبا مغ

 بینیم.عضالتی بزرگ می هایی قوی و محکم را باآرواره

شناختی، نوعی ماشینِ جونده های جنوبی تنومند، با توجه به شواهد بوممیمون

ند و اخوردهاند که حجم زیادی از مواد گیاهی فاقد ارزش غذایی باال را میبوده

شان امکنراهبردی کمی به رقابت غذایی با سایر موجودات هم با ،به این ترتیب

 . اندپرداختهمی
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اوسترالوپیتکوس تر مثل های جنوبی ظریفگرایش دوم، در میمون

تر و یفهایی ظرشود که اندامدیده میآفریکانوس و اوسترالوپیتکوس آفارنسیس 

ند و بیشتر از غذاهایی کم حجم با ارزش غذایی زیاد اتر داشتهمغزهایی بزرگ

د و انتری داشتهی ظریفتر و چهرهاند. این موجودات مغز بزرگکردهاستفاده می

 گویا اجداد مستقیم انسان کنونی بوده باشند. 

های دارای ها جای خود را به نمونهی مغزبزرگکه شاخهبا توجه به این

توان نتیجه گرفت که فشار های ابزارمند ــ داده، مینتر ــ یعنی انسامغز بزرگ

تکاملی برای بزرگ شدن مغز، شدید و چشمگیر بوده است. به همین دلیل هم در 

های چنان در کنامهای جنوبی تنومند تا یک میلیون سال پیش همحینی که میمون

رعت به سترشان فقیر خود باقی مانده بودند، نوادگان پسر عموهای باریک اندام

دگرگون شدند و خیلی زود به موجوداتی با مغزهای بزرگ و رفتارهای بسیار 

دانیم که رقابت نهایی بین این دو شاخه، متنوع مانند ابزارسازی تبدیل شدند. می

ها انجامید، و به این ترتیب یکی از دو گرایش یادشده را بر به پیروزی مغزبزرگ

 زمین حاکم کرد.

Lewi)سه الگوي اصلی شكل جمجمه در اجداد انسان  n, 1993:68). 
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را در  هابزرگن، یک بازگشت موقت به گرایش فکدر تبارشناسی انسا

ها که مغزهایی بزرگ و رفتارهایی پیچیده بینیم. این انسانهای نئاندرتال میانسان

هایی نیرومند هم نیاز پیدا کرده بودند. شان به آروارهداشتند، در مسیر تکامل

های چهره و سرِ های نئاندرتالی بود که دارای استخوانی این نیاز، جمجمهنتیجه

بخشی از اندازه و سهم  ،در این موجودات چهره ،بزرگ و حجیم بود. به عبارتی

لق هایی متعاما از آنجا که این پدیده در انسان استخوانی قدیم خود را باز یافت.

ممکن نبود، مشکل کمبود  به گرایش مغز بزرگ رخ داده بود و کوچک شدن مغز

 حل شد. 47هوادار شدنمواد معدنی با روشی موسوم به 

                                                 

 

47- Pneumatization 

های های نئاندرتال، وجود حفرههای مشهور جمجمهیکی از ویژگی

ها ها خواه در قالب اسفنجی شدن استخوانشان است. این حفرهفراوان در جمجمه

هایی در چهره، از میزان مواد معدنی جمجمه ها و سینوسو خواه به صورت حفره

کردند. برای ان چهره و سر را فراهم میزمکاستند و در نهایت امکان رشد هممی

ی های پر از هوا در جمجمهشد که وجود این حفرهها، چنین فرض میمدت

ها نوعی سازش برای زیستن در اقلیم سرد بوده است. اما توجیهی نئاندرتال

زمان سر و چهره علت این شکل خاص بوده تر آن است که لزوم رشد هممعقول

 است.
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ی شوند، ولها جد مستقیم ما محسوب نمیظاهراً نئاندرتال کهبا وجود این

ی تکاملی انسان خردمند هم کشف شده است. در انسان راه حلی مشابه در شاخه

ها نقشی مشابه را بر عهده دارند و تنش ناشی از مهاجرت کنونی هم سینوس

دهند. وجود سینوس در جمجمه هم امالح چهره به سر را تا حدودی کاهش می

ها و ی انسان است، که در سایر میمونهای استثنایی خاص گونهیکی از ویژگی

شود. توجه داشته باشید که اجدادش ــ به جز پروکنسول ــ دیده نمی

ی زیستی هستند که انسان بابت بزرگ شدن های جمجمه هم نوعی هزینهسینوس

هایی وان کانونتواند به عنهایی توخالی در جمجمه، میپردازد. حفرهمغزش می

ها و عفونت عمل کند، و این چیزی است که در بیماری برای النه کردن باکتری

بادِ  قدر بزرگ نبود،بینیم. شاید اگر مغز انسان اینرایج سینوزیت در آدمیان می

 افت!یسرماخوردگی چنین رواجی نمیپیچید و غرور در سرِ این میمون برهنه نمی

ی تکاملی دیگر را هم وان یک روند برجستهتبر اساس آنچه گذشت، می

و آن هم کم شدن تعداد و کوچک  ،ها توجیه کردی تکاملی مغزبزرگدر شاخه

های های نیرومند و دندانهاست. در مسیر تکامل انسان، فکی دندانشدن اندازه

های کوچک و های بزرگ طی روندی منظم به فکبزرگ و محکم میمون

ها در ن کنونی تبدیل شده است. از آنجا که در انسان دندانهای ریزِ انسادندان

رسانی بدن در زمان رشد تمام تالش اند و سیستم مادهزیر جمجمه جمع شده

دهد، کاهش در اندازه و ها به خرج میی این بخشخود را برای کاستن از اندازه

ین کاهش، ی ارسد. یکی از نمادهای برجستهها طبیعی به نظر میتعداد دندان
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است. این  48ی نیشی فک پایینکوچک شدن دندان نیش و از بین رفتن حفره

ـ گرایش فک ته ها ــ وجود داشبزرگحفره در بسیاری از اجداد آفریقایی انسان ـ

 است.

های جنوبی، که برای نخستین بار دوپا ی کهن میمونوابستگان به شاخه

 یها هم حفره. در آناندهها داشتیمونهایی شبیه به مراه رفتن را آزمودند، دندان

ها بزرگ و دارای مینای کم بودند. شکل نیشی فک پایین وجود داشت و دندان

فک پایین این موجودات، چیزی بین فک خمیده و به نسبت منحنی انسان، و فک 

U های بزرگ بوده، و شکلی شبیه به شکل میمونV  داشته است. در نوادگان این

 شود: نخستوبی اولیه، دو گرایش عمده به شکل مشخص دیده میهای جنمیمون

                                                 

 

734 .diastemaوجود  هاهاي پیشین و نیش فك پایین میموناي است که در بین دندان: این حفره

 دارد و در واقع جایی است براي دندان نیش بلند باالیی، به هنگام بسته بودن دهان.

ی مغز، و دیگری ها و ثابت ماندن اندازهتر شدن فک و دندانگرایش به قوی

 ها. افزایش حجم مغز به قیمت کاهش اندازه و قدرت فک

ی غذایابی، به دو جواب گوناگون انجامید. لهأمس این دو شکل گوناگون حلِ

ی هرچه بیشتر از مواد غذایی سخت و ها یافتند، تغذیهنساناجوابی که شبه

های ابزارمند و های گیاهی بود و پاسخی که اجداد ما، یعنی انساندانه

یی و بیشتر شدن تنوع غذای توانایی پردازش مغز توسعهقامت، برگزیدند راست

گون های گونای تکاملی، به همراه روشاز راه شکار کردن بود. این دو شاخه

شان به مشکل کمبود غذا، برای مدتی نزدیک به یک و نیم میلیون سال پرداختن

که در حدود دو و نیم میلیون سال در کنار یکدیگر به زندگی ادامه دادند، تا این
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 هایی پایان داد که روشپیش، عصر یخبندان آغاز شد و مسابقه را به نفع انسان

 توانستند شکارهایبا ابزارسازی میدرست کردن آتش را فرا گرفته بودند و 

 تری را به دام اندازند. بزرگ

 

 

 

 

 

                                                 

 

49 Ungar, 2007: 352. 

 ی آن با میمونقامت و مقایسهتنها با نگریستن به دندان انسان راست

توان دریافت که رژیم غذایی این گونه دستخوش دگرگونی شدیدی جنوبی می

متر مربع میلی 460های پیشین در میمون جنوبی آفاری شده است. سطح دندان

انسان بویسئی متر مربع در شبهمیلی 756است و به طور منظم در مسیر تکامل تا 

ی انسان )هومو( ناگهان کم یابد. اما سطح این دندان با ظهور گونهافزایش می

متر میلی 377قامت و در انسان راست 478شود. این سطح در انسان ابزارمند می

ها کوچک و تیز گشته و از است که دندان مربع بوده است. این به معنای آن

کاسته شدن از ابعاد دندان با  49اند.وضعیتِ مناسب برای گیاهخواری خارج شده

زمان بوده، و این قامت همتر شدنِ بدن انسان راستتر شدن قد و درشتبزرگ
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بدان معناست که این گونه به منبع غذایی پرکالری و پربازده بهتری دسترسی 

 خوار شدن این گونه است. ای بر گوشتت، و این نشانهداشته اس

ی ابعاد مغز را به خوار شدن انسان، دو مانع اصلیِ محدودکنندهگوشت

زمان از میان برداشته است. از سویی، با تغذیه از گوشت، که کیفیتی طور هم

زم الی شده در بدن از آستانهی جذببسیار بیش از گیاه دارد، مقدار انرژی و ماده

ی دستگاه عصبی گذشت، و از سوی دیگر بازخورد مثبتی برای بازسازی و توسعه

 دانیم کهشده برقرار شد. این را میمیان پردازش اطالعات و مقدار غذای دریافت

خوارانِ خویشاوندشان بیشتر است، خواران نسبت به گیاهدر کل وزن مغز گوشت

خواران و دستیابیِ گوشت و این تا حدودی به شرایط دشوارترِ زندگی

ی خواران معموالً مسألهشود. در گیاهبرانگیزترشان به غذا مربوط میچالش

شود، و تنها مسأله پرهیز از شکارچیان است که دستیابی به غذا با حرکت حل می

های ی بدن و زندگی به صورت گلهآن نیز با تدبیرهایی مانند بزرگ شدن اندازه

خواران خودِ دسترسی به غذا با شکار کردن . اما در گوشتشودبزرگ مدیریت می

تر است و به پردازش اطالعات هایی پیچیدهشود که مستلزم حل معادلهممکن می

 خواران این امکاندر مورد رفتار جانوری دیگر وابسته است. از این رو در گوشت

برقرار  ستیوجود دارد که بازخوردی مثبت میان پردازش اطالعات و شایستگی زی

تر باشد، غذای بیشتری گیر خواهد آورد خوار باهوششود. هرچه جانور گوشت

 تر خواهد بود. اش به نسل بعد کامیابی وراثتیو در انتقال ماده

میالدی به عنوان مسیری تکاملی  1990ی عامل دیگری که در دهه

ین را ود. اشی گوارش مربوط میپیشنهاد شد، به رقابت دستگاه عصبی و لوله

ها، از جمله دستگاه عصبی و گوارشی، به ازای هر دانیم که برخی از انداممی

م. دو دانشمند به  1997واحد از وزن خود به مقدار زیادی انرژی نیاز دارند. در 
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را پیشنهاد کردند که بر مبنای آن  50«ی بافت گرانبهانظریه»های آیِلو و ویلِر نام

ی گوارش بوده است. قامت، پیامدِ کوچک شدن لولهرشد مغز در انسان راست

 ی بزرگ او نسبت بهدانیم که دستگاه گوارشی انسان، و به ویژه رودهاین را می

تر است. این کوچک شدن روده و ساده شدن معده ها بسیار کوچکسایر نخستی

های خوار بودن آدم است و الگویی است که در سایر گونهپیامد گوشت

دن خوار ششود. پیشنهاد آیلو و ویلر آن بود که گوشتهم دیده می خوارگوشت

ِ او انجامیده و این امر ی گوارشقامت به کوچک شدن لولهانسان راست

وی توانسته رجویی بزرگی را در انرژی مصرفی بدن ممکن ساخته که میصرفه

                                                 

 

50 Expensive Tissue Hypothesis 

51 Aiello and Wheeler, 1995: 203-205. 

یک  ی گوارش انسان از آنچه ازگذاری شود. وزن لولهی مغز سرمایهتوسعه

که وزن گرم کمتر است. جالب این 900رود، حدود وزنش انتظار مینخستی هم

 تر شدهوزنش افزونمغز انسان نیز تقریباً همین مقدار از وزن یک نخستی هم

ی گوارش از دید این دو، یک موجِ افزایش وزن مغز و کاهش وزن لوله 51است.

شود، و موج دوم ط میخوار شدن انسان و چروکیده شدن معده مربوبه گوشت

 تر شدنِشود که امکان کوچکآن به درست کردن آتش و پختن غذا مربوط می

  52ها را فراهم آورده است.ی رودهدوباره

52 Aiello and Wheeler, 1995: 210 
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ای هی گوارش در این میان تنها اندام کلیدی نبوده و بافتاحتماالً لوله

ان شیی انرژیایی بخشی از هزینهدیگر بدن نیز برای بزرگ شدن مغز درباره

دانیم که حجم بافت عضالنی انسان نسبت به اند. مثالً این را میجویی کردهصرفه

ر اش کمی بیشتر است. بافت چربی دها کمتر، و حجم بافت چربیسایر نخستی

ی انرژی مورد ای برای ذخیرهاین میان، هم از این نظر سودمند است که خزانه

صرف ی کالری، مبا بافت عضالنیِ تشنهشود و هم در مقایسه نیاز مغز محسوب می

توان انرژی بسیار کمی دارد. کارکرد چربی بدن را به ویژه در نوزادان به خوبی می

دید که هم بیشترین نسبت وزن مغز به بدن را دارند، و هم نسبت زیادی از وزن 

دهد. نوزاد انسان نسبت به نوزاد سایر جانوران شان را بافت چربی تشکیل میبدن

                                                 

 

53 Ungar, 2007: 353-356. 

تر است و بافت چربی بیشتری هم دارد. به همین ترتیب، به شکلی چشمگیر چاق

اش را در دستگاه درصد( از انرژی مصرفی 60نوزاد انسان بخش بزرگی )حدود 

کند. با بیشتر شدن سن، هم نسبت بافت چربی به بدن کاهش اش هزینه میعصبی

که در شود تا آنا کم میهیابد و هم سهم متابولیسم مغز نسبت به سایر بافتمی

شود. در بدن یک نوزاد، بافت چربی درصد تثبیت می 20سن بلوغ در حدود 

دهد و این مقدار تا یک سال اولِ عمر تا درصد وزن بدن را تشکیل می 16ـ15

ی کودکی یابد. بعد از آن، مقدار تا دورهدرصد وزن بدن افزایش می 25ـ26

  53رسد.درصد می 15یابد و به بافت چربی کاهش می



   123      چهار صد و نود وماه هزار و سیو نهم/ بهمن سی یشماره/سیمرغ

 

ی حجم مغز و ی دیگر در مورد مغز انسان باقی مانده، و آن هم به رابطهیک نکته

 شود.هوشمندی و خردمندی مربوط می

فکر داروین، و اندیشمندی بود که آلفرد واالس مشهورترین همکار و هم

ور هی تکاملی اولیه نقشی مهم را بر عهده گرفت. این دانشمند مشدر تدوین نظریه

هرگز در یک مورد با دوست خود به توافق نرسید، و آن هم دلیل افزایش حجم 

 های انتزاعی و حتی گاه ضدبقاییمغز در انسان بود. واالس معتقد بود که توانایی

مانند اخالقیات و استعداد هنری ارتباط چندانی با انتخاب طبیعی و شایستگی 

علت افزایش حجم مغز انسان، از  زیستی ندارند. به بیان دیگر، بحث در مورد

 های تکاملی، وجود داشته است.نخستین روزهای تدوین نظریه

بی ی عصتر شدن شبکهی مغز، همراه است با پیچیدهدانیم که افزایش اندازهمی

موجود، و بنابراین افزایش تنوع رفتاری و قدرت پردازش اطالعات جاندار. با 

 در راستای افزایش شایستگی اری متنوع لزوماًکه این الگوهای رفتتوجه به این

ادف توان مترنمی ی مغز را لزوماًشان کاربرد ندارند، افزایش اندازهزیستی صاحب

با بیشتر شدن شانس بقای ژنوم موجود فرض کرد. به عنوان مثال، به یاد بیاوریم 

ص خطلبانه، که به طور مشطلبانه، ایثارگرانه و شهادتکه رفتارهای ریاضت

کنند، رفتارهایی هستند که توسط مغزهایی پیچیده و شایستگی زیستی را کم می

کنند. به این ترتیب، پرسشی که ما دارای توان پردازش اطالعات باال ظهور می

تر در مسیر تکامل رو هستیم، این است که: چرا مغز بزرگدر اینجا با آن روبه

 مز موفقیت بیشتر مغزهای بزرگ درانسان انتخاب شده است. یا به بیان دیگر، ر

 مسیر تکامل چه بوده است؟

ای دو نکته ؛گویی به پرسش یادشده، باید به دو نکته اشاره کردبرای پاسخ

 .شوندفرض در نظر گرفته میشان ــ به اشتباه ــ پیشکه معموالً نقیض

گی تی شایسکنندههای تعیینکه عوامل بیرونی تنها شاخصاین ،ی نخستنکته

ست، روهایی که یک جاندار با آن روبهترین چالشزیستی نیستند. یکی از مهم
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ی های پایهموجوداتی که دارای توانایی ؛ی خودش استگونهرقابت با افراد هم

نند. به کژنتیکی مشابه خودِ او هستند و از کنام و منابع مشابهی هم استفاده می

د، شوای وارد میای به هر موجود زندهگونهاین ترتیب، یک فشار تکاملی درون

و این فشار در مورد جانورانی اجتماعی مانند انسان که با تراکم جمعیت بیشتری 

 کند.تر از عوامل خارجی کسب میرو هستند، اهمیتی برجستهروبه

تنظیم  ایگونهبه این ترتیب، پیچیدگی موجود تنها توسط عوامل محیطی برون

شده توسط منابع خام محیطی گی موجود در حد تعیینشود. رشد پیچیدنمی

داوم ای تگونهتر درونهای پیچیدهبلکه در زیر فشار اندرکنش ،شودمتوقف نمی

ای دارد، این روند به یابد. در جانوری مانند انسان که نظام اجتماعی پیچیدهمی

تر چیدهکند که پیای را ایجاد میشود و چرخهنوعی بازخورد مثبت تبدیل می

برد. به این ترتیب، انسان شناختی پیش میشدن موجود را تا مرز امکانِ زیست

موجودی نیست که حجم مغزش در اثر کفایت در دست و پنجه نرم کردن با 

گیرِ عوامل محیطی تعیین شده باشد، بلکه موجودی است که به دلیل رقابت نفس

 کهده است. این حد، چنانای، تا سرحد امکان هوشمند و پرمغز شگونهدرون

توسط شکل و ساختار جمجمه تعیین شده است. بنابراین مفهوم انتخاب  ،گفتیم

دهمی خود، برای تفسیر رشد مغز انسان کافی نیست. اما جطبیعی به معنای قرن ه

نگریسته شود حل  «های پیچیدهسیستم»ی ی دید نظریهاین معما اگر از زاویه
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تکاملی نخواهد بود. به زودی  54ی بازگشتیرخهخواهد شد و چیزی جز یک چ

 ند.کاین چرخه نقش عمده را ایفا می گیری زبان در کارکردخواهیم دید که شکل

ای عام و فراگیر در کل جهان زنده است. یعنی پیدایش آنچه گفته شد، قاعده

های دیگر تکاملی هم فراوان هایی منحصر به انسان نیست و در شاخهچنین چرخه

هایی است که هوشمندتر از آن هستند که شود. جهان، انباشته از گونهفت مییا

 نماید.در ظاهر ضروری می

های بزرگِ خویشاوند انسان، یعنی یک مثال بارز در این مورد، میمون

های بزرگ یادشده هم مغزی را در سر حمل گوریل و شامپانزه هستند. میمون

ه . گوریلی به نام کوکو ــ کشان استظاهریتر از نیاز بسیار بزرگکه کنند می

                                                 

 

54- Recursive cycle 

ـ به خوبی توانست آموزی به میمونهای زباندر یکی از آزمون ها شرکت داشت ـ

دو برابر مقداری  ،ی حفظ کردن و فهمیدن چهارصد کلمه برآید. ایناز عهده

آموزد و این در حالی است که گوریل، بر ی عادی میاست که یک شامپانزه

 تریهای بسیار امندشمن طبیعی مهمی ندارد و در زیستگاه ،زهخالف شامپان

 کند.زندگی می

نسبت به نیاز ظاهری، در سایر پستانداران هم  بهراین باالتر بودن هوش

شان فاقد دشمن طبیعی هستند، مغزی ی بزرگها که به دلیل اندازهنمود دارد. فیل

شان رفتارهایی کامالً ای چشمگیر دارند و به کمک خرطومبزرگ و حافظه
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ها، یعنی استفاده از دهند. رفتار مشهور فیلابزارمندانه را از خود نشان می

 کش، تنها یکی از این رفتارهاست.های درختان به عنوان مگسشاخه

های دیگری از این دسته هستند. این شیر دریایی، فوک و سیل نمونه

 د دستوراتی انتزاعی مانند این راتواننکنجکاو و بازیگوش هستند و می ،جانوران

ترین را پیدا کن و آن را به سمت بزرگ سفیدهای از بین توپ»بفهمند: 

. در حالی که در طبیعت هیچ نیازی به استفاده از «ترین توپ سیاه هل بدهکوچک

 چنین دستوراتی ندارند.

ی ترین نمود این رشد مستقل از فشار تکاملی، در راستهاما برجسته

 (مانند نهنگ آبی)ی کامی عظیمِ دارای تیغه هایشود. نمونهدیده می 55بازانآب

                                                 

 

741 .Cetacea ي پستانداران دریایی مانند دلفین و نهنگ.راسته 

56- Filterfeeding 

ری ی یکنواخت و تغییرناپذیی تغذیهفاقد دشمن طبیعی هستند و با وجود شیوه

 های دارای، مغزی درشت و رفتارهایی پیچیده دارند. نمونه56خواریمانند ریزه

انی تری که دارند، با رقیبو پیچیدهتر دندان ــ مانند دلفین ــ با وجود مغز بزرگ

ی ها مغزدانیم که کوسهبرند، و میها در تعادل اکولوژیک به سر میمانند کوسه

ی وزن اندازه نسبت 57باریکبسیار کوچک دارند. در یک نمونه به نام دلفین پوزه

ها عمری دراز، دوران بارداری مغز به بدن حتی از انسان هم بیشتر است. دلفین

های دارند. گروهی از دانشمندان، ویژگیدرازمدت بلوغی ی دورهنی و طوال

وارگی ربط بازان را هم مانند انسان به کودکی آبریختی و رفتاری پیچیده

های ها و سایر آب بازان به جنینشناختی به راستی هم دلفیناند. از نظر جنینداده

57- Bottlenose dolphin 
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های کوتاه و ناقص دنداندارانی با دست و پای تحلیل رفته و آسای سمغول

وارگی و اهمیتش در رسیدن به این شباهت دارند. با این وجود، در مورد کودک

شناختی هوشمندی به ظاهر غیرالزم، بحثی دیگر وجود دارد که به مرز زیست

 زودی به آن خواهیم پرداخت.

ود. شها مربوط میمعمول انسانبینی خودبزرگتا حدودی به  ،ی دومنکته

تگاه ترین دسشود که انسان صاحب کارآمدترین و پربازدهالً چنین فرض میمعمو

آمیز معموالً به کل و این توانایی اغراق ی جانوران استادر کل فرمانروو عصبی 

یابد. آنچه باید در این مورد گوشزد شود، این خصوصیات مغز انسان تعمیم می

ی، ی عصببر حجم ماده خالف تصور معمول، باالترین چگالی هوش است که بر

 شود.در انسان، و اصوالً در پستانداران دیده نمی

های ذهنی را با حجم مغز جانوران مقایسه کنیم، پرندگان اگر توانایی

بدون تردید مقامی برتر از انسان به دست خواهند آورد. یک کالغ با مغزی به 

ی دارد، مغزی نیم کیلویی گردو، توانایی شمردنی بیشتر از یک شامپانزه با اندازه

سازی با منقار در میان پستاندارانِ غیر از انسان ای مانند النهو ابزارمندی پیچیده

رقیب ندارد. دقت داشته باشید که این شکل از ابزارمندی مستقل از ابزارهای 

که  ای مانند منقار شکل گرفته است،تغذیهاندامی حرکتی و تنها با تکیه بر محور 

فشارهای تکاملی شدید دیگری بوده است. یک قناری معمولی، با  خود محصول

تواند تر است، بیشتر از صد نوع آواز میمغزی که دوهزار بار از مغز انسان کوچک

 ها بیشتر است!بخواند، و این از حد توانایی بسیاری از انسان
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توانایی سازماندهی فضایی و یادگیری هم در پرندگان چشمگیر است. 

یک نمونه از این موجودات است.  58شکنِ کالرکی کوچکی به نام فندقپرنده

ی ی گیاهان مخروطی را به عنوان ذخیرههزار دانه 32این پرنده در هر سال حدود 

کند و بعد از چند ماه بخش ی متفاوت زمین دفن میزمستانی در ده هزار نقطه

 59.آوردها را به یاد میی این محلعمده

فرض نادرست، این است که چگالی هوش بر دومین پیش به این ترتیب،

 فرض، هرچند به طوری عصبی را در انسان بیشینه فرض کنیم. این پیشماده

ه گذارد، اما در بسیاری از موارد بمستقیم بر دیدگاه ما از تکامل انسان تأثیر نمی

 انجامد.آمیز میهایی نادرست و تعصباستنتاج گزاره

                                                 

 

58 Nucifraga collombiana 

گذشت، تحلیل تکامل ریختی و حجمی مغز انسان بود. جا آنچه تا این

برای هدف این نوشتار، موشکافی در این موضوع در همین حد کافی است، اما 

تنها برای کامل شدن بحث، باید به یک دیدگاه دیگر هم در مورد تکامل دستگاه 

 های تکاملی مغز انسان درعصبی اشاره کنیم. این رویکرد به بررسی دگرگونی

دانیم که زیرساخت تمام آنچه گذشت، پردازد. میادی میکروسکوپی میابع

ها بر مبنای طرحی ژنومی است. ای نورونیافتگی بیوشیمیایی و یاختهسازمان

د شناختی هم ــ ماننی انسانی را در سطح بیوشیمیایی و یاختهتکامل سازواره

 توان بررسی کرد. شناختی ــ میسطوح ژنومی و ریخت

59 MacFarland , 1981. 
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آید، هایی از این دست برمیترین نتایجی که از بررسیز مهمیکی ا

ها و محورهای مهمی است که پویایی کل سیستم عصبی را کنندهشناسایی جذب

ی ما کنند. یکی از این محورهای مهم که در بحث آیندهدر طول زمان تعیین می

وط مرب 60کاربرد زیادی خواهد داشت، به نوعی ناقل عصبی به نام دوپامین

های عصبی، ارتباط شیمیایی بین دو نورون را دوپامین، مانند سایر ناقل شود.می

ند مان ،شود. این مادهکند و باعث انتقال پیام از یکی به دیگری میبرقرار می

گردد و در نواحی بسیاری از ترکیبات مشابهش، از اسیدهای آمینه مشتق می

 ود.ششوند ــ متمرکز مییده میخاصی از مغز ــ که سیستم دوپامینرژیک نام

                                                 

 

60- Dopamine 

ی دخیل شناختترین ساختارهای عصبسیستم دوپامینرژیکِ مغز انسان یکی از مهم

ی چپ کرهدر آگاهی است. بخش مهمی از کارکردهای وابسته به آگاهی در نیم

شود، و به ویژه نقش این ماده در سیستم مغز توسط این ناقل عصبی تنظیم می

غیرقابل انکار است. از میان کارکردهای اصلی مغز که از پاداش و تولید لذت 

توان از این موارد نام برد: سازماندهی حرکتی، شوند، میدوپامین انجام می

پذیری شناختی، استنتاج انتزاعی، تحلیل زمانی، نوآوری ی جاری، انعطافحافظه

 .تکراری و پیاپیریزی رفتارهای و برنامه
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وشیمیایی در مغز انسان، رشد و گسترش سیستم یکی از الگوهای تکامل بی

برده، تر شدن رفتارهای نامدوپامینرژیک است. پیامدهای این رشد، یعنی پیچیده

 ی ما آشناست. اما آنچه اهمیت دارد، شناخت دلیل این گسترش است.برای همه

گام نهای دوپامینرژیکِ اولیه، در کنار تولید لذت، از باال رفتن دمای بدن به هبخش

اند. این کارکرد مربوط به تعادل گرمایی، آنگاه کردهتحرک شدید جلوگیری می

های دیرینه به شکارگری و جنگ و گریز با سایر که در چارچوب نیاز انسان

د و توان رشیابد. به این شکل میجانوران نگریسته شود، اهمیت بیشتری می

ه مینی دانست، که آن نیز خود بتکامل مغز را همگام با بالیدن و رشد سیستم دوپا

 61.زندگی در مناطق گرم و استوایی مربوط بوده است

                                                 

 

61 Previc, 1999. 

وساز ارزد، سوختعامل بیوشیمیایی دیگری که به ذکر شدنش می

ها هم گام مهمی در تکامل انسان بوده هاست. تغییر در سوخت و ساز چربیچربی

راف بی در اطتر شدن دستگاه عصبی، بدون رسوب چراست. رشد مغز و پیچیده

ها، ناممکن بوده کاری شدن سیستم انتقال اطالعات در نورونها و عایقآکسون

مولکولی که چنین کارکردی را به انجام رساند، ـ  است. پیدایش نظامی سلولی

ترین سد را از سر راه محدود ماندن حجم مغز انسان برداشته است. یک مهم

های عالی مغزی، در بیماری اده در کنشی کوچک از اهمیت متابولیسم این منشانه

وساز شود که عالوه بر سیستم دوپامینی، به اختالل در سوختشیزوفرنی دیده می

به زودی خواهیم دید، همین تغییر در  کهچنان 62.شودها هم مربوط میچربی

62 Horrobin, 1999. 
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ها یکی از دالیل اصلی پیدایش بافت چربی در زیر پوست و وساز چربیسوخت

 ری بدن انسان بوده است.تغییر شکل ظاه
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 های تخیلینقاشی

نقاشی چینی است که آثارش را  (Guangjian Huangهوانگ )جیان گوانگ

های استاد فرشچیان توان با نگارگریها میکاریاز نظر ظرافت و توجه به ریزه

های شوند و اغلب به سفارش شرکتهایش در رایانه نهایی مینقاشیمقایسه کرد. 

 شوند.طراحی بازی کشیده می
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 یادخندها

 

 اند!(نامها و نشانها و جزئیات و کلیات تغییر یافتهیادخندها گاه )در 

 ( Jonny Duddleها از جانی دادل )نقاشی

 

خبرِ  ،یان بردمبه پاکه این یادخند را  درست در همان روزی یادبود:

ناگوار درگذشت استاد عزیز و ارجمندم دکتر هوشنگ فرمند را دریافت کردم. 

شگفتی بود که این مرد نیکوسیرت و خوشنام درست در همان روزی  تصادف 

مشغول در این متن مان رفت که به مرور خاطرات خوش و ماندگارش از میان

بی آن که دستی در این یادخند کوتاه را دارم و و نامش را گرامی میبودم. یاد 

 کنم.ی او پیشکش میبه خاطرهآن ببرم، 

 

 «این یارو وکیلی»سخنرانی 

 

 ی کارشناسیی جانورشناسی تمام شد و دورهام در رشتهوقتی تحصیل 

ی ی بعد جهیدم و در همان دانشکدهرا ختم به خیر کردم، یک ضرب به مرحله

علوم خودمان در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدم. آن وقتها دانشجوهای 

دادند و خودِ قبول شدن در شان را طول میران تحصیللیسانس معموال دو

که کشور هنوز در وضعیت پساجنگی بود و  1375کارشناسی ارشد هم در سال 

له ای دو سه ساها پایین، کاری دشوار بود و معموال بعد از وقفهظرفیت دانشگاه

ی هی من از دورشد. این بود که گذر چهارسالهو چند بار کنکور دادن ممکن می

لیسانس و بعدش شاگرد سوم شدنم در کنکور ارشد و قبولی سریع و آسانم 
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ی تشویق و تحسین استادانم شد و این شکلی شد که پیشنهاد کردند بروم و مایه

 در همان دانشکده تدریس هم بکنم. 

شناسی بودم و کتابی در این زمینه نبود که در ی حشرهآن وقتها خوره

 داشتنی و مهربانده باشم. برای همین هم استاد دوستکتابخانه باشد و نخوان

ناسی شمان دکتر ملک قاسمی قرار و مداری گذاشت و تدریس حشرهشناسیحشره

عملی را به من واگذار کرد و به این ترتیب درسی که چهار واحد بود را تقسیم 

. دادگفتم و او سه واحد را درس میکردیم و به طور رسمی من یک واحد را می

دانم و کارمان با این نکته که اغلب کالسهای تئوری را هم خودم درس می

 کمابیش نصف نصف شده بود. 

ی تحصیلی باالتر کم کم شروع کردم به از همان ابتدای ورودم به دوره 

اش به این خاطر بود که بین استادان اسم و رسمی به هم زدن. بخش عمده

هایش کردند که بعضیهایی مینقل خاطرهنشستند محبوبیتی داشتم و هر جا می

را بعدها شنیدم و دیدم اغراقی چشمگیر درش بوده است. علت دیگرش هم آن 

های ای از دوستیی گستردهها هم شبکهباالییها و سالشاگردیبود که بین هم

خوب و عمیق فراهم آورده بودم و حاال که تدریس را هم شروع کرده بودم و 

های قدیمی حاال شاگردم شده بودند. برای همین هم از سر کالسبسیاری از هم

 تراشیدند و شده بودم جوانترین استاد دانشگاه تهران! لطف لقب و عنوان برایم می

شک اگر کل دانشگاه عریض و بند بود و بیام نیمدر حالی که استادی 

ز جوانتر ا گشتی، حتما استادیطویل تهران را با سه چهار هزار دانشجویش می

شد. این لقب هم فقط تا وقتی روی ما باقی ماند که منِ بیست و دو ساله پیدا می

مجلس فخیمه قانونی را تصویب کرد که از دانشجوها بابت تکرار درسهای 

شان شهریه بگیرند. آن وقت من هم سر به شورش برداشتم و اولین شورش افتاده

 اش مفصل استروع کردم که قصهدانشجویی بعد دوران جنگ را به سالمتی ش
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و باید زمانی دیگر بازگویش کرد. بعد از آن ماجرا دیگر اسم جوانترین استاد از 

 «!اسپارتاکوس»من برداشته شد و به جایش لقبم شد 

یک پیامدهای ویژه و مهمی داشت « شهرت علمی»این گذار به دوران  

 ابطم با استادانم خیلیهایش یاد نکنم. یکی این که روکه دریغ است از بعضی

نزدیک و صمیمانه شد. در همان دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد شاگردشان 

بودم و یک جاهایی هم در تدریس و طرح سوال امتحانی و فراهم آوردن منابع 

کردم و بنابراین شده بودم چیزی بین دانشجو و همکار. در شان میجدید کمک

ک دکتر شصله را با ما دانشجوها داشت، بیبین استادانم کسی که بیشترین فا

 هوشنگ فرمند بود. 

سیار لباس، و بچهره، بسیار خوشدکتر فرمند مردی بود بلند قامت، خوش

 های قدیمیهادزهسالخورده، اما تندرست و شق و رق و استوار. به گمانم که از شا

باری شک ت، بیبود، و اگر هم چنین نبودتر!( های قدیمی)و چه بسا سلسلهقاجار 

خورشیدی  1300اشرافی داشت. وگرنه چه کسی ممکن است در حدود سال 

اش هم دار شوند و اسم نوزادش را بگذارد هوشنگ؟ و بعد اسم خانوادگیبچه

فرمند؟ نه خیر، اصال راه ندارد! حتما یک رگ شازدگی یا دست کم اشرافیت 

 داشته است.

خورد. همیشه با کت و شلوار می رفتار این دکتر فرمند ما هم به اشراف 

شد و کفشهایی که به دقت واکس خورده بود. همیشه صورت و کراوات دیده می

سرزنده و موهای سپید سرش اصالح شده و مرتب بود، و با ماشین کادیالک 

رفت و آمد و میبزرگش که نمادی نمایان از رونق عصر طاغوت بود می

های دانشگاه را به هیچ زب اللهیها و حاحساسات و عواطف بچه بسیجی

گرفت، که به کراواتش انتقاد داشتند و عرض و طول کادیالکش را زیاد می

دانستند. آن روزها بعضی از این جوانان مخلص و مذاب تازه از جبهه برگشته می

شان عالوه بر مردان رشید و جوانمرد و نیکوسیرت، تک و توک بودند و در میان
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دند، یا شان برداشته بوشد که عیب و علتی در سیستم عصبییافرادی هم یافت م

ا طاغوت ی مبارزه بچه بسا از اولش داشتند، و دست بر قضا اینها بیشتر در عرصه

 و استکبار در دانشگاه فعال بودند. 

 

 

 

 

 

در ذکر خطرات برخاسته از این برادران در این حد بگویم که همان اوایل 

ا گفت و گویشناسی درس میاستادی که در گروه زمینورود ما به دانشگاه یک 

ی سه چهار دانشجوی با خط و خطوط رسمی سازگاری کامل نداشت، مورد حمله

غیوری قرار گرفت که آخر وقت و موقع غروب با نقاب به دفتر استاد چپیدند و 

در حال سر دادن شعارهای انقالبی با چوب و میله و دستکش بوکس او را خوب 

گفتند استاد که به معنای دقیق کلمه له و لورده ه راست هدایت کردند. میبه را

شده بود، در میان ناباوری دانشجویان منتقم و جبار، سرسختانه فردای آن روز سر 

کالسش رفته و همه چیز را با صورت کبود و دست و پای گچ گرفته برای 

ه دانشکده منتهی شد کدانشجویان تعریف کرده بود و این ماجرا به اغتشاشی در 

 ی االهی به سرعت خاتمه یافت.به هول قوه

 شد و دراما قضیه فقط به کشتی و مبارزه و هنرهای رزمی منحصر نمی

ی ما برای دکتر این بین خطر مرگ هم وجود داشت. برای همین بود که همه

زخمی به او وارد ترسیدیم چشماش نگران بودیم و میفرمند و ظاهر طاغوتی

که تازه  1371نند. این نگرانی خیلی هم دور از ذهن نبود. چون در همان سال ک

جنگ تمام شده بود و ما هم به منصب دانشجویی مفتخر شده بودیم، یک استاد 

ن در ضمداده و دانشمند بزرگی بوده، بینوای دیگری که انگار خوب هم درس می
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داده و عواطف به خرج میخشکی داشته که در دادن نمره ناخنهم این ایراد را 

 کرده است. ها را درک نمیمخلص

این استاد بینوا یکی از این جوانهای  را در درسی انداخته و به اصطالح 

رفوزه کرده بود. نتیجه هم این شد که دانشجوی غیور که انگار انگشتانی چسبناک 

 ستشهای نبرد حق علیه باطل نارنجکی به دداشت و در راه بازگشت از جبهه

چسبیده بود، در یک حرکت حماسی وارد دفتر کار استاد شد و او را با نارنجک 

ی مکالماتشان چه بود درست معلوم تهدید کرد و نمره خواست. این که بقیه

دانیم استاد خیلی شجاع و جسور بوده یا این که نیست، و همچنین درست نمی

نتیجه این شد که نارنجک  دانسته. به هر صورتدانشجو طرز کار نارنجک را نمی

همان جا منفجر شد و استاد و دانشجو و نمره و کلی چیزهای دیگر دود شدند و 

به هوا رفتند، و این اولین عملیات انتحاری آکادمیک در تاریخ معاصر ایران بود 

 ها ثبت شود. که شایسته است در تاریخ

تادان وارد ی خطرخیز اسدر چنین حال و هوایی بود که من هم به جرگه

شدم، در حالی که ظاهرم گرچه طاغوتی نبود، چندان متعهدانه هم به نظر 

ی انیهها نوعی بیرسید. این که همیشه شلوار لی به پا داشتم به نظر بعضینمی

رسید و هیچ ارتباطی با راحت بودنِ این شلوارها نداشت. به خصوص سیاسی می

انداختم از دید روی دوش می ایاین که به جای کیف سامسونت رسمی کوله

شد. در نهایت هم این که تابستانها لباس آستین بسیاری عجیب و غریب تلقی می

ارزِ این بود که برهنه و با عورت نمایان ای همپوشیدم کمابیش برای عدهکوتاه می

م گشتدر دانشگاه گردش کنم. چون رفتارشان طوری بود که اگر برهنه هم می

ن کرد. باقی چیزها هم احتماال از دید برادراکنشی بیشتر تولید میکنم وافکر نمی

نمود. مثال این برادران مدام اخم مخلص و متعهد آزارنده و ناراحت کننده می

کردند و سرشان پایین بود و حالتی داشتند که انگار همین االن از خوابی می

 شان را دریافتنوادهی اعضای خااند و ناغافل خبر مرگ همهپرکابوس بیدار شده
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اند. نزد این برادران مغموم و درهم که اندوهی جانکاه و خیس و نمناک از کرده

کرد، این که من مدام در حال شان تراوش میروزهای عزای رنگارنگ ماهانه

م، خندیدشوخی با این و آن بودم و با صدایی کمابیش رعدآسا بلند بلند می

 شده است. قلمداد می احتماال نوعی توهین به مقدسات

ی دوستانم ی دیگر هم ذکرش اینجا الزم است آن که من همهیک نکته

کرد، و به زدم و دختر و پسر هم برایم فرق نمیرا به اسم کوچک صدا می

ای برابر خصوص موقع دست دادن با دوستانم به جای آن که دست را در زاویه

بال ان دودستی و قوز کرده به استقو موازی پیش ببرم و به سبک متعهدان و مخلص

ای کمابیش قائمه دستم را با دست طرف مقابل دست طرف مقابل بروم، با زاویه

کردم و به این ترتیب جای آن که دستها به شکل هنجارین روی هم آشنا می

شد. این جور دست دادن را قدیمترها در کشیده شود، در عمل کنار هم مشت می

ودیم یاد گرفته بودم و آنقدر با این و آن این شکلی دست فو که بباشگاه کونگ

شد و به صورت رسم غالب دانشجویان دانشگاه داده بودم که کم کم داشت مد می

 آمد.تهران در می

 

 

 

 

 

 

ا هایی را بردم تدر این موقعیت بود که روزی در پگاه استاد شدنم برگه

 هنگام نزدیک هشتاد سال سن دکتر فرمند امضایشان کند. دکتر فرمند که در آن

داشت و در گذشته استاد بیشتر استادهای دیگرمان هم بود، برای خود جبروتی 

اش در جای پرتی در زیرزمین داشت. اتاقش را شاید به خاطر تظاهرات طاغوتی
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 ی فرانسویان پیش از جنگگروه ریاضی قرار داده بودند. ولی همان جا را با سلیقه

بود و در ساعتهای اداری نقش خود را که مدیر گروه جهانی دوم آراسته 

 کرد. جانورشناسی بود با بهترین شکل همان جا ایفا می

این را هم از قلم نیندازم که این دکتر فرمند ما که فیزیولوژی را با سبک 

اش بخشی از تاریخ علم کرد و در واقع درسنامهشخصِ کلود برنار تدریس می

ی در ارتباط با دانشجویان داشت. مثال همه را به شد، آداب خاصمحسوب می

کرد. هیچ وقت به پای فامیل و با پیشوند آقای فالن و خانم بهمان صدا می

داد و شد و هیچ وقت هم با دانشجوها دست نمیدانشجویان از جایش بلند نمی

هایی که بین مقام منیع استادی و منزلت حقیر دانشجویی گذاریخالصه کل فاصله

کرد. ما هم مثل جاری بود را رعایت می 1968انقالب ر سوربونِ پیش از د

 پدربزرگی دوستش داشتیم و انتظاری جز این نداشتیم.

و اولین روزی بود که من به عنوان دانشجوی  بود 1375مهر آن روز اول 

رفتم. برای رفتن سر کالسی دیرم شده بود و ام میکارشناسی ارشد به دانشکده

نتخاب واحد را در دست داشتم تا امضایی هم سر راه از دکتر فرمند ی ابرگه

ام را سر و سامان بدهم. طبق معمول در زدم و بگیرم و کارهای دفتری ترم تازه

دم. در را بازکردم و وارد ش«. بفرمایید»منتظر ماندم تا دکتر از داخل اتاقش گفت 

دم دکتر فرمند تمام قد از اما قبل از این که بخواهم چیزی بگویم، یک دفعه دی

شروین خان، تبریک میگم پسرم. گل کاشتی، خیلی »جایش بلند شد و گفت: 

 «لیسانس قبول شدی!خوشحالمان کردی که فوق

این که از جایش بلند شود و به اسم کوچک صدایم بزند به قدری 

 نامنتظره بود که مانده بودم چه بکنم. بعد حرکت عجیبتری کرد و دستش را جلو

آورد که با من دست بدهد. اینجا بود که دیگر مدارهای حرکتی و شناسایی در 

قشر مخ من تاب نیاورد و مختل شد. در نتیجه به همان ترتیبی که با دوستان 
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کار کارکشته با همان سبک عمودی خودم دادم، مثل یک رزمینزدیکم دست می

 با او دست دادم. 

رعادی بودن این خوشامدگویی حرفها دکتر فرمند که معلوم بود نظر به غی

و حرکاتش را چندباری تمرین کرده، یک دفعه دید به جای حالت مرسومی که 

هشتاد سال با مردم دست داده، حاال در وضعیتی نزدیک به مربی راکی که قبل 

 داد، قرار گرفته است. اش با دراکو پای رینگ با شاگردش دست میاز مبارزه

، فکر کنم این اولین باری که دکتر فرمند با خالصه دردسرتان ندهم

دانشجویی دست داد، به آخرین بار هم تبدیل شد. باز خدا را شکر که ریش و 

ی کوتاه و باقی اسباب و لوازم تعهد و معنویت را نداشتم، وگرنه چه بسا دکتر یقه

کرد و کار به ی یک ترور پیچیده حساب میفرمند عزیزم این حرکت را مقدمه

 کشید.های باریک میجا

د و فضای دانشگاه دستتان بیای ی اینها را برای این گفتم که زمینهاما همه

شود ی اصلی این یادخند به وقتی مربوط میی دیگری برسم. خاطرهو به خاطره

 ی سخنرانیکه چند ماهی پس از این ماجرای دست دادن و استاد شدن، یک برنامه

ی موضوعی که آن روزها مجور پژوهشم بود رهترتیب دادم و قرار شد دربا

صحبتی بکنم. این را هم به عنوان بخشی از همان مقدمه از من بپذیرید که در آن 

ی موضوعی تخصصی در دانشگاه روزها این که دانشجویی بیاید و درباره

ای ههایش را همه جا بزنند و از بیرون دانشگاه و دانشکدهسخنرانی کند و آگهی

ا این ای نداشت. قاعدتمخاطبانی جمع شوند و حرفش را بشنوند، پیشینه دیگر هم

در دانشگاه تهران باب بوده، اما شرایط زمان شناختی قدیم های زمینکار در دوران

کار را شروع کردم، جزء  این 1375سال طوری بود که وقتی من در همان ما 

در دانشگاه درس  شدم و دست کم آن چهار پنج سالی کهپیشتازها محسوب می

 خوانده بودم، از این خبرها نبود. 
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ای از آب در کردم سخنرانی چیز جدیراستش اول کار من هم فکر نمی

بیاید. موضوع پژوهشم در آن روزها رفتارشناسی حشرات اجتماعی و به خصوص 

ها بود و اصوال موضوع امر باریک و دقیقی بود که شمار کمی از افراد به مورچه

آوردند. اش سر در میقه داشتند و شمار کمتری هم از پرسشهای مرکزیآن عال

در واقع اولش فکرم این بود که طبق معمول یک سمینار دانشجویی کوچک در 

. از آن سمینارها که شش هفت برویم دنبال کارمانگروه زیست برگزار کنیم و 

گذارند و میگوید شان چیزی میشوند و یکینفر از دانشجوها دور هم جمع می

گذرند. هم انتظار من چنین بود و هم انتظار بقیه. چون اتفاقی که بعدش و می

زده کرد و دست کم به من آنقدر مزه داد که دیگر تا آخر مان را شگفتافتاد همه

تری شده بودم دست از دوران دانشجویی و بعدش هم که همان جا استاد رسمی

 ادم. در متوسط ماهی یک سمینار آنجا میسر کچل دانشکده بر نداشتم و به طو

ای شناسیی سمینار من هم از اینجا شروع شد که یک انجمن زیستقضیه

وانترِ ای از دانشجوهای جداشتیم که انتخاباتش تازه برگزار شده بود و دار و دسته

های خوب و انرژی و توان فراوان سال اول و دومی روی کار آمده بودند که ایده

ک ی کار انجمن ی. این دوستان آمدند و گفتند برای آغازگاه کار دور تازهداشتند

-بعص»سخنرانی عمومی برگزار کنیم و چون آدمهای فهیم و تیزهوشی بودند و 

ه ب« رفتارشناسی مورچگان از دیدگاهی تکاملی در مقایسه با جوامع انسانی

 ر این زمینهرسید، قصد کردیم دآهنگی مینظرشان موضوع خیلی خوب و خوش

صحبت کنیم. بعد هم بلندپروازی کردیم و به جای این که دفتر انجمن زیست با 

اش را به عنوان مکان برگزاری سخنرانی انتخاب کنیم، اتاقی ده دوازده صندلی

شد را برگزیدیم که بزرگترین کالس گروه نامیده می« 2ی شماره»که آن روزها 

 گرفتند. بود و هفتاد هشتاد نفر درش جا می
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دوستان ما برای این که مبادا کم گذاشته باشند، پوسترهایی رنگی هم 

برای سخنرانی چاپ کردند که آن روزها امری بسیار لوکس و تجملی محسوب 

دانم اشتباهی زیاد چاپ کرده بودند یا از اول مقصودشان همین شد. حاال نمیمی

های ها را هم برده بودند در دانشکدهبود. اما به هر حال تعداد زیادی از پوستر

ها و حتا جلوی سینما بهمن )که بغل دانشگاه دیگر و حتا به دیوار خیابانها و کوچه

دانم از سر شیطنت یا احترام، به صورت بود( چسبانده بودند. اسم مرا هم نمی

 نوشته بودند.« استاد شروین وکیلی»

 بر نداشتم، صبح تا ظهرِ روزیای خمن که از این تبلیغات پردامنه و حرفه

که قرار بود سخنرانی کنم را در کتابخانه و آزمایشگاه گذراندم و برای خودم 

ساز در تاریخ دانشگاه خوش بودم. غافل از این که به زودی رخدادی سرنوشت

تهران بروز خواهند کرد. پرت بودنم از ماجرا در حدی بود که قبل از شروع 

را باز نکرده باشد و  2 نکند مستخدم گروه در کالسسخنرانی نگران شدم که 

مخاطبان انگشت شماری که انتظارشان را داشتم پشت در بمانند. این بود که نیم 

ساعتی زودتر رفتم و دیدم در باز است و یک پوستر سخنرانی را هم پشت در 

ده رام. یک خشده« استاد شروین وکیلی»اند و تازه آنجا متوجه شدم که چسبانده

جهت لقب استادان با سابقه را به خود و بیها عصبانی شدم که بیاز دست بچه

نگران بودم که نکند کسی فکر کند خودم ریش من بسته بودند و به خصوص دل
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ام. در همین فکرها بودم که دیدم یک پسر جوان شسته این لقب را به خودم داده

 «ستاد وکیلی اینجاست؟ببخشید آقا، سخنرانی ا»ای آمد و گفت: و رفته

یک نگاهی به سراپای طرف انداختم. پالتوی مخمل چوب کبریتی، کت 

و شلوار و کیف چرمی رسمی، بر تن جوانی حدود سی ساله که موهایش را با 

دقت به عقب شانه کرده بود و عینکی گرد بر چهره داشت. یک کتاب 

مینجاست. آره، ه»فتم: شناسی تر و تمیز انگلیسی هم در دست گرفته بود. گحشره

 «من هم قراره بیام. بفرما تو بشین!

آن آقای محترم خیلی جدی و رسمی وارد شد و رفت ردیف اول نشست. 

 فرستادم، پشتمن هم در حالی که زیر لب به چاپ کنندگان پوستر لعنت می

ی تاریکی که اولین سرش رفتم و کنارش نشستم. چون داخل کالس و گوشه

انی نشسته بود جای دور از چشم و خوبی بود. گفتم حاال دم در ی سخنرشنونده

گویند پوستر چاپ کرده و آمده پایش ایستاده که کسی اشتباه اگر مرا ببینند می

 ی شروع سخنرانی قایم شد! شد تا لحظهدست کم آن گوشه می !نگیردش

ک ای شیاش را باز کرد و دفترچهآن آقای محترم خیلی جدی کیف چرمی

ای را باز کرد. باالی صفحه از قبل تاریخ آن روز داخلش بیرون آورد و صفحه از

-سخنرانی عصب»را نوشته بود و زیرش با خط خوش مرقوم فرموده بودند که 

چشمم با دیدن این «. استاد شروین...»و زیرش هم « رفتارشناسی مورچگان....

 ه این شروین وکیلیصحنه چهارتا شد و مانده بودم چطور طرف را توجیه کنم ک

 آنقدرها هم که در پوستر خورده استاد نیست!

اش گذاشته بود. اش را هم کنار دفترچهشناسیحشره کتاب انگلیسی

 «اجازه هست ببینم کتابتون رو؟»طاقت نیاوردم و گفتم: 

کنم. شش ماهی شده که از انگلستان البته، خواهش می»با تبختر گفت: 

 «برام فرستادنش.
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وبی بود. تازه و روزآمد و معتبر. فقط عجیب بود که در این شش کتاب خ

هایش نیفتاده بود. چندان نو بود که انگار که همین ماه هیچ خط و تایی بر صفحه

االن از چاپخانه در آمده باشد. شتابزده نگاهی به کتاب انداختم. واقعا گوهری 

 بود!

 

 

 

 

 

 

اب تان به این کتاز عالقه: »پایید. باالخره گفتزیر چشمی داشت مرا می

 Animalمعلوم است که شما هم ظاهرا به رفتارشناسی عالقه دارید؟ 

behavior !مورد نظر است البته» 

بندی بود. کتابی که آورده بود ربطی به رفتارشناسی نداشت و بیشتر رده

 «هایی داریم دیگه...والال، هِی، همچین. یه عالقه»اما گفتم: 

سیار جالبی است. شما احیانا کتاب ارجمند ویلسون را موضوع ب»گفت: 

 «the…theاید؟...همان که اسمش هست... مطالعه کرده

 «؟ آره، خیلی کتاب خوبیه...The Ants»گفتم: 

ام عجب، این کتاب بسیار نایاب است. من فرستاده»تعجب کرد و گفت: 

 «اید؟افتهبرایم یک نسخه بیاورند. شما کجا آن را ی united statesاز 

واقعیتش آن بود که کتاب را دوست خوبم هلن )که در این زمینه حق 

اش ی کارشناسینامهاستادی به گردنم دارد( برایم آورده بود. آن وقتها هلن پایان
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نوشت و من هم مثل راهزنی در کمین بودم تا ها میبندی مورچهی ردهرا درباره

را بگیرم و بخوانم و او هم با سخاوت  افتادای که دستش میهر کتاب و مقاله

یکی »گذاشت. برای این که دروغ نگفته باشم گفتم: تمام منابعش را در اختیارم می

شناسی موقعیتی دارد کتاب را برایم آورد. از دوستانم که در انجمن حشره

و واقعیت هم همین بود، چون هلن کتاب را از همان جا « ی آنجا دارد...کتابخانه

 ت گرفته بود و من هم از او گرفته بودم.امان

، ی گزافی از آمریکا سفارش دادهوقتی دید کتابی که البد با صرف هزینه

شود، کمی پکر شد. اما خودش را جمع و جور کرد و گفت: در ایران هم پیدا می

مطالعه کنید  courseبله، این کتابی بسیار خوب است. هرچه بیشتر در این »

شنوید محضر این استادان خوب را از دست واهد آمد. از من میبیشتر خوشتان خ

 «ندهید...

 «بله، بله، باید بیشتر مطالعه کرد... صد البته!» گفتم:

شناسید؟ تا به حال ایشان را راستی شما این استاد وکیلی را می»گفت: 

 «اید؟ باید سن و سالی داشته باشند، نه؟دیده

ای هم در ذهنم کاشته شد. بذر ایده -ا!و دروغ چر-ماندم که چه بگویم 

 شناسمشون! خیلیبعله، ایشون رو چند باری دیدم. یعنی تا حدودی می»گفتم: 

 «ها! هم پیر نیستن

شناسم، یک دفعه کانال عوض کرد و وقتی دید این استاد ارجمند را می

، ببینم این یارو وکیلی چه جور anyway»رفتارش دوستانه و راحت شد. گفت: 

 «آدمیه؟

شنیدم جا یک کمی از این یک دفعه ویراست جدید حرف زدنش را می

بد »تر بودم تا لفظ قلم حرف بزند. این بود که گفتم: خوردم، اما اینطوری راحت

 «خونه!آدمی نیست. میگن خوب کتاب می
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ی تخصصیه، شما که بهتر از من ی این زمینهنه، منظورم درباره»گفت: 

زنه. رفتارشناسی حشرات اصال همه جا حرف اول رو می professionمیدونین، 

خواد ای نیست. ویلسون بزرگ رو در نظر بگیرین. خیلی جاه طلبی میکار ساده

یکی این سرِ دنیا در این مورد سخنرانی کنه. یعنی این یارو وکیلی باید خیلی به 

 شدن وخودش مطمئن باشه... اصال نباید گذاشت آدمهایی که پیر و فرسوده 

 updateدونین که، ها ورود پیدا کنن. میعمری ازشون گذشته به این موضوع

 «نیستن که!

تنزل مقام یافته بودم، نگران « این یارو»به « جناب استاد»من که ناگهان از 

اصال شکی نیست که این یارو وکیلی »مراحل بعدی صمیمیت طرف شدم. گفتم: 

دست باال کتابهاشو خونده باشه و یه چند ی ویلسون نیست. هیچ در حد و اندازه

 «تا مقاله!
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بله آقا، این روزها همه جا پر شده از آدمهایی »تر گفت: با خیالی آسوده

جهت به خودشون لقب دکتر و استاد و این جور چیزها میدن و که بیخود و بی

 «کنن...مردم رو دور خودشون جمع می

 «ها! ی شدهابعله، عجب زمونه»گفتم: 

رسند و کالسی که فکر دیدم که کم کم ملت سر میدر این بین می

شود. اولش نگران کردم ردیف اولش هم پر شود، کم کم پر از جمعیت مینمی

بودم که نکند دوست و آشناها بیایند و مرا آن وسطها پیدا کنند و به اسم صدایم 

های برکت پوستر چسباندن بچه ام ضایع شوم. اما ازکنند و جلوی این دوست تازه

انجمن از اقصا نقاط کشور نمایندگانی در کالس حضور داشتند و جمعیت به 

ی خودمان بینشان غرقه شده بودند و مثل قدری بود که دانشجوهای دانشکده

های محلولی رقیق امکان ارتباط با هم را از دست داده بودند. چند مولکول

های چهدانستم این به زمان سخنرانی فرا برسد. نمیای بیشتر نمانده بود کدقیقه

ی کار را بگویند کجا رفته بودند. یک دفعه به خودم انجمن که قرار بود مقدمه

 «درست مثل همین یارو وکیلی!»... گوید: ام دارد میآمدم و دیدم رفیق تازه

له، ب»بدون این که درست بدانم قضیه چیست، محض همنوایی گفتم: 

 «ا! مثل همین یارو وکیلی!واقعا ه

اصال نباید به این جور آدمها میدون داد. باید دمشون رو همون »گفت: 

 «اول چید!

 «کردم.دقیقا، من هم به همین موضوع فکر می»گفتم: 

ای گذشته بود و معلوم نبود از زمان شروع سخنرانی پنج شش دقیقه

شگاه در جمع چنین صاحبان مجلس کجا بودند. من هم اولین بار بود در دان

 دانستم چه باید کرد. بیشتر انتظار داشتمکردم و درست نمیبزرگی سخنرانی می

ها بیایند و عنوان و هدف سمینار را برای جمع بگویند و بعد مرا معرفی کنند بچه
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شان این جوری نبود و یا یادشان رفته بود و دیر که بلند شوم و بروم. اما یا برنامه

 کرده بودند. 

های حقیقتش آن بود که چون انتظار نداشتیم با کسی جز همان بر و بچه

دانشکده روبرو شویم، اصال در این مورد هماهنگ نکرده بودیم. باز دیدم وقتی 

اش ام نطقی پرشور را با همان لحن ادبی قبلیحواسم به اطراف بوده دوست تازه

اش آقا اینها همه: »...گفتشروع کرده و حاال داشت با صدایی تقریبا بلند می

ی انحطاط دانشگاه است که یک پیرمردی مثل این یارو وکیلی به خودش نشانه

ی موضوعی به این حساسی اظهار نظر کند. دهد بیاید و دربارهجرأت می

shameful ...shamefulرفتارشناسی مورچگان است، یعنی ی عصب...مسئله

ant behaviorکنند که انگار یک رد می! شوخی که نیست. طوری برخو

باید ی هایدگر است. یعنی چه؟ اصال نی فلسفی مثل قضیهی پیش پا افتادهمسئله

 «به اینها اجازه داد حرف بزنند. این یارو وکیلی... اصال باید اینها را افشا کرد...

ها نبود و دیدم دیگر وقتش شده که خودم بروم و هیچ خبری از بچه

ام هم دیگر داشت از طرف دیگر این دوست تازه سخنرانی را شروع کنم.

مکن زد که مآمیز حرف میکرد و آنقدر بلند بلند و به حالت شکایتروی میزیاده

-پی-بود نیروهای مخلص گمان کنند به چیزهای دیگری اعتراض دارد و با آر

ی روزگار محوش کنند. این بود که به سمتش برگشتم و یواشکی جی از صفحه

 «یه راه خوب به نظرم رسید که اصال این جلسه رو به هم بزنیم!»گفتم: 

 «؟ چطوری؟serious»گل از گلش شکفت و گفت: 

هیچی، من حاضرم باهات شرط ببندم برم باالی تریبون و جای »گفتم: 

 «این یارو وکیلی سخنرانی کنم.

آن قدر اطمینان داشت که این یارو وکیلی یک استاد پیر و فرسوده است 

نقدر جوانی من برایش با نادانی گره خورده بود که انگار برایش بدیهی بود و آ
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ای و»اگر از تریبون باال بروم بالفاصله کل جلسه به هم خواهد خورد. گفت: 

 «گی؟ قبوله... سر چی شرط ببندیم؟جدی می

 «شناسی!سرِ همین کتاب حشره»گفتم: 

 «زنی...می عمرا نمیری باال، داری الف»کمی فکر کرد و گفت: 

 «خوب، اگه نرفتم که هیچی. ولی اگه رفتم این کتاب مال من.»گفتم: 

ات اومدی اومدیم و رفتی باال و دو دقیقه بعد که مردم هو کردن»گفت: 

پایین. همین حاالهاست که این یارو وکیلی سر برسه. وقتی بیاد سنگر رو خالی 

 «کنی...می

کم  رم باالی تریبون و دستن میببین، شرطمون اینطوری باشه، م»گفتم: 

 «زنم. تو کاری نداری که چی میگم، به اینش هم کار داری؟ساعت حرف می یک

ساعت اون باال هیچی هم نگی این جلسه به هم  یکنه، تو بری »گفت: 

 !«certainlyخوره... می
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، ساعت اون باال در مقابل او کتاب یک خوب، پس شرط رو بستیم.»گفتم: 

 «قبوله؟

 «قبوله»ت: گف

ت تریبون ی پشبرای تکمیل منظره»دست دادیم و کتاب را برداشتم. گفتم: 

ساعت اون باال موندم، بهت پسش  یکدارم. اگه یک دقیقه کمتر از برش می

 «دم!می

با اعتماد به نفس کتاب را داد و من هم خیلی جدی بلند شدم و رفتم 

بقیه  شناختند دست زدند ومیپشت تریبون. بیست سی نفری که در دانشکده مرا 

ام انتظار داشتند پیرمردی برایشان حرف بزند، با تردید هم که انگار مثل رفیق تازه

 ام نگاهک و کچل دستی زدند و زود متوقف شدند. به دوست تازهنُو خیلی تُ

ی دلگرم کننده قند در دلش آب شده بود. شروع کردم و کردم که با همین مقدمه

به ملت. در همان حین به انبوه جمعیت مقابلم نگاه کردم و در خوشامد گفتم 

شان از ایحیرت بودم که این همه آدم جوراجور برای چه آنجا جمع شده؟ عده

های دانشکده بودند که به زحمت یک چهارم خلق بودند و چون همه بر و بچه

ودم حاضر بهای سالن نشسته بودند. چهار پنج نفری را هم دیر کرده بودند آن ته

س بوهم انگار صاف با مینی اند. یک عدهی هنر آمدهشرط ببندم که از دانشکده

از پای سینما بهمن به آنجا منتقل شده بودند و معلوم بود عنوان سخنرانی را حمل 

زدند یا گفتم لبخند میاند. چون هرچه میدار و طنزآمیز کردهبر چیزی خنده

 خندیدند.می

های مخاطبان بودم که یک دفعه دیدن جنب حت چهرههنوز در کار سیا

و جوشی برخاست و مدیران نوپای انجمن زیست با خیلی انبوه از 

ماند و اند کالس خالی میکردهها وارد شدند. معلوم شد فکر میایدانشکدههم

ها را جمع کرده بودند تا کالس زیادی رفته بودند از کتابخانه و غذاخوری بچه

های همراهشان قرار د و آبروریزی نشود. بعدش معلوم شد با بچهخالی نباش
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گذاشته بودند در حد یک ربع در کالس بنشینند تا برای بایگانی انجمن یکی دو 

تا عکس بگیرند و بعد هرکس پی کار خودش برود. اما تازه واردان وقتی جمعیت 

روی زمین هم انبوه داخل کالس را دیدند دیگر ول کن نبودند و گوشه و کنار 

که شده نشستند و تا آخر کار کالس را ترک نکردند. البد فکر کرده بودند چیز 

 مهمی قرار است گفته شود که این همه آدم به خاطرش جمع شده.

مدیران انجمن زیست که خودشان بیش از همه از انبوه جمعیت یکه 

به  دیام که با خرسنخورده بودند، رفتند و صاف نشستند پیش دوست تازه

 ی ظهور افتخارآمیزکرد. ورود مسئوالن و دانشجویان به طلیعهساعتش نگاه می

استادان بزرگ شباهت داشت و حاال دیگر مطمئن شده بود که این یارو وکیلی 

شوم کتاب کذایی را رسد و من با عزل شدن از تریبون ناچار میبه زودی سر می

 ببینم، این»نجمن کرد و گفت: پس بدهم. دیدم چون خبری نشد، رو به مدیر ا

 «خواد بیاد؟یارو وکیلی نمی

 ام را شروع کردم. دیگر منتظر جواب نشدم و سخنرانی

دردسرتان ندهم. سخنرانی خوبی از آب در آمد و فکر کنم کلی از 

های مختلف به همراه انبوهی از خلق شهیدپرور از اقشار مختلف دانشجویان رشته

وال رسید اصام به نظر نمیمند شدند. دوست تازهعالقهبه رفتارشناسی مورچگان 

ای داشته باشد و انگار تا آخر کار منتظر بود جلسه به هم بخورد به موضوع عالقه

ای در بیاورم. چون دید چنین نشده، از شرطی که بسته بود بازییا من دلقک

ز ادای رار اپشیمان شد. اما کتاب را پیشاپیش مصادره کرده بودم و راهی برای ف

ز ادین نداشت. وقتی نیم ساعت گذشت، شروع کرد به جنبیدن و آخرش وقتی 

، تاب نیاورد و بلند شد که برود. وقتی از جلوی تریبون رد شدیمساعت مرز یک 

ولی بین خودمون باشه، خیلی شانس آوردی که این »شد یواشکی گفت: رد می

 «یارو وکیلی نیومد!

 



   161      چهار صد و نود وماه هزار و سیو نهم/ بهمن سی یشماره/سیمرغ

 

 در  جنگ جهانی دوم بریتانیاتش نگاره: تصویرهایی از ار
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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 بفرستندرا برای هرکس که میبینم که دوستانم آن مانعی نمی

من، دوستان من هم هستند. همچنین برای پرهیز از ایجاد مزاحمت برای آنها که شاید وقت و 

رای فرستم که به شکلی باش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را برای کسانی میی خواندنعالقه

ان در خودتان یا دوستت پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی دریافتنش ابراز عالقه کرده باشند.

  sherwinvakili@yahoo.comنشانی  بهمیل خود را ایفهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

. نیدک به همین جا ارسال 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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